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قواعذ وأحكام عامت
مـــادة ()1
تطبؽ أحكاـ ىذه الالئحة وتسري عمى جميع الدارسيف بمراحؿ الدراسة بالمعاىد التقنية
العميا لنيؿ الدبموـ العالي.
مــــادة ()2
المغة العربية ىي لغة الدراسة بالمعيد ويجوز التدريس بغيرىا في المواد ذات الطبيعة
الخاصة.
مــــادة ()3
تحدد المقررات الدراسية لكؿ تخصص مف قبؿ المجنة العممية بالتنسيؽ مع القسـ العممي
المختص وتتولى المجنة وضع محتويات ومفردات كؿ مادة بعد اعتمادىا مف إدارة
المعاىد التقنية العميا ،ويجوز إضافة أو تعديؿ مواد دراسية أخرى وذلؾ باقتراح مف
الشئوف العممية إلى إدارة المعيد عمى أف تعتمد بقرار مف الييئة الوطنية لمتعميـ التقني
والفني.
مــــادة ()4
تتولى األقساـ العممية بالمعيد التقني إعداد دليؿ إرشادي يبيف توزيع المقررات
التخصصية والعامة وكذلؾ التدريب العممي والميداني لمحصوؿ عمى الدبموـ العالي أو
الميني التخصصي وكذلؾ أسبقياتيا وعدد الوحدات والساعات الدراسية لكؿ منيا وفؽ
كؿ تخصص ووفقاً لنظاـ الفصؿ الدراسي.
مـــــادة ()5
يتـ قيد الطالب وقبوليـ عمى أساس أنيـ طمبة نظامييف.
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انفصم األول
انقبول وانقيذ واالنتقال
مـــــادة ()6
تقترح إدارة المعيد (وفقاً لإلمكانيات المتاحة) عدد الطمبة الذيف يمكف قبوليـ لمدراسة
لدييا ،ويتـ تحديد أعداد الطمبة لكؿ قسـ عممي وفقاً لمقدرة االستيعابية واإلمكانيات
وحاجة المجتمع.
مـــــادة ()7
يشترط لقبوؿ مف يتقدـ لمدراسة بالمعيد أف تتوفر فيو الشروط التالية:


أف يكوف متمتعاً بالجنسية الميبية.



يجوز قبوؿ الطمبة مف غير الميبييف لمدراسة بالمعاىد التقنية العميا وذلؾ بشروط
وضوابط معينة والتي تحددىا الييئة الوطنية لمتعميـ التقني والفني بالتنسيؽ مع و ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.



يشترط لقبوؿ الطالب أف يكوف حاصال عمى الثانوية العامة أو التخصصية أو ما
يعادليا عمى أف يتـ تنسيبيـ إلى نفس التخصصات المناظرة لتخصصاتيـ بالثانويات
التخصصية وبشرط أف ال يكوف قد مر عمى حصوؿ الطالب عمى الشيادة الثانوية
(أو ما يعادليا) أكثر مف سنتيف دراسيتيف وفي جميع األحواؿ تعطى أولوية القبوؿ
لمخريجيف الجدد (لنفس السنة).



يقبؿ الطمبة الحاصميف عمى شيادة الدبموـ المتوسط مف المعاىد التقنية المتوسطة
وفقآ لمسياسة التي ت ضعيا الييئة الوطنية لمتعميـ التقني والفني وفقا لمتخصصات
العممية المعتمدة بالمعيد ،ويشترط لقبوؿ الطالب حصولو عمى تقدير عاـ ال يقؿ عف
جيد بالدبموـ المتوسط ،وكذلؾ اجتيازه المتحاف القبوؿ بنجاح ،أما الطمبة الذيف لـ
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يجتازوا امتحاف القبوؿ والمتحصميف عمى تقدير عاـ مقبوؿ بالمعاىد التقنية المتوسطة
وتغير المسار فيتـ قبوليـ في دورات تمييدية ال تقؿ عف فصؿ دراسي واحد تمييداً
لقبوليـ لمدراسة بالمعاىد العميا بعد اجتيازىـ الدورة بنجاح.


ال يسمح لمطالب بتغير المسار إال بعد اجتياز دورة تدريبية في التخصص.



