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 كلمة الدكتور عميد الكلية

كلية الطب البشري بالجامعة الليبية الدولية من خالل تطبيقها لتجربة الجامعة في مجال  تشرفت  

طوير التعليم الطبي كونها أول كلية طبية متخصصة في ليبيا تتبنى فلسفة التعليم الذاتي في حل ت

المشكالت, حيث اعتمدت هذا النظام منهجا لها لينتقل بالنظام التعليمي السائد من التقليدية المعتمدة على 

ية الطالب وتنمي فيهم التلقين إلى نظام جديد يهتم بترسيخ أساليب التعلم الصحيحة التي تحفز مهن

 ..مهارات التعلم والقدرة الخالقة في حل المعضالت

لدعم  هذه الكلية وقد امتلكت الكثير من عناصر التميز تعمل على تخريج طالب ذوي كفاءة عالية إن  

المجتمع بعناصر طبية تحصلت على المعرفة المتطورة وفق أعلى معايير الجودة وامتلكت بحرفية بالغة 

 اإلنسانيةالصحية للمجتمع مع استشعارها للمعايير  لالحتياجاتعلى التعرف واالستجابة بفعالية  القدرة

 واالجتماعية لمجتمعنا المسلم..

بالجامعة الليبية الدولية المميزة في مجال التعليم الطبي تؤهلها لتلبية  تجربة كلية الطب البشري إن  

التي  دولة العصريةالكاسب حقيقية تدعم تطلعاته لبناء طموحات المجتمع الليبي الجديد وستحقق له م

 والجودة معيارا أساسيا لمؤسساتها المختلفة.تميز تعتمد ال

 نبذة عن الجامعة

أهلية متخصصة في يأتي مشروع هذه الجامعة كتجربة فريدة تهدف إلى استحداث أول مؤسسة علمية    

 التي تؤهلها لتكون بمصاف الجامعات المميزة. مجال العلوم الطبية تتوفر فيها المقومات الكافة 

من كوادر علمية رفيعة المستوى صقلتها تجربتها المحلية والدولية في مجال إن ما تملكه هذه الجامعة    

التعليم الطبي وبما تتميز به من نظام دراسي وضع بمعرفة خبراء متخصصين مطابقا ألحدث وأفضل 

وكذلك لما تتوفر بها من معامل وتجهيزات  معات الدولية المرموقة.األنظمة الدراسية المعتمدة بالجا

تتوافق والمواصفات القياسية العالمية, ستحقق حتما الكفاءة والتميز  أخرىدراسية حديثة ووسائل تعليمية 

الريادة لخريجيها في شتى المجاالت العلمية وتفتح أمامهم آفاق واسعة لمستقبل واعد وتساهم في برامج  و

 تطوير المهني والتعليم الطبي المستمر.ال

 :الجامعةرؤية 

 .أن تكون الجامعة في طليعة الجامعات الملتزمة بتحقيق معايير الجودة الدولية
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 :الجامعةرسالة 

المختلفة .يملكون تخريج متخصصين ذوي كفاءة عالية في المجاالت الصحية والحيوية والتقنية  .1

 . صحيةقدرة التعامل مع حاجات المجتمع ال

تبني استراتجيات التعلم مدي الحياة القائمة علي والمتفاعلة مع المشاكل الصحية المحلية حسب  .2

 .األولويات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية

  .تحقيق الحاجات الوطنية للبحوث الحيوية وبرامج التطور المهني وخدمة المجتمع .3

والنفسية للمجتمع  ث العلمية وأخالقيات الرعاية الصحيةهتمام باألخالقيات الحيوية في البحواال .4

    .والحقوق القانونية للمرضى

 التعريف بالكلية

كلية الطب البشري هي إحدى كليات الجامعة الليبية الدولية والدراسة بها مرحلة من مراحل التعليم    

الرعاية الصحية والخدمات الطبية العالي. من أهداف الكلية تزويد البالد باألطباء القادرين على توفير 

للمرضى، كذلك القيام بالبحوث والدراسات الطبية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في ليبيا,كما 

وكذلك توطيد الصالت تساهم في رفع المستوى الصحي والتطوير المهني والتعليم الطبي المستمر 

ي العالم, وتفتح أبوابها على المجتمع لتتفاعل معه في العلمية مع الكليات والجامعات والهيئات المماثلة ف

وللمساهمة في دعم العديد منها من   نشر المعرفة والوعي الصحي والمشاركة في النشاطات المتعددة

 خالل كوادرها العلمية وإمكانياتها الذاتية.

