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 الحمد هلل رّب العالمين, والّصالة والّسالم على النّبي الكريم, وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًما كثيًرا.

َّاألعّزاءَّ...ََّّالّطلبةَََّّّأبنائي

نتم تخطون أولى يســّرنا ويسعدنا, أن نرّحب بكــم في جامعتكم جامعــة مصراتة, وأ
 خطوات الدّراســة الجامعيّة, وأهنّئكم على حسن اختياركم لهذا الّصرح العلمّي الّرائد.

إّن الجامعة لن تدّخر جهدًا في مراجعة األوضاع القائمـــــة, وعرض مقترحات 
ي تنظّم باإلجراءات التّنظيميّة وتوحيدها على مستوى الجامعة؛ وذلك بإعداد اللّوائح الدّاخليّة الت

عمل الدّراسات الجامعيّة وإعداد منظومات ونماذج الدّراسة واالمتحانات, وتطوير األنظمة 
 في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعيّة. مساهمةواإلجراءات المتّبعة فيها, وال

 إلى وقد ظهرت لنا إبّان عملنا كعضو هيئة تدريس بالجامعة بعض الجوانب التي تحتاج
ين وتطوير في اللّوائح التّنظيميّة للعمليّة التّعليميّة؛ لذلك قّررنا تشكيل لجنة بموجب أو تحس تنظيم

م لتتبنّى منهًجا طموًحا, يقوم على التّطوير والتّحسين المستمّر, 2018( لسنة 73) قرارنا رقم
خاللها التي من  وإدخال أحدث البرامج والتّخّصصات العلميّة وتقديم المناهــج العلميّة الحديثة

 ــهم في بنــاء المجتمع في مختلف المجاالت.سن

وبهذه المناسبة يسّرنا أن نحيّي الّسادة أعضاء مجلس الجامعة, وأعضاء هيئة التّدريس 
والموّظفين بإدارات وكلّيات الجامعة, على ما بذلوه ويبذلونه من مجهودات في سبيل الّرقي 

 .بالعمليّة التعليمية والعلميّة

نا الّطلبة والّطالبات, ونتمنّى لهم التّوفيق والنّجاح, ونحثّهم على ءا أن نحيّي أبناكما يسّرن 
هموا في شّق طريق التّقدم والتّطّور لهذا البلد ومتميّزة؛ ليس بذل الجهد للحصول على نتائج إيجابية

 العزيز.

لجامعة ونتوقّع منهم االلتزام بما جاء من تعليمات وإرشادات, تسهم في تحقيق أهداف ا
 على وجه العموم, وتحقيق أهدافهم على وجه الخصوص .

 

 العالمين  ربّ   هلل  الحمد  أن  دعوانا  وآخر  والّسداد,  الخير فيه  لما   الجميع هللا    وفّق

 أجمعين  وصحبه آله   وعلى محّمد   نبيّنا  على  وسلّم  هللا   وصلّى
 

 

 القاسم أبوشعالة.  فرج علي بد أ.                                                                 

 رئيس جامعة مصراتة                                                                

 

 
 

بين كل عام  جامعي وعام آخر يمضى الزمان, وتستقبل جامعة مصراتة طالبا جددًا, 
ا . لقد قطعت جامعة مصراتة شوطً وبناء الوطن الغاليلتنمية وتودع خريجين ليسهموا في مسيرة ا
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من األعوام وهي تسهم بفاعلية في الحركة الثقافية والعلمية والتنموية, وهي منارة للعلم والمعرفة 
مدّت وال زالت تمد المجتمع بالكوادر البشرية المؤهلة على خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته 

 الخدمية واإلنتاجية.

زراعة البذرة األولى لها بتأسيس كلية  ذمسيرة التعليمية لجامعة مصراتة منإن المتتبع لل
يالحظ حدوث توسع وتطور على وضع الدراسات  1984/1985العلوم في العام الجامعي 

الجامعية حيث زاد عدد الكليات واألقسام العلمية,  وزاد أيضا عدد الطالب وأعضاء هيئة 
 التدريس والموظفين.

ن نقف وقفة جادة بعد هذه األعوام ونقيّم مسيرتنا التعليمية في مجال ومن الطبيعي أ
الدراسات الجامعية بغرض وضع مقترحات من أجل تطويرها نحو األحسن واألفضل؛ حتى يمكن 

ما بين الجامعات األخرى. وإدراًكا من إدارة جامعة    إظهار الجامعة بالمظهر الذي تستحقه 
أ. د. فرج علي أبوشعالة رئيس           ت الجامعية فقد أصدر السيدمصراتة بأهمية تنظيم الدراسا
بشأن إجراء دراسة تتناول تقييم وضع الدراسات  م2018لسنة  73جامعة مصراتة القرار رقم 

الجامعية, وتقديم مقترحات بخصوص آلية تنظيم هذه األوضاع متضمنًا في ذلك توحيد النماذج 
التسجيل وتجديد القيد وبحوث التخرج ومراجعة اللوائح المستخدمة, ووضع ضوابط لطريقة 

الداخلية, والمنظومات, وتحديد اختصاصات الجهات اإلدارية ذات العالقة بالدراسات الجامعية. 
وقد كان من بين أهم نتائج هذه الدراسة هو وضع دليل اإلجراءات التنظيمية للدراسات الجامعية 

كاديمية وطالب الدراسات الجامعية والمهتمين لالطالع عليه ليكون متاحا أمام كافة المؤسسات األ
واالستفادة منه. ونحن على أتم االستعداد لتقبل أي تعليقات أو اقتراحات من أجل تطوير هذا الدليل 

 الذي يشكل خارطة استرشادية لإلجراءات التنظيمية  في مجال الدراسات الجامعية.

