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 الكليت عن نبذة

 :كلمت السيد عميد الكليت

طبسمطهللاط ازخمًط ازخيم

طط إلاجخمعطلحاحتطرجلقيتطصبر جتطلجامعتط اخيامليطالىمبطجدليلا 
ًا
ط اعلميط اقدثطرجطبيزطبذعمطر الت ما

ط
ًا
طصبر جتطحامعتط سدشعزثط إلاديطط إلاجخمعطخذمتطفيطبذررهاط لجامعتطمًطرئيماهاط ابشزيتطالطاكاثطر سدثمار 

ط لجامعيط اعامطمىذط ابشزرطط اطبطوليتط لجامعتطأوشأثطخيثط اطبيط اخعليمطفيطبذررهاطكيامهاطبضزررة

طحعليميطصزحطاخأسيسطحاهذيًطوعملط ايليتطهذهطفيطهدًططمبختطملهمتطربزؤيتطساميتطربزسااتطمط2016/2017

طأطقاءطجخزيجطعليطكادرط اطبيط اخعليمطفيط اعااميطالخطبرططمب هبطهاهضطرباخثطجذريسطهيئتطرعضبط امخ

ط اعملطسبقطط خلر قطعليطركادرطرمدلرفطهاجحطمنهيطمسارطممارستطمًطجمىنهمط اتيط إلاهىتطبأخالقطمللتمبنططأهفاء

طجىميتطجب حهط اتيط اخدذياثطإلاعالجتطرجطبيعهاطر إلاهىيتط اعلميتط اقدبرطرجذعيمطرؤلاكليميتط إلادليتطر إلاىافست

طهصبط إلاجخمعطخذمتطر ضعينطألاخزىطط إلاإسساثطمعطباإلاشارهتط إلاجخمعطفيط اصحيتطر اخدذياثط ابشزيتط اثررة

ططأعييىا
ًا
ط. إلاسخذ متط اخىميتطفيطر إلاشارهتط إلاجخمعطخذمتطفيط لجامعتطبذررططمىاطئيماها

طجدليمطفيطرمياهتهمطميانهمطيدذر طختىط اهامتط ايب درطهذهطصىعط اخذريسطهيئتطأعضاءطمًطرسمالئيطأهاطروعذهم

طعلىط لحفاظطمجاوطفيطسب ءط ابشزرطط اطبطمهىتطممارس يطمخطلقاثطمًطأصقدذطر اتيطئايهاطوسعىط اتيطألاهذ ف

ط ادشخيصيتط الذر ثطجطبيزطفيطأرطمسخذ مطبشيلطرجىميتهاطر إلالبزاثطألامز ضطمًطرخمايتهاط ابشزيتط اثررة

ط.سب ءطخذطعلىطر اعالحيت

طأيذيهمطعلىطرأ ذط اعلميط اصزحطاهذ ط هخمائهمطعلىط ايليتططالبطأبىائيطأهنئطأنطيسعذويطهذهطولمتيطنهايتطرفي

طحامعتط ابشزرطط اطبطوليتطأنطاهمطرأؤهذط لحياةطفيطرمسيرتهمططزيلهمطر إلاعزفتط اعلمطيجعلب طأنطرأرصيهم

ط لجامعتطئد رةطخلفهمطرمًط إلاخخلفتطئد ر تهاطفيط اعاملينطرحميعطبهاط اخذريسطهيئتطرأعضاءطباد رتهاطصبر جت

طط ايليتطاطالبط إلاىاسبط اخعليميط لجبطاخبفيرط لجهذطأكص ىطيقذابنط
ًا
ط اعلميتط إلاسخبياثطأعلىطاخدليمطسعيا

  . لخزيجيها

ط

طيحيطعلب نطربيعط/د       طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط                  

ططصبر جتط ابشزرطط اطبطوليتطعميذططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
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 :موقع الكليت

 .  داال خسم مظدؼفي صبراجت الخعلُمي بمدًىت صبراجت في الؼمال الغسبيجقع كلُت الطب البؼسي 

: تأسيس الكليت

   م2016/2017جأطظذ الكلُت في عام 

 :نظبم الدراست 

.   ًطبب في كلُت الطب البؼسي الىظام الظىىي 

: مدة الدراست

.  دزجت البكالىزٍىضهاًمىذ الطالب بعد  والامخُاش طىت باإلطافت الى  طىىاث دزاطُتطختمدة الدزاطت 

  :العلميت األقسبم

، وجمىذ الكلُت دزجت (17)جظم كلُت الطب البؼسي اقظام علمُت ولِظذ جخصصاث وعددها 

 .البكالىزٍىض في مجال الطب البؼسي وفقا للبرهامج الدزاس ي وألاطع املىصىص عليها

  :التعليميت الربامج
 الطب في( البكالىزٍىض )الجامعُت إلاجاشة دزجتومخسجاجه هى ًىجد بسهامج حعلُمي واخد بالكلُت 

 . العامتوالجساخت
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  انثاني انثاب

 

 

 إدارج انكهيح
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 الكليت إدارة

 :البشزي الطب لكليتاهليكل التنظيمي 
ط(طاليلياثر اهييلط اخىغيم)حامعتطصبر جتطمسخمذةطمًط افصلط اثااثط ابشزرطط اطبطايليتط اخىغيميط اهييل

ط لجامعاثطفيطبهاط إلاعمبوطرط، اخعليمطرمإسساثطالجامعاثط اخىغيميط اهييلطبشأنط2008طاسىت(ط22ط)ركمطالز رو

ط46ط لىط إلاادةط30كز رطرخصبصاط إلاذرحتطفيط إلاادةط وططمب دطهذ خيامأطحسزرطر.طكز ر وطهذهطصنططفيردرطفيماط اليبيت

ر لخاصطبهييلطجىغيمط ايلياثطعلىطولطأعضاءطهيئتط اخذريسطر إلابعفينطبيليتط اطبط ابشزر،طحامعتطصبر جت،ط

.طدراتطايبيا

ط
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 :ببلكليت أعضبء هيئت التدريس

 

  الخدَزعهُأهاطم عظى  م
املإهل 

 العلمي

الدزجت 

 العلمُت

/ الخخصص

 القظم

هىع 

الخعاقد 
ت  املهام الاكادًمُت املهام الاداٍز

 أطخاذ دكخىزاه زبُع علىان ًحي. د 1

 مظاعد

الظمُت 

ت/ الدوائُت  أدٍو

ت  عمُد الكلُت قاز ع مقسز علم ألادٍو  جدَز

ل. د 2 ل مظعىد جبًر أطخاذ  دكخىزاه جبًر

مؼازك 

/ علم الدم

 أعظاء فوظائ

ع قاز  عظى هُئت جدَز

بقظم علم وظائف 

 ألاعظاء

ع مقسز علم وظائف أعظاء  جدَز

أطخاذ  دكخىزاه صبري الكاجب. د 3

 مؼازك

ت  لغت ئهجليًز
 الاعداد/ وجسجمت

زئِع قظم  قاز

البدىر 

والاطدؼازاث 

 بالكلُت

ت مقسز  جدَزع  اللغت إلاهجليًز

 واملصطلحاث الطبُت

أطخاذ  دكخىزاه عصب الظُد عصب . د 4

 مؼازك

 وظائف علم

 وظائف/ أعظاء

 أعظاء

قاز 

 (مغترب)

 وظائف قظم زئِع

 أعظاء

 أعظاء وظائف علم مقسز  جدَزع

ميظب عً مادة  قاز وظاء ووالدة  مداطس دكخىزاه  غادة دمحم خماد. د 5

ذ   علم الدؼٍس

ذ ع مقسز  علم الدؼٍس  جدَز

زئِع قظم  قاز علم الاوسجت مداطس ماجظخير مسوان الطاهس أبىفُلت. أ 6

ذ و  ألاوسجتالدؼٍس

  وألاجىت

 الاوسجت علم مقسز  جدَزع

  مداطس  ماجظخير عمسان  دمحم املقطُف. أ 7

 مظاعد

/ هىدطت وزازُت

 يكُمُاء خُى

زئِع قظم  قاز

الدزاطت 

 والامخداهاث

 خُىي  كُمُاء مقسز  جدَزع

بي. أ 8  مداطس ماجظخير اىلت عاػىز الطٍى

 مظاعد

ئي الطب / الجٍص

 خُىي  كُمُاء

 قظم زئِع قاز

 خُىي ال ًمُاءالك

 خُىي  كُمُاء مقسز  جدَزع

عبد الظلم عبد . أ 9

الحمُد ألاخسغ 

 مداطس ماجظخير

 مظاعد

زئِع قظم علم  قاز طب أطفال

 ألامساض
أعظاء  وظائف علم مقسز  جدَزع

مت الفُخىزي . أ 10 كٍس

 ئػكال

ت  مداطس ماجظخير / علم الادٍو

ت  أدٍو

زئِع قظم علم  قاز

ت  ألادٍو
ت علم مقسز  جدَزع  ألادٍو

زاهُت عبد الغني . أ 11

ألاخسغ 

 مداطس ماجظخير

 مظاعد

زئِع قظم علم  قازطب باطىت 

الطفُلُاث 

  الطفُلُاث علم مقسز  جدَزع

 مداطس ماجظخير فسدوض عبد هللا عفان. أ 12

 مظاعد

/ خُىي  كُمُاء

 خُىي  كُمُاء

قار 
 (بمغتر)

تدريس  هيئة عضو
 بقسم الكيمياء

 الحيوي

 خُىي  كُمُاء مقسز  جدَزع
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 :ببلكليت املوظفني

املهمت الىظُفُت  املىظفاطم  م

ت واملالُت بالكلُت صلح مظعىد عبد القادز عبد هللا 1  مدًس مكخب الؼإون إلاداٍز

 مسجل الكلُت فُصل أبىبكس أبىبكس الخطابي 2

 مدًس مكخب  عمُد الكلُت فخحي  على عبدهللا العمامي 3

ع بالكلُت ئبساهُم علي ادمحم زخىمت 4  مدًس مكخب أعظاء هُئت الخدَز

 زئِع قظم الىطائل الخعلُمُت هىزي دمحم الطاهس املىصىزي 5

 وخدة الدسجُل بالكلُت مىلىد زمظان عبد الظلم مُلد 6

 مىدوب الكلُت للعلقاث العامت  دمحم طىء الخىاحي الخىاحي 7

 وخدة اليؼاط الطلبي ئبساهُم مظعىد طالم املصوغي 8

 قظم ػإون املكخبت أًمً دمحم أبىالقاطم الغسابلي 9

 قظم ػإون املكخبت أًمً ئبساهُم املبروك عبد هللا 10

 الخدماث العامت بالكلُت وطام مفخاح الطُب السخال 11

ت ٌظسي فخحي العجُلي امظُك 12  ئداٍز
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  انثانث انثاب

 

 

 انالئحح انداخهيح نهكهيح
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 صبراتهالالئحة الداخلية لكلية الطب البشري  

 الفهــــــــــــــــــــــرس

 