من شأنها صقل المواهب إن المشاركات الطالبية في النشاطات المختلفة رياضية وثقافية وعلمية وفنية    

لدهم وتطوير قدراتهم  ورفع روح التعاون والصداقة بينهم مما سيؤثر دون شك في تنمية شخصية 

وإعدادهم اإلعداد الجيد لالندماج في المجتمع وليكونوا مواطنين صالحين أطباء مؤهلين  بالطال

 يشاركون في تنمية وخدمة وطنهم.

وتطبيق عملي بمعايير متطورة في مرافق صحية تعليمية تحت  تعتمد الكلية برامج تدريب سريري   

 يتمتعون بقدرات علمية وعملية عالية.–إشراف أساتذة ذوي كفاءة عالية لضمان تخريج طالب 

 الكلية رؤيــــة
 

 ، طليعة الكليات الُملتزمة بتحقيق معايير الجودة الدولية.الكلية في كون أن ت   
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 ة الكليةرسالــــ

 رنامج تعليمي متميز يمكن الخريجين من تأدية وظائفهم بصورة احترافية في مجاالت تقديم ب

 العمل السريري أو صحة المجتمع أو في البحوث السريرية والتعليم الطبي.

  تخريج أطباء أكفاء مهنياً في كافة التخصصات الطبية يتحلون بالمعرفة الضرورية لألولويات و

ذي ينتمون إليه لتلبية االحتياجات الصحية المحلية والوطنية االحتياجات الصحية للمجتمع ال

 واإلنسانية .

  يمتلكون مهارات البحث العلمي وتخريج أطباء لديهم القدرة على التعامل مع الحاجات المتغيرة

وآليات التعلم المستمر مدى الحياة بوازع من التزامهم األخالقي تجاه محيطهم المحلي واإلقليمي 

 بمعرفتهم بالحقوق القانونية لمرضاهم.واإلنساني و

 يتالءم مع المعايير الدولية واألساس المجتمعي  المساهمة في وضع أسس لنظام طبيب األسرة بما

 . والعمل بالقواعد المنظمة للمرافق الصحية التعليمية للتعليم الطبي واحتياجات المستقبل،

 تائج التقييم في تطوير المناهج والمقررات التقييم المستمر للبرنامج التعليمي واالستفادة من ن

 .الدراسية ، وخدمات الدعم التعليمية ، وآلية تقييم أعضاء هيئة التدريس

 .تبني وتطبيق نظام جودة بالكلية يتوافق مع المعايير المعتمدة بالجامعة 

 تشجيع البحث العلمي            

 أقسام الكلية    

 جامعة الليبية الدولية من األقسام التالية : تتكون كلية الطب البشري بال       

 والثانية األولى تينشمل المرحلتالعلوم الطبية األساسية تُدرس برعاية كلية العلوم الطبية األساسية و 

  قسم األمــراض الباطنيـة. 

  والتخصصية العامةأقسام الجراحـــة . 

 . قسم طب وجراحة العظام 

 .قسم طب العيون وجـــراحتها 

  األطفــــــــال . وجراحة طب قسم 

  مراض النساء والتوليـــد .أقسم 

  طب األسرة والمجتمعقسم  

 . قسم األشعة التشخيصية والعالجية 

  . قسم الطب الشرعـــــــي 

 .قسم طب الطوارئ 

 . قسم األمراض النفسية 
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   فقة مجلس الجـامعة.قتراح من مجلس الكلية ومواأكما يجوز إضافة أقسام أخرى عند الحاجة وذلك ب      

 أهداف البرنامج التعليمي

 إعداد خريجين يتوفر لديهم ما يلي :  إلىالطب البشري  بكليةتهدف الدراسة     

 فهم التركيب العام للجسم البشري ومواقع األعضاء وعالقتها المكانية والعملية ببعضها. .1

 .تركيب الخلية و التركيبة الوراثية فهم التركيب المجهري ألنسجة و أعضاء الجسم البشري بما فيها .2

التعرف على الوظائف الرئيسية ألعضاء الجسم البشري في حالته الطبيعية والمرضية والتكيفات التي يمكن أن  .3

 تحدث نتيجة ذلك.

