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 التعريفات
 يمي:التقويم االكاد

السنة الدراسية: تتكون السنة الدراسية من فصلين أساسيين هما فصل الخريف و فصل الربيع و يمكن إضافة فصل الصيف إذا 
 دعت الضرورة إلى ذلك.

 اسبوع دراسة فعلية). ١٤أسبوع تشمل فترات بدء التسجيل و االمتحانات و اعالن النتائج (منها  ٢١الفصل الدراسي: يتكون من 

 يوما حتى بداية فصل الربيع. ١٥ف السنة: تبدأ من نهاية فصل الخريف و تمتد لمدة عطلة نص

 يوما حتى بداية فصل الخريف. ٤٥العطلة الصيفية: تبدأ من نهاية فصل الربيع و تمتد لمدة 

 .التالية فصل الخريف: يبدأ فصل الخريف خالل الشهر التاسع من السنة و ينتهى خالل الشهر الثاني من السنة

 السنة.نفس فصل الربيع: يبدأ فصل الربيع خالل الشهر الثالث من السنة و ينتهى خالل الشهر السابع من 

السنة و تضاعف نفس فصل الصيف: يبدأ فصل الصيف فى بداية الشهر الثامن من السنة و ينتهى فى منتصف الشهر التاسع من 
 فيه المدة الزمنية لكل مقرر.

إلى  ١٢٠دقيقة)، و الدرس الميدانى/العملى بمدة زمنية (من  ٦٠إلى  ٥٠رة النظرية تقدر بمدة زمنية (من الوحدة الدراسية: المحاض
 دقيقة).  ١٨٠

المقرر الدراسي: مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة للتخصص/البرنامج، و يكون لكل مقرر رمز و رقم و اسم و وصف 
 المستوى عما سواه من المقررات. مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى و

الخطة/البرنامج الدراسي: هى مجموعة من المقررات الدراسية االجبارية و االختيارية، و التى يتشكل من مجموع وحداتها متطلبات 
 التخرج التى يجب على الطالب اجتيازها بنجاح.

 االكاديمى. االنذار االكاديمى: االشعار الذى يوجه للطالب بسبب تقصيره فى االداء

العبء الدراسى: مجموع الوحدات التى يسمح للطالب التسجيل فيها فى فصل دراسى، و يتحدد الحد االدنى و االعلى للعبء 
 .الداخلية للمؤسسة التعليميةالدراسى حسب اللوائح 

 المعاهد العليا العامة و الخاصة. أوالتعليم التقني: الكليات التقنية  ةمؤسس

 تعليمية: عميد الكلية أو مدير المعهد العالي.مدير المؤسسة ال

مدير إدارة رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني أو  ئاسية من الوزارة مثلمن يوفوض بمهام ر : التعليم العالي ةرئيس مؤسس
 .مأو من في حكمهحر لتعليم الا

 .مأو من في حكمه و الخاصأالعام  لياالعمدير المعهد أو التقنية  ةالكليعميد مؤسسة التعليم العالي: مدير 
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 بمؤسسات التعليم التقني نظام الدراسة و االمتحانات: الثاني الباب 

 نظام القيد و القبول و االنتقال -أوال:
 ٦٢الماده 

حة وذلك قبول طالب منتقلين من مؤسسات تعليمية معتمدة ومعترف بها في حدود اإلمكانات المتا لمؤسسات التعليم التقنييجوز 
 وفقا للشروط االتية:

يشترط تقديم المستندات المطلوبة أصلية معتمدة من قبل الجهات المخولة قانونًا بذلك علي أن تحتوي علي كشف بالمقررات  .أ 
 التي قام بدراستها ومفرداتها وتواريخ دراستها.