 رئيس الجامعة, والسيداألستاذ الدكتور كر إلى السيد وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم بالش
الكاتب العام بالجامعة, والسيد مدير  الدكتور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة, والسيد الدكتور

مدير مكتب الجودة  األستاذ الدكتور اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر بالجامعة, والسيد
من التقدم  النتقال بجامعة مصراتة نحو مزيديع والحرص على ابالجامعة, على الدعم والتشج

واالزدهار. الشكر أيًضا إلى أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس جامعة مصراتة 
على المجهودات التي بذلوها من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وعملية,  م2018لسنة  73رقم 

 ة, ووضع مقترحات بآلية تنظيم هذه األوضاع.بخصوص تقييم أوضاع الدراسات الجامعي

 التوفيق  يّ ـول وهللا 
 

 أ. د. حممد سامل كعيبة                                               

 م2018لسنة  73 رئيس اللجنة املشكلة مبوجب قرار السيد رئيس جامعة مصراتة رقم 

 التعريف جبامعة مصراتة
 
 

مصراتة مرتبط بتأسيس كلية العلوم مدينة ليم الجامعي في إن بداية تاريخ تأسيس التع

فهو التاريخ الذي تّم فيه زراعة البذرة األولى لتكوين  1984/1985األساسية في العام الجامعي 

وتعتبر الجامعة من أكبر الجامعات الليبية, وهي من الجامعات المرموقة  ،جامعة مصراتة

وللجامعة العديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات  ,والثقافي والمشهود لها بتميزها العلمي والبحثي

كما أن للجامعة تعاوناً  ة,في اتحاد الجامعات العربية واألفريقية والدولي وهي عضو   ,محلية ودولية

 ومشاريع بناء قدرات التعليم العالي. ,مع االتحاد األوروبي في بعض البرامج البحثية والتدريبية
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من الجامعات الليبية سريعة النمو؛ حيث تطور عدد الكليات بها من إن جامعة مصراتة 

متطلبات  يلتلبولياً؛ لتشمل التخصصات كافة؛ إلى سبع عشرة كلية حاعددها  كلية واحدة ليصل 

 سوق العمل بما يحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة.

قتصاد والعلوم اال –اآلداب  –الهندسة  -تضم الجامعة مجموعة من الكليات, هي: العلوم  

 -الزراعة   -التمريض والعلوم الصحية  –التربية   –الطب البشرى  –القانون   -السياسية 

اللغات  –الدراسات اإلسالمية  –التربية البدنية  –عالم الفنون واإل –تقنية المعلومات  –الصيدلة 

م العلمية بهذه الطب البيطري. ويبلغ عدد األقسا –طب وجراحة الفم واألسنان  –والترجمة 

ً علمياً. كما تضم الجامعة العديد من المراكز البحثية والخدمية, منها: مركز  126الكليات  قسما

, ومركز االبتكار وريادة البحوث واالستشارات, ومركز اللغات, ومركز الطاقات المتجددة

ة إلى ذلك وإضاف ,, ومركز األطراف الصناعية ملحق بكلية التمريض والعلوم الصحيةاألعمال

 تضم الجامعة عيادة استشارية ملحقة بكلية طب وجراحة الفم واألسنان.

ُزّودْت كليات الجامعة والمرافق األخرى التابعة للجامعة بأحدث المعامل واألجهزة  

والمعدات التي يمكن استخدامها على مستوى الدراسات الجامعية والعليا في المجاالت البحثية 

 الب. والتدريب العملي للط

طالباً  16532يدرس في الجامعة قرابة  م2017/2018ووفقا لبيانات العام الجامعي 

خّريًجا وخّريجة منذ العام الجامعي  20.000, وقامت الجامعة بتخريج ما ال يقل عن وطالبة

وعلى مستوى الدراسات العليا يبلغ عدد الطلبة , على مستوى الدراسات الجامعية م1988/1989

في مختلف التخصصات العلمية,  خّريًجا وخريجة 619وطالبة, وعدد الخّريجين بلغ  طالبًا 719

 ,في شتى فروع العلم والمعرفةويتلقى الدارسون تعليمهم من خالل برامج ومناهج تعليمية مجّودة 

عضو هيئة تدريس من حملة الماجستير  1390ويقوم بالتدريس في كليات الجامعة عدد 

 ,معيداً ومعيدة 655الجامعة بهيئة تدريس غير أساسي, و عضو 240والدكتوراه من بينهم 

 وموظفة . موظف   1500و

إن شعار جامعة مصراتة هو: "تعليم أفضل لمستقبل أفضل", ورؤيتها هي: "جامعة وطنية 

متميزة ورائدة تلتزم بمعايير الجودة في التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية 

, ورسالتها التي تسعى إلى تحقيقها تتمثل في: أن "جامعة مصراتة توفر برامج تعليمية المستدامة"

وبحثية متميزة ذات جودة في مختلف فروع المعرفة, تعمل على تنمية المجتمع وتطويره وتقوم 

بإعداد خريجين لهم القدرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية, قادرين على متابعة 

ليم المستمر من خالل توظيف أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة وكوادر إدارية مؤهلة باإلضافة التع