العالقة الممكن حدوثها بين الجسم البشري ومحيطه والتفاعالت المختلفة سواء الدفاعية الطبيعية أو  فهم .4

 ي قد تحدث جراء ذلك.المرضية الت

 فهم األمراض التي يمكن أن تصيب اإلنسان واختالف آليات اإلصابة بالمجموعات المرضية المختلفة. .5

 التعرف على الكائنات الحية و الدقيقة والطفيليات التي يمكن أن يتعايش معها اإلنسان أو قد تصيبه باألمراض.  .6

 .ساعدة المختلفة كاألشعة والمختبراتفهم أهمية وكيفية استعمال الطرق التشخيصية الم .7

 التطبيقات العملية لألمراض وعالجها. فهم .8

دراسة األدوية والتدخل الجراحي التشخيصي والعالجي الذي يمكن أن يستعملها اإلنسان في صراعه ضد  .9

 ال.ليات عمل هذه األدوية واستعماالتها وكذلك األضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة هذا االستعمآالمرض، و

 اكتساب المهارات واآلليات الالزمة للعمل بصورة مستقلة حسب أولويات واحتياجات المجتمع. .10

 اكتساب المهارات الالزمة للبحث العلمي و التطوير. .11

 السلوكيات المناسبة التي تمكنهم من مزاولة المهنة بكفاءة في ميادين الرعاية الصحية المختلفة . اكتساب  .12

 م وتعدد المهارات المهنية ليستفاد منها مدى الحياة. حرية وذاتية التعلتعلم  .13

 القدرة على التحليل والنقد وحل المعضالت الطبية للوصول للتشخيص الصحيح و العالج المناسب. .14

 القدرة على دمج المعرفة والمهارات بين عديد التخصصات.   .15

 في مجال عملهم وخدمة المجتمع. مهارات التواصل المبنية على أسس علمية ليصبحوا أعضاء فاعلين اكتساب  .16

 االستخدام األمثل للموارد المالية واإلدارية المخصصة لبرامج الرعاية الصحية. .17

 القدرة على االهتمام بالمرضى واحترام كرامتهم.  .18

 القدرة على العمل بروح الفريق المتكامل . .19

 دمي والبحثي. المحافظة على ممارسة واحترام أدبيات وأخالقيات المهنة في مجاليها الخ .20

 العربيةة اللغةةأدوات اللغة  وإتقان تطبيقاتها وكذلك وذلك من خالل امتالك  اإلنجليزية اللغةقدرة على استخدام ال .21

 .لهفيما يلزم استخدامها 

سواء كانت أدبية، ثقافية، فنية أو رياضية، بما يسهم في تشةكيل  موميوله اكتساب هوايات تتناسب مع إمكانياتهم .22

 .في المجتمع موكيانه مهوصقل شخصيت

 

 



 

7 

 

 الدراسة بالكلية

عام  شكلب تنقسم و (متيازاأل) التكميلي التدريب سنة تليها دراسية أشهر وأربعة سنوات خمس مدتها  بالكلية الدراسة       

قسم عددها من  يختلف فترات زمنية  أو  تعليميةمقسمة إلى وحدات دراسية  سنوات على دراسية تشتملمراحل  إلى

 .ومن سنة ألخرى خر أل

 

 الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة

 (.MBChBدرجة اإلجازة الجامعية )البكالوريوس( في  الطب والجراحة )    

 لغة التدريس

 اللغة االنجليزية هي لغة التدريس بالكلية  

 المراحل الدراسية

 التالية : األربعياز المراحل تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة اجت 

 (المرحلة األولي تشمل:)السنة الدراسية األولي -

 الثالثة( الدراسيةالمرحلة الثانية تشمل :) السنة الدراسية الثانية  والسنة   -

 الخامسة( الدراسية والسنةالرابعة  الدراسية السنة): المرحلة الثالثة تشمل -

 )فتره االمتياز(تشمل: الرابعة المرحلة -

 بدأ السنة الدراسية بالكلية خالل النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام .ت 

  .تبدأ الدراسة للنصف الدراسي الثاني في شهر فبراير من كل عام 

  األولىبالجامعة على دراسة طلبة كلية الطب البشري خالل المرحلتين  األساسيةتشرف كلية العلوم الطبية 

 والثانية.

