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  :نبذة عن الكلية

 كلية الصيدلة هي إحدى كليات الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، و الدراسة بها مرحلة من مراحل التعليم العالي.

 و بحثية تسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في ليبيا، و الى تطوير السياسة الدوائية من خالل   تعتمد الكلية برامج تعليمية

 المشاركة في إعادة هيكلة المنظومة الصحية في ليبيا. 

 يالصيدالنهذا و تعمل الكلية من خالل توطيد الصالت العلمية مع الكليات و الجامعات و الهيئات المعنية بالممارسة و التعليم 

 للطالب وبرامج التعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية.    الميدانيالجيد محليا و دوليا بغايه تطوير برامج التدريب  

 

 :الكلية رؤية

 .المجتمع خدمة و  البحث و الصيدلي التعليم مجاالت  في متميزا نموذجا صيدلة دكتور برنامج يصبح أن

 

 :الكلية رسالة

  سوق احتياجات  تلبية من تمكنه  التي المهنية  واألخالقيات  والسلوكيات  السريرية المهارات يمتلك  متميز صيدلي دكتور تأهيل

 .المجتمع ألفراد المقدمة الصحية الرعاية تطوير في  المساهمة  يضمن بما الصيدالنية الرعاية تقديم و العمل

 

 

 :الكلية أهداف

 .الصيدالنية الرعاية توفير على قادرين متخصصين بصيادلة البالد تزويد .1

 .المجتمع احتياجات يلبى بما بحثية و تعليمية برامج استحداث .2

 .المستمر المهنى التعليم مبدأ وتأصيل متطورة تقنيات باستخدام الذاتي التعلم طرق تطوير .3

 .للطالب الميداني التدريب برامج تطوير .4

 .العليا الدراسات وبرامج العلمي البحث دعم .5

 .بالكلية البشرية الموارد قدرات تنمية و كفاءة رفع .6

 .الكلية ورسالة رؤية تحقق اكاديمية معايير تبنى .7

 .الجودة إدارة نظام دعم .8

 .االعمال عمليات إدارة تطبيق .9
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 : ةــيلالكلس ـمج

 : يتكون مجلس الكلية من

 يد الكليةـــعم. 1 

 يل الكليةــ. وك2 

 . رئيس قسم الممارسة الصيدلية3 

 قسم العلوم الصيدلية رئيس. 4 

 . مسجل الكلية 5 

 . األمين االدارى6

 . مدير مكتب ضمان الجودة7 

 البيئة. مدير مكتب خدمة المجتمع و 8 

 .رئيس لجنة الدراسة والمتحانات 9

 .رئيس لجنة البحث العلمي11

 .رئيس المشرفيين التعليميين 11

 .رئيس وحدة االعتماد12

 الوسائل التعليمية و المعامل.رئيس وحدة 13

 . ممثل عن مكتب التعليم الصيدلي -14

 

 : الكلية تمنحها التي العلمية الدرجة

 :التالية العلمية الدرجات الصيدلة كلية مجلس طلب على بناء الطبية، للعلوم الدولية الليبية الجامعة تمنح

 BPharmD بالرمز لها ويرمز الالئحة هذه وتنظمها صيدلة دكتور برنامج في( البكالوريوس) التخصصية الشهادة: أوال

 BPharm بالرمز لها ويرمز بها خاصة الئحة وتنظمها الصيدلة في( البكالوريوس) التخصصية الشهادة: ثانيا

 .بها خاصة الئحة تنظمها و) الدكتوراه( الدقيقة واإلجازة) الماجستير( العالية اإلجازة ،)الدبلوم( المهني التخصص إجازة: ثالثا

 

 :القبول وآلية شروط

 لها ينعقد التي الجهة قبل من المعتمدة و بها المعترف الشهادات من يعادلها ما او الثانوية الشهادة على حاصال الطالب يكون ان .1

 .بذلك االختصاص

 .تخصصه في الدراسة متابعة على صحيا قادرا الطالب يكون ان .2

 .بالكلية للقبول المقررة المئوية النسبة على حاصال الطالب يكون أن .3

 واللوائح والقوانين النظم مع ومتواقفة صالحة دراسته مدة خالل بليبيا إقامته إجراءات تكون أن يشترط الليبيين غير من المتقدم كان إذا .4