إلى االستخدام األمثل لإلمكانيات والتقنيات الحديثة, والشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية 

 -تميز: الجودة والمعة مصراتة تلتزم بالقيم التاليةواإلقليمية والدولية الفاعلة", وعليه فإن جا

 -االنفتاح والتعاون–العمل بروح الفريق  –المسؤولية اتجاه المجتمع  –االبتكار واإلبداع 

 المهنية.االحترافية و
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 مقدمة  

جودة  التعليم  لتطوير يزة أساسية ومهمةأوضاع الدراسات الجامعية يعتبر رك ن تنظيمإ       

وإعداد نماذج  ,ية التي تنظم برامج الدراسات الجامعيةإعداد اللوائح الداخل ثمن حي الجامعي

وجود بى إال تّ ال يتأ هذاو ,االمتحاناتووإعداد المنظومات لشؤون الدراسة  ,اتاالمتحانو ةالدراس

 المعلومات وتحديثها بصورة مستمرة.قاعدة للبيانات و

 السيد ت الجامعية أصدرتنظيم أوضاع الدراسا ا من إدارة جامعة مصراتة بأهميةوشعورً           

بشأن تشكيل لجنة  م73/2018القرار رقم  شعالة,األستاذ الدكتور: فرج علي أبو رئيس الجامعة

 .لدراسة أوضاع الدراسات الجامعية وتقديم مقترحات بخصوص تنظيم هذه األوضاع

 استهدفت اللجنة اآلتي : 73/2018 ولتنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم

 الجامعة. ىمستو ىوإعداد مقترح بتنظيمها وتوحيدها عل اتاالمتحانو ةسنماذج الدرا مراجعة -1

 ووضع مقترح بآلية تنظيمها ,الوضع الحالي لطريقة التسجيل وتجديد قيد الطالب وتقييم دراسة -2

 بطريقة تواكب التطورات اإللكترونية.

 .ووضع مقترح آللية تنظيمها ,دراسة ضوابط بحوث التخرج -3

 وفق اللوائح المعتمدة. عدالت السنوية والفصلية والتراكميةدراسة كيفية حساب الم -4

 .االمتحانات وأنها متوافقة مع التشريعات النافذةوالتأكد من وجود منظومات للدراسة  -5

وجود منظومات مراجعة اللوائح الداخلية للدراسات الجامعية بكليات الجامعة والتأكد من  -6

 تشريعات النافذةللدراسة واالمتحانات  وأنها متوافقة مع ال

ومسجلي الكليات ومديري مكاتب  المكاتب التابعة لهو تحديد اختصاصات مسجل عام الجامعة -7
 . كل حسب مهامه وفق التشريعات النافذة بالكليات االمتحاناتوالدراسة 

لعت طّ اوأن اللجنة المشكلة بالخصوص قد عقدت العديد من االجتماعات  ىوتجدر اإلشارة إل      

كما أن اللجنة التقت  اللوائح والقرارات والمستندات التي تنظم أوضاع الدراسات الجامعية.كل  ىعل

مع مسجلي ومديري مكاتب الدراسة واالمتحانات بكليات الجامعة وتدارست معهم العديد من النقاط 

حلول وفق اللوائح  ىنها الوصول إلوضع بعض التصورات التي من شأو  ية واإلشكاليات العمل

 عتمدة. الم

ن هذه الدراسة تشخص أوضاع الدراسات الجامعية بجامعة مصراتة وتعرض مقترح بشأن آلية إ

 .تنظيمها

 اتاالمتحانو ة: مناذج الدراسأوالً

مهمة لغرض تنظيم  اتواالمتحان ةالمعلومات الواردة بنماذج الدراستعتبر البيانات و               

 ةإخراجها بصورة جيدوإعدادها  ىالتالي يجب العمل علوب ,األكاديميوآليات العمل اإلداري 

ذلك أن وجود نظام جيد للنماذج  يسهل بناء قاعدة  ىسواء كان ذلك يدويا أم آليا . أضف إل

 المعلومات ويساعد في عملية اتخاذ قرارات صائبة.وللبيانات 
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في كليات جامعة  المعمول بها اتواالمتحان ةالدراسوفي إطار دراسة نماذج                 

 تباع المنهجية التالية :اتم الدراسات الجامعية فقد  ىمستو ىمصراتة عل

 إدارة المسجل العام بالجامعة.والكليات  ىمستو ىتجميع النماذج المعمول بها عل -1

 النماذج المعمول بها في الجامعات األخرى . االطالع على -2

 تخدمة بأقسام التسجيل والدراسة واالمتحاناتمن خالل االطالع على النماذج المسو             

 :التالية جملة المالحظات يمكن اإلشارة إلى بكليات جامعة مصراتة

 كليات الجامعة وإدارة المسجل العام متباينة وغير موحدة. ىمستو ىالنماذج المستخدمة عل -1

 بعض األعمال.ل عدم احتوائها  من حيث في بعض النماذج هناك نقص   -2

المعلومات المطلوبة والالزمة احتوائها على عدم  ثي بعض النماذج من حيوجود قصور ف -3

 لتنفيذ اإلجراءات .