 ن محتوى المقررات المعادلة بها.م (80 %)يشترط أن يتطابق المحتوى العلمي للمقررات المعادلة بنسبة ال تقل عن  .ب 
 %، و تستثني من ذلك مقررات ذات االسبقية.٥٥ال يتم معادلة المواد المتحصل فيها علي تقدير اقل من  .ج 
 من المقررات الالزمة للتخرج بالقسم المختص. (50 %)عدد المقررات التي تعادل للطالب عن  زيديأن ال  .د 
 لتخرج الطالب المنتقل من تاريخ أول تسجيل فى الدراسة بعد الثانوية.يتم حساب الوعاء الزمنى للمدة المطلوبة  .ه 

 ( 64 )المادة 

  :كاالتىتسجيل  يتمو يتم قيد وتسجيل الطالب لدى مكتب التسجيل بالكلية 

الطالـب و  )) أرقام من اليسار الي اليمين الرقمان األوالن للسنة الدراسية التي التحـق بهـا٧رقم قيد من سبعة ((  للطالب يعطي ١

 األرقـام الربيـع لفصـل)) 2(( والـرقم الخريـف لفصـل)) 1)) الـرقم (( 2أو  1الرقم الثالث للفصل الدراسي الذي التحـق بـه الطالـب ((

 . التسجيل أسبقية حسب للطالب تعطى التالية األربع

حفـظ بـه المسـتندات المتعلقـة الوثائق و المستندات الخاصة بالطالـب و ملـف علمـى ت به تحفظ شخصي ملف طالب لكل يفتح -٢

 العلمي بالقسم  الملفأن يكون نسخة من   على .بنتائج االمتحانات و تجديد القيد وجميع ما يتعلق بالدراسة للطالب

 . الدراسـة مـن األول األسـبوع خـالل بالتسـجيل للطالـب ويسـمح الدراسـة لبـدء السابق األسبوع خالل القيد وتجديد التسجيل يبدأ -٣
 .بالخصوص تراه ما على بناءا تأخير غرامة فرض في الحق ولها ، فيه البث للكلية الدارة و متأخرا تسجيال ذلك ويعد

 الـذي الفصـل إلـى تسـجيلهم يؤجــل الدراسي الفصل من الثاني األسبوع خالل الجدد الطلبة تسجيل إجراءات إتمام تعذر حالة في -٤
 يليه
 بتوجيـه المرشـد ويقـوم الكليـه ادارة تضـعها التـى للقواعـد وفقـاوذلـك  بالكليـه لتدريسا هيئة اعضاء من مرشد طالب لكل يعين -٥

 الدراسيه حالته ومتابعة الطالب

 ٦٥الماده

البرنامج المعد من قبل  حددهايالتي وفق النماذج الخاصة وفي المواعيد  ذلكعلى الطالب تجديد القيد في كل فصل دراسي ويتم 
ب وقف قيده خالل شهر من بداية الدراسة لمدة ال تزيـد عن فصلين دراسيين طيلة فترة دراسته اذا تقدم و يجوز للطال، المسجل العام

، وال تحسب فترة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة المسموح بها وعلى الطالب ان يتقدم لتجديد مؤسسة التعليم التقنيبعذر مقبول إلى 
 قيده للفصل التالي.
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 ٦٦الماده

   تيه                                           اال جراءاتاالشروط و وفق نتقال من تخصص إلى آخر مرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته يجوز للطالب اال
 .                                                                                  الحصول على موافقة القسمين أ. 

المواد التى رسب بها ، و يتم حذف ية المقررات الدراسية التى ترى حذفها والمقررات التي ترى قبولهاتحدد األقسام العلم . ب
 .مالم تكن من ضمن متطلبات القسم المنقول اليه الطالب فى التخصص السابق

 .اال يكون الطالب قد درس اكثر من فصل واحد فى التخصص السابق . ح

 نظام الدراسة -ثانيا:
 ٦٩الماده 

سس و المبادئ العامة للتخصص، و يتم توزيع الطالب لمرحلة األولى من الدراسة فى مؤسسات التعليم التقني لدراسة األتخصص ا
 ويشترط لدخول.مؤسسة التعليم التقنيبعد هذه المرحلة على االقسام التخصصية الدقيقة وفق البرامج الدراسية المعتمدة و امكانيات 

% على االقل وادا قل عن دلك يحدد القسم المواد التى يرفع ٥٥ول على معدل تراكمى اليقل عن الحص االقسام التخصصية الدقيقة
 بها الطالب معدله