 .السارية

 .بالجامعة المقررة والنظم اللوائح وفق الدراسة ونفقات الرسوم الطالب يؤدي أن .5
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 .الكلية وإمكانيات االستيعابية السعة مع متناسبا للدراسة المقبولين الطلبة عدد يكون أن .6

 كما رفضه، أو الطالب قبول نتيجتها على بناء يحدد و شخصية مقابلة له تجرى السابقة الشروط كل للدراسة المتقدم الطالب في توفرت إذا .7

 .بها لاللتحاق للمتقدمين قبول امتحانات تجري أن الداخلية لوائحها وفق للكلية يجوز

 بالجامعة المقررة الدراسية الرسوم الئحة على و الالئحة هذه على جهالة لكل ناف بشكل اطالعهما يفيد أمره وولي الطالب من إقرار تقديم .8

 .أحكام من فيهما ورد بما بالتزامهما تعهد و

 بتمثيل الجامعة عام مسجل ويخول بالجامعة الطالب دراسة يخص ما كل في الجامعة مع التعاقدية الصيغة علي الطالب أمر ولي توقيع .9

 .العقد علي والتوقيع الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بالكلية العملية االقسام

 : التالية الوحدات ويشمل الصيدلية، العلوم قسم .1

 الطبية الكيمياء •

 الصيدالنيات •

 الجزئية والبيولوجيا األدوية •

 (الجامعة الئحة وفق عامة متطلبات) العامة العلوم •

 :التالية الوحدات ويشمل الصيدلية، الممارسة قسم .2

 السريرية . الصيدلة •

 المستشفيات . صيدلة •

 الدواء. اقتصاديات •

 المهنية . والسلوكيات المهارات •

 

 :بالكلية الدراسة نظام

 .المرّشد الذاتي التعلم استراتيجيات مع يتوافق بما المعضالت على القائم التعلم نظام وفق بالكلية الدراسة تسير .1

 .تفاعلية نشاطات صورة فى التعليمية المهارات تقدم .2

 .تطبيقية تعليمية جلسات خالل من السريرية و المعملية المهارات تقدم .3

 .الدراسية السنة نظام الكلية تعتمد .4
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 تشتمل دراسية مراحل الى الدراسة مدة تنقسم. التكميلى التدريب الستكمال أشهر ثمانية تليها دراسية سنوات خمس بالكلية الدراسة مدة .5

 الجدول ويوضح أخرى، الى سنة من التعلمية الوحدات وفترات عدد يختلف. زمنية فترات او تعلمية وحدات الى مقسمة دراسية سنوات على

 بكل التعلمية الوحدات محتوى بالتفصيل يتناول دليل الكلية وستصدر هذا. المختلفة التعليمية المراحل على الدراسية المساقات توزيع المرفق

 .دراسية مرحلة

 :التالى النحو على بالكلية الدراسة مدة تقسم .6

 .واحدة دراسية سنة مدتها و ،(األساسية العلوم مرحلة) االولى المرحلة •

 .واحدة دراسية سنة مدتها و ،(الصيدلية العلوم مرحلة) الثانية المرحلة •

 .دراسية سنوات ثالث مدتها و ،(المهنى التطوير مرحلة) الثالثة المرحلة •

 : تشمل التخرج متطلبات فان بنجاح الدراسية والمقررات التعلمية الوحدات جميع اجتياز الى إضافة .7

 حيث به، البحثى المشروع اجراء المراد العلمى القسم في رغبته حسب الطالب تسجيل. الخامسة السنة بداية مع يتم حيث البحثى المشروع •

 اربع الكلية بتسليم الطالب يٌلزم و هذا. التكميلى التدريب من الثانية التدريبية الفترة بنهاية - لمناقشته استعدادا - تخرجه مشروع الطالب يسلم

 .االلكترونية النسخة الى إضافة النهائى، شكله في البحث من مجلدة ورقية نسخ

 .يوميا ساعات 6 عن يقل ال بمعدل أشهر  11 لمدة يستمر و العشرون التعلمية الوحدة اجتياز بعد مباشرة يبدا: التكميلى التدريب •