ينسب الطالب المقبوؿ لمدراسة بالمعيد وفقا الحتياجات كؿ قسـ ويكوف ذلؾ باقتراح
مف رئيس القسـ العممي المختص.



أف يكوف الطالب الئقا صحيا وخاليا مف األمراض المعدية وقاد ار عمي متابعة
الدروس النظرية والعممية.



أف يجتاز المقابالت الشخصية بنجاح بالنسبة لممعاىد التقنية المينية العميا التي
تشترط ذلؾ.



تقديـ معادلة لمشيادات الصادرة عف مراكز ومعاىد دوؿ عربية أو أجنبية مف الجيات
ذات االختصاص.
مـــــادة ()8

يجوز لممعيد قبوؿ طمبة منتقميف مف المعاىد التقنية العميا المناظرة في حدود اإلمكانيات
المتاحة لألقساـ وذلؾ وفقآ لمشروط التالية-:


أال يكوف قد سبؽ فصمو ألحد األسباب العممية أو التأديبية.



تشكؿ لجنة عممية مختصة بالمعادلة بقرار مف مدير عاـ المعيد عمى أف يكوف رئيس
القسـ العممي المختص أحد األعضاء الرئيسييف بالمجنة وعمى المجنة البث في طمبات
الطالب في أجؿ ال يتجاوز شير مف تاريخ تقديـ الطمبات ويحؽ لمجنة قبوؿ أو
رفض ىده الطمبات ألسباب عممية.



يتـ قبوؿ الطالب المنتقؿ في القسـ المناظر إليو في التخصص كمما أمكف ذلؾ.
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يمتزـ الطالب الراغب في االنتقاؿ بتقديـ المستندات األصمية والحديثة والمعتمدة مف
الجية المنتقؿ منيا لمجنة المعادلة عمى أف تحتوي عمي المقررات ومحتوياتيا
(مفردات المقرر) وتقديراتيا ومعتمدة مف المعيد المنتقؿ منو الطالب.



ال يتـ معادلة المادة إال إذا تجاوزت نسبة مطابقة مفرداتيا  %57فما فوؽ مع
مفردات المادة التي تدرس بالمعيد المنتقؿ إليو الطالب ويتـ ذلؾ بموافقة جميع
أعضاء لجنة المعادلة.



أف يمتزـ الطالب المنتقؿ إلى المعيد بقضاء مدة ثالث فصوؿ دراسية عمى األقؿ قبؿ
تخرجو مف المعيد المنتقؿ إليو.



يعد نموذج خاص بالمعادلة مف ثالثة نسخ تسمـ أحداىا لمطالب والثانية تحفظ بالممؼ
العممي لمطالب والثالثة بممؼ لجنة المعادلة ،وتحسب نتيجة كؿ مادة بعد معادلتيا
كال حسب الفصؿ الدراسي الذي تدرس بو بالمعيد المنتقؿ إليو الطالب.



وفي جميع األحواؿ ال يجوز االنتقاؿ مف معيد إلى معيد آخر إال بناء عمى مبررات
قوية ومقنعة تقبميا إدارة المعيد المنتقؿ إليو.



ال يسمح بانتقاؿ الطالب مف معيد إلى معيد أخر إال بعد تقديمو لموثائؽ التي توضح
عدد اإلنذارات التي حصؿ عمييا.
مـــــادة ()9

عمى الطالب الذي يتـ قبولو لاللتحاؽ بالدراسة في المعيد أف يتقدـ إلى مكتب التسجيؿ
والدراسة واالمتحانات خالؿ المدة التي يعمف عنيا المعيد لمقبوؿ بالمستندات التالية-:


طمب كتابي لاللتحاؽ بالمعيد.



شيادة ميالد وشيادة إقامة.



الرقـ الوطني.
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استمارة النجاح األصمية.



شيادة حسف السيرة والسموؾ.



عدد أربع صور شمسية مقاس  6×4سـ.



شيادة المياقة الصحية.



تعيد كتابي بااللتزاـ بالموائح والنظـ المعموؿ بيا بالمعيد.