 زة.النماذج المستخدمة من قبل الكليات وإدارة المسجل العام غير مرمّ  -4
 

لما تقتضيه مرحلة مواكبة التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات المختلفة   نظراً و     

هم في سهولة التعامل بهذه الجامعة يسمحددة لها بكليات  ج ووضع ضوابطفإن توحيد النماذ

 لكترونيا سواء بالمنظومات الدراسية أو على المواقع اإللكترونية للجامعة وكلياتها.إالنماذج 

 في إطار تنظيم النماذج المعمول بها في الجامعة فقد تم اتخاذ  ما يلي : و

1-  ً  تسلسلة حتى يسهل الرجوع إليها.م ترميز النماذج بحيث تأخذ أرقاما

 مستوى كليات الجامعة وإدارة المسجل العام بالجامعة. ىتوحيد النماذج المستخدمة عل -2

حتى يتسنى لكل من  ؛الدوليةالمعلومات علي موقع إدارة المسجل العام بشبكة عرض النماذج  -3

 عليها. االطالع بغرض يرغب في االستفادة منها

 ىمستوى التي سيتم تصميمها علاالمتحانات وظومة الدراسة تضمين بعض النماذج في من -4

 الدراسات الجامعية بالنسبة للكليات التي تتبع النظام السنوي أو النظام الفصلي .
 

 الدراسات الجامعية. ىمستو ىعل التالي يعرض عناوين نماذج التسجيل الجدول 

 

 رقم النموذج عنوان النموذج ت

امعية بجامعة مصراتةطلب التحاق بالدراسة الج 1  12-1  
2-12 بطاقة معلومات 2  
3-12 طلب التحاق بالدراسة الجامعية لطالب وافد 3  
4-12 تعهد 4  
5-12 بطاقة تنزيل مقررات طالب 5  
6-12 بطاقة تجديد القيد )نظام السنة الدراسية( 6  
7-12 بطاقة تجديد القيد )نظام الفصل الدراسي( 7  
ات دراسية )نظام الفصل الدراسي(طلب انسحاب من مقرر 8  12-8  
9-12 طلب إجراء امتحان غير مكمل 9  

10-12 طلب إيقاف قيد 10  
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1-11-12 تكليف باإلشراف على بحث التخرج 11  
2-11-12 اعتماد عنوان بحث التخرج 12  
3-11-12 تقرير عن بحث التخرج 13  
4-11-12 تقرير متابعة عن طالب في المرحلة البحثية 14  
5-11-12 إقرار االلتزام باألمانة العلمية 15  
6-11-12 تكليف لجنة لمناقشة بحث التخرج والحكم عليه 16  
7-11-12 نموذج تقييم بحث تخرج )المشرف( 17  
8-11-12 نموذج تقييم بحث تخرج )الممتحن األول( 18  
9-11-12 نموذج تقييم بحث تخرج )الممتحن الثاني( 19  
تيجة بحث التخرجنموذج تجميع ن 20  12-11-10  
تخرجال بحثنموذج اعتماد نتيجة  21  12-11-11  
ث التخرجنموذج تسليم وتسلم بح 22  12-11-12  
نهائيطلب مراجعة كراسة إجابة امتحان  23  12- 12 
أ/ب -13-12 إجراءات مراجعة كراسة إجابة امتحان نهائي 24  
 12 -14 نتيجة فصل دراسي أو سنة دراسية 25
15-12 إنذار بخصوص الوضع الدراسي 26  
أ -16-12 طلب نقل من كلية إلى كلية 27  
ب -16 طلب نقل من قسم إلى قسم 28 - 12 
أ/ب/ج/د -17-12 إعالن تخرج 29  
1-18-12 النتيجة النهائية )نظام الفصل الدراسي( 30  
2-18-12 النتيجة النهائية  )نظام السنة الدراسية( 31  
 12 -19 بطاقة خريج 32
 12 -20 طلب استخراج بطاقة تعريف 33
وافد( –نموذج إخالء طرف طالب )ليبي  34  21- 12 
 12 -22 سحب ملف شخصي 35
 12 -23 نموذج راحة طبية 36
 12 -24 طلب 37
 12 -25 طلب الحصول على إفادة التخرج 38
26-12 شهادة التخرج 39  

 

 

, جامعة مصراتة ىمستو ىالموحدة علنماذج ال تمحتويابهذه الدراسة ويبين الملحق       

وهذه النماذج لومات الدولية, التي ستكون متاحة علي موقع إدارة المسجل العام بشبكة المع

 الدراسات الجامعية بجامعة مصراتة. وىمست ىلإلجراءات التنظيمية عل تعتبر دلياًل 

 طريقة التسجيل وجتديد قيد الطالب  :نياًثا

 يت :لتسجيل وجتديد قيد الطالب وفق اآلة ايتم تنظيم طريق

 

 :بالنسبة للطالب اجلدد  -

 اإلعالن عن ضوابط التنسيب في موقع إدارة المسجل العام بشبكة المعلومات الدولية. -1
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تحديد فترة زمنية لتلقي طلبات الطلبة الراغبين في الدراسة بأحد كليات جامعة مصراتة.  -2

و  1-12تعبئة النماذج أرقام ج م و معلومات الدولية.ويكون تلقي الطلبات عن طريق شبكة ال

12-3.  

 اإلعالن من قبل إدارة المسجل العام عن الطلبة المقبولين حسب الكليات. -3

استكمال إجراءات تسجيل الطالب مع مقبولين إلى الكليات المعنية وتحال قائمة بالطلبة ال -4

وبطاقة الجامعة  ىمستو ىعل موحدإحضار المستندات األصلية ويمنح الطالب رقم دراسي 

 .4-12و 2 -12ج م                تعبئة النماذج أرقامو طالب جامعي.