 ٧٠الماده 
عمال أدرجات  العملية و كيفية توزيع الدرجات على الجوانب النظرية ويبين الجدول التالي  عملي، و ذات طابع نظري و بمؤسسة التعليم التقنيالدراسة 
 االمتحان النهائي. درجات االمتحانات الجزئية و الفصل و

 التوزيع                    
 نوع المقرر

 االمتحانات و النشاطات %)١٠٠النسبة (

 عملي بها ليس نظرية مقررات
 % اعمال سنة +٤٠(

 % نهائى)٦٠

 .الفصل أعمال درجةو الدورية  االمتحانات درجة %٤٠

 .الفصل نهاية امتحان درجة %60

 عملي بها نظرية مقررات
 % اعمال سنة +٤٠(

 % نهائى)٦٠

 الفصل. أعمال درجةنظري و عملي و  الدورية االمتحانات درجة %٤٠

 .نظري و عملي الفصل نهاية امتحان درجة %60

 و المعامل الورشو  الرسم مقررات
 % اعمال سنة +٤٠(

 % نهائى)٦٠

 الفصل. الأعم درجةعملي و  الدورية االمتحانات درجة %٤٠

 .عملي الفصل نهاية امتحان درجة %60

 ٧١الماده 

وفق المناهج المعتمدة من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني، وتحدد هذه المناهج المقررات  بمؤسسة التعليم التقنيتكون الدراسة 
ضوء الساعات التدريسية وكذلك عدد وحدات الدراسية و وعاءها الزمني النظري والعملي أو كليهما، كما تحدد عدد وحداتها في 

 ومشروع التخرج و الوحدات الكلية المطلوبة للتخرج. الميداني التدريب
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نظام دراسة هذه المقررات وكيفية ترقيمها وترميزها وترتيبها وتوزيعها على الفصول الدراسية واسبقيتها في الخطط الدراسية تبين  و
 يمية وفق االتى:الدراسة وغير ذلك من الشؤون التعل

لسوق  ةحسب المتطلبات التقني مؤسسة التعليم التقنيعلى اقتراح تضعه  يجوز انشاء تخصص جديد أو انهاء تخصص بناءً  .أ 
 العمل على ان يتم اعتماده من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

 حسب طبيعة البرنامج الدراسي.بم المغلق وذلك اعتماد تسجيل المقررات وفق النظام المفتوح، أو تسجيل المقررات وفق النظا .ب 

 وفق االتي: تسجيل المقرراتيكون 

 يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أوال بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات. .أ 
 راسة.ال يمكن التعديل في تسجيل الطالب بإضافة مقررات دراسية بعد انقضاء األسبوعين األولين من بداية الد .ب 
 يمكن التعديل في تسجيل الطالب بالحذف لبعض المقررات الدراسية قبل بدء االمتحانات النصفية. .ج 
 .على الطالب ان يتأكد من عدم وجود تعارض فى الجدول للمواد التى يتم تسجيلها .د 
ك الستكمال كل وحدة دراسية في كل فصل دراسي إال إذا لم يتبق للطالب أكثر من ذل ١٢ال يجوز التسجيل في أقل من  .ه 

 المقررات وتخرجه في ذلك الفصل.
ال أعلى على أف (75%)وحدة دراسية كحد أعلى إال إذا كان المعدل التراكمي العام للطالب  ١٨ال يجوز التسجيل في أكثر من  .و 

 .وحدة دراسية بأي حال من األحوال في الفصل الدراسي الواحد ٢١ يزيد عدد الوحدات عن الحد األقصى وهو
 وحده فى الفصل التالى. ١٢ق للطالب الحاصل على انذار معدل التسجيل فى اكثر من ال يح .ز 
نجاز جميع المقررات المخصصة للسنة األولى قبل التسجيل فى اي مقرر مخصص للسنة الثالثة أو إيجب على الطالب  .ح 

 الرابعة.