مؿء استمارة تعريؼ الطالب والتوقيع عمييا.
مـــــادة ()11

يتـ قيد التسجيؿ لمطالب المستجديف عف طريؽ مكتب التسجيؿ والقبوؿ بالمعيد ويعطي
الطالب رقـ قيد عند بداية التسجيؿ مع التأكيد عمى ضرورة اعتماد رقـ القيد الموحد،
ويقوـ الطالب عند بداية كؿ فصؿ دراسي بتجديد قيده والتوقيع عمى النموذج الخاص
بذلؾ بالقسـ العممي المسجؿ بو في المواعيد التي يحددىا المعيد و يعتبر الطالب غائبا
بسبب غير مشروع ما لـ يقدـ طمب مبينا فيو األسباب التي منعتو مف تجديد القيد خالؿ
مدة ال تتجاوز أسبوعيف مف بداية الموعد.
مـــــادة ()11


مدة الدراسة بالمعيد ثالث سنوات نظامية وفقا لنظاـ الفصوؿ الدراسية،

وبواقع

فصميف دراسييف في السنة ويجوز إضافة فصؿ دراسي صيفي متى دعت الضرورة
لذلؾ.


يجب أف تتـ إجراءات التسجيؿ لمواد كؿ فصؿ دراسي خالؿ األسبوع السابؽ لبدء
الدراسة وال يسمح لمطالب بالتسجيؿ في أي مادة بعد بدء الدراسة.



مدة الدراسة الفعمية بكؿ فصؿ دراسي عشريف أسبوعاً عمى األكثر بما في ذلؾ فترة
التسجيؿ واالمتحانات النيائية.
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يخصص الفصؿ الدراسي النيائي منيا عمى األقؿ لمتدريب الميداني وتقديـ مشروع
التخرج ويجوز إضافة بعض الوحدات الدراسية بحيث ال يزيد مجموع الوحدات
بالفصؿ الدراسي عف  44وحدة دراسية.
مـــــادة ()14

يتـ توزيع الطالب عمى األقساـ والتخصصات العممية حسب تخصصاتيـ مع مراعاة
األسس والضوابط التالية:


حاجة المجتمع وظروؼ وامكانيات المعيد.



لياقة الطالب لمتخصص.



رغبة الطالب كؿ ما أمكف ذلؾ.
مـــــادة ()11

يعطي الطالب رقـ قيد عند بداية التسجيؿ مكوف مف ( )9أرقاـ مف اليسار إلى اليميف
ويتكوف رقـ قيد الموحد مف خمس أجزاء ابتداء مف اليسار إلي اليميف وىي:
( .1إدارة المعاىد العميا) يحتوي عمى خانة واحدة.
( .4رقـ المعيد بالنسبة لإلدارة المعاىد العميا) يحتوي عمى خانتاف.
( .1سنة التحاؽ الطالب بالمعيد) يحتوي عمى خانتاف.
( .4فصؿ التحاؽ الطالب بالمعيد "ربيع – خريؼ") يحتوي عمى خانة واحدة.
( .7رقـ قيد الطالب بالمعيد) يحتوي عمى ثالث خانات.
مـــــادة ()14
يسمح لمطالب لظروؼ طارئة أو قاىرة تقبميا إدارة المعيد أف يوقؼ قيده لمدة ال تزيد
عف فصؿ دراسي واحد خالؿ فترة الدراسة بالمعيد وال تحسب ىذه المدة ضمف مدة
الدراسة المنصوص عمييا في ىذه الالئحة وذلؾ وفقا لمشروط التالية:
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يشترط لوقؼ قيد الطالب في مدة ال تتجاوز  6أسابيع مف بداية الدراسة الفعمية.



أال يكػوف الطػالب قػد تغيب  25%مف مجموع السػاعات المقررة مف بداية الفصؿ
الدراسي وال يعتبر وقؼ القيد منتجا ألثاره القانونية إال بعد موافقة إدارة المعيد عمى
ذلؾ.



يجوز إلدارة المعيد تمديد فترة إيقاؼ قيد الطالب بصورة استثنائية إلى فصؿ دراسي
أخر في الحاالت التي تستدعي ذلؾ (مثؿ إجراء الطالب لعممية جراحية تتطمب راحة
لفترة أطوؿ مف الفترة المحددة إليقاؼ القيد) عمى أف يكوف ذلؾ مدعوما بالتقارير
الطبية مف الطبيب المختص.