 دفع الرسوم الدراسية. -5

يقوم الطالب باختيار المقررات الدراسية المحددة للطلبة الجدد بالنسبة لنظام السنة الدراسية أو  -6

على علم ذا يكون الطالب نظام الفصل الدراسي عن طريق شبكة المعلومات الدولية. وبه

 .5-12تعبئة النموذج رقم ج م و بجدوله الدراسي األسبوعي.

 :بالنسبة لتجديد القيد  -

 دفع الرسوم الدراسية  وتجديد القيد بالنسبة لنظام السنة الدراسية أو الفصل الدراسي. -1

ة يقوم الطالب باختيار المقررات الدراسية من الجدول الدراسي المعروض عن طريق شبك -2

بالنسبة لطلبة  المعلومات الدولية. وبذلك يكون الطالب لديه علم بجدوله الدراسي األسبوعي.

 يوبالنسبة لطلبة نظام الفصل الدراس 6-12نظام السنة الدراسية يتم تعبئة النموذج رقم ج م 

 .7 -12يتم تعبئة النموذج رقم ج م 

الفصل الدراسي يتم تعبئة النموذج  في طلب االنسحاب من مقررات دراسية بالنسبة لطلبة نظام -3

وعند  9 12م  جوعند طلب إجراء امتحان غير مكمل يتم تعبئة النموذج رقم  8- 12رقم ج م 

 .10-12رقم ج م            طلب إيقاف قيد يتم تعبئة النموذج

 :اجلامعية : ضوابط حبوث التخرجثالثاً

 اآلتي : وفقتنظيم وضع بحوث التخرج يتم 

)ويتطلب ذلك مراجعة المقررات  بحث قبل الشروع في بحث التخرجالطرق  اجتياز مادة -1

من ضمن  وإضافة مادة طرق البحث الجامعة كلياتاألقسام العلمية ب الدراسية بجميع 

 (. هذا المقرر تدرس  ال  التي لألقسام العلمية بالكليات المقررات بالنسبة

راسية( حسب نظام الدراسة المتبع إدراج بحث التخرج على مدى فصلين دراسيين )سنة د -2

  .بالكلية

في زمن  ىكحد أقصج تخرّ  ثالثة بحوث ىعلاإلشراف الحق في  عضو هيئة التدريسيكون ل -3

 واحد.

بمراعاة أعداد  العلمي  أعضاء هيئة التدريس في اجتماعات القسم ىتوزيع بحوث التخرج عل -4

عدد يقل  أالا  يفّضلر اإلمكان وبقد أعداد أعضاء هيئة التدريسوالطلبة المتوقع تخرجهم 

 . ال يزيد عن ثالثة طالبوطلبة لكل بحث تخرج عن طالبين, ال
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كل ل المخصصة درجةالو ,درجة (40) التخرج بحث المخصصة لتقييم تكون درجة المشرف -5

 درجة لكل منهما. (30)من الممتحن األول والممتحن الثاني 

م الفصل الدراسي في بداية الفصل الثاني لتسجيله تقديم مقترح بحث التخرج للدارسين وفقًا لنظا -6

لبحث التخرج, وبالنسبة للدراسين وفقًا لنظام السنة الدراسية في بداية النصف الثاني من 

 .السنة الدراسية

 لمقررمن تسجيله ل في الفصل األول في مقرر بحث التخرج يمنح الطالب درجة غير مكمل -7

 صل الدراسي.بالنسبة للكليات التي تتبع نظام الف

وتكون إجراءات  يتم مناقشة بحث التخرج.  في نهاية الفصل الثاني أو نهاية السنة الدراسية -8

ويقوم  تقييم بحث التخرج وفق النماذج المقترحة بصورة سرية عن طريق األظرف المغلقة

 رئيس القسم المختص بتفريغ نتائج التقييم في النموذج المختص.

بحوث  األقسام العلمية المختصة بوضع جداول لمناقشة مقترحات تقوم الكليات بالتنسيق مع -9

  .لها التخرج والمناقشة النهائية

-11-12إلي  1-11 -12في إطار تنظيم بحوث التخرج يتم التعامل مع النماذج من رقم ج م   -11

12. 
 

 :و املنظومات اللوائح الداخلية: رابعاً

 اللوائح الداخلية 
 

 

ويجب أن تكون  اومهم   اأساسي   ئًاية تنظم الدراسات الجامعية يعتبر شين وجود لوائح داخلإ       

 هذه اللوائح متوافقة مع التشريعات النافذة ومعتمدة من مجلس الجامعة.

أن الوضع يتطلب تشكيل  ومن خالل مراجعة اللوائح الداخلية المنظمة للدراسات الجامعية يتبين 

اجعة اللوائح الداخلية للدراسات الجامعية مع األخذ في مستوى الكليات بالجامعة لمر ىلجان عل

 االعتبار ما يلي :

الذي  ينظم أوضاع الدراسات الجامعية بالجامعات  م2010لسنة  501ما ورد في القرار رقم  -1

 الليبية.

 . م2018لسنة  73التوصيات الواردة بدراسة اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم  -2

وذلك فيما يتعلق بالدراسة واالمتحانات وضوابط  تبار خصوصيات الكلياتاألخذ في االع -3

 واإلنذارات.الحضور 

حسب ما تنص عليه التشريعات النافذة  وذلك دالت السنوية والفصلية والتراكميةحساب المع     -4

 :التالية النقاط  مع أهمية األخذ في االعتبار

ية يجب استبعاد المقررات المعادة عند حساب المعدالت السنوية والفصلية والتراكم -

 سواء تلك التي رسب فيها الطالب أو تلك التي قام الطالب بإعادتها.