 لعلوم الطبية على طلبة كلية الطب البشري لبالجامعة الليبية الدولية  األساسيةلوم الطبية تطبق لوائح كلية الع

 والثانية األولىخالل المرحلتين الدارسين بها 

 ( تسير وفق نظام وحدات تعليميةBlocks )  ريس السريري ليتداخل هذا النظام مع التد األولىخالل المراحل

 .المتقدمةفي المراحل 

 بامتحان نهائي  منهابحيث ينتهي كل  ةفترات زمني سبع إلىسنتان تقسم  ةالسريري بالمرحلة ةالدراس ةمد

 .فصلكل  لمقررات

 

 الثالثةالدراسية  المرحلة: 

 السنة الرابعة:
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  الفترة الزمنية األولى: 
 التأسيسي    -

 

 الفترة الزمنية الثانية: 
 

   Iةمراض الباطنياأل  -

 Iالعامة  والتخصصية ةالجراح -

 

 ترة الزمنية الثالثةالف: 
 طب الطوارئ  -

 طب األمراض النفسية -

 طب وجراحة العيون -

  الفترة الزمنية الرابعة 
 العظام  ةالجراح -

 األشعة التشخيصية والعالجية -

 الطب الشرعي  -

 طب األسرة والمجتمع -

 السنة الخامسة:

 الفترة الزمنية األولى 

 A IIامراض الباطنية  -

 II Aالجراحة العامة والتخصصية  -

 

 الفترة الزمنية الثانية 

 II Bالباطنة  -

  II B الجراجة العامة والتخصصية  -

 

 الفترة الزمنية الثالثة 

 االطفال وجراحة طب   -

 وامراض النساء والتوليد  -
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 النظام الدراسي بالمرحلة الدراسية الثالثة

 السنة  الرابعة 
 

 

 ترة الزمنية األولي الف: 

 
 ةمدة الدراس رمز المادة المادة 

 4401   التأسيسي 1
 أسبوع 12

 أسبوع 12 األسابيعمجموع 

 

 

 ترة الزمنية الثانية الف: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترة الزمنية الثالثة الف: 

 

 مدة الدراسة رمز المادة دةالما 

 4404      أمراض العيون 1
 أسابيع 4

 4405 األمراض النفسية 2
 أسابيع 4

 4406 طب الطوارئ 3
 أسابيع 4

   أسبوع 12 األسابيعمجموع 

  الفترة الزمنية الرابعة: 

 

 

 مدة الدراسة رمز المادة المادة 

 I 4501  الباطنية األمراض  1
  أسابيع 8  

 I 4502     الجراحة 2
 أسابيع 8

   أسبوع 16 األسابيعمجموع 
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 مدة الدراسة رمز المادة المادة 

 4409      العظام 1
 أسابيع 4

 4408 األشعة 2
 ابيعأس 4

 4407 الشرعيطب  3
 أسابيع 4

 4410 طب األسرة والمجتمع 4
 أسابيع 4

   أسبوع 16 األسابيعمجموع 

 

 

 
 السنة الخامسة :

 

 ترة الزمنية األولي الف : 

 

 مدة الدراسة رمز المادة المادة 

 II A الباطنية األمراض 1

    

4501 
 أسابيع 8

 II A    ةالجراح 2

  

4502 
 أسابيع 8

   أسبوع 16 األسابيعع مجمو
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 ترة الزمنية الثانية الف: 

 

 مدة الدراسة رمز المادة المادة 

 B II      الباطنة  1

 

 

4501 
 أسابيع 6

 B II الجراحة   2

            

4502 
 أسابيع 6

   أسبوع 12 األسابيعمجموع 

 

 ترة الزمنية الثالثة الف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:االمتياز ة)فتر  ةالرابعالدراسية  المرحلة 

ررات السةنة بعد نجاحه فةى جميةع مقة أثني عشر شهراً معتمدة مدة ال تقل عن أحد المرافق الصحية الفي الطالب  يتدرب 