يعد نموذج خاص إليقاؼ القيد مف ثالثة نسخ (األصؿ تبقى بمكتب التسجيؿ
والدراسة  ،والثانية بالممؼ العممي لمطالب ،والثالثة تسمـ لمطالب).
مـــــادة ()17



يجب عمى الطالب الذي قبؿ وقؼ قيده تجديد القيد مع بداية الفصؿ الدراسي الذي
يمي فترة الوقؼ ،وفي حالة عدـ قيامو بذلؾ أعتبر غائبا وتطبؽ في شانو ما نصت
عميو أحكاـ ىذه الالئحة.



يعد نموذج تجديد القيد لمطالب مف ثالث نسخ (أصؿ وصورة) ،يحفظ األصؿ بالممؼ
العممي لمطالب والصورة بقسـ التسجيؿ والدراسة واالمتحانات وصورة منيا لمطالب.
مـــــادة ()16

يجوز لمطالب االنتقاؿ إلى الفصؿ التالي محمال بمادة أو مادتيف عمى األكثر حسب
الشروط التالية:
 .1أف ال يقؿ معدلو التراكمي العاـ  % 55أو أكثر.
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 .4أف تكوف المواد المنقولة ضمف قائمة المواد في الفصؿ السابؽ لمفصؿ المنقوؿ إليو
وال يجوز نقؿ المادة ألكثر مف فصؿ واحد (أي ال يجوز نقؿ مواد الفصؿ األوؿ مع
الطالب إلى الفصؿ الثالث مثال أو الثاني إلى الرابع… وىكذا).
ػاء مما سبػؽ ،يجػوز لمطػالب نقؿ أكثر مف مػادتيف في حػالة مػا إذا تػـ إسقػاط
 .1استثن ً
إجبػاري لمػواد الطػالب مف قبػؿ القسـ التػابع لو الطالب أو مف إدارة المعيد تحت أي

ظرؼ كاف ،مع مراعاة ما يمي:
أ -أف ال تكوف المواد المنقولة معتمدة عمى بعضيا.
مـــــادة ()15
يحؽ لمطالب االنتقاؿ مف قسـ إلى آخر لمرة واحدة فقط طيمة فترة الدراسة بالمعيد وذلؾ
وفؽ الشروط التالية:


موافقة القسميف المنتقؿ منو واليو وكذلؾ مكتب الشؤوف العممية والتنسيؽ مع مكتب
الدراسة واالمتحانات.



أف يتوافؽ التخصص المنتقؿ إليو مع الشيادة الثانوية (التخصصية) المتحصؿ عمييا
أو ما يعادليا.



أف ال يكوف الطالب قد اجتاز أكثر مف فصميف دراسييف في القسـ المنتقؿ منو.



أف يتـ عرض جميع المقررات التي اجتازىا الطالب المنتقؿ بنجاح عمى لجنة
المعادلة لمطابقتيا مع ما يدرس في القسـ المنتقؿ إليو.



أف يحمؿ الطالب جميع اإلنذارات المتحصؿ عمييا مف القسـ المنتقؿ منو.
مـــــادة ()18

(استثناء مف أحكاـ المادة  )11يجوز بقرار مف مدير المعيد منح فرصة
استثنائية واحدة ولمدة ال تزيد عف فصؿ دراسي واحد لمف تجاوز المدة الدراسية المحددة
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بيذه الالئحة وذلؾ بناء عمى اقتراح مف رئيس القسـ المختص ومدير مكتب الشئوف
العممية.
مـــــادة ()19
تقسـ السنة الدراسية إلى فصميف دراسييف فصؿ خريؼ ويبدأ مع بداية شير سبتمبر
وينتيي مع نياية شير يناير ،وفصؿ ربيع ويبدأ مع بداية األسبوع الثاني مف شير
فبراير وينتيي مع نياية شير يوليو ومدة كؿ فصؿ دراسي ال تزيد عشريف أسبوعاً بما
في ذلؾ فترتي التسجيؿ واالمتحانات ،ويخصص منيا األسبوعيف األوليف لمتسجيؿ
واألسبوع السادس لالمتحانات النصفية  ،واألسبوع السادس عشر لالمتحانات النيائية
العممية واألسبوعيف األخيريف لالمتحانات النيائية النظرية ويدرس الطالب بكؿ فصؿ ما
مجموعة ( )15-19وحدة دراسية بالمتوسط وفي جميع األحواؿ يحدد عدد الوحدات
الدراسية بكؿ فصؿ حسب التخصص العممي.
والجداوؿ التالية توضح مواعيد التسجيؿ والدراسة واالمتحانات لكؿ فصؿ:
ر.م