 يجب أن يتم حساب المعدالت السنوية والفصلية والتراكمية عن طريق المنظومات. -

 : وضع املنظــومات 

 يقترح اآلتي : لتنظيم وضع الدراسة واالمتحانات بكليات الجامعة باستخدام الميكنة الحديثة 
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تنصيب منظومات إلكترونية لغرض الدراسة واالمتحانات والبيانات األخرى ذات العالقة بكافة  .1

 كليات الجامعة ويتم ربطها بإدارة المسجل العام.

إدارة المسجل العام من ذات المصدر ومتاحة ظومات الموجودة بكليات الجامعة وأن تكون المن .2

 ليها ومعالجة أي خلل طارئ.بغرض إجراء الصيانة الدورية ع

ومع التوصيات الواردة  م2010لسنة  501أن تكون المنظومات متوافقة مع القرار رقم  .3

 .م2018لسنة  73بتقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 

 عناصر متخصصة في مجال المنظومات وتقنية المعلومات والشبكات.أن يكون بالجامعة  .4

البنية التحتية لالتصاالت واالنترنت جيدة مما يسهل إجراءات التسجيل عن ضرورة أن تكون  .5

 طريق شبكة المعلومات الدولية.

أن يكون هناك إمكانية وفقا لهذه المنظومات للطالب تنزيل مقرراتهم عن طريق شبكة  .6

 المعلومات الدولية.

 : : االختصاصاتخامساً

 املسجل العام للجامعة: 

شةراف علةى نظةام الدراسةة ل العام بالشؤون التعليميةة لطةالب الجامعةة واإليختص المسج           

تطبيق نظم ولوائح الدراسة واالمتحانات, ويمارس المسجل العام اختصاصاته من خةالل ومراقبة  

 التالية: التنظيميةالتقسيمات 

 :اناتحاالمتوالدراسة والتسجيل  تبكم -
 ا يلي:التسجيل والدراسة واالمتحانات بم مكتب يختص

إعداد قوائم بالطالب المقبولين فةي الجامعةة متضةمنة لكافةة البيانةات والمعلومةات وذلةك بالتنسةيق  -1

 وبما ال يتعارض وضوابط التنسيب التي تصدر عن الجهات المعنية.         مع الكليات 

إعةةةداد اإلحصةةةائيات والبيانةةةات عةةةن الطلبةةةة المقيةةةدين بالجامعةةةة بشةةةكل مفصةةةل حسةةةب جنسةةةهم  -2

 م وسنواتهم الدراسية و تخصصاتهم ومحل إقامتهم.وجنسيته

تزويةةد الكليةةات بةةالقوانين واللةةوائح المنظمةةة للتسةةجيل والدراسةةة واالمتحانةةات حسةةب التشةةريعات  -3

 النافذة.

 متابعة تطبيق النظم واللوائح المنظمة لالمتحانات داخل الكليات. -4

بالدراسةةةة واالمتحانةةةات شةةةكاوى وتظلمةةةات الطةةةالب المحالةةةة مةةةن الكليةةةات ذات العالقةةةة  يتلقةةة -5

 ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

عمةل وفقةا للتشةريعات الأي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العام تدخل فةي نطةاق  -6

 واللوائح المعمول بها بالجامعة.

 :دينفاوال تبكم -
 الوافدين بما يلي: مكتبيختص       

 ة شؤون تسجيل الطالب الوافدين ومتابعتها.تولى ورعاي -1
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 إتمام اإلجراءات المتعلقة بإدارة الجوازات. -2

 إتمام إجراءات الموافقات األمنية. -3

 إعداد اإلحصائيات المفصلة عن الطالب الوافدين. -4

عمةل وفقةا للتشةريعات الأي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العام تدخل فةي نطةاق  -5

 ل بها بالجامعة.واللوائح المعمو

 :رجينيخال تبكم -
 الخريجين بما يلي: مكتب يختص

تلقي السجالت الرسمية لنتائج الخريجين من الكليةات واالحتفةاظ بهةا بعةد اعتمادهةا مةن الجهةات  -1

 ذات االختصاص.

 إبالغ الجهات المعنية بأسماء الخريجين وتقديراتهم. -2

 ات التخرج وكشوفات درجةات الخةريجيناستيفاء بيانات النماذج الخاصة بتحرير شهادات وإفاد -3

 .وبطاقات التخرج

 جين بمنظومة المسجل العام.يإدراج بيانات الخر -4

تسليم اإلفادات والشةهادات وكشةوفات الةدرجات ألصةحابها بعةد اعتمادهةا مةن الجهةات المختصةة  -5

 وتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة.

 بشكل مفصل. إعداد اإلحصائيات عن الطالب الخريجين -6

عمةل وفقةا للتشةريعات الأي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العةام تةدخل فةي نطةاق  -7

 واللوائح المعمول بها بالجامعة.

 :دمة االجتماعيةختب الكم -
 يختص مكتب الخدمة االجتماعية بما يلي:

ليميةة وتقةديم رصد وبحث وتحليةل الظةواهر المختلفةة داخةل الجامعةة وأثةر ذلةك علةى العمليةة التع -1

 التوصيات بشأنها.