 رقم الصفحة الفصل رقم املادة

 أحكــــام عامة    -الفصل األول 

 1 اتتعــريف (1)مادة 

 1 سريان هذه الالئحة (2)مادة 

 2 ، غايات ، رسالة وأهداف الكليةرؤيــــة (3)مادة 

 2 أقسام الكلية (4)مادة 

 القبول و القيد واالنتقال -الفصل الثاني 

 8 شروط القبول (5)مادة 

 9 االنتقال (6)مادة 

 9 معادلة املؤهالت الدراسية (7)مادة 

 نظام الدراسة واالمتحانات -الفصل الثالث 

 50 دليل الكلية (8)مادة 

 50 الدراسة بالكلية (9)مادة 

 50 الدرجة العلمية (01)مادة 

 50 املراحل الدراسية (00)مادة 

 52 منسقو املراحل الدراسية (02)مادة 

 52 جتديد القيد واإلجازات السنوية (03)مادة 

 52 إيقاف القيد (04)مادة 

 52 واجبات الطالب (05)مادة 

 52 اللجان العلمية بالكلية (06)مادة 

 52 الدراسة و االمتحانات بالكلية قسم (07)مادة 
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 52 االمتحانات اجلزئية (08)مادة 

 58 االمتحانات النهائية (09)مادة 

 58 جلان االمتحانات واملراقبة (21)مادة 

 59 احملظورات أثناء االمتحان (20)مادة 

 59 مرتبة الشرف (22)مادة 

 59 تقديرات ونسب النجاح والرسوب (23)مادة 

 60 االمتحانات والتقييم يف املرحلة السريرية (24)مادة 

 65 أحوال الدخول للدور الثاني (25)مادة 

 65 اعتماد النتائج (26)مادة 

 65 او الطعن والتظلم  املراجعة (27)مادة 

 66 اعتماد كشف الدرجات وإفادة التخرج (28)مادة 

 اإلنذار والفصل من الدراسة -الفصل الرابع 

 66 اإلنذار الدراسي (29)مادة 

 63 الفصل من الدراسة (31)مادة 

 املخالفات التأديبية -الفصل اخلامس 

 63 سلوك الطالب (30)مادة 

 68 احملظورات على الطالب (32)مادة 

 68 أوجه االعتداء على األشخاص (33)مادة 

 68 أوجه االعتداء على أموال الكلية (34)مادة 

 68 على احلقوق األكادميية و الفكرية للكلية أوجه االعتداء (35)مادة 

 61 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات (36)مادة 

 61 اإلخالل بالنظام العام (37)مادة 

 العقوبات التأديبية -الفصل السادس 

 62 عقوبة االعتداء على األشخاص وممتلكاتهم (38)مادة 

 62 عقوبة االعتداء على أموال الكلية (39)مادة 

 62 عقوبة االعتداء على احلقوق األكادميية و الفكرية للكلية (41)مادة 
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 62 عقوبة اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات (40)مادة

 68 عقوبة اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة (42)مادة 

 68 آثار اإليقاف عن الدراسة (43)مادة 

 68 نشر العقوبة (44)مادة 

 إجراءات التأديب -الفصل السابع 

 69 اإلبالغ عن املخالفات (45)مادة 

 69 تشكيل جلان التحقيق وجمالس التأديب (46)مادة 

 69 إجراءات التحقيق (47)مادة 

 69 جملس التأديب (48)مادة 

 30 إجراءات جملس التأديب (49)مادة 

 30 انقضاء الدعوى التأديبية (51)مادة 

 30 الطعن يف قرار جملس التأديب (50)مادة 

 30 صالحية الالئحة (52)مادة 
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 الفصل األول

 أحكــــام عامة

 (1)مادة 

 تعريفات

يف تطبيقققق أحكقققام القققذت الالئحقققة تقققدل األلفقققاع والعبقققارات اآلتيقققة علقققى املعقققاني املبينقققة فيمقققا يلقققي مقققا   تقققدل   

 .القرينة على غري ذلك

 .صرباتةوتعين جامعة  :اجلامعة -

 وتعين كلية الطب البشري جبامعة صرباتة :الكلية -      

الفقققاة الزمنيقققة القققع تسقققتلرق عقققدد مقققن السقققنوات التعليميقققة و تتكقققون مقققن          :املرحلـــة الدراســـية  -      

 وبااتبيققققة علميققققة ال ميكققققن اجتيازالققققا اال    وحققققدات تعليميققققة  تشققققمل  مقققققررات متداخلققققة و متجانسققققة     

 .بالنجاح يف كل املقررات املدرجة بها

ــة  -       ــدة التعلي يــ جمموعققققة مققققن املعضققققالت و النشققققاوات التعليميققققة  تققققوي علققققى أالققققداف      :الوحــ

 تعليمية حمددة تتعلق مبقررات خمتلفة بنسب وفاات زمنية  ددالا  األقسام العلمية

، تسققققتهدف  فيققققز قققققدرات وريقققققة لعققققرذ مشققققكلة ذات أالققققداف تعليميققققة  :املعضــــلة التعلي يــــة -      

الطالقققب علقققى اسقققتخالص تلقققك األالقققداف وإكسقققابه املهقققارات القققع تااللقققه للحصقققول علقققى عناصقققر املقققادة          

 .  العلمية من خالل البحث الذاتي   ت اإلشراف والتوجيه والاشيد واملتابعة األكادميية

حلققققة نققققاح مفتوحقققة تعققققد بنهايقققة الربنقققامج الدراسقققي لكقققل معضقققلة تعليميقققة، و       :النقققدوة التعليميقققة -     

تققققتم  ضققققور ولبققققة الدفعققققة الواحققققدة و أعضققققاء الي ققققة التققققدريس كممققققثل  ل قسققققام العلميققققة املشققققاكة      

 .  باملعضلة

 .جلان تتكون من ممثلي األقسام العلمية :اللجان العلمية -     

مكملقققة للتحصققققيل النظققققري يكتسقققبها الطالققققب أثنقققاء دراسققققته مققققن    مهقققارات عمليققققة   :املهقققارات السققققريرية 

 .خالل جلسات تعليمية تطبيقية

 .الو الشخص املخول باإلشراف على تنسيق العملية التعليمية يف مرحلة أو سنة معينة:نسقامل

 (2)مادة 

 سريان هذه الالئحة

 .على مجيع الطلبة الدارس  بكلية الطب البشري جبامعة صرباتة ةتسري أحكام الذت الالئح
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 (3)مادة 

 ، رسالة وأهداف الكليةرؤيــــة

 :رؤية الكلية

بدايقققة بطلبتهقققا ووالباتهقققا ، وواقمهقققا    أن تكقققون خمتلفقققة ومتميقققزة يف كقققل شقققيء   ألنهقققا كليقققة وليقققدة، رأينقققا  

إىل مناالجهقققا الدراسقققية وكقققل شقققيء قصقققها، حتقققى موقعهقققا القققذي      اإلداري وأعضقققاء الي قققة التقققدريس بهقققا،  

يطقققل علقققى شقققاوة  قققر صقققرباتة   يقققتم اختيقققارت جزافقققاو، بقققل كقققان عقققن تفكقققري م سقققبق و عقققن عميقققق يف       

 .جعل كل شة بها مميز 

ات خطقققاو ثابتقققاو جلقققذب أفضقققل الكقققوادر العلميقققة مقققن خر قققي الثانويقققة العامقققة،      إنقققه التميقققز القققذي انتهجنققق  

ن والبهققققا، وأفضققققل اوققققربات ليكونققققوا أسققققا  أعضققققاء الي ققققة التققققدريس بهققققا، ويف ذلققققك    ليكونققققوا  ققققم

كقققل ذلقققك ألننقققا أردناالقققا نقققواة  يقققز وإبقققدال، والقققي كقققذلك أالن رغقققم الصقققعاب،          . فليتنقققافس املتنافسقققون 

وسقققتكون غقققدا بقققكذن اع مركقققز إشقققعال علمقققي وحضقققاري، وح قققق لنقققا أن نفقققاخر بقققذلك، فققققد كقققان حلمقققا بقققداء  

 ..يتحقق واقعاو

  : الرسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مهنقققة الطقققب دون شقققك القققي مقققن أققققدم املهقققن النبيلقققة علقققى اإلوقققالق، وأشقققرفها يف كقققل عصقققر وحققق ، سقققط ر   

أساسقققاتها ابقققوقراط وجقققالينو  وخل قققد ذكرالقققا أبقققن سقققينا وابقققن النفقققيس وغريالقققم ك ثقققر، علقققى مقققر األزمقققان،       

وبنققققاء علققققى الققققذت األسققققس .  ييققققز للعققققرق واللققققون، ويف احلققققرب والسققققلمخدمققققة لننسققققانية قاوبققققة، دون 

السقققامية أ نشقققأت القققذت القلعقققة العلميقققة لتحققققق أعلقققى درجقققات التميقققز، يف تعلقققيم مهنقققة الطقققب، والوصقققول         

خبر يهقققا مقققن اجلنسققق  إىل مسقققتويات جنقققدف متقدمقققة مقققن التفقققوق، وذلقققك باعتمقققاد منقققاالج متطقققورة، أ سقققوة       

كليقققات واألكادمييقققات الطبيقققة املنقققاعرة عامليقققاو، وبااقققاذ سقققبيل البحقققث العلمقققي     مبقققا القققو مطبقققق يف أرققققى ال  

ووققققرق التققققدريس احلديثققققة، أسققققا  نظققققري وعملققققي لكققققل خطققققوة قطوالققققا والبنققققا، صققققعوداو إىل مرحلققققة  

 .االمتياز النهائية، وبتطبيق معايري اجلودة املتعارف عليها يف كليات الطب الرصينة

 ..دالذا، واع من وراء القص     

 أهداف الربنامج التعلي ي -

 قققمن برناجمهقققا الدراسقققي إ قققافة إلقققي الراليقققة والرسقققالة أعقققالت إلقققي  الطقققب البشقققري  بكليقققةتهقققدف الدراسقققة 

 : األتي
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املعلومقققات يف جمقققال الطقققب وفقققق املعقققايري الدوليقققة       اقققريج أوبقققاء مقققاالل  علميقققا بقققأدق واحقققد       .5

وققققادرون علقققي املنافسقققة واالبتكقققار مقققن خقققالل تقققوفري بي قققة تعليميقققة حمفقققزة  قققم تتناسقققب ومتطلبقققات   

 .سوق العمل

إ قققافة إلقققي املهقققارات املتوققققع اكتسقققابها خقققالل تنفيقققذ الربنقققامج التعليمقققي بالكليقققة فقققان اوقققر         .6

 .لعلمي ومهارات التعليم املستمرسيكونوا علي إملام بأسس البحث ا

تنميقققة ققققدرات أعضقققاء الي قققة التقققدريس ومهقققاراتهم  يقققث يكقققون  قققم األثقققر يف تطقققوير و سققق            .3

التعلقققيم والبحقققث العلمقققي واسقققتثمارت يف تنميقققة االقتصقققاد القققووين مقققع بنقققاء جسقققور تواصقققل مقققع            

 .الكليات احمللية والدولية

املاسسقققي مقققن خقققالل التقققدرج و قيقققق التققققدم يف     قيقققق التميقققز األكقققادميي وفقققق معقققايري االعتمقققاد     .8

 .التصنيف عن وريق تقوية الكلية 

 .ترسيخ قيم تقديم اودمة الصحية إلي حمتاجيها بلض النظر عن أية اعتبارات .1

 (4)مادة 

 أقسام الكلية

أقسقققام داخليقققة تنظيميقققة  قققمن  ) مقققن األقسقققام التاليقققة  جبامعقققة صقققرباتةتتكقققون كليقققة الطقققب البشقققري         

 :  (التخصص العام للطب واجلراحة

 

  قسم اإلعداد ويشمل املواد التمهيدية. 