الفصل الدراسي الخريف

1

بداية تجديد القيد والحجز المبدئي

بداية األسبوع األوؿ مف شير سبتمبر

4

بداية التسجيؿ لفصؿ الخريؼ

بداية األسبوع الثالث مف شير سبتمبر

1

بداية الدراسة لفصؿ الخريؼ

بداية األسبوع األوؿ مف شير أكتوبر

4

االمتحانات النصفية لفصؿ الخريؼ

بداية األسبوع الثالث مف شير نوفمبر

7

بداية االمتحانات النيائية لفصؿ الخريؼ

بداية األسبوع األوؿ مف شير يناير

6

بداية اإلجازة نصؼ سنوية

بداية األسبوع األخير مف شير يناير

5

مف بداية األسبوع الرابع مف شير يناير

إعالف النتائج والمراجعة

إلى األسبوع األوؿ مف فبراير

9

الفصل الدراسي الربيع

ر.م
8

بداية التسجيؿ لفصؿ الربيع

بداية األسبوع التأني مف شير فبراير

9

بداية الدراسة لفصؿ الربيع

بداية األسبوع األخير مف شير فبراير

11

االمتحانات النصفية لفصؿ الربيع

بداية األسبوع األوؿ مف شير ابريؿ

11

بداية االمتحانات النيائية لفصؿ الربيع

بداية النصؼ الثاني مف شير يونيو

14

انتياء العاـ الدراسي

بداية األسبوع األوؿ مف شير يوليو

مـــــادة ()41
تكوف الدراسة بالمعيد نظريا وعمميا وتوزع درجات المقررات النظرية والعممية وفؽ التالي:


 40%مف الدرجة يخصص ألعماؿ الفصؿ الدراسي مقسمة عمى االمتحانات العممية
والنظرية وفؽ ما يمي:
 25درجة للجزء النظري.



 15درجة للجزء العملي.

 60%مف الدرجة تخصص لالمتحاف النيائي مقسمة عمي االمتحانات العممية
والنظرية كما يمي:
 21درجة للجزء العملي.

 41درجة للجزء النظري.

ويجوز أف تزيد نسبة احدىما عف األخرى في المقررات ذات الطابع الخاص والتي
يقررىا القسـ العممي المختص ومكتب الشؤوف العممية بالمعيد(وىذا يرجع إلى طبيعة
المادة مف الناحية النظرية والعممية).
عمى أف يجتاز الطالب االمتحاف العممي بنجاح لدخوؿ في االمتحاف النظري كما يجوز
أف يصحح امتحاف اإلعادة لممادة التي سبؽ لمطالب دراستيا ولـ ينجح فييا مف مائة
شرط موافقة قسـ التسجيؿ والدراسة والقسـ العممي المختص.

10

مـــــادة ()21
يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر الحصوؿ عمى نسبة ال تقؿ عف ( )%71مف الدرجة
المقررة لالمتحاف النيائي في جزئيو العممي والنظري ويعتبر الطالب راسبا في حالة عدـ
حصولو عمى النسبة المطموبة ( )%71مف مجموع الدرجات الكمية في االمتحاف النيائي
بشقيو العممي والنظري.
مـــــادة ()22
عمى الطالب االلتزاـ بمتابعة المحاضرات واعداد البحوث والدروس العممية .وال يحؽ
لو التقدـ لالمتحاف النيائي في أي مادة نظرية تزيد مدة غيابو فييا بدوف عذر عف
( )%47مف مدة الدراسة ،أو غياب جمستيف عمميتيف مف مجموع الساعات أو الجمسات
المقررة لممادة التي تتضمف الجزء العممي.
مع مالحظة اآلتي:


ال يجوز اإلعفاء مف ىذه الشروط ألي سبب مف األسباب وترصد لمطالب درجة
(صػفر) في المقرر الذي يزيد غيابو عمي النسبة المشار إلييا أعاله.