 ٧٤الماده 

االمتحان النهائي في المقررات التي يقل حضوره فيها عن على الطالب حضور الدروس النظرية والعملية ويتم حرمان الطالب من 
 بعد مراعاة االتى: مؤسسة التعليم التقني% و ال تحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة الغياب، و يتم اصدار قرار من ادارة  ٧٥

 .ميالعل و توثيقه بالقسم ةعلى عضو هيئة التدريس رصد الحضور و الغياب في كل محاضرة فى كشوفات معد .أ 
 لفت نظر الطالب بعدم تكرار الغياب، مع بيان اآلثار التي تترتب على ذلك.يتم  .ب 
 .المؤسسة التعليميةادارة  إلىو احالة القوائم باسماء الطلبة  الغياب حصريقوم المسجل العام ب .ج 

 ٧٥الماده 

مع عذر قاهر بسبب ليه متابعة دراسته فى حالة تعذر عيجوز للطالب االنسحاب من دراسة بعض المقررات الدراسية أثناء الدراسة 
ضمن المعدل الفصلي أو  اتوعند الموافقة على انسحاب الطالب التحسب ساعات المقرر ، مستند رسمي يتبث الحالةضرورة تقديم.

 التراكمي.

لبة المسجلين من مفردات المقرر الدراسي، يلغى المقرر لجميع الط (75%)اذا حدث قصور في تغطية المقرر بحيث لم يتم تغطية 
 .بناء على توصية القسم المختص وعليهم إعادة تسجيل هذا المقرر في الفصل التالي المؤسسة التعليميةبه وذلك بقـرار من ادارة 
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 نظام االمتحانات -ثالثا:
 ٧٦الماده 

بقرار  الدراسة واالمتحاناتاعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية أو المعهد ورئيس قسم  عدد من تشكل لجنة امتحانات و مراقبة من
البرنامج المعد من االمتحانات وتنظيمها واالشراف عليها وفق  بتسييرتتولى كافة االمور المتعلقة  و ،رئيس المؤسسة التعليميةمن 

قرار مهام ، و تحدد مكافأة ماليه تصرف لهم بعد انتهاء االمتحانات و تقديم تقرير على اداء أعضائها، و يحدد القبل المسجل العام
 اللجنة على ان تشمل االتى:

 العداد واعالن جداول االمتحانات وتحديد المكان والزمان لكل امتحان. ةالتنسيق مع االقسام العلمي .أ 
 اعداد تقرير يومي عن سير االمتحانات على ان يتم تقديم تقرير شامل فى نهاية االمتحانات إلى االدراة. .ب 
و تكليفهم بالمراقبة و للجنة االستعانة بمالحظين اخرين لتغطية العجز بعد  مؤسسة التعليميةالاعداد قوائم المالحظين من كادر  .ج 

و في حالة االستعانة بغير اعضاء هيئة التدريس يتم صرف مكافأة مالية تحدد من الجهة المختصة بالتعليم  دراةاخذ موافقة اإل
 .التقني و الفني

 ٨٣الماده 

 : ةاليزيد عن مقررين دراسيين وفقًا للضوابط والشروط االتييحق للطالب طلب المراجعة فيما 

 أن يقدم طلب المراجعة إلى رئيس لجنة االمتحانات خالل مدة ال تزيد عن ثالثة ايام من إعالن نتائج تلك المقررات. .أ 
 .) دينارا للمقرر الواحد ترجع إلى الطالب إذا ثبت صحة ادعائه٥٠أن يرفق بالطلب ايصال مالي بقيمة ( .ب 
 اإليصال المالي مرفق بكراسة الطالب إلى لجنه الطعون.و يحال الطلب  .ج 

 ( 85 )المادة 

 :االتى مع االخد فى االعتباريجوز انتقال الطالب من فصل إلى آخر 

 ٤٠٠او  ٣٠٠قبل التسجيل فى اى مقرر من المستوى  ١٠٠يجب على الطالب انجاز جميع المقررات من المستوى  -١

 ٤٠٠ المستوى من مقرر اى فى التسجيل قبل ٢٠٠ المستوى من المقررات جميع انجاز الطالب على يجب -٢

 

 ( 86 )المادة .