  واألنسجة واالجنة التشريحقسم. 

 قسم وعائف األعضاء. 

 قسم الكيمياء احليوية. 

 قسم اإلحياء الدقيقة. 

 قسم الطفيليات . 

  علم اإلمراذقسم . 

 قسم علم األدوية. 

 قسم النساء والوالدة. 

 قسم العيون. 

  الشرعي والسمومقسم الطب. 

  اجملتمعاالسرة وقسم وب. 

 قسم األشعة التشخيصية والعالجية. 
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  اإلمراذ الباونية وفروعهاقسم . 

 قسم اجلراحة العامة وفروعها. 

 قسم وب األوفال. 

 قسم املختربات التشخيصية 

عنقققد احلاجقققة وذلقققك بقققاقااح مقققن    أو دمقققج بعقققض األقسقققام مقققع بعضقققها   أقسقققام أخقققرى ةكمقققا  قققوز إ قققاف 

 .جملس الكلية وموافقة جملس اجلقامعة

 الفصل الثاني

 القبول والقيد واالنتقال

 (5)مادة 

 شروط القبول

 : يشاط للقبول بكلية الطب البشري للرذ نيل درجة البكالوريو  ما يلي

مقققن الشقققهادات املعقققاف   اأن يكقققون الطالقققب حاصقققالو علقققى الشقققهادة الثانويقققة أو مقققا يعاد ققق    .0

 .بها واملعتمدة من قبل اجلهة الع ينعقد  ا االختصاص بذلك

. أن يكقققون الطالقققب ققققادرا صقققحيا علقققى متابعقققة الدراسقققة ومتفرغقققا بشقققكل كامقققل للدراسقققة         .2

 (والب نظامي)

أن يكقققون الطالقققب حاصقققال علقققى النسقققبة امل ويقققة املعتمقققدة للقبقققول بالكليقققة وفقققق القققنظم القققع       .3

 .التعليم العالي ددالا وزارة 

يشقققاط أن تكقققون إجقققراءات إقامتقققه بليبيقققا خقققالل مقققدة      إذا كقققان املتققققدم مقققن غقققري الليبقققي    .4

لكافققققة   واللققققوائح السققققارية ومسققققتوفية دراسققققته صققققاحلة و متوافقققققة مققققع الققققنظم والقققققوان   

 . الشروط الع  ددالا الالئحة الداخلية للكلية ومكتب الوافدين باجلامعة

أن يقققادي الطالققققب غقققري اللققققيت الرسقققوم ونفقققققات الدراسقققة وفققققق اللقققوائح والققققنظم املقققققررة       .5

 . باجلامعة

أن يكققققون عققققدد الطلبققققة املقبققققول  للدراسققققة متناسققققباو مققققع السققققعة االسققققتيعابية وإمكانيققققات   .6

 . الكلية

إذا تقققوفرت يف الطالقققب املتققققدم للدراسقققة كقققل الشقققروط السقققابقة جتقققرى لقققه مقابلقققة شخصقققية        .7

ءا علقققى نتيجتهقققا قبقققول الطالقققب أو رفضقققه، كمقققا  قققوز للكليقققة وفقققق الققققوان       وحيقققدد بنقققا 

 . ولوائحها الداخلية أن جتري امتحانات قبول للمتقدم  لاللتحاق بها
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وولققي أمققرت يفيققد إوالعهمققا بشققكل نققافع لكققل جهالققة علققى الققذت          اتقققديم إقققرار مققن الطالققب     .8

 .الالئحة و تعهد بالتزامهما مبا ورد فيهما من أحكام

 

 (6)مادة 

 االنتقال

 قققوز االنتققققال مقققن إحقققدى الكليقققات املنقققاعرة داخقققل ليبيقققا أو كليقققات منقققاعرة خقققارج ليبيقققا معقققاف             

 :بها من اجلهات املختصة  وفقا للشروط اآلتية

أن ال يكقققون الطالقققب املنتققققل ققققد سقققبق فصقققله مقققن أي جامعقققة أو كليقققة ألسقققباب علميقققة أو        .0

 .تأديبية

مسققققتندات معتمققققدة مققققن جهققققات االختصققققاص بالكليققققة املنتقققققل   أن يلتققققزم الطالققققب بتقققققديم .2

 .منها تفيد مستوات الدراسي وحمتوى املقررات الع درسها

 .أن يكون الطالب حاصال يف الشهادة الثانوية علي النسبة املعتمدة للقبول بالكلية .3

تنظققققر اللجنققققة العلميققققة املختصققققة مبعادلققققة املقققققررات الدراسققققية يف ولققققب الطالققققب املنتقققققل    .4

وفقققق الشقققروط القققع  قققددالا الكليقققة إعتمقققادا علقققى وجقققود  لبقققت يف إمكانيقققة قبولقققه أو رفضقققه ل

 .حسب األحوالأماكن شاغرة من عدمه واملعدل املعتمد للقبول يف حالة النقل او 

 .أن يقضي الطالب سنت  دراسيت  متتاليت  على األقل يف الكلية قبل ارجه .5

 (7)مادة 

 معادلة املؤهالت الدراسية

شقققأ بالكليقققة جلنقققة خمتصقققة ملعادلقققة مقققاالالت الطقققالب القققراغب  يف االنتققققال إليهقققا وتبقققث جلقققان املعادلقققة      تن

 .يف ولبات االنتقال من الكليات املعتمدة خالل شهر من تاريخ تقدميها

اللجنقققة املختصقققة  يوجقققه املتققققدم القققذي در  وفقققق أنظمقققة تعليميقققة ملقققايرة ملقققا القققو معمقققول بقققه يف الكليقققة إىل    

 .ملاالالت العلمية جبهات االختصاصمبعادلة ا

 ققققوز للكليققققة السققققماح للطالققققب املتقققققدم االلتحققققاق بالدراسققققة وفققققق معادلققققة أوليققققة وعلققققى مسققققاوليته       

تكمال إجقققراءات املعادلقققة  النهائيقققة إال بعقققد اسققق  النصقققفية والشخصقققية، و ال يسقققمح لقققه بقققدخول االمتحانقققات    

ومسقققجل الكليقققة وعميقققد الكليقققة   النهائيقققة واعتمقققاد نتيجقققة املعادلقققة مقققن قبقققل قسقققم الدراسقققة واالمتحانقققات      

مسققققجل عققققام اجلامعققققة إل ققققام إجققققراءات    إدارة إىلالققققذي بققققدورت حييققققل كافققققة املسققققتندات باوصققققوص    

 . له مبنظومة التسجيل باجلامعةيتسج
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 الفصل الثالث

 المتحاناتنظام الدراسة وا

 (االمتيقققاز) التكميلقققي التقققدريب سقققنة تليهقققاوأربعقققة اشقققهر   دراسقققية سقققنواتمقققدتها سقققت   بالكليقققة الدراسقققة

مقسقققمة إىل وحقققدات تعليميقققة  أو   دراسقققية  عقققام إىل مراحقققل دراسقققية تشقققتمل علقققى سقققنوات     شقققكلوتنقسقققم ب

 .قسم ألخر ومن سنة ألخرىعددالا من  فاات زمنية  قتلف

 (8)مادة 

 دليل الكلية

الكليققققة دليلققققها اوققققاص متضققققمنا   تعققققدمبققققا ال قققققالف أحكققققام الققققذت الالئحققققة أو يتعققققارذ معهققققا        

املققققررات الدراسقققية ونظقققام االنتققققال مقققن سقققنة إلقققي أخقققري أو مقققن مرحلقققة إلقققي أخقققرى بالصقققورة القققع تضقققمن  

منه مقققن مقققا تتضققق يعلقققن علقققىإملقققام الطالقققب بنظقققام الدراسقققة واألحكقققام األساسقققية للقققوائح املعمقققول بهقققا علقققى أن 

 .دواعي اإلنذار والفصل وإجراءات التحقيق والتأديب

 (9)مادة 

 مدة الدراسة بالكلية

 (.امتياز)سنوات وأربعة أشهر ، تليها سنة تدريب تكميلي  ست

 

 (01)مادة 

 الدرجة العلمية الع  نحها الكلية

 (.MBCHB)يف  الطب واجلراحة ( البكالوريو )درجة اإلجازة اجلامعية 

 (00)مادة 

 املراحل الدراسية

 :اجتياز املراحل التاليةتشمل اوطة الدراسية لنيل درجة البكالوريو  يف الطب واجلراحة 

 (.سنة اإلعداد) مرحلة األعداد -

 (والثانية السنة الدراسية األولي:)املرحلة األولي تشمل -

 (الثالثة الدراسيةالسنة  :) املرحلة الثانية تشمل  -

 (اوامسة الدراسية والسنةالرابعة  الدراسية السنة:)تشمل (السريرية) املرحلة الثالثة -

 (فات االمتياز:)تشمل الرابعة املرحلة -

  تبدأ السنة الدراسية بالكلية خالل النصف الثاني من شهر سبتمرب من كل عام. 

 والعربية لبعض املقررات الع تستدعي ذلك للة التدريس املستخدمة الي الللة اإلجنليزية. 
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 الربنامج الدراسي

  -:املواد بكلية الطب جامعة صرباته   تفصيل رموز

 (F.M)يكون اول حرف  من الرمز  اختصار السم الكلية  -

 (0.5.4.3.2.1)الدراسية  بالسنةيكون الرقم الذي يلي االختصار خاص  -

  41اىل رقم  5من رقم الدراسية  حسب السنوات يكون  الرقم االخري من الرمز خاص بتسلسل املادت -

 :الربنامج الدراسي لسنة األعداد -

 عملي نظري الوحدات ررقققققققققققققققققققققققققققققققققققققاملق ةرمز املاد ت. ر

5 M.F.0.1 الكيمياء        Chemistry 
 General Chemistry 5 6 5      كيمياء عامة

 Organic Chemistry 6 3 5    كيمياء عضوية

6 M.F.0.2 األحياء General Biology   
 Botany 6 6 5                     علم النبات

 Zoology 3 8 6                  علم احليوان

3 M.F.0.3 الفيزياء            Physics 3 8 6 

8 M.F.0.4 اإلحصاء Statistics               6 3 - 

1 M.F.0.5 الللة العربية   Arabic Language 6 3 - 

2 M.F.0.6 
 الللة االجنليزية

English Language 
 - English Language 5 6   الللة االجنليزية
 - Medical idioms 5 6      مصطلحات وبية

 :تقسيم درجات مقررات سنة اإلعداد -

 اجملمول النهائي عملي اجلزئي ررقققققققققققققققققققققققققققققققققققققاملق ةرمز املاد ت.ر

5 M.F.0.1 الكيمياء Chemistry    

 General   كيمياء عامة
Chemistry 56 3 60 

500 
 Organic كيمياء عضوية

Chemistry 58 2 80 

6 M.F.0.2 األحياء General Biology  
 Botany 50 6 58                 علم النبات

500 
 Zoology                 60 8 86              علم احليوان

3 M.F.0.3 الفيزياء Physics                    
 

30 50 20 500 

8 M.F.0.4 اإلحصاء Statistics                 80 - 20 500 

1 M.F.0.5 الللة العربية      Arabic Language 80 - 20 500 

2 M.F.0.6 الللة االجنليزية 
 الطبية واملصطلحات

 English الللة االجنليزية
Language 61 - 80 500 
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English Language & 
Medical idioms 