 متخصص تدريس هيئة عضو إشراف تحت  ساعة 281  عن التقل لمدة الرابعة و الثالثة او الثالثة و الثانية السنتين بين: الصيفى التدريب •

 الكلية . مجلس يقرها التي الصيدلية المؤسسات احدى في ذلك و

 

  :الدراسة سنوات خالل الدراسية الخطة

 الخطة الدراسية للسنة االولى .
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 الدراسية للسنة الثانية . الخطة

 

 

 الدراسية للسنة الثالثة . الخطة

 

 



7 
 

 الدراسية للسنة الرابعة . الخطة

 

 الدراسية للسنة الخامسة . الخطة
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 : والمواظبة الحضور

 التعليمية والندوات النقاش وحلقات العلمية الجلسات في والمشاركة بالحضور االلتزام المختلفة الدراسة بالمراحل المقيدين الطلبة على يجب

 دراسي مقرر الي النهائي لالمتحان التقدم من إنذاره بعد الطالب يحرم ان الكلية ولمجلس دراسي، مقرر لكل العملية والدروس والمحاضرات

 طريق عن الكلية مجلس الى مقبوال عذرا الطالب يقدم لم ما به راسبا ويعتبر التعليمية، الفعاليات مجموع من% 25 غيابه نسبة تجاوزت إذا

 .واالمتحانات الدراسة مكتب

 :الطالب واجبات

 .تعليمية التزامات من يستوجب ما وأداء الكلية تنظمها التي والفاعليات األنشطة بكل والمشاركة بالحضور االلتزام.1

 .والجامعة بالكلية للدراسة المنظمة والقواعد اللوائح اتباع.2

 . والجامعة بالكلية األخالقية والمواثيق التعامل في بالمهنية االلتزام.3

 .الخريج بعمل والمرتبطة المجتمع احتياجات على المبنية التعليمية البرامج في المشاركة.4

 الطالب تقييم

 : التالي النحو على الطلبة تقيم في المستمر التقييم نظام الكلية تعتمد

 التقييم درجات تمثل: واالختيارية والعامة الداعمة والمقررات األساسية المرحلة ضمن السريرية والمهارات األساسية المقررات.1

 .الدراسي المقرر درجات إجمالي من 41%    النهائية االمتحانات درجات وتمثل الدراسي، المقرر درجات إجمالي من%    61المستمر

 درجات تمثل و ، الدراسي  المقرر درجات إجمالي من%  71المستمر التقييم درجات تمثل: المهنية المرحلة ضمن األساسية المقررات.  2

 .الدراسي المقرر درجات إجمالي من%  31 النهائية االمتحانات

 .  المقرر على المشرفة الجهة من وذلك واحدة دراسية وحدة يعادل لما حضوره يثبت ما بإحضار الطالب يقوم الحر المقرر. 1.3

 

 -: في الدور الاول  تقديرات ونسب النجاح والرسوب

 وفق النسب التالية: يحتسب تقدير الطالب: التقديراتأوال: 

 ملقرراتا النقاط الرمز املستوى 

 ألاساسية

 مقرر ات املهارات السريرية املقررات الداعمة

-% A+ ≥ 06.3  -  0633  03 ممتاز مرتفع

033% 

 03 %-033% 03 %-033% Pass 

 
 A ≥ 0603  -  <06.3 ممتاز

 

≥ 58  %-  

<03% 

≥ 58  %-  <03% ≥ 58  %-  <03% 

  -%  B+ ≥ 06.3 %-  <0603 ≥ 53 جيد جدا مرتفع

<58% 

≥ 53  %-  <58% ≥ 53  %-  <58% 

  -%  B ≥ 0633  -  <06.3 ≥ 58 جيد جدا

<53% 

≥ 58  %-  <53% ≥ 58  %-  <53% 
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  -%  C+ ≥ .653  -  <0633 ≥ 53 جيد مرتفع

<58% 

≥ 53  %-  <58% ≥ 53  %-  <58% 

  -%  C ≥ .6.3  -  <.653 ≥ .8 جيد

<53% 

≥ .8  %-  <53% ≥ .8  %-  <53% 

مقررات  +D مقبول مرتفع

 أساسية

  -%  0. ≤ مقررات داعمة

<.8% 

≥ .0  %-  <.8% ≥ .0  %-  <.8% 

≥ .68.-  

<.6.3 

≥ .603-  <.6.3 

مقررات  D مقبول 

 أساسية

  -%  3. ≤ مقررات داعمة

<.0% 

≥ 83  %-  <.3% ≥ .3  %-  <.0% 

≥ .603-  

<.68. 