يجوز إجراء امتحان للدور الثاني للطلبة الراسبين في مقررين على األكثر من طالب الفصل النهائي ويجرى االمتحان مع بداية 
      باالتىالتقيد  معالفصل الدراسي التالي 

 السنة  اعمالاالحتفاظ بدرجة  مع. )٦٠رجة االمتحان من (تكون د انعلى  -* -١

 حالة رسوب الطالب فى االمتحان يعيد دراسة المقرر نظاميا فى الفصل التالى فى -2
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  )٨٨المادة ( 

ه % أن يعيد دراسة أي مقرر اجتازه سابقًا وذلك لمرة واحدة فقط لتحسين معدل ٥٥يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 
 االتيه الضوابط وفق. التراكمي وبما ال يتجاوز مادتين في الفصل الدراسي الواحد

 مقبول درجة على الطالب فيه تحصل اتاالعاده فى  مقرر  تكونأن -* -١

  درجهمهما كانت ال الجديده الدرجه وترصد  السابق المقرر درجة تلغى -* -٢

 ى يليهذجزه يعاد تنزيلها بالفصل الانجاز الماده ستعتبر ماده عير من فىاخفق الطالب  ادا-* -٣

 اإلنذار و الفصلنظام  -رابعا:
 ٩٠الماده 

 :يلتزم الطالب بمتابعة ادائه االكاديمي و يعد الطالب نفسه متحصال على إنذار في الحاالت التالية 

 إذا تحصل على تقدير ضعيف جدًا في أي فصل من فصول الدراسة. .أ 
 %.٥٥إذا قل معدله التراكمي عن  .ب 
 إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في المرة الثانية. .ج 

 ٩١الماده 

 :يفصل الطالب من الدراسة في األحوال التالية 

واحده للطالب الدى يمكن ويجوز لرئيس القسم منحه فرصه  إذا تحصل على تقدير ضعيف جدًا خالل الفصلين األول والثاني .أ 
 ان يستفيد منها

 لمدة ثالثة فصول متتالية. % ٥٥إذا قل معدله التراكمي عن  .ب 
 .إذا رسب في أي مقرر ثالث مرات .ج 
                                                                                          إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثالثة فصول دراسية. .د 

  يره بناء على توصية الشئون العلميه استتنائيه اخوفى جميع االحوال يجوز لعميد الكليه منح فرصه ه. 
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 ع التخرجيراالتدريب الميدانى و مش -خامسا:
 ٩٢الماده 

اليعد الطالب مؤهًال للقيام بالتدريب الميداني أو مشروع التخرج إال إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية المخصصة للفصول السابقة 
النجاح فى جميع المقررات بما فيها التدريب الميداني شرط اساسي لمناقشة  ) و يعد%٥٥بنجاح وبمعدل تراكمي اليقل عن ( 

 المشروع.

 ٩٣الماده 

بالنسبة للكليات التقنية  التقني يعد التدريب العملي الميداني في مجال التخصص أحد متطلبات الحصول على درجة البكالوريس
كون مدته فصل دراسي كامل على األقل، ويقوم الطالب بالتنسيق مع القسم ودرجة الدبلوم العالي بالنسبة للمعاهد التقنية العليا، وت

المختص لتحديد جهة التدريب العملي، كما يقوم باإلطالع على خطة التدريب واإلجراءات المتعلقة به من حيث طبيعة األعمال 
 المكلف بها ومواعيد العمل ومدته والتقارير المطلوب منه تقديمها.

 ٩٤الماده 

  :ييم أداء الطالب في التدريب العملي الميداني من قبليتم تق

 %) من الدرجة الكلية. ٣٠جهة التدريب ويعطى لتقييمها ( .أ 
 %) من الدرجة الكلية. ٧٠مشرف أو متابع التدريب ويعطى لتقييمه ( .ب 

 ٩٥الماده 

تخصصه، على أن تشمل وصفًا يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم العلمي المختص بتقديم خطة بحث لمشروع التخرج في مجال 
للمشروع وأهدافه ومدى االستفادة منه وخطوات العمل ويتم اعتماد موضوع الدراسة من القسم العلمي المختص، ويعين للطالب عضو 

خرج من هيئة تدريس يتولى اإلشراف عليه ويقوم بتوجيهه طيلة المدة المقررة للدراسة الميدانية، ويقوم الطالب بالتسجيل في مشروع الت
 بداية الفصل األخير لتخرجه. 