 Medical   مصطلحات وبية
idioms 51 - 60 

 و ريريقققاو عمليقققاو الطالقققب فيهقققا ميقققتحن القققع املقققواد مقققن مقققادة لكقققل املخصصقققة القققدرجات توزيقققعيكقققون و

 - : التالي النحو على بسنة اإلعداد اواصة

 التحريري الع لي السنة أع ال الدور

 %03 %03 %03 األول
 %03 %03 - الثاني

 

 :الربنامج الدراسي للسنة األوىل -2

 عملي مناقشة نظري الوحدات ررققققققققققققققققققققققققاملق  رمز املادت ت.ر

5 M.F.1.7 5 كيمياء حيوية    Biochemistry 1 8 8 6 6 

6 M.F.1.8 5 وعائف أعضاء      Physiology 1 8 8 6 6 

3 M.F.1.9    5 علم التشريح  Anatomy 1          8 8 6 8 

8 M.F.1.10 5علم األنسجة         Histology 1 3 6 5 6 
 

 

 :الدور األول –تقسيم درجات مقررات السنة األولي  -

 :الدور الثاني – األوىلتقسيم درجات مقررات السنة  -

 املقــــــــــــــــــــــــرر رمز املاده  ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.1.7 5 كيمياء حيوية    Biochemistry 1 30 51 51 90 510 

6 M.F.1.8 5 وعائف أعضاء      Physiology 1 30 51 51 90 510 

3 M.F.1.9    5 علم التشريح  Anatomy 1           30 51 51 90 510 

8 M.F.1.10 5علم األنسجة          Histology 1 60 51 50 11 500 

 املقــــــــــــــــــــــــرر رمز املاده  ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.1.7 5 كيمياء حيوية    Biochemistry 1 - 51 51 560 510 

6 M.F.1.8 5 وعائف أعضاء      Physiology 1 - 51 51 560 510 

3 M.F.1.9    5 علم التشريح  Anatomy 1           - 51 51 560 510 
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 :الربنامج الدراسي للسنة الثانية -3
 

 :الدور األول –تقسيم درجات مقررات السنة الثانية  -

 :الدور الثاني –تقسيم درجات مقررات السنة الثانية  -
 

 :الربنامج الدراسي للسنة الثالثة -8

 عملي مناقشة نظري الوحدات ررققققققققققققققققققاملق رمز املادة ت.ر

5 M.F.3.15 علم األدوية           pharmacology 2 2 3 3 

6 M.F.3.16 علم األمراذ              pathology 2 2 3 3 

3 M.F.3.17 علم األحياء الدقيقة microbiology    8 8 6 6 

8 M.F.1.10 5علم األنسجة          Histology 1 - 51 50 21 500 

 عملي مناقشة نظري الوحدات ررققققققققققققققققققققققققققققاملق رمز املادة ت.ر

5 M.F.2.11 6 كيمياء حيوية         Biochemistry 2 8 8 6 6 

6 M.F.2.12 6وعائف أعضاء        Physiology 2 8 8 6 6 

3 M.F.2.13 6 علم التشريح  Anatomy  2                  8 6 5 1 

8 M.F.2.14 6 علم األنسجة            Histology 2 3 6 5 6 

 املقــــــــــــــــــــــــرر رمز املاده  ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.2.11 6 كيمياء حيوية   Biochemistry 2 30 51 51 90 510 

6 M.F.2.12 6 وعائف أعضاء   Physiology 2 30 51 51 90 510 

3 M.F.2.13 6 علم التشريح  Anatomy  2           30 51 51 90 510 

8 M.F.2.14 6 علم األنسجة       Histology 2 60 51 50 11 500 

 املقــــــــــــــــــــــــرر رمز املاده  ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.2.11 6 كيمياء حيوية   Biochemistry 2 - 51 51 560 510 

6 M.F.2.12 6 وعائف أعضاء   Physiology 2 - 51 51 560 510 

3 M.F.2.13 6 علم التشريح  Anatomy  2           - 51 51 560 510 

8 M.F.2.14 6 علم األنسجة       Histology 2 - 51 50 21 500 
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8 M.F.3.18 علم الطفيليات parasitology          3 3 5 6 

 :الدور األول –تقسيم درجات مقررات السنة الثالثة  -

 املقققققققققققققققققققرر رمز املادة ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.3.15 علم األدوية         pharmacology 20 80 80 520 300 

6 M.F.3.16 علم األمراذ            pathology 20 20 30 510 300 

3 M.F.3.17 علم األحياء الدقيقة  microbiology  20 10 30 520 300 

8 M.F.3.18 علم الطفيليات      parasitology 80 80 60 500 600 

 :الدور الثاني –تقسيم درجات مقررات السنة الثالثة  -

 املقققققققققققققققققققرر رمز املادة ت.ر
 االمتحان النهائي اع ال السنة

 اجمل وع
 التحريري الشفهي عملي نظري

5 M.F.3.15 علم األدوية         pharmacology - 80 80 660 300 

6 M.F.3.16 علم األمراذ            pathology - 20 30 650 300 

3 M.F.3.17  علم األحياء الدقيقة microbiology  - 10 30 660 300 

8 M.F.3.18 علم الطفيليات      parasitology - 80 60 580 600 

 :الربنامج الدراسي للسنة الرابعة -1
 

 سريري مناقشة نظري الوحدات ررققققققققققققققققققققققققققاملق رمز املادت  ت.ر

5 M.F.4.19                امراذ النساء والوالدة Gynecology  8 2 6 8 

6 M.F.4.20      وب العيون                  Ophthalmology 8 6 6 8 

3 M.F.4.21 والسموم الطب الشرعي  Forensic medicine &Toxicology 8 6 6 8 

8 M.F.4.22  وب االسرة واجملتمع Community &Public health 2 2 6 8 

 :الدور األول  –تقسيم درجات مقررات السنة الرابعة  -

 املقققققققققققققققققققققققققققرر رمز املادت  ت.ر
السريري أو 

 اجملمول النهائي الشفهي العملي

5 M.F.4.19   امراذ النساء والوالدة Gynecology  500 80 20 600 

6 M.F.4.20 وب العيون       Ophthalmology 10 60 30 500 

3 M.F.4.21 
 والسموم الطب الشرعي

  Forensic medicine &Toxicology 
10 60 30 500 
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8 M.F.4.22 
 وب االسرة واجملتمع

  Community &Public health 
500 80 2 600 

 :الدور الثاني–تقسيم درجات مقررات السنة الرابعة  -
 

 ررققققققققققققققققققققققققققاملق رمز املادت  ت.ر
 السريري أو 

 اجملمول النهائي الشفهي العملي

5 M.F.4.19          امراذ النساء والوالدة Gynecology  500 80 20 600 

6 M.F.4.20      وب العيون           Ophthalmology 10 60 30 500 

3 M.F.4.21 
 والسموم الشرعيالطب 

  Forensic medicine &Toxicology 
10 60 30 500 

8 M.F.4.22 
 وب االسرة واجملتمع

  Community &Public health 
500 80 2 600 

 :الربنامج الدراسي للسنة اخلامسة -1
 

 سريري مناقشة نظري الوحدات ررقققققققققققققققققققققاملق رمز املادت رقم

5 M.F.5.23 العامة اجلراحة General surgery            8 8 8 8 

6 M.F.5.24 وب األوفال                       Pediatrics 2 3 3 2 

3 M.F.5.25 وب األمراذ الباونية     Internal medicin 8 8 8 8 
 

 :الدور األول و الدور الثاني –تقسيم درجات مقررات السنة اوامسة  -
 

 اجملمول الشفهي لسريريا 6الورقة  5الورقة ررقققققققققققققققققققققاملق رمز املادت رقم

5 M.F.5.23 اجلراحة العامة General surgery            81 81 510 20 300 

6 M.F.5.24 وب األوفال                       Pediatrics 30 30 500 80 600 

3 M.F.5.25 وب األمراذ الباونية     Internal medicin 81 81 510 20 300 

 (:فرته االمتياز)  الرابعةالدراسية املرحلة -

أثقققين عشقققر شقققهرا بعقققد جناحقققه فقققى  عتمقققدة مقققدة ال تققققل عقققن  أحقققد املرافقققق الصقققحية امليف الطالقققب  يتقققدرب

 إذا قققققدم إال بكققققالوريو  الطققققب واجلراحققققةال ميققققنح الطالققققب شققققهادة و. مجيققققع مقققققررات السققققنة النهائيققققة

 ءقضقققاتفيققد  تققدرب بهققا    بققاملرافق الصققحية التققى   ول  ااملسقق  املشققرف  و  مققن  إفققادة و ،تدريبققه تقريققرا عققن فققاة    

 .قبل اعتمادالا من قبل جملس الكليةمدة التدريب على وجه مرذ 

 أخقققرى أشقققهر سقققتة علقققى تزيقققد ال ملقققدة واحقققدة مقققرة  ديقققدالا و قققوز كاملقققة ميالديقققة سقققنة التقققدريب مقققدة

 :التالية األحوال الكلية يف إدارة من بقرار
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مقبول من أقل التدريب مراحل من أكثر أو مرحلة يف للطبيب العام التقدير كان إذا. 
وفيمقققا أسقققبوع  عقققن تزيقققد التقققدريب مرحلقققة يف عقققذر بقققدون املشقققارك الطبيقققب غيقققاب جممقققول كقققان إذا 

 . اللياب مدة تساوي ملدة التدريب فاة  دد ذلك عدا

 :املرحلة مقسمة كالتالي

 باونة ثالثة أشهر. 

 ثالثة أشهر جراحة. 

 شهران أوفال. 

 شهران نساء ووالدة. 

 شهر وب االسرة واجملتمع. 

 شهر اختياري. 