 المشةرفين و من ةإفادو ،ةعن فترة تدريب تقريراً  إذا قدم إال الطب والجراحة بكالوريوسال يمنح الطالب شهادة .  النهائية

عتمادهةا مةن قبةل مجلةس أقبةل مةدة التةدريب علةى وجةه مةرض  ءقضةاتفيةد تدرب بها  بالمرافق الصحية التىولين ؤالمس

 .الكلية

 

ارات السريرية خالل فترة االمتياز ويشترط نجاحه بها لنيل شهادة البكالوريوس والتحتسب يتم تقييم الطالب في المه

 .قييم يحصل الطالب على ناجح أو راسب واليوجد تقدير أو درجات في هذا الت، درجات التقييم في المجموع النهائي

 

 لدراسةمدة ا رمز المادة المادة 

 4504       أمراض النساء والتوليد  1
 أسابيع 8

 4503 الطب الشرعي 2
 أسابيع 8

   أسبوع 16 األسابيعمجموع 
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 جازاتتجديد القيد واإل

 
 وفق اإلجراءات  من بداية الدراسة أسبوعينو بما ال يتجاوز  دراسي بداية كل عام قبلتجديد قيده ب الطالب يقوم

وفق النظم المالية المعمول بها بالجامعة. سداد الرسوم الدراسية  كذلك و  ، بالكليةعتمدة بإدارة المسجل العام المُ 

 .عتبر منقطعا عن الدراسةأخالل المدة المحددة كل من لم يثبت تجديد قيده و

 صف سنوية و إجازة نهاية السنة الدراسية تحدد مواعيدها وفق التقويم األكاديمي  و يتمتع الطالب بإجازة ن

 .ةاللوائح الداخلية للكلي

 القيد إيقاف

بموافقةة عتمةدة بةإدارة المسةجل العةام وفةق اإلجةراءات المُ  ةيالدراسالسنة خالل شهر من بداية  إيقاف قيدهيجوز للطالب     

الئحةة الرسةوم تسةري علةى الطالةب  و ،قيةده لعةامين دراسةيين متتةاليين الب أن يوقةفجوز للطيال  هأن على، الكلية من

 .من حيث معاملته المالية في هذا الشأن كليةقررة بالالدراسية المُ 

 واجبات الطالب

  و بحضور الجلسات العلمية وحلقات النقاش  االلتزامالمختلفة  اسةرفي مراحل الد ينالمقيد لبةالط ىعليجب

اللوائح  بحوث وتجارب وفق منه من بما يطل وأداءلية مالمحاضرات والدروس العلتعليمية و الندوات ا

 .ةللكليالداخلية 

 25 يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي ألي مقرر دراسي أو وحدة تعليمية إذا تجاوزت نسبة غيابه% 

 ر أو بدون عذر.كان الغياب بعذ سواءاطات الوحدة التعليمية أو المقرر إجمالي نشمن 

 االمتحانات والتقييم

 يتم تقييم الطالب في المرحلة السريرية كاآلتي:    

بنهاية كل فقط حسب متطلبات كل مقرر دراسي  وتحريرياأ يقيم الطالب بالمرحلة السريرية تحريريا وسريريا .1

 . امقرراته ذلك كليشمل و دراسية ةفتر

فأكثر بالنسبة للتقييم  %60النسبة للتقييم التحريري النهائي وفأكثر ب %35يشترط لنجاح الطالب حصوله على  .2

 . فأكثر من المجموع النهائي للمقرر %60حصل على  إذا إالوال يعتبر الطالب ناجحا النهائي السريري 

يعتبر الطالب راسبا بأي  مقرر أو مادة دراسية أساسية بشكل كامل خةالل المرحلةة السةريرية  إذا تحصةل علةى  .3

 في االمتحان السريري . %60ل من درجة أق

 .يقيم الطالب خالل دراسته للمقرر من خالل التقييم المستمر وكتيب التقييم السريري  .4

 . OSCEامتحان بطريقة  إجراءيتم تقييم الطالب سريريا عن طريق  .5

 .خالل السنة التالية مقرر أو مقررات الرسوب  بإعادةيسمح للطالب الذي رسب بالدور الثاني  .6
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في أي سنة دراسية خالل المرحلة  والثانية األولىاألدوار أربع مرات تشمل صل الطالب الذي رسب يف .7