يدخؿ في نسبة الغياب التسجيؿ المتأخر.



تحسب مدة الغياب الجماعي لمطالب مضاعفة.



يحرـ الطالب مف دخوؿ الدور الثاني آدا حرـ نتيجة لمغياب.
مـــــادة ()23

يقتصر تدريس المقررات النظرية عمى حممة المؤىالت العممية الماجستير والدكتوراه
والدروس العممية عمي المعيديف عمى اقؿ تقدير ويستثني مف ذلؾ المقررات العامة
الداعمة ويكوف ذلؾ بقرار مف مدير المعيد بناء عمى توصية مف القسـ المختص
والشؤوف العممية.
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مـــــادة ()24
يتولى عضو ىيئة التدريس رصد الحضور والغياب في كؿ محاضرة نظرية وعممية
واحالتيا إلى قسـ الدراسة واالمتحانات بالمعيد عف طريؽ رئيس القسـ المختص شيريا
ليتولى توثيقو ،وكذلؾ إبالغ الطالب بفترة غيابيـ ولفت نظرىـ بعدـ تكرار الغياب
واآلثار السمبية التي تترتب عمى ذلؾ.
مـــــادة ()25
يتولى أستاذ كؿ مادة إجراء االمتحانات الجزئية واعالف النتائج وتسميـ أوراؽ
اإلجابة إلى الطالب وتمكينيـ مف معرفة أوجو القصور فييا ومف ثـ إعادتيا إلى أستاذ
المادة  ،وعميو تقديـ نسخة مف كشؼ درجات أعماؿ الفصؿ الدراسي في صورتو النيائية
إلى مكتب التسجيؿ والدراسة واالمتحانات بعد اعتمادىا مف رئيس القسـ وذلؾ في
األسبوع األخير مف الدراسة وقبؿ بداية االمتحانات النيائية لرصدىا في قوائـ النتائج.
مـــــادة ()26
يجرى االمتحاف النيائي لكؿ مادة في األسبوعيف األخيريف مف الفصؿ الدراسي وفقآ
لمجدوؿ المعد لذلؾ الفصؿ وتكػػوف إجػابة الطػالب عمى الػورؽ المقػدـ مف المعيػد وال
يسمح لمطػالب باالحتفػاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراؽ أو أدوات إال بما تسمح بو لجنة
االمتحانات.
مـــــادة ()27
بناء عمى اقتراح مف مدير مكتب التسجيؿ والدراسة واالمتحانات .يشكؿ بقرار مف مدير
المعيد في نياية كؿ فصؿ دراسي لجنة تسيير االمتحانات النيائية واإلشراؼ عمييا
تسمي لجنة االمتحانات والمراقبة وتكوف اختصاصاتيا كما ىي واردة بيذه الالئحة.
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مـــــادة ()28
تختص لجنة االمتحانات والمراقبة المشار إلييا في المادة السابقة بكؿ ما يتعمؽ بسير
االمتحانات وتنظيميا وفؽ األسس التي تقررىا لجاف االمتحانات والمراقبة وليا عمى وجو
الخصوص اآلتي:


إعداد جداوؿ االمتحانات وتوزيع الطالب عمى قاعات االمتحاف.



تسميـ واستالـ كراسات اإلجابة.



وضع قوائـ بتوزيع المالحظيف وتبميغ أعضاء ىيئة التدريس والمالحظيف بيا.



رصد نتائج االمتحانات.



التدقيؽ ومراجعة النتائج واعتمادىا بالصورة النيائية يدويا وبالمنظومة.



إعالف النتائج النيائية في لوحة اإلعالنات بعد اعتمادىا مف إدارة المعيد.