 (02)مادة 

 منسقي املراحل الدراسية

يكلقققف العميقققد منسقققق  للمراحقققل الدراسقققية يكقققون مقققن مهقققامهم التنسقققيق واإلشقققراف علقققى العمليقققة       

 .متى توفر أعضاء الي ة تدريس متخصص  قارين أو متعاون  التعليمة إلجناحها

 (03)مادة 

 جتديد القيد واالجازات الدراسية

      يققققوم الطالقققب بتجديقققد قيقققدت قبقققل بدايقققة كقققل عقققام دراسقققي و مبقققا ال يتجقققاوز أسقققبوع  مقققن بدايقققة

رسقققوم  قققددالا اجلهقققات املختصقققة    الدراسقققة وفقققق اإلجقققراءات املعتمقققدة مبكتقققب مسقققجل الكليقققة ب      

وكقققل مقققن   يثبقققت جتديقققد قيقققدت خقققالل  . وال  قققوز اسقققادادالا للماسسقققة التعليميقققةالرسقققوم  وتقققادى

 .املدة احملددة أعترب منقطعا عن الدراسة

            يتمتقققع الطالقققب بكجقققازة نصقققف سقققنوية و إجقققازة نهايقققة السقققنة الدراسقققية  قققدد مواعيقققدالا وفقققق

 .للكليةالتقويم األكادميي  

 (04)مادة 

 إيقاف القيد

 قققوز للطالقققب إيققققاف قيقققدت خقققالل ثالثقققة أشقققهر مقققن بدايقققة السقققنة الدراسقققية وفقققق اإلجقققراءات املعتمقققدة      

مبكتقققب مسقققجل الكليقققة، وذلقققك لسقققنة واحقققدة ويلقققة فقققاة دراسقققته وال  سقققب مقققدة إيققققاف القيقققد  قققمن     

و قققوز جمللقققس اجلامعقققة قبقققول وققققف قيقققد الطالقققب بصقققورة اسقققتثنائية لسقققنة أخقققري إذا      ، مقققدة الدراسقققة 

 .عروفه ذلك تطلبت
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 (05)مادة 

 واجبات الطالب

             قققب علقققى الطلبقققة املقيقققدين يف مراحقققل الدراسقققة املختلفقققة االلتقققزام  ضقققور اجللسقققات العلميقققة 

منقققه مقققن   بوحلققققات النققققاح و النقققدوات التعليميقققة و احملا قققرات والقققدرو  العمليقققة وأداء مقققا يطلققق     

 . و  وجتارب وفق اللوائح الداخلية للكلية

   دخقققول االمتحقققان النهقققائي ألي مققققرر دراسقققي أو وحقققدة تعليميقققة إذا جتقققاوزت       حيقققرم الطالقققب مقققن

مقققن إمجقققالي نشقققاوات الوحقققدة التعليميقققة أو املققققرر سقققواء كقققان الليقققاب بعقققذر أو     % 61نسقققبة غيابقققه

 .بدون عذر

  يققققوم كقققل قسقققم برصقققد احلضقققور والليقققاب لكقققل والقققب وتسقققليمه ملسقققجل الكليقققة دوريقققا ليتقققوىل توثيققققه

القققذين جتقققاوزوا نسقققب عاليقققة مقققن الليقققاب ولفقققت نظقققرالم لعقققدم تكقققرار الليقققاب        وإبقققالغ الطقققالب  

 وباآلثار املاتبة على ذلك

 (06)مادة 

 اللجان العلمية بالكلية

تتقققولي اإلشقققراف علقققى و قققع و تطقققوير احملتقققوى  خمتصقققة  علميقققة انالكليقققة جلققق جملقققستشقققكل و بققققرار مقققن 

 .واملقررات الدراسية و آلية تدريسها و تقييمها وكذلك تقييم أداء الطلبة العلمي للوحدات

 (52)مادة 

 قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

مققققن ( 32)يتققققوىل قسققققم الدراسققققققققققققققققة واالمتحانققققات بالكليققققة املهققققام املنصققققوص عليهققققا يف املققققادة         

 .اسسات التعليم العاليبشأن ا يكل التنظيمي للجامعات وم 6008لسنة ( 66)الالئحة 

 (58)مادة 

 االمتحانات اجلزئية

علقققي ، تققققوم الكليقققة بقققكجراء االمتحانقققات اجلزئيقققة التحريريقققة والعمليقققة والشقققفهية يف كقققل سقققنة دراسقققية         

يف السققققنة  %60و ، مققققن الدرجققققة النهائيققققة % 30أن تكققققون نسققققبة االمتحققققان اجلزئققققي يف سققققنة اإلعققققداد    

سقققتبدال القققذا النظقققام كليقققا أو جزئيقققا بنظقققام التقيقققيم املسقققتمر عقققن وريقققق    و قققوز ا. األولقققي والثانيقققة والثالثقققة 

ويتقققولي أسقققتاذ املقققادة إعقققالن   . إعقققداد البحقققو  أو أوراق العمقققل أو التجقققارب أو القيقققام بالدراسقققات امليدانيقققة     

نتققققائج االمتحانققققات اجلزئيققققة وعليققققه إعققققادة أوراق اإلجابققققة للطققققالب لالسققققتفادة منهققققا يف معرفققققة أوجققققه     

االمتحانقققات النهائيقققة   جابقققاتهم وعليقققه تققققديم كشقققف النتقققائج كاملقققة إلدارة الكليقققة قبقققل بدايقققة      القصقققور يف إ
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مقققا أوراق إجابقققات االمتحانقققات النهائيقققة فتسقققلم القققي أدارة الكليقققة وال  قققوز إتالفهقققا إال          ا، بوققققت كقققاف  

 .بعد سنة من إعالن النتائج

 (59)مادة 

 االمتحانات النهائية

ويسقققمح للطقققالب بقققدخول القققدور الثقققاني     ، (أول وثقققان)لكليقققة مقققن دوريقققن   ائيقققة باتكقققون االمتحانقققات النه 

ع   يققققنجح فيهققققا يف الققققدور األول علققققى أن  سققققب درجققققات االمتحانققققات  مهمققققا كققققان عققققدد املققققواد القققق 

 .اجلزئية مع درجة النهائي للدور األول

 .رحلةمواد تلك املإلي أخري أال بعد النجاح يف مجيع  مرحلةال يسمح للطالب باالنتقال من 

ولقققب غقققري ذلقققك بقصقققد  إذايعفقققي الطالقققب الراسقققب مقققن إعقققادة دراسقققة املقققواد القققع سقققبق جناحقققه فيهقققا إال   

 .الرفع من معدل جناحه

 (21)مادة 

 جلان االمتحانات واملراقبة

يشقققكل جملقققس الكليقققة جلنقققة يف كقققل سقققنة لتسقققيري االمتحانقققات النهائيقققة واإلشقققراف عليهقققا تسقققمى                

جلنققققة االمتحانققققات واملراقبققققة يكققققون مققققن  ققققمن أعضققققائها مسققققجل الكليققققة و رئققققيس قسققققم الدراسققققة         

 .واالمتحانات 

ئيققققة وتنظيمهققققا تتققققوىل جلنققققة االمتحانققققات واملراقبققققة كافققققة األمققققور املتعلقققققة بسققققري االمتحانققققات النها        

 : وعلى األخص ما يلي

 .استالم أس لة االمتحانات من أعضاء الي ة التدريس .5

 . األشراف على وباعة وازين أس لة االمتحانات النهائية و رقيا و إلكاونيا .6

 . األشراف على تنظيم ومراقبة سري االمتحانات النهائية .3

 . استالم أوراق اإلجابة من مشريف القاعات وو ع األرقام السرية عليها .8

و االحتفققققاع بنسققققخة مققققن االجابققققة     تسققققليم أوراق اإلجابققققة ل قسققققام املختصققققة لتصققققححيها     .1

 .النموذجية ألس لة كل مقرر موزل عليها جممول الدرجات

رجقققات كقققل  ألقسقققام املختصقققة بعقققد تصقققححيها واحتسقققاب د   اسقققتالم أوراق اإلجابقققة مقققن جلقققان ا   .2

 .والب ورصدالا

 . إعداد تقارير عن سري االمتحانات و تسليمها إلدارة الكلية العتمادالا .2

إعقققداد ققققوائم النتقققائج وققققوائم اوقققر   واملفصقققول  وإحالتهقققا إىل جملقققس الكليقققة أو اجلامعقققة          .8

 .من الذت الالئحة( 68)وبقا للمادة 
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ها أن تسقققتع  مبقققن تقققرى  قققرورة االسقققتعانة   وللجنقققة يف سقققبيل تسقققيري أعما قققا ومهامهقققا و قيقققق أالقققداف      

 .   به من أعضاء الي ة التدريس وغريالم

 (65)مادة 

 ثناء االمتحاناتاحملظورات أ

 حيظر علي الطالب املتقدم لالمتحان األتي

لتحققققد  إثنققققاء االمتحققققان أو ممارسققققة أعمققققال اللققققا وذلققققك باصققققطحاب الكتققققب أو األوراق أو    ا .5

راقبققققة تقبققققل بققققدخو ا جلنققققة االمتحانققققات وامل األجهققققزة احملمولققققة أو أي أجهققققزة ال   األدوات أو

 .اإلخالل بنظام االمتحانات كما حيظر عليه كل ما من شأنه

المتحقققان كمقققا ال يسقققمح لقققه   عقققة االمتحانقققات بعقققد مضقققي نصقققف سقققاعة عقققن بدايقققة ا    دخقققول قا .4

 .باوروج منها قبل مضي نصف الوقت احملدد لالمتحان

 .بطاقة التعريف اجلامعيعدم اصطحاب  .3

 (22)مادة 

 مرتبة الشرف

 نح مرتبة الشرف للطالب الذي اليقل تقديرت العام عن ممتاز وال يقل تقديرت العام يف أي سنة من السنوات الدراسية     

ويشاط ملنح مرتبة الشرف أيضا أال يكون الطالب قد رسب يف أي امتحان تقدم له أو صدر  دت قرار تأديت  عن جيد جدا،

 .ويلة مدة دراسته باجلامعة

 (23)مادة 

 تقديرات ونسب النجاح والرسوب

 التقديرات: أوال -

 : حيسب تقدير الطالب يف كل املواد الدراسية حسب النسب التالية 

 . من جممول الدرجات%  500إىل % 81ممتاز من  .5

 .من جممول الدرجات% 81إىل اقل من % 21جيد جدا من  .6

 .من جممول الدرجات%  21إىل اقل من % 21جيد من  .3

مققققن جممققققول الققققدرجات، باسققققتثناء سققققنة    %  21إىل اقققققل مققققن  %  20مقبققققول مققققن   .8

 %. 21إىل اقل من % 10اإلعداد فكن تقدير مقبول يبدأ من  

مققققن جممققققول الققققدرجات، باسققققتثناء سققققنة    %  20إىل اقققققل مققققن   %31 ققققعيف مققققن   .1

 %. 10إىل اقل من % 31اإلعداد فكن تقدير  عيف يبدأ من  

 .من جممول الدرجات%  31إىل اقل من %  0 عيف جدا من  .2

 نسب النجاح والرسوب الشروط العامة و:ثانيا  -
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الطالقققب الااكميقققة   حيتسقققب التققققدير العقققام لشقققهادة بكقققالوريو  الطقققب واجلراحقققة مبجمقققول درجقققات     

  :على النحو التالي املتحصل عليها يف مجيع سنوات الدراسة بالكلية

علقققى األققققل مقققن جممقققول القققدرجات يف    %20يعتقققرب الطالقققب ناجحقققا إذا  صقققل علقققى نسقققبة     .5

كقققل وحقققدة تعليميقققة او مققققرر أو مقققادت أساسقققيه باسقققتثناء سقققنة اإلعقققداد يعتقققرب الطالقققب ناجحقققاو      

القققي  دمقققن الدرجقققة النهائيقققة لكقققل مققققرر ، ومرحلقققة اإلعقققدا      % 10إذا  صقققل علقققى نسقققبة   

مرحلقققة اساسقققية ومنفصقققلة  قققب ان  تازالقققا الطالقققب بنجاحقققه يف كقققل املقققواد قبقققل انتقالقققه اىل      

 .املرحلة املوالية

 .ال  تسب درجات مواد سنة اإلعداد  من املعدل العام للطالب .6

إذا كانققققت أقققققل مققققن  ال جتمققققع درجققققة االمتحققققان التحريققققري النهققققائي ألي مقققققرر دراسققققي      .3

 .يف مجيع املراحل 03%

باالنتقققال   طالققب لل يسققمح   والنفققس املرحلققة     ققمن  مح للطالققب باحيققل مققادة او مققادت    يسقق .8

 .املواد مجيع فى ناجحاو كان اذا إال من  مرحلة اىل مرحلة

 رسقققب فقققكذا العقققام نفقققس مقققندور ثقققاني  يف االمتحقققان يعيقققد يف القققدور األول الطالقققب رسقققبإذا  .1