≥ .633-  <.603 

مقررات  F ضعيف

 أساسية

  -%  08 ≤ مقررات داعمة

<.3% 

≥ 08  %-  <83% ≥ 08  %-  <.3% Fail 

≥ 0603-  

<.603 

≥ 0603-  <.633 

 
 
مقررات  U ضعيف جدا

 أساسية

  -%  363 ≤ مقررات داعمة

<08% 

≥ 363  %-  <08% ≥ 363  %-  <08% 

≥ 3633-  

<0603 

≥ 3633-  <0603 

 

 : والرسوب النجاح نسب: ثانيا

 .أساس ي مقرر  أو تعلمية وحدة أي درجات مجموع من ألاقل على% 06 نسبة على تحصل إذا ناجحا الطالب يعتبر .0

 .السريرية املهارات مقرر  درجات مجموع من ألاقل على% 57 تقدير على تحصل إذا ناجحا الطالب يعتبر .2

 . اختياري  او عام او داعم مقرر  ألي الدرجات مجموع من ألاقل على% 76 نسبة على تحصل إذا ناجحا الطالب يعتبر .3

 

 



11 
 

 الثاني : للدور الدخول أحوال

 الراسب الطالب ويلزم بالكلية، واالمتحانات الدراسة مكتب قبل من المحددة للمواعيد ووفقا السنة في واحدة مرة الثاني الدور امتحانات تعقد .1

 .بالجامعة المعتمدة المالية اللوائح وفق الثاني للدور المستحقة المالية الرسوم بدفع

 :التالية الحاالت احدى في الثاني الدور امتحانات دخول للطالب يحق .2

 .األول الدور في دراسي مقرر ألي النهائي االمتحان أداء عن تغيب إذا •

 .بها المسموح الغياب لنسبة تجاوزه بسبب االول الدور امتحانات دخول من حرمانه تم قد كان إذا •

 .االول الدور في دراسي مقرر أي في جدا ضعيف او ضعيف تقدير على تحصل إذا •

 

 :الثاني بالدور والرسوب النجاح تقديرات

 :يلي لما وفقا السنة أعمال درجات من بنسب االحتفاظ الثاني الدور في يتم .1

 المعضالت على القائم التعلم بجلسات الخاص التقييم في متمثلة% 31 بنسبة الثامنة الوحدة إلى األولى الوحدة من •

 المعضالت على القائم التعلم بجلسات الخاص التقييم في متمثلة% 25 بنسبة عشر الثامنة الوحدة إلى التاسعة الوحدة من •

 الفريق على القائم التعلم بجلسات الخاص التقييم في متمثلة% 25 بنسبة عشر التاسعة الوحدة •

 البحوث على القائم التعلم بجلسات الخاص التقييم في متمثلة% 31 بنسبة العشرون الوحدة •

 .ذلك عن تزيد درجاته كانت وإن الثاني الدور في بها ينجح التي المقررات في مقبول درجة للطالب ترصد .2

 .الكلية مجلس يحدده ما وفق األول الدور امتحانات عن المشروع غيابه حال في الثاني الدور في النجاح تقدير احتساب في الحق الطالب يمنح .3

 

 : الانتقال والاعادة

 المقررات دراسة يعيد أال على الثاني بالدور أساسي مقرر بأي رسوبه حالة في االساسية مقرراتها بجميع كاملة الدراسية السنة الطالب يعيد .1

 .بها نجاحه حالة في الداعمة

 لنفس للطالب العام المعدل مجموعها يشكل والتي بنجاح المقررة االساسية المقررات جميع اجتيازه بعد أخرى الى دراسية سنة من الطالب ينقل .2

 .السنة

 .للطالب العام المعدل ضمن واالختيارية والعامة الداعمة المواد درجات تحسب ال .3

 ينتقل اال ويشترط الداعمة، الدراسية المقررات من باي الثاني بالدور الرسوب حال في المرحلة نفس من التالية الدراسية للسنة الطالب يرحل .4