جميع ما يتعمؽ بسير االمتحانات (عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر إعداد نموذج حاالت
الغش واحالة محاضر الغش إلى رئيس لجنة االمتحانات والمراقبة).
مـــــادة ()29

تعد أسئمة االمتحانات النيائية وتصحح اإلجابات مف قبؿ عضو ىيئة التدريس الذي قاـ
بتدريس المادة المقررة.
وفي حالة تعذر قيامو بذلؾ تكمؼ إدارة المعيد عضوا آخر لمقياـ بيذه المياـ.
وتسمـ نتائج االمتحانات وأوراؽ اإلجابة إلى المكمؼ باالستالـ مف أعضاء لجنة
االمتحانات والمراقبة خالؿ موعد أقصاه أسبوع مف تاريخ إجراء االمتحاف النيائي ألي
مادة مف المواد المقررة وفؽ جدوؿ االمتحانات النيائية مف نسختيف عمى النموذج المعد
ليذا الغرض.
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وتسمـ النسخة األصمية إلى مكتب التسجيؿ والدراسة واالمتحانات واألخرى ألستاذ المادة
عمى أف يتـ االحتفاظ بأوراؽ اإلجابة في المعيد لمدة ال تقؿ عف فصميف دراسييف.
مـــــادة ()31
تعتمد نتائج االمتحانات لغير الخريجيف بكؿ فصؿ دراسي في النماذج المعدة مسبقا مف
طرؼ مدير المعيد بعد التوقيع عمييا مف لجنة االمتحانات والمراقبة والدراسة
واالمتحانات وتعتمد النتائج الخاصة بالخريجيف مف طرؼ مدير المعيد ومكتب الدراسة
واالمتحانات.
مـــــادة ()31
ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسيا الطالب في كشوفات عامة وذلؾ
لكؿ فصؿ عمى حده مبينا فييا اسـ الطالب رباعيا ورقـ قيده ودرجة االمتحاف وتقديره
والمعدؿ الذي تحصؿ عميو خالؿ الفصؿ الدراسي والمعدؿ التراكمي وعدد
مرات الرسوب في المقررات الدراسية إف وجدت وعدد الوحدات التي أنجزىا وأية بيانات
أخرى عمى أف يحدد اسـ وتوقيع الذي كتبيا وأمالىا وراجعيا ومدخؿ بياناتيا ورئيس
لجنة االمتحانات والمراقبة ومعتمدة مف قبؿ مدير المعيد وتعتمد نتائج الخريجيف مف
طرؼ مدير المعيد ومكتب التسجيؿ الدراسة واالمتحانات.
مـــــادة ()32
تقيـ المقررات الدراسية الواردة في المناىج المعتمدة وفقآ لعدد الساعات األسبوعية
النظرية والعممية عمى النح ػػو التالي:


المقررات المخصص ليا ( )4أربع ساعات نظري فما فوؽ وليس بيا عممي تقيـ عمى
أساس ( )4أربع وحدات.

14



المقررات المخصص ليا ( )4أربع ساعات عممية فما فوؽ وليس بيا نظري تقيـ عمى
أساس ( )1ثالث وحدات.



المقررات التي ليا( )1ثالث ساعات نظري وساعتاف عممي فما فوؽ تقيـ عمى أساس
( )4أربع وحدات.



المقررات المخصص ليا ساعتاف عممي و ساعتاف نظري  4+4تقيـ عمى أساس
( )1ثالث وحدات.



المقررات المخصص ليا إجمالي النظري والعممي أربع ساعات فما فوؽ تقيـ عمى
أساس ( )1ثالث وحدات.



المقررات التي بيا ( )1ثالث ساعات دراسية نظري فقط أو عممي فقط أو نظري
وعممي تقيـ عمى أساس ( )1ثالث وحدات.



المقررات التي بيا ( )4ساعتاف دراسيتاف نظري فقط تقيـ عمى أساس ( )4وحدتاف
دراسيتاف.



المقررات التي بيا ( )1ساعة دراسية واحدة تقيـ عمى أساس ( )1وحدة دراسية واحدة.



المشروع يقيـ عمى أساس ( )4أربع وحدات.



الدراسة الميدانية تقيـ عمى أساس ( )1ثالث وحدات.