 . السريرية في أي مقرر دراسي

 . الدور الثاني للمرحلة السريرية يكون بعد انتهاء االمتحانات النهائية للسنة الخامسة .8

 فيعدد الساعات النظرية المقررة  كل مادة يكون متناسبا مع في التحريري لالمتحانالزمن المخصص   .9

 عن ساعتان. وال تقلثالث ساعات  األحوالكل  في االمتحانمدة  ال تتجاوز أنعلى  األسبوع

سنوات خالل المرحلة الدراسية الثالثة ويسمح له بتغيير  أربعاجتاز مدة  إذافصل الطالب من الكلية ي .10

   .األساسيةبالجامعة بعد موافقة كلية العلوم الطبية  ألساسيةاالعلوم الطبية مساره ودراسة السنة النهائية بكلية 

 

 مرتبة الشرف

تقديره العام عن ممتاز وال يقل تقديره العام في أي سنة من السنوات  يقل التمنح مرتبة الشرف للطالب الذي     

متحان تقدم له أو صدر الدراسية عن جيد جدا، ويشترط لمنح مرتبة الشرف أيضا أال يكون الطالب قد رسب في أي ا

 ضده قرار تأديبي طيلة مدة دراسته بالجامعة.

 تقديرات ونسب النجاح

 تقديرات الأوال:  

في كل المجاالت باستثناء مقررات ويحسب تقديره  ، لكليةالداخلية لالئحة ال هما تنص عليوفق تقدر درجات الطالب      

 :لنسب التاليةحسب االسريرية المهارات 

 

   من مجموع الدرجات %100إلي  %85من ممتاز 

  %85إلي أقل من  %75من  جيد جدا

 من مجموع الدرجات %75إلي أقل من  % 65من  جيد 

 من مجموع الدرجات%65إلي أقل من  %60من  مقبول 

 من مجموع الدرجات %60إلي أقل من%35من  ضعيف

 تمن مجموع الدرجا%35إلي أقل من %0من  اضعيف جد

 

 ثانيا : نسب النجاح والرسوب 
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المتحصل عليها في  التراكميةالطالب  درجات بمجموع والجراحةبكالوريوس الطب  لشهادةيحتسب التقدير العام      

 . بالكلية الدراسةجميع سنوات 

 أو تعليميةةة وحةدكةل فةي   األقةل مةن مجمةوع الةدرجات علةى %60نسةبة  علةىحصل ت إذايعتبر الطالب ناجحا  .1

 .ةأساسيماده  مقرر أو

 مةن مجمةوع درجةات مقةرر المهةارات السةريرية األقةلعلةى  %75يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل علةى تقةدير  .2

 . العامة

مةن مرحلةة  االنتقةال و يشةترط النجةاح بهةا قبةل  ،درجات المواد الداعمة ضمن المعدل العةام للطالةبال تحتسب  .3

 دراسية ألخرى.

مةن درجةةات  %35إذا تحصةل علةةى درجةة أقةل مةةن   المقةررة المةةادة أو لوحةدة التعليميةةيعتبةر الطالةب راسةةبا با .4

 . األساسية و اإلكلينيكيةو ذلك بالمراحل  ان التحريري النهائياالمتح

مقرر دراسي بدون عذر مقبول يعطى درجه صفر )ضعيف  أياالمتحان النهائي في  أداءتغيب الطالب عن  إذا .5

 . جدا(

 : التالية في الحاالت يعتبر العذر مقبوال .6

 فتره االمتحان أثناء األولى الدرجةقريب من  ةوفا  -أ

 االمتحان ةفتر أثناء ألسباب مرضية ابه إلقامةاودخول المستشفى   -ب

 قاعة االمتحان إلىعدم القدرة على دخول االمتحان نتيجة وجود عذر مشروع منعه من الوصول   -ج

مةن ضةمن مةرات الرسةوب  المةدة( يعتبةر الطالةب غائبةا بعةذر وال تعةد 6) رةالفقةفي الحاالت المنصوص عليهةا فةي      

 .الالئحةالمنصوص عليها في هذه 

 أحوال الدخول في الدور الثاني

 المقررات أو يحق له دخول الدور الثاني  في  بالدور األول في حالة رسوب الطالب في االمتحانات النهائية