 .الدراسية المقررات بجميع التام نجاحه بعد اال اخرى الي دراسية مرحلة من الطالب
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 اعالن من شهر اقصى بحد الثاني الدور امتحان ويعقد التعلمية الوحدة دراسة استكمال من اسبوعين خالل التخرج، المتحانات االول الدور يعقد .5

 .السريري التدريب استكمال وقبل العام نفس في تكميلي امتحان للراسبين ويعقد األول الدور نتائج

 

 : االكاديمي االرشاد

 للقاء ثابتة أماكن و مواعيد تحدد بأول، أوال الدراسية مشكالته حل في ومساعدته للطالب العلمي للتحصيل الدقيقة المتابعة لغرض

 في المشاركة على لحثه الطالب ومواهب مهارات وتنمية اكتشاف في األكاديمي االشراف يساهم كما. األكاديمي بالمرشد الطالب

 . بالكلية التدريس هيئة أعضاء ومع الطالب بين سليمة جامعية عالقة بناء أجل من المختلفة والطالبية االكاديمية االنشطة

 

 :العمل مجاالت

 السريرية الصيدلة  

 الصحة وزارة 

 الجامعية المستشفيات 

 الجامعات 

 الدوائي التصنيع 

 االدوية وترويج استيراد 

 واالدوية األغذية على الرقابة . 

 

 واالمتحانات الدراسة تعليمات

 .منفصل دليل في مدرجة المعضالت حل طريق عن التعلم بنظام الخاصة المعلومات

 منفصل دليل في مدرجة األسبوعي التقرير كتابة بطريقة الخاصة المعلومات

 

 :باالمتحانات خاصة تعليمات

 :التعليمات  الخاصة باالمتحانات الورقية  . أ
 .االمتحان بأداء له يسمح ال بدونها اذ االمتحان، وقت معه )هوية بطاقة او( طالب بطاقة وجود من يتأكد ان الطالب على .1

 .األقل على ساعة بربع الموعد قبل االمتحان قاعة في يكون أن الطالب على .2

 .النقال الهاتف واغالق القاعة، زاوية في الشخصية أغراضه جميع يضع أن عليه االمتحان قاعة الطالب دخول بعد .3

 الدراسة لجنة رئيس الى مباشرة ويحال االمتحان قاعة بدخول له يسمح ال ساعة نصف من أكثر االمتحان عن يتأخر الذي الطالب .4

 .واالمتحانات .5

 أن بعد ذلك ويكون المراقب، موافقة وبعد خاصة حاالت في إال للطالب االمتحان يلغي الوقت نصف قبل االمتحان قاعة من الخروج .6

 يسلم

 .للمراقب االمتحان ورقة الطالب .7

 .الرصاص بالقلم المكتوبة باإلجابات يعتد لن حيث .واضح وبخط ازرق أو اسود حبر بقلم إجاباته يكتب أن الطالب على .8
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 .االمتحان اوراق من ورقة أي تصوير او فصل او إخراج يمنع .9

 .بالدفتر ُيرفقها المراقب من وموّقعة مختومة أوراقا   الطالب يعطى إضافية، أوراق الى الحاجة عند .11

 .االمتحان قاعة في تواجده أثناء التام الهدوء التزام الطالب على .11

 كامل الطالب يتحمل كاألقالم، الكتابة أدوات ذلك في بما الطالب بين شيء اي تمرير أو االمتحان خالل آخر طالب مع التحدث يمنع .12

 .االمتحان خالل يحتاجها التي األدوات جميع إلحضار المسؤولية .13

 قائمة في التوقيع ثم للمراقب واألسئلة االجابة ورقتي بتسليم الطالب يقوم االمتحان وقت انتهاء عند أو االمتحان من الطالب انتهاء عند .14

 .المراقب بحوزة والموجودة الحضور .15

 واالمتحانات الدراسة لجنة طريق عن الكلية إدارة الى االمتحان لتعويض طلب تقديم قهري بعذر االمتحان عن المتغيب الطالب على .16