القيام بتجميع المعلومةات عةن طريةق االسةتبيانات وأدوات البحةث العلمةي األخةرى للتعةرف علةى  -2

 اتجاهات وأنماط السلوك وتحليليها وتقديم التوصيات بشأنها.

االشةةةتراك فةةةي إعةةةداد الدراسةةةات والبحةةةوث المتعلقةةةة بأسةةةاليب معالجةةةة االنحرافةةةات والظةةةواهر  -3

 ة غير السوية بالجامعة.االجتماعي

تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها توطيةد وتأكيةد العالقةات بةين أعضةاء هيئةة التةدريس  -4

 والموظفين والطالب على مختلف المستويات.

 تقديم النصح والمشورة ألفراد المجتمع الجامعي وتفهم مشاكلهم ومساعدتهم في التغلب عليها. -5

 ماعية وأساليب تنفيذها داخل المؤسسة التعليمية الجامعية.إعداد برامج الخدمة االجت -6

وفقةا للتشةريعات ل عمةالأي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العةام تةدخل فةي نطةاق  -7

 واللوائح المعمول بها في الجامعة.
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 :ل التعليميةئساوتب الكم -
 يختص مكتب الوسائل التعليمية بما يلي:

 تعليمية بالجامعة.العمل على توفير الوسائل ال -1

 اإلشراف على القاعات المخصصة لغرض استعمال الوسائل التعليمية. -2

 توفير أجهزة عرض األشرطة المرئية والمسموعة وغيرها. -3

 توفير البرامج العلمية والوثائقية بجميع أنواعها التي لها عالقة باألقسام العلمية. -4

عمةل وفقةا للتشةريعات الدخل فةي نطةاق أي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العام ت -5

 واللوائح المعمول بها في الجامعة.

 :ةشاإلعاوان كتب اإلسكم -
 يختص مكتب اإلسكان واإلعاشة بما يلي:        

 تجهيز وتهيئة أماكن إقامة الطالب في البيوت الطالبية بما يخلق فيها مناخاً علمياً وثقافياً مناسباً. -1

بيةوت الطالبيةة, والتنبيةه إلةى مواقةع الخلةل والعطةب فيهةا إلصةالحها متابعة أعمال الصيانة في ال -2

 في الجامعة.  من قبل الجهة المختصة

اسةةتقبال الطةةالب فةةي البيةةوت الطالبيةةة وتمكيةةنهم مةةن السةةكن فيهةةا وفةةق شةةروط القبةةول المعتمةةدة  -3

ين ومسك السجالت, وإعداد الكشوف والبطاقات الخاصة بذلك وفق الشروط والتشريعات والقةوان

 المعمول بها.

اإلشةراف علةى الطةالب فةي البيةوت الطالبيةة ورعةايتهم اجتماعيةا, والعمةل علةى تنظةيم األنشةطة  -4

 المختلفة لهم في البيوت بالتنسيق مع إدارة النشاط في الجامعة.

تقةةديم المقترحةةات لتحسةةين مسةةتوى خةةدمات تغذيةةة الطةةالب وشةةروطها وأصةةنافها وكمياتهةةا طبقةةا  -5

 الصحية المتعارف عليها.للمواصفات العلمية و

اإلشةةراف علةةى المطةةاعم ومخةةازن األغذيةةة والتفتةةيب عليهةةا, وتةةدبير تجهيزاتهةةا واإلشةةراف علةةى  -6

إعةداد الوجبةةات بهةةا, واتخةةاذ كةةل مةةا يلةةزم لضةمان تةةوافر الشةةروط الصةةحية فيهةةا وتنظةةيم عمليةةة 

 وتغذية الطالب وإعداد البطاقات الالزمة وغيرها. األغذيةتوفير 

ل لجةةان التغذيةةة ومراقبةةة تنفيةةذ شةةروط توريةةد األغذيةةة وتقةةديم التقةةارير والمقترحةةات متابعةةة أعمةةا -7
 الالزمة لتحسينها.

عمةل وفقةا للتشةريعات الأي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل المسجل العةام تةدخل فةي نطةاق  -8

 واللوائح المعمول بها بالجامعة.

 :لياتكانات بالحاالمتوقسم الدراسة  -
 بما يلي: بالكليات واالمتحاناتيختص قسم الدراسة 

 التنسيق بين األقسام العلمية في وضع الجداول الدراسية . .1
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البث في طلبات انتقال الطالب بين األقسام العلمية ومن وإلى الكلية وذلةك بالتنسةيق مةع  الجهةات  .2

 المختصة. 

 بالكلية. المقرراتمتابعة قرارات لجنة معادلة  .3

 مقةرراتحانةات وتحديةد أرقةام جلوسةهم والين لهم حق دخول االمتإعداد قوائم بأسماء الطالب الذ .4

 التي لهم الحق في التقدم لالمتحان فيها.

 استخراج بطاقات االمتحانات وتسليمها للطالب. .5

متابعة سير العمليةة الدراسةية وتنظةيم الجةداول الدراسةية وجةداول القاعةات واالمتحانةات الجزئيةة  .6

 لعلمية.والنهائية بالتنسيق مع األقسام ا

 توزيع المراقبات في االمتحانات الدورية والنهائية بالتنسيق مع األقسام العلمية. .7

اإلشراف على النتائج ورصد الدرجات وحساب المعدالت الفصلية والتراكمية للطالب وإدراجهةا  .8

 في المنظومة.