 مقققنودور ثقققاني  يف دور أول ويعيقققد السقققنة بامتحانقققه  . فيهقققا رسقققب القققع املقققواد يف السقققنة يعيقققد

  .بالكليةالدراسة  من يفصل الطالب رسب فكذا السنة نفس

إذا تليقققب الطالقققب عقققن أداء االمتحقققان النهقققائي يف أي مققققرر دراسقققي بقققدون عقققذر مقبقققول يعطقققى      .2

 ( عيف جدا)درجه صفر 

 :التالية يعترب العذر مقبوال يف احلاالت .2

 .وفات قريب من الدرجة األوىل أثناء فات االمتحان . أ

 .به ألسباب مر يه إثناء فات االمتحان  اإلقامة دخول املستشفى و . ب

عقققدم الققققدرة علقققى دخقققول االمتحقققان نتيجقققة وجقققود عقققذر مشقققرول منعقققه مقققن الوصقققول   . ت

علققققي إن يققققتم تقيققققيم العققققذر مققققن قبققققل جلنققققة االمتحانققققات     أالمتحققققانإىل قاعققققة 

 .واملراقبة

 (24)مادة 

 االمتحانات والتقييم يف املرحلة السريرية

 :يتم تقييم الطالب يف املرحلة السريرية كاآلتي

ذلقققك يشقققمل فقققات دراسقققية و بنهايقققة كقققل   يققققيم الطالقققب باملرحلقققة السقققريرية  ريريقققا وسقققريريا    .5

 .ا مقرراته كل
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فققققأكثر بالنسققققبة للتقيققققيم التحريققققري النهققققائي  %20يشققققاط لنجققققاح الطالققققب حصققققوله علققققى  .4

 .كشرط لدخول االمتحان السريري

  هيعتقققرب الطالقققب راسقققبا  بقققأي  مققققرر أو مقققادة دراسقققية بشقققكل كامقققل خقققالل أملرحلقققه السقققر يريققق     .3

 .يف االمتحان السريري  %20أذا  صل على درجه اقل من 

 .لمقرر من خالل التقييم املستمر وكتيب التقييم السريرييقيم الطالب خالل دراسته ل .2

مققققرر أو مققققررات الرسقققوب خقققالل السقققنة    بكعقققادةيسقققمح للطالقققب القققذي رسقققب بالقققدور الثقققاني     .1

 .التالية

أربقققع مقققرات تشقققمل األدوار األوىل والثانيقققة يف أي سقققنة دراسقققية      يفصقققل الطالقققب القققذي رسقققب     .6

 .خالل املرحلة السريرية يف أي مقرر دراسي

الققققزمن املخصققققص لالمتحققققان التحريققققري يف كققققل مققققادة يكققققون متناسققققبا مققققع عققققدد السققققاعات     .7

النظريققققة املقققققررة يف األسققققبول ويققققتم  ديققققدالا بالتنسققققيق مققققع رئققققيس القسققققم وقسققققم الدراسققققة   

 .واالمتحانات

 (61)مادة 

 أحوال الدخول للدور الثاني

        لقققه دخقققول القققدور الثقققاني     يف حالقققة رسقققوب الطالقققب يف االمتحانقققات النهائيقققة بالقققدور األول حيقققق

 .يف املقررات أو الوحدات التعليمية الع رسب فيها فقط

      كققققل يعيقققد الطالققققب دراسققققة املققققرر أو املقققققررات بشققققكل كامقققل إذا رسققققب بهققققا بالقققدور الثققققاني يف

 .متضمنا ذلك االمتحانات اجلزئية والنهائية بشقيها النظري والعملي.املراحل

 (26)مادة 

 اعتماد النتائج

الكليقققة ،و تعتمقققد النتقققائج النهائيقققة لسقققنوات    إدارةتعتمقققد النتقققائج النهائيقققة المتحانقققات سقققنوات النققققل مقققن     

  .التخرج من قبل أدارة الكلية وجملس اجلامعة

 (27)مادة 

 التظلم  واولب املراجعة 

خقققالل أسقققبول  ،لمراجعقققة فيمقققا ال يتجقققاوز مققققررين دراسقققي  طلقققب لالتققققدم بللطالقققب الراسقققب  حيقققق .5

الققققع  ققققددالا الكليققققة للتأكققققد مققققن جممققققول مققققن إعققققالن النتيجققققة ،وفققققق الضققققوابط واإلجققققراءات 

و ضقققور الطالقققب ورئقققيس    درجاتقققه القققع ا رصقققدالا باالمتحقققان النهقققائي مقققن قبقققل أسقققتاذ املققققرر      

 .جلنة االمتحانات واملراقبة
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اقققتص مبراجعقققة  تشقققكل بالكليقققة يف نهايقققة كقققل سقققنة دراسقققية جلنقققة        القققتظلمللبقققت يف ولبقققات   .6

للتأكقققد مقققن دققققة عمليقققة   املعلنقققة نتقققائجهم  القققتظلم علقققى بقققات كافقققة الطقققالب املتققققدم  بطلقققب   إجا

 (متقققى تقققوفر القققذا العقققدد ) وتتكقققون كقققل جلنقققة مقققن ثالثقققة أعضقققاء الي قققة تقققدريس . والتصقققحيح التقيقققيم

فقققكذا ثبقققت صقققحة ادعقققاء   ،  قققم اختصقققاص يف جمقققال مو قققول املراجعقققة و ضقققور الطالقققب املعقققين     

يقققتم تعقققديل النتيجقققة وإذا   يثبقققت صقققحة ادعائقققه فتبققققي النتيجقققة املطعقققون فيهقققا علقققي      ، الطالقققب 

 .و ب أن يتم نظر الطعن والبث فيه علي وجه السرعة. حا ا

 (28)مادة 

 اعت اد كشف الدرجات وافادة التخرج

بعققققد جناحققققه يف املقققققررات  ((MBCHBيف الطققققب واجلراحققققة العامقققة    ميقققنح الطالققققب درجققققة البكقققالوريو  

وال يعقققد الطالقققب متخرجقققا إال   ، الدراسقققية وتصقققدر شقققهادة التخقققرج باسقققم كليقققة الطقققب جامعقققة صقققرباتة         

 .بعد اجتياز سنة االمتياز

 ،ميققققنح اوققققريج إفققققادة التخققققرج وكشققققف الققققدرجات بعققققد أداء الرسققققوم املقققققررة وفقققققا للتشققققريعات النافققققدة 

و قققوز للخقققرج  إعقققادة احلصقققول علقققي إفقققادة وكشقققف القققدرجات و قققدد جهقققات االختصقققاص مققققدار            

 .رسوم احلصول علي اإلفادة وكشف الدرجات يف املرة األولي واملرات التالية

تعقققد بالكليقققة سقققجالت خاصقققة باإلفقققادات وكشقققوف القققدرجات يقققب  فيهقققا أ قققاء وتوقيعقققات مقققن أعقققدالا          

د القققذت السقققجالت مقققن واققققع البيانقققات القققواردة مقققن األقسقققام العلميقققة      وتعققق، ومقققن راجعهقققا ومقققن اعتمقققدالا   

 .و ال نسخة منها إلي مكتب التوثيق باجلامعة ومكتب شاون اور  

أمقققا إفقققادة  ، يقققتم اعتمقققاد كشقققوف القققدرجات مقققن القسقققم العلمقققي املخقققتص ومسقققجل الكليقققة وعميقققد الكليقققة      

 .التخرج فتعتمد من مسجل الكلية وعميد الكلية

 .اد الشهادات اجلدارية من مسجل عام اجلامعة وعميد الكلية ورئيس اجلامعةيتم اعتم

 الفصل الرابع

 اإلنذار والفصل من الدراسة

 (29)مادة 

 اإلنذار الدراسي

 : ينذر الطالب يف احلاالت التالية       

إذا انقطقققع عقققن الدراسقققة بقققدون سقققبب مشقققرول ملقققدة شقققهر علقققى األققققل يف العقققام الدراسقققي أو           .5

 . أسبوع  متتالي  يف اي فات زمنيه

 إذا  صل على تقدير عام  عيف .6
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إذا  صققققل علققققى تقققققدير عققققام  ققققعيف جققققدا يف أي سققققنة مققققن السققققنوات فيمققققا بعققققد السققققنة   .3

 .الدراسية الثانية 

 ل بنظام الدراسةعمل من شانه اإلخال أيإذا ارتكب  .8

مقققققن جممقققققول % 50يتحصقققققل الطالقققققب علقققققى اإلنقققققذار األول أذا وصقققققل غيابقققققه يف أي مقققققادت  .1

 .احملا رات

مققققن جممققققول  % 60يتحصققققل الطالققققب علققققى اإلنققققذار الثققققاني أذا وصققققل غيابققققه يف أي مققققادت      .2

 .احملا رات

مققققن % 61يتحصققققل الطالققققب علققققى اإلنققققذار الثالققققث واألخققققري إذا وصققققل غيابققققه يف أي مققققادت     .2

 .وحيرم من دخول االمتحان النهائي يف املادة الع غاب عنها.احملا راتجممول 

عنقققد جناحقققه يف نفقققس   تتسققققط اإلنقققذارات املسقققجلة علقققى الطالقققب يف ألسقققنه الدراسقققية القققو احقققد    .8

 .املادة

 (31)مادة 

 الفصل من الدراسة

 : يفصل الطالب وينتهي حقه يف الدراسة يف احلاالت التالية       

 .الدراسة بدون سبب مشرول مدة سنة كاملةإذا انقطع عن  .5

نهايقققة أين مقققن السقققنت  الدراسقققيت  االولققق   إذا مقققا  صقققل علقققى تققققدير عقققام  قققعيف جقققدا يف   .6

 (.وىلالسنة أالأو  .سنة اإلعداد)

 .إذا رسب الطالب سنت  دراسيت  متتاليت  ايا كان متوسط تقديرت العام .3

 

 الفصل اخلامس

 املخالفات التأديبية

 (30)مادة 

 سلوك الطالب

 قققب علقققى الطالقققب االلتقققزام بقققأداء واجباتقققه العلميقققة علقققى أحسقققن وجقققه واحلفقققاع علقققى مكانقققة الكليقققة          

بقققأن يسقققلك يف تصقققرفاته مسقققلكاو يليقققق  قققرم الكليقققة واجلامعقققة و يتفقققق مقققع و قققعه باعتبقققارت          -واجلامعقققة 

اسسقققات التعلقققيم العقققالي ويتقيقققد   والبقققاو جامعيقققا  ، وان قضقققع للقققوائح والققققوان  والقققنظم املعمقققول بهقققا يف م     

 . باألصول واألعراف والتقاليد اجملتمعية واجلامعية
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قضقققع الطالقققب للتأديقققب إذا ارتكقققب فعقققال يشقققكل خمالفقققة للققققوان  و اللقققوائح واألنظمقققة املعمقققول بهقققا يف         

وتققققع املخالفقققة بارتكقققاب    اجلامعقققة سقققواء كقققان ذلقققك داخقققل اجلامعقققة  أو يف أي مكقققان مقققن ملحقاتهقققا ،        

 . فعل  ظرت القوان  واللوائح أو باالمتنال عن أداء واجب تقررت النظم والتشريعات النافذة