 ٩٦الماده 

التقني وذلك بناء على اقتراح من القسم العلمي مؤسسة التعليم  مديريقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل 
 .االمختص واعتماد الشؤون العلمية على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف على المشروع من بين أعضائه

 ٩٧الماده

 يجوز للطالب والمشرف طلب تأجيل مناقشة المشروع لمدة فصل دراسي واحد.

 ٩٨الماده 

 :توزع درجات تقييم المشروع وفقًا لما يلي

 من الدرجة الكلية للجنة المناقشة. % ٦٠ .أ 
 من الدرجة الكلية لألستاذ المشرف. % ٤٠ .ب 

 المؤسسة التعليميةة المخصصة للجنة المناقشة، وتحفظ في مكتبة % من الدرج ٥٠وال يعد الطالب ناجحًا إال إذا تحصل على 
 ع التخرج التي تمت إجازتها.ير انسخة على األقل من جميع مش
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 ٩٩الماده

 إذا احتوى مشروع التخرج علي أي نوع من انواع االبتكار تكون حقوق الملكية الفكرية للطالب والمشرف مناصفة.

 ١٠٠الماده

أو الدبلوم  التقني أو الدبلوم العالي التقني ى الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة درجة البكالوريسيمنح الطالب الذي استوف
التقني، وتمنح درجة الشرف للطالب المتحصل على  مؤسسة التعليمالتخصصي في مجال التخصص موقعًا عليه من إدارة  المهني

يكون الطالب قد  ج إال بعد إخالء طرفه ويشترط للحصول على مرتبة الشرف االيتقدير عام ممتاز، وال تسلم الشهادة أو اإلفادة للخر 
 اخرى كان ملتحقا بها.مؤسسة تعليمية التقني أو اية بمؤسسة التعليم رسب فى اى مقرر دراسى 

 ١٠١الماده

 بالتعليم التقني و الفني.يمنح طالب مؤسسات التعليم التقني منحة دراسية وفق الضوابط و الشروط التي تضعها الجهات المختصة 

 ١٠٢الماده 

وفقا لهذه الالئحة نافذة اال بعد اعتمادها من الجهة المختصة و الفني ال تعد اللوائح الداخلية التي تضعها مؤسسات التعليم التقني 
 بالتعليم التقني و الفني.

 المخالفات التأديبية -:سادسا
 )١( المادة

بأن يسلك في تصرفاته مسلكًا  المؤسسة التعليميةعلى أحسن وجه والحفاظ على كرامة  على الطالب االلتزام بأداء واجباته التعليمية
و للوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي واألصول والتقاليد ايتفق مع وضعه وأن تتفق تصرفاته مع القوانين و 

 .السائدة فى البالد االعراف

 )٢( المادة

سواء تم  التعليم التقنيات يشكل مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في مؤسسيخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعًال 
في مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونًا، ويظل الطالب خاضعًا ألحكام التأديب من تاريخ  مالفعل داخلها أ

 .تسجيله تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء
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 )٣( المادة

 :ر على الطالب ارتكاب المخالفات التالية ظيح

 .ات التعليم العاليمؤسساالعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين ب .أ 
 .أو المرافق التابعة لها المؤسسة التعليميةاالعتداء على أموال  .ب 
 .اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات .ج 
 .و النظام العام واآلداب العامة لألخالق ارتكاب أي سلوك منافٍ  .د 

 )٤( المادة

يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب، أعمال الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو القذف أو 
 .السب أو التهديد، ويتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية سواء ارتكب الفعل شفاهة أم كتابة أم باإلشارة

 )٥( المادة

 ات التعليم العاليمؤسسلكل استيالء أو إتالف للمعدات أو األدوات التابعة  المؤسسة التعليميةلفات االعتداء على أموال يعد من مخا
أو إحدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة لالستعمال كليًا أو جزئيًا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أم غير 