 ،  دات التعليمية التي رسب فيها فقطالوح

  وإن كانت  ،جح بها من الدور الثانيينالتي  المقررات أو الوحدات الدراسيةفي درجة مقبول ترصد للطالب

 جاته تزيد عن ذلك.در

  السريرية المرحلةرسب بها بالدور الثاني في  إذابشكل كامل  المقررات أو المقرر دراسةيعيد الطالب 

 كليةقة للدور الثاني وفق اللوائح المالية المعتمدة باليلزم الطالب الراسب بدفع الرسوم المالية المستح. 
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 التظلم في حالة الرسوب

 إعةالنمةن  أسةبوعخالل لمراجعة التظلم ل مقررين دراسيين وأفيما ال يتجاوز وحدتين تعليميتين  الب الراسبطيجوز لل     

فةي والمراقبةة  فةي هةذه الطلبةات  متحانةاتاال ةلجنة تتبعلى أن  ،الجامعةب المعتمدة واإلجراءاتوفق الضوابط ، النتيجة

 .تعليماته بشأنها وإصدار امادهالعتعميد الكلية  علىعرض نتائجها وت، من تاريخ استالمها أسبوعمدة ال تزيد عن 

 اإلنذار

  التالية:ينذر الطالب في الحاالت        

أو اسبوعين  لعام الدراسيافي األقل  علىانقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة شهر متواصل  إذا .1

  .ة زمني ةفتر أيمتتاليين في 

وفق النظام  ما بعد السنة الدراسية الثانيةفيفي أي سنة من السنوات جدا تقدير عام ضعيف  ىحصل علتإذا  .2

  .  الفصلينظام الأو ما بعد الفصل الدراسي الثاني وفق  يسنوال

 ألاي مقرر. من مجموع الساعات %20 ةماد أي وصل غيابه في إذا األول اإلنذارعلى  بالطاليتحصل  .3

ويحرم  من مجموع الساعات %25ماده  أيوصل غيابه في  إذا واألخير الثاني اإلنذارعلى  بالطاليتحصل  .4

 بدوريه االول والثاني. لذي غاب عنه في االمتحان النهائيمن دخول المادة أو المقرر ا

 .المادةعند نجاحه في نفس  الواحدة الدراسية السنةعلى الطالب في  المسجلة اإلنذاراتتسقط  .5

 الفصل من الدراسة

  التالية:يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة في الحاالت        

 فصل دراسي كامل السنوي أووفق النظام  كاملة ةبب مشروع مدة سنس إذا انقطع عن الدراسة بدون -1

 . وفق النظام الفصلي

 . ي المرحلة الثالثةفمرات متتالية  أربع جدا فتقدير عام ضعي علىل صحتإذا ما  -2

 أو للمهنةوممارسته  للدراسةتحول دون مواصلته  جسدية أو إعاقة عقلية أليتعرض الطالب  إذا -3

 تشكل لذات الغرض مختصةجنائيا وذلك بعد تقييمه من قبل لجنه  مسئولتجعله غير 

ر مسارهم الدراسي بإعادة يفصولين بمقتضي أحكام هذه المادة تغيحل النهائية أو المايجوز للطالب المتعثرين في المر     

 .بضوابطه قرار من مجلس الجامعة النحو الذي يصدر علىوذلك  إمكانياتهم تتناسب مع  ىأخر توجيههم لكليات

 الفات التأديبيةخالم

 ةالتأديبية الواردة في الئحة الدراسة واالمتحانات والتأديب بالكلي األحكامتسري      
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 الخاتمــــة

                                                            

للوائح المنظمة للدراسة بها والكلية في التعريف ب الهدف المنشودق ل أن يكون هذا الدليل قد حق  ـــــــــــــنأم

 لكم على طريق النجاح.  ن يكون عونا  أو

 على العنوان التالي:ولمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال 

 الجامعة الليبية الدولية

 061.4718526-22339104706647-هواتف: 

 061.2233909فاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:

 limu@limu.edu.lyبريد إلكتروني: 
 www.limu.edu.lyموقع إلكتروني:

 

 

 دة ....نصنع التميز...و الجــودة ..و.الكفاءة ... والريا معا  

 

 وفقكم هللا وسدد خطاكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 