ويظقققل الطالقققب خا قققعاو ألحكقققام التأديقققب مقققن تقققاريخ تسقققجيله بالدراسقققة حتقققى زوال القققذت الصقققفة بتخرجقققه      

 . أو إللاء تسجيله

 

 (32)مادة 

 احملظورات على الطالب

 : الب ارتكاب املخالفات التالية ال  وز للط

االعتقققداء علقققى أعضقققاء الي قققة التقققدريس أو الطقققالب أو العقققامل  بالكليقققة أو اجلامعقققة أو مقققن يف           .5

حكمهقققم كقققزوار اجلامعقققة و قققيوفها ومرتقققادي املستشقققفيات أو العيقققادات املختلفقققة القققع يتلققققى          

 .فيها الطلبة تعليمهم أو تدريبهم

 . االعتداء على أموال الكلية أو اجلامعة أو املرافق التابعة  ا .6

 . اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات  .3

 . ارتكاب أي سلوك مناف ل خالق أو ميس النظم واآلداب العامة .8

مققققن الققققذت الالئحققققة علققققى سققققبيل      ( 38-32-32-31-38-33)تعققققد املخالفققققات الققققواردة يف املققققواد     

السققققلوك حمظققققورا إذا تعققققارذ مققققع التشققققريعات النافققققذة و الققققنظم والتقاليققققد     املثققققال ال احلصققققر، ويعتققققرب 

 .املعمول بها يف اجلامعات

 

 

 

 

 (33)مادة 

 أوجه االعتداء على األشخاص

يعققققد مققققن خمالفققققات االعتققققداء علققققى أعضققققاء الي ققققة التققققدريس أو العققققامل  أو الطققققالب أو مققققن يف حكمهققققم  

 . القذف أو التهديد أو إتالف ممتلكاتهم املنقولة أعمال الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو السب أو

ويتحققققق االعتقققداء إذا ا بصقققورة علنيقققة و ضقققور املعتقققدي عليقققه سقققواء ارتكقققب الفعقققل شقققفاالة أو كتابقققة أو        

 . باإلشارة
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 (34)مادة 

 أوجه االعتداء على أموال الكلية أو اجلامعة

يعقققد مقققن خمالفقققات االعتقققداء علقققى أمقققوال اجلامعقققة كقققل اسقققتيالء أو إتقققالف للمعقققدات أو األدوات التابعقققة          

للكليقققة أو اجلامعقققة أو إحقققدى املرافقققق التابعقققة  قققا سقققواء بكتالفهقققا أو جبعلقققها غقققري صقققاحلة لالسقققتعمال            

 .كليا أو جزئيا وتقع املخالفة سواء  ت بصورة عمدية أو نتيجة اإلالمال من الطالب

 (35)مادة 

 أوجه االعتداء على احلقوق األكادميية و الفكرية للكلية

يعتققققرب مققققن أوجققققه االعتققققداء علققققى احلقققققوق األكادمييققققة أو الفكريققققة للكليققققة اسققققتعمال أو اسققققتخدام املققققادة   

العلميقققة أو الفكريقققة اواصقققة بالكليقققة يف غقققري أوجقققه اسقققتخدامها املعقققدة مقققن أجلقققها و علقققى األخقققص مقققا          

 :يلي

تسققققريب و عققققدم احملافظققققة علققققى خصوصققققية الققققرقم السققققري اوققققاص بالققققدخول ملوقققققع املنققققاالج      .5

 . االلكاونية للجامعة بشبكة املعلومات الدولية

منهجيقققققة خاصقققققة بالكليقققققة أو اجلامعقققققة يف  واسقققققتخدام أي مقققققادة علميقققققة أو فكريقققققة أو ابتكقققققار أ .6

 .دون مقابلأو مستشفيات و غريالا سواء مبقابل أو ب ةماسسات أو معاالد تعليمي

نشققققر أي مققققادة علميققققة أو فكريققققة اققققص الكليققققة أو اجلامعققققة مبجققققالت علميققققة أو غققققري علميققققة أو  .3

 .   تداو ا و استخدامها كمادة للمحا رات و حلقات النقاح دون اخذ إذن مسبق بذلك

 (36)مادة 

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات

 : ات ما يلييعد من خمالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحان

تزويقققر احملقققررات الر يقققة جزئيققققا أو كليقققا مثقققل تزويقققر الشققققهادات واإلفقققادات أو الوثقققائق سققققواء          .5

كانقققت صقققادرة عقققن اجلامعقققة أو غريالقققا إذا كانقققت ذات صقققلة بقققكجراءات الدراسقققة أو كقققان اللقققرذ         

 . من استعما ا االستفادة من املزايا الع تقدمها اجلامعة

انتحققققال الشخصققققية سققققواء لتحقيققققق مصققققلحة للفاعققققل أو للققققريت ويعققققد انتحققققاال للشخصققققية دخققققول   .6

والقققب بقققدال عقققن والقققب آخقققر ألداء االمتحقققان وتسقققري العقوبقققة علقققى الطقققالب  وكقققل مقققن سقققهل ذلقققك  

 . أو كان شريكاو فيه من الطالب او غريالم

 .ة كانتإثارة الفو ى أو الشلب وعرقلة سري الدراسة أو االمتحانات بأية صور .3

التقققأثري علقققى األسقققاتذة أو العقققامل  فيمقققا ققققص سقققري االمتحانقققات أو التقيقققيم أو النتقققائج أو غريالقققا         .8

 .مما يتعلق بشاون الدراسة و االمتحانات
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ممارسقققة أعمقققال اللقققا يف االمتحانقققات أو الشقققرول فيقققه بأيقققة صقققورة مقققن الصقققور ويعتقققرب مقققن قبيقققل        .1

حانققققات أيققققة أوراق أو أدوات أو أجهققققزة ذات    الشققققرول يف اللققققا إدخققققال الطالققققب إىل قاعققققة االمت    

عالققققة بقققاملنهج الدراسقققي مو قققول االمتحانقققات مقققا   يكقققن مرخصقققاو بكدخا قققا مقققن قبقققل جلنقققة            

 .االمتحانات

االمتنقققال عقققن اإلدالء بالشقققهادة أمقققام جلقققان التحقيقققق أو جمقققالس التأديقققب املشقققكلة وفققققاو ألحكقققام           .2

 .الذت الالئحة

 . لنظم  املتعلقة بالتعليم العالي أو اواصة باجلامعةأية خمالفة للقوان  واللوائح وا .2

 (37)مادة 

 اإلخالل بالنظام العام

 : يعد  سلوكا منافيا ل خالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال التالية

      كقققل فعقققل مقققن شقققأنه خقققدح احليقققاء العقققام أو االعتقققداء علقققى العقققرذ ولقققو كقققان بر قققا الطقققرف

 . األخر ويف حالة الر ا يعد الطرف األخر شريكا يف الفعل

 تعاوي املخدرات أو املسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور. 

 تداول األشياء الفا حة أو توزيعها أو عر ها أو الاويج  ا. 

 شققققأنه اإلخققققالل بالشققققرف وفقققققا للقققققوان  النافققققذة أو املسققققا  بققققاآلداب العامققققة  كققققل مققققا مققققن

 .واألخالق املرعية

         الظهقققور مبظهقققر غقققري الئقققق بالكليقققة او احقققدي مكوناتهقققا او ارتقققداء األزيقققاء املنافيقققة للحشقققمة او

 .املباللة يف الزينة

 .صةيف مجيع األحوال أذا شكل السلوك جرمية جنائية يتم أبالغ اجلهات املخت

 الفصل السادس

 العقوبات التأديبية

 (38)مادة 

 عقوبة االعتداء على األشخاص وممتلكاتهم

مقققن دون إخقققالل  قققق املعتقققدى عليقققه يف الشقققكوى أمقققام اجلهقققات القانونيقققة املختصقققة، يعاققققب الطالقققب           

مققققن الققققذت الالئحققققة وفققققق   (33)تأديبيققققا يف حالققققة ارتكابققققه احققققد األفعققققال املنصققققوص عليهققققا يف املققققادة    

 :العقوبات التالية

 .اإليقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن سنت  دراسيت  .0
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إذا ا االعتقققداء علقققى ( ثالثقققة أشقققهر)وال تزيقققد عقققن ( شقققهر)اإليققققاف عقققن الدراسقققة مقققدة ال تققققل عقققن   .2

 .أحد  يوف أو زوار الكلية أو اجلامعة

غقققري املشقققرول للطالقققب مقققع حرمانقققه مقققن     ويف مجيقققع األحقققوال  تسقققب فقققاة العقوبقققة مقققن  قققمن الليقققاب    

حقققققه يف احتسققققاب التقييمققققات واالمتحانققققات واملعامققققل خققققالل فققققاة إيقافققققه، كمققققا ال تتوقققققف العقوبققققات     

 .التأديبية املقررة على شكوى الطرف املتضرر، وال تنقضي بالتنازل عن الشكوى

 (39)مادة 

 عقوبة االعتداء على أموال الكلية أو اجلامعة

باإليققققاف عقققن الدراسقققة مقققدة ال تققققل عقققن سقققنة دراسقققية إذا ارتكقققب احقققد األفعقققال املنصقققوص  يعاققققب الطالقققب 

وفقققق الضقققرر وخطورتقققه وجسقققامته ووبيعقققة االعتقققداء وعروفقققه ومالبسقققاته وتضقققاعف        (  38)عليهقققا يف املقققادة  

 . العقوبة عند تكرار ذات املخالفة

بقققأموال الكليقققة أو اجلامعقققة أو    ويف مجيقققع األحقققوال يلقققزم الطالقققب بقققدفع قيمقققة األ قققرار القققع أحقققدثها          

إعادتهقققا للحالقققة القققع كانقققت عليهقققا قبقققل االعتقققداء، و ال  قققوز لقققه العقققودة ملواصقققلة الدراسقققة إال بعقققد            

 .تسوية و عه

 (41)مادة 

 ةعقوبة االعتداء على احلقوق األكادميية و الفكرية للكلية أو اجلامع

جلهققققات القانونيققققة املختصققققة، يعاقققققب   مققققن دون إخققققالل  ققققق الكليققققة أو اجلامعققققة يف الشققققكوى أمققققام ا   

مقققن القققذت الالئحقققة وفقققق  ( 31)الطالقققب تأديبيقققا يف حالقققة ارتكابقققه احقققد األفعقققال املنصقققوص عليهقققا يف املقققادة     

 :العقوبات التالية

تسققققريب وعققققدم احملافظققققة علققققى خصوصققققية الققققرقم السققققري اوققققاص بالققققدخول ملوقققققع املنققققاالج       -5

 .اللكاونية للجامعة بشبكة املعلومات الدولية

االسقققتخدام غقققري املقققرخص ألي مقققادة علميقققة أو فكريقققة أو ابتكقققار أو منهجيقققة خاصقققة باجلامعقققة يف           -6

 .ماسسات أو معاالد تعليمية أو مستشفيات وغريالا سواء مبقابل أو دون مقابل

نشققققر أي مققققادة علميققققة أو فكريققققة اققققص اجلامعققققة مبجققققالت علميققققة أو غققققري علميققققة أو تققققداو ا    -3

 . لقات النقاح وغريالا دون أخذ أذن مسبق بذلكواستخدامها كمادة للمحا رات وح

 (40)مادة 

 عقوبة اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات

 : على النحو التالي( 32)يعاقب على املخالفات املنصوص عليها يف املادة 
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يعاققققب بقققالوقف عقققن الدراسقققة ملقققدة ال تققققل عقققن سقققنة دراسقققية وال تزيقققد علقققى سقققنت  دراسقققيت  كقققل  .5