 .)ذلك بعد المقدمة الطلبات تقبل ال( االمتحان تاريخ من أسبوعين خالل المطلوبة، والوثائق القهري العذر بوثيقة الطلب يرفق بحيث .17

 . ذلك غير الكلية مجلس يقرر لم ما االمتحان في صفر له يرصد قهري عذر بدون امتحان موعد عن يتغيب من كل

 

 

 

 

 

 

 

 التعليمات الخاصة باالمتحانات االلكترونية :  . ب
 .ساعة بربع االمتحان موعد بدء قبل النقال الهاتف جهاز خالل من zoom ال رابط الى الدخول الطالب علي .1

 .الصورة و الدراسي الرقم و االسم على التعرف من المشرف ليتمكن الكاميرا أمام بوضوح التعريف بطاقة إظهار الطالب يعل .2

 الهاتف ووضع بالكامل، بها الموجود الغرفة تصوير ضرورة مع zoom الجتماع الصوت كتم عدم و الكاميرا فتح الطالب علي .3

 .بوضوح به المحيط والمكان الطالب الشاشة منفردا   تظهر بحيث المشرف، قبل من تحديدها يتم مناسبة زاوية في النقال

 سيتم بانه مالحظة مع بجواره، الكترونية اجهزة او علمية مادة اي وجود عدم من التأكد الطالب على .4

 .الخارجي للحل ابيض ورق باستخدام االمتحانات بعض في السماح .5

 لملفا بتنزيل يقوم ثم ومن به، الخاص الحاسوب جهاز طريق عن الموودل على بالدخول الطالب يقوم .6

 سيقوم والذي بالبرنامج الخاص الرمز ادخال ثم ،SEB برنامج على للدخول وفتحه باالمتحان الخاص .7

 .zoom اجتماع طريق عن للطلبة بإعطائه المشرف .8

 إلى الدخول من يتمكن لكي دلالموو على به الخاصة المرور وكلمة المستخدم اسم ادخال الطالب على .9

 .به الخاص الموودل لحساب الدخول رمز نسيان عند كاملة المسؤولية الطالب يتحمل وعليه االمتحان، .11

 .باالمتحان الخاص الرمز بإعطائه المشرف سيقوم لالمتحان الطالب دخول عند .11

 التالي للسؤال االنتقال عند ألنه التالي، السؤال الي االنتقال قبل سؤال كل اجابة من التأكد الطالب على .12

 . السابق للسؤال الرجوع يمكن ال .13

 يمكن مراجعة الدليل علي البوابة االلكترونية للمناهج 
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 : المجتمعية األنشطة
 

 وتثقيف خدمة في النشاط بساهم الدراسية السنوات مختلف من الكلية طالب كل فيه يشارك مجتمعي نشاط أكاديمي عام كل في

 . وتثقيفي توعوي نشاط في المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (والمتعثرين المتميزين من كل) الطالب دعم وبرامج آليات

 

 دراسيا المتميزين الطالب دعم وبرامج آلية. 

 للكلية التوجيهي البرنامج في المشاركة .1

 العلمية واالحتفاليات الفعاليات في المشاركة .2

  بوك الفيس صفحة على المتميز الطالب عن اسبوعيا االعالن .3

 التوجيهي البرنامج اثناء االوائل تكريم .4

 الكلية اعالنات لوحة على االوائل عن االعالن .5

 العلمي اليوم في حائطية معلقة أفضل جائزة .6

 

 دراسيا المتعثرين الطالب دعم وبرامج آلية. 

 Supervised Landscape الحرة القراءة على االشراف .1

  Recap Sessions الخالصة جلسات .2

 One to one support with tutors الدعم جلسات .3

 األكاديمي االرشاد .4

 النفسي االجتماعي باألخصائي االستعانة .5

 .االمور اولياء استدعاءات .6
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 : الطالبي االنتخاب
  وجه أكمل على التعليمية العملية سير لضمان الكلية مجلس امام  دفعته ليمثل  الدراسية السنة في زمالئه قبل من طالب انتخاب هو

 . أكاديمي عام كل في االنتخاب عملية وتحدث

 االطالع علي دليل انتخاب الطالب علي البوابة المناهج االلكترونية . يمكنك -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب  جميعتمنياتنا بالتوفيق والنجاح ل