 .عمدية

 )٦( المادة

 :الل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي يعد من مخالفات اإلخ

أم عن غيرها إذا كانت  المؤسسة التعليميةكانت صادرة عن  تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق سواءً  .أ 
 .ذات صلة بإجراءات الدراسة

ل طالب بدًال عن طالب آخر ألداء للشخصية دخو  عد انتحاالً لتحقيق مصلحة للفاعل أم لغيره، ويُ  انتحال الشخصية سواءً  .ب 
 .االمتحان وتسرى العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكًا في ذلك من الطالب

 .إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت .ج 
غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة التأثير على األساتذة أو العاملين فيما يخص سير االمتحانات أو التقييم أو النتائج أو  .د 

 .واالمتحانات
ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب  .ه 

من بها ًا إلى قاعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة بالمقرر الدراسي موضوع االمتحانات ما لم يكن مرخص
 .قبل لجنة االمتحانات

ي تحان ألية اجهزة سمعية أو بصرية ( مثل الهاتف النقال، اجهزة تشغيل صوت أو صورة، و غيرها ) خالل االمأاستعمال  .و 
 غرض.

 .االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقًا ألحكام هذه الالئحة .ز 
 .انين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليمأية مخالفة للقو  .ح 
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 )٧( المادة

 :يعد سلوكًا منافيًا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية 

 .االعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف اآلخر وفي حالة الرضا يعد الطرف اآلخر شريكًا في الفعل .أ 
 .خدش الحياء العام .ب 
 .تعامل فيها بأية صورة من الصورتعاطي المخدرات أو المسكرات أو ال .ج 
 .تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .د 
زينة، الظهور بمظهر غير الئق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو إرتداء األزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في ال .ه 

 .شروط الزي للمؤسسة التعليميةوتبين اللوائح الداخلية 
 .نه اإلخالل بالشرف أو المساس باآلداب العامة واألخالق وفقًا للتشريعات النافذةكل ما من شأ .و 

 .إبالغ الجهات المختصةإدارة المؤسسة التعليمية وك جريمة جنائية توجب على وفي جميع األحوال إذا شكل السل

 العقوبات التأديبية -:سابعا
 )٨( المادة

عمال الشجار أو ألتدريس أو العاملين أو الطالب، بأعضاء هيئة ايعاقب الطالب بالفصل من الدراسة في حال االعتداء على 
لتدريس أو العاملين أو الضرب، و يعاقب باإليقاف عن الدراسة لمدة التقل عن سنة دراسية فى حال االعتداء على أعضاء هيئة ا

 .عند العودعمال اإليذاء أو القذف أو السب أو التهديد، ويفصل من الدراسة أالطالب، ب

 )٩( المادة

) ٥٤اقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة التقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادة (يع
وفي جميع األحوال اليجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إال إذا دفع قيمة األضرار التي أحدثها ، وتضاعف العقوبة عند العود

 .المؤسسة التعليميةبأموال 

 )١٠( المادة

 :) من هذه الالئحة بالعقوبات اآلتية٥٥لطالب عند ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (يعاقب ا

الوقف عن الدراسة لمدة التقل عن سنة دراسية والتزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ،ب)  .أ 
 .فصًال نهائيًا عند العود من المادة المذكورة، ويفصل الطالب من الدراسة

د) من المادة المذكورة، وفي جميع  ،الحرمان من دخول االمتحانات كليًا أو جزئيًا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج .ب 
 .األحوال يعد امتحانه ملغيًا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة

إذا ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، ويجوز إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على األقل  .ج 
 لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصًال نهائيًا عند العود.

ارتكب  يعاقب الطالب بالغاء امتحاناته فى الفصل الذي ارتكب فيه المخالفة و ايقافه عن الدراسة فى الفصل الذي يليه اذا .د 
 المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (و) ويفصل الطالب فصًال نهائيًا عند العود.

الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو اإليقاف عن الدراسة مدة التزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات  .ه 
 .ح) من المادة المذكورة،المنصوص عليها في الفقرتين (ز
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 )١١( المادة

المراقبة أو المشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو لالشتباه بأن في حيازته أوراقًا أو أدوات يجوز للجنة 
أو أجهزة او أي وسيلة أخرى تساعد على الغش فى االمتحان، كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خالف تعليمات 

 .أعمال الغش، وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغياً  لجنة االمتحان أو بدأ في ارتكاب

 )١٢( المادة

يعاقب باإليقاف عن الدراسة لمدة التقل عن سنة والتزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى األفعال المنصوص عليها في المادة 
المخالفة  الطالب ارتكاب ) من هذه الالئحة، ويفصل الطالب نهائيًا عند العود، ويتوجب على مدير المؤسسة التعليمية عند٥٦(

المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من عاقبة تكرار هذا 
 .السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب االستمرار في إجراءات التأديب

 )١٣( المادة

 .كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدةيحسب هذه الالئحة في تطبيق األحكام التأديبية المنصوص عليها في 

 )١٤( المادة

يترتب على اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى االمتحانات طيلة مدة الوقف، وال يجوز للطالب اإلنتقال إلى أية كلية 
 .أخرى أثناء مدة سريان العقوبة

 اجراءات التأديب -:ثامنا
 )١٥( المادة

أن يقدم بالغًا عن هذه المخالفة  التعليميةات المؤسسللوائح واألنظمة المعمول بها في للقوانين واعلى كل من علم بوقوع مخالفة 
تشكيل  ،و من يخوله بذلكأ يويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلم، المؤسسة التعليميةيتضمن تقريرًا مكتوبًا عن الواقعة إلى إدارة 
 .مؤسسة تعليميةبالقضايا التي تخص أكثر من لجان تحقيق أو مجالس تأديب فيما يتعلق 

 )١٦( المادة

إبالغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء من هيئة  رفو  المؤسسة التعليميةيتعين على رئيس 
 .التدريس يكون أحدهم مقررًا للجنة

 )١٧( المادة

ويجوز أن يتم التحقيق فورًا  اليوم الذي تم فيه إعالمه يتم إعالم الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على األقل وال يحتسب
 .في حاالت الضرورة واالستعجال

 )١٨( المادة

رئيس المؤسسة أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعالمه به إلى  ،يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد االنتهاء من التحقيق
 .تهالتي كلف التعليمية
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 )١٩( المادة
ويتكون  ،المؤسسة التعليميةرأي بمعاقبة الطالب تأديبيًا يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى ال

 ،الطلبة إتحادومندوب عن  المؤسسة التعليميةوعضو عن المكتب القانوني ب ،من ثالثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية
 و يرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.

وال  ،من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام المإعويتم 
الطالب عن طريق  إعالمويتم  ،وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً  ،من بينهاعالم يحتسب اليوم الذي تم فيه اإل

 .وال يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوًا بمجلس التأديب ،ليميةعالنات بالمؤسسة التعاإللوحة 

 )٢٠( المادة

 .كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق ،ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ،يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب

 )٢١( المادة

مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من تشكيل لجان التحقيق و رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني يتولى 
 .الوطنية للتعليم التقني و الفني الهيئة طارإفي تعليمية مؤسسة 

 )٢٢( المادة

المسجل بها الطالب ويعتبر ذلك قرينة على العلم  المؤسسة التعليميةيتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في 
 .به

 )٢٣( المادة

أما القرارات  المؤسسة التعليميةعد نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء وال تُ  يصدر مجلس التأديب
وتبلغ  ،أو من يخولهرئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني اعتمادها من إال بعد الصادرة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة 

 .بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منهافي ليبيا التعليمية  اتالمؤسسكافة 

 )٢٤( المادة

وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي  ،المسجل بها الطالب المؤسسة التعليميةيعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في 
 للطالب.

 )٢٥( المادة

تأديبية أو الحكم فيها على ال ىانقضاء الدعو وال يؤثر  المؤسسة التعليميةالتأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من  ىتنقضي الدعو 
 .ة أو المدنية الناشئة عن الواقعةالجنائي ىالدعو 

 )٢٦( المادة

 تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقًا ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها وال يجوز االعتراض عليها إال بالطعن فيها
 .أمام المحكمة المختصة
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