 . ويفصل الطالب عند تكرار املخالفة( 6 -5)لفات الواردة يف الفقرت  من ارتكب املخا

يعاقققققب الطالققققب باحلرمققققان مققققن دخققققول االمتحانققققات كليققققاو أو جزئيققققاو إذا ارتكققققب املخالفققققات         .6

ويف مجيققققع األحققققوال يعتققققرب امتحانققققه ملليققققاو يف املقققققرر أو الوحققققدة     ( 8-3)احملققققددة يف الفقققققرت   

 .خالفةالتعليمية الع ارتكب فيها امل

بكللققققاء نتيجققققة امتحانققققه يف دور ( 1)يعاقققققب كققققل مققققن ارتكققققب املخالفققققة الققققوارد بيانهققققا يف الفقققققرة  .3

واحقققد علقققى األققققل، و قققوز جمللقققس التأديقققب إللقققاء امتحانقققه لسقققنة كاملقققة ويفصقققل الطالقققب نهائيقققاو    

 .عند تكرار ذات املخالفة

عققققن الدراسققققة مققققدة ال  باإليقققققاف( 2-2)يعاقققققب علققققى املخالفققققات املنصققققوص عليهققققا يف الفقققققرت    .8

تزيقققد عقققن سقققنة دراسقققية واحقققدة مقققع حرمانقققه مقققن حققققه يف احتسقققاب التقييمقققات واالمتحانقققات            

 .واملعامل خالل فاة إيقافه

 قققوز للجنقققة املراقبقققة أو املشقققرف  علقققى قاعقققة االمتحقققان تفتقققيا الطالقققب إذا وجقققدت ققققرائن تقققدعو                

 . ا عالقة باملقرر مو ول االمتحانلالشتبات بأن يف حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة 

كمقققا  قققوز  قققم إخقققراج الطالقققب مقققن قاعقققة االمتحقققان إذا خقققالف تعليمقققات جلنقققة االمتحقققان أو شقققرل              

 .ويف مجيع األحوال يعترب امتحانه مللياو. يف ارتكاب أعمال اللا

 

 (42)مادة 

 عقوبة اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة

يعاققققب بقققالوقف عقققن الدراسقققة ملقققدة ال تققققل عقققن سقققنة وال تزيقققد عقققن سقققنت   دراسقققيت  كقققل والقققب ارتكقققب   

مققققع حرمانققققه مققققن حقققققه يف احتسققققاب التقييمققققات      (  32)احققققد األفعققققال املنصققققوص عليهققققا يف املققققادة     

واالمتحانقققات واملعامقققل خقققالل فقققاة إيقافقققه وتضقققاعف العقوبقققة عنقققد العقققود، و قققوز عنقققد ثبقققوت حالقققة            

 .له من الدراسة نهائياالعود فص

 

يعاققققب بقققالوقف عقققن الدراسقققة ملقققدة ال تققققل عقققن سقققنة وال تزيقققد عقققن سقققنت  كقققل والقققب ارتكقققب احقققدي        

ويتوجققققب علققققي عميققققد . ويفصققققل الطالققققب نهائيققققا عنققققد العققققود( 32)األفعققققال املنصققققوص عليهققققا يف املققققادة 

مقققن املقققادة املقققذكورة اسقققتدعاء ولقققي أمقققر       (ت)الكليقققة عنقققد ارتكقققاب املخالفقققة املنصقققوص عليهقققا يف الفققققرة       

فقققكذا إصقققر الطالقققب علقققي مسقققلكه ، الطالققب ولفقققت نظقققرت القققي سقققلوك ابنقققه و قققذيرت مقققن ملبققة القققذا السقققلوك  

 .توجب االستمرار يف إجراءات التأديب
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 (43)مادة

 آثار اإليقاف عن الدراسة

نقققات جبميقققع صقققورالا ويلقققة   ياتقققب علقققى اإليققققاف عقققن الدراسقققة حرمقققان الطالقققب مقققن التققققدم إىل االمتحا      

مقققدة الوققققف ، وال  قققوز للطالقققب االنتققققال إىل أي  كليقققة أخقققري أثنقققاء مقققدة سقققريان العقوبقققة، مقققع حرمانقققه      

مققققن حقققققه يف احتسققققاب احلضققققور التقييمققققات واالمتحانققققات واملعامققققل وأي مزايققققا أخققققرى معمققققول بهققققا        

 . باجلامعة

 (44)مادة 

 نشر العقوبة

جلامعــــة لنشــــر العقوبــــات التأديبيــــة الــــ  تتخــــذ مــــن قبــــل خيصــــن ركــــن بلوحــــة اإلعالنــــات با     

 قققد الطالقققب القققذي سقققلك يف تصقققرفاته مسقققلكا ال يتفقققق مقققع و قققعه كطالقققب ينتمقققي جلامعقققة متميقققزة     الكليـــة

 .وسينتمي ملهنة تتسم بتقاليد وأعراف إنسانية وأخالقية سامية

 

 الفصل السابع

 إجراءات التأديب

 (45)مادة 

 اإلبالغ عن املخالفات

علقققى كقققل مقققن علقققم بوققققول خمالفقققة للققققوان  واللقققوائح املعمقققول بهقققا يف الكليقققات أو اجلامعقققة أن يققققدم بالغقققاو     

عقققن القققذت املخالفقققة ، يتضقققمن تقريقققراو مكتوبقققا عقققن الواقعقققة ، إىل جملقققس أو عميقققد الكليقققة أو رئقققيس اجلامعقققة     

 .حسب األحوال

 (46)مادة 

 تشكيل جلان التحقيق وجمالس التأديب

كليقققة تشقققكيل جلقققان التحقيقققق أو جمقققالس التأديقققب فيمقققا يتعلقققق بالقضقققايا القققع اقققص           يتقققوىل عميقققد ال 

 .الكلية

 (47)مادة 

 إجراءات التحقيق
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فقققور اإلبقققالغ عقققن الواقعقققة يقققتع  علقققى عميقققد الكليقققة تكليقققف جلنقققة  قيقققق مقققن ثالثقققة أعضقققاء مقققن الي قققة     

 . التدريس يكون احدالم مقرر اللجنة 

أو التأديقققب بلوحقققة اإلعالنقققات يف الكليقققة ، ويعتقققرب ذلقققك قرينقققة       قيقققتم اإلعقققالن عقققن موعقققد التحقيققق          

 . على العلم به 

يعلقققن الطالقققب بقققالتحقيق قبقققل موعقققدت بيقققوم كامقققل علقققى األققققل وال حيسقققب اليقققوم القققذي ا فيقققه اإلعقققالن       

 . ، و وز أن يتم التحقيق فوراو يف حاالت الضرورة واالستعجال 

م حضقققور الطالقققب للتحقيقققق بقققالرغم مقققن صقققحة إعالنقققه مبوعقققدت،     بعقققد االنتهقققاء مقققن التحقيقققق ، أو عقققد      

 .تقدم اللجنة املكلفة بالتحقيق تقريرالا إىل اجلهة الع كلفتها

 (48)مادة 

 جملس التأديب

فقققور االنتهقققاء مقققن التحقيقققق يقققتم تشقققكيل جملقققس للتأديقققب بققققرار مقققن عميقققد الكليقققة و يتكقققون مقققن ثقققال        

أعضقققاء الي قققة التقققدريس  مقققن ذوي اوقققربة والدرايقققة وعضقققو عقققن املكتقققب الققققانوني باجلامعقققة و  ضقققور            

منقققدوب عقققن الطلبقققة، و يقققتم إعقققالن مقققن  قققت إحالتقققه علقققى اجمللقققس املقققذكور باملوعقققد القققذي ينبلقققي فيقققه      

ثقققول أمامقققه، مبقققدة ال تققققل عقققن ثالثقققة أيقققام، و ال حيتسقققب اليقققوم القققذي ا فيقققه اإلعقققالن مقققن بينهقققا، و       امل

يف حالقققة عقققدم احلضقققور يصقققدر اجمللقققس ققققرارت غيابيقققا، و ال  قققوز ملقققن يشقققاك يف جلنقققة  قيقققق أن يكقققون     

 .ويتم أعالم الطالب عن وريق لوحة اإلعالنات بالكلية. عضوا مبجلس التأديب

 (49)مادة 

 راءات جملس التأديبإج

يصقققدر جملقققس التأديقققب قراراتقققه بأغلبيقققة أصقققوات أعضقققاءت و ذلقققك  بعقققد  قققال أققققوال الطالقققب و  قيقققق         

دفاعقققه ، و ال تعقققد قراراتقققه نافقققذة إال بعقققد اعتمادالقققا مقققن جملقققس الكليقققة أو اجلامعقققة، و  قققوز للمجلقققس          

تدعاء رئقققيس اللجنقققة القققع اسقققتدعاء الشقققهود لسقققمال شقققهادتهم  قققت القققيم  الققققانوني، كمقققا  قققوز لقققه اسققق  

 . قامت بالتحقيق لسمال أقواله

  

الصقققادرة عقققن اجمللقققس بالفصقققل نافقققذة إال بعقققد اعتمادالقققا مقققن جملقققس الكليقققة و تبلققق            تال تعقققد الققققرارا 

كافققققة كليققققات اجلامعققققة و اجلامعققققات و املعاالققققد العليققققا بليبيققققا بققققالقرار للحيلولققققة دون تسققققجيل الطالققققب     

 .املفصول يف أي منها
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ققققرار جملقققس التأديقققب بعقققد اعتمقققادت بلوحقققة اإلعالنقققات يف الكليقققة و تسقققلم نسقققخة منقققه للطالقققب و         يعلقققن 

 .ولي أمرت و تو ع نسخة مبلفه الشخصي

 

 (51)مادة 

 التأديبية الدعوى انقضاء

تنقضقققي القققدعوى التأديبيقققة بوفقققاة الطالقققب أو انسقققحابه مقققن الكليقققة و ال يقققاثر انقضقققاء القققدعوى التأديبيقققة أو       

 .على الدعاوى اجلنائية أو املدنية الناش ة عن الواقعةالفصل فيها 

 (50)مادة 

 الطعن يف قرار جملس التأديب

تعتقققرب ققققرارات اجمللقققس التأديبيقققة القققع تصقققدر وبققققا ألحكقققام القققذت الالئحقققة نهائيقققة، بعقققد اعتمادالقققا،           

 .و ال  وز الطعن فيها إال بالطرق القضائية املقررة مبوجب التشريعات النافذة

 (52)دة ما

 صالحية الالئحة

تسقققري إحكقققام القققذت الالئحقققة علقققى مجيقققع وقققالب كليقققة الطقققب البشقققري جبامعقققة صقققرباتة كمقققا تسقققري           

األحكقققام التأديبيقققة القققواردة يف الئحقققة تنظقققيم التعلقققيم العقققالي املرفققققة بققققرار اللجنقققة الشقققعبية العامقققة سقققابقا        

 يف اجلامعات الليبية فيما   يرد به نص يف الذت الالئحة املعمول بها 6050لسنة (105)رقم 

 .يعمل بهذت الالئحة من تاريخ صدورالا و على اجلهات املختصة و عها مو ع التنفيذ  

 

 

 