 التخرج في األقسام العلمية وإدراجها في المنظومات. بحوثاستالم نتائج  .9

وأرشةةفتها واالحتفةةاظ بنسةةخ ورقيةةة  أو سةةنة دراسةةية ائج النهائيةةة لكةةل فصةةل دراسةةيظ النتةةفةةح .10

 وإلكترونية منها في مكان آمن, وإبالغ الجهات المختصة بنتائج االمتحانات.

حصر الطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية كل فصل دراسي, بالتنسيق مع األقسةام العلميةة واللجنةة  .11

 م الدراسية.المشكلة بالخصوص لمراجعة ملفاته

إعةةداد تقةةارير عةةن الطلبةةة المتحصةةلين علةةى درجةةة غيةةر مكمةةل والمنسةةحبين مةةن مةةادة أو أكثةةر  .12

وتحديد الطةالب المسةتفيدين مةن القةرارات التةي تصةدر عةن الجامعةة أو إدارة الكليةة فيمةا يخةص 

 إضافة الدرجات واالستثناءات وغيرها.

واإلنةذارات والعقوبةات التأديبيةة  إعداد تقارير نهاية كل فصةل دراسةي بخصةوص حةاالت الغةب .13

وكل ما يتعلق بها, وإحالة ملفات الطلبة الذين تنطبق عليهم اللوائح والقوانين فيمةا يخةص الفصةل 

 أو اإليقاف وغيرها من العقوبات التأديبية إلى إدارة الكلية .

 لكلية.إعداد تقارير عن سير العملية التعليمية والدراسة واالمتحانات وعرضها على عميد ل .14

عمةةل وفقةةا للتشةةريعات التةةدخل فةةي نطةةاق  عميةةد الكليةةةتسةةند إليةةه مةةن  ىأي اختصاصةةات أخةةر .15

 في الجامعة.           واللوائح المعمول بها

 :ليةكمسجل ال -
يختص مسجل الكلية بالشؤون التعليمية لطالب الكلية واإلشةراف علةى النظةام الدراسةي,            

 والتنسيق من خالل التقسيمات التنظيمية التالية: ويباشر أعمال اإلشراف والتوجيه

  :التسجيلول ودة القبوح -
 بما يلي : وحدة القبول و التسجيل تختص

 تلقي ملفات الطالب المقبولين في الكلية ومراجعتها والتأكد من استفائها للمستندات المطلوبة. -1

 و إعادته.إتمام اإلجراءات المتعلقة بانتقال الطالب والتسجيل ووقف القيد أ -2
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 متابعة شؤون الطالب الوافدين. -3

 إعداد قوائم بأسماء الطالب موزعين على األقسام العلمية. -4

 استخراج البطاقات الجامعية للطالب. -5

 إعداد اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالطالب. -6

عمةةل وفقةةا للتشةةريعات اليكلةةف بهةةا مةةن قبةةل المسةةجل تةةدخل فةةي نطةةاق ى أي اختصاصةةات أخةةر -7

 في الجامعة.       مول بهاواللوائح المع

  :رجينيخدة الوح -
 بما يلي : وحدة الخرجين تختص

 تلقي نتائج الخريجين واالحتفاظ بها. -1

 إبالغ الجهات المعنية بأسماء الخريجين وتقديراتهم. -2

 .الخريجين منح اإلفادات الخاصة بالطالب -3

 الخريجين. استيفاء بيانات النماذج الخاصة بتحرير إفادات التخرج وكشوفات درجات -4

 تسليم اإلفادات وكشوفات الدرجات للخريجين بعد اعتمادها من الجهات المختصة. -5

فقةةا للتشةةريعات وعمةةل التسةةند إليةةه مةةن قبةةل المسةةجل تةةدخل فةةي نطةةاق ى أي اختصاصةةات أخةةر -6

 في الجامعة.       واللوائح المعمول بها

  :دمة االجتماعيةخدة الوح -
 ي :بما يل وحدة الخدمة االجتماعية تختص

رصد وبحث وتحليل الظواهر المختلفة داخل الكلية وأثر ذلك على العملية التعليمية وتقديم  -1

 التوصيات بشأنها.

القيام بتجميع المعلومات عن طريق االستبيانات وأدوات جمع المعلومات األخرى للتعرف على  -2

 يات بشأنها.اتجاهات وأنماط سلوك الشرائح المجتمعية المختلفة وتحليليها وتقديم التوص

االشتراك في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب معالجة االنحرافات والظواهر  -3

 االجتماعية السلبية بالكلية.

تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها توطيد وتأكيد العالقات بين أعضاء هيئة التدريس  -4

 والموظفين والمعيدين والطالب على مختلف المستويات.

يم النصح والمشورة ألفراد المجتمع الجامعي بالكلية وتفهةم مشةاكلهم ومسةاعدتهم علةى التغلةب تقد -5

 عليها.

 إعداد برامج الخدمة االجتماعية وأساليب تنفيذها داخل الكلية. -6

 إعداد التقارير الدورية عن مجال الخدمات االجتماعية. -7

عمةةل وفقةةا للتشةةريعات لاتسةةند إليةةه مةةن قبةةل المسةةجل تةةدخل فةةي نطةةاق  ىأي اختصاصةةات أخةةر -8

 في الجامعة.       واللوائح المعمول بها 
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 ملحق

 جبامعة مصراتة ةياجلامعالدراسات املوحدة على مستوى نماذج ال
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