وفي جميع األحواؿ تقيـ الساعة النظرية بوحدة دراسية واحدة والساعتاف العممية تقيـ
بوحدة دراسية واحدة.
مـــــادة ()33

يكوف تقييـ الطالب عمى النحو التالي:
يستخدـ نظاـ النسبة المئوية لمتقييـ ،وتعتبر الدرجة الصغرى ىي درجة الصفر ،والدرجة
الكبرى ىي درجػة المائة.
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يعتبر الطالب ناجحا في أي مقرر دراسي إذا تحصؿ عمى نسبة مئوية ال تقؿ عف
( )%71فما فوؽ مف الدرجة النيائية لممادة.
يعتبر الطالب راسبا في أي مقرر دراسي إذا تحصؿ عمى نسبة مئوية تػقؿ عف
(.)%71
يمنح الطالب درجة صػفر في المقرر الدراسي إذا خضع إلحكاـ عقوبة الغياب ،أو إذا
تخمؼ عف حضور االمتحاف ألي سبب مف األسباب ويستثنى مف ذلؾ حاالت خاصة
تقررىا لجنة االمتحانات والمراقبة.
يقوـ القسـ العممي الذي يتبعو الطالب بتشكيؿ لجنة تقييـ بحوث التخرج والحمقات العممية
عمى أف يعتمد ىدا التقييـ مف طرؼ القسـ العممي والشئوف العممية ومدير المعيد.
مـــــادة ()34
يحسب التقدير الفصمي والتقدير العاـ وفؽ الجدوؿ التالي:
والجداوؿ التالية توضح مواعيد التسجيؿ والدراسة واالمتحانات لكؿ فصؿ:
التقدير

الدرجة

تقدير ممتاز

مف %87إلى  %111مف مجموع الدرجات

تقدير جيد جدا

مف  %57إلى اقؿ  %87مف مجموع الدرجات

تقدير جيد فقط

مف  %67إلى اقؿ  %57مف مجموع الدرجات

تقدير مقبوؿ

مف  %71إلى اقؿ  %67مف مجموع الدرجات

تقدير ضعيؼ

مف  %17إلى اقؿ  %71مف مجموع الدرجات

تقدير ضعيؼ جدا

أقؿ مف  %17مف مجموع الدرجات

مـــــادة ()35
يحؽ ألي طالب التقدـ بطمب مراجعة موضوعية لكراسة إجابتو ماال يزيد عف مقرريف
إلي قسـ الدراسة واالمتحانات ويشكؿ مدير المعيد لجاف مراجعة وتتكوف مف ثالثة
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أعضاء ىيئة التدريس عمى األقؿ ويكوف مف ضمنيـ أستاذ المادة ورئيس قسـ الدراسة
واالمتحانات كمما أمكف ذلؾ وعمى المجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب شخصيا إذا
أراد ذلؾ ورفع تقريرىا إلى مدير المعيد لالعتماد ويترتب عمى ذلؾ  -:إذا ثبت ادعاء
الطالب يتـ تصحيح النتيجة بنفس الطريقة التي رصدت بيا ويسأؿ عضو ىيئة التدريس
لعدـ دقة التصحيح.
مـــــادة ()36
يمفت نظر الطالب ويتـ إنذاره كتابيا في الحاالت التالية:


إذا انقطع عف الدراسة أو التدريب مدة تزيد عف أسبوعيف.



إذا تحصؿ عمى تقدير عاـ ضعيؼ جدا في أي فصؿ مف فصوؿ الدراسة.



إذا قؿ معدلو التراكمي عف %.77



إذا أخفؽ في اجتياز أي مقرر بنجاح في المرة الثانية.



إذا أىمؿ في الواجبات المطموبة منو.
مـــــادة ()37
يفصؿ الطالب مف الدراسة في األحواؿ التالية:



إذا تحصؿ عمى تقدير عاـ ضعيؼ جدا خالؿ الفصميف األوؿ والثاني.



إذا قؿ معدلو التراكمي عف  %77لمدة ثالث فصوؿ متتالية.



إذا رسب في أي مقرر أكثر مف ثالث مرات متتالية.



إذا تجاوز المدة المقررة لمدراسة بثالث فصوؿ دراسية.



إذا انقطع عف الدراسة طيمة فصؿ دراسي كامؿ بدوف مبرر.
مـــــادة ()38

يحضر عمى الطالب المتقدـ لالمتحاف ( نصفي أو نيائي ) ما يمي:
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 .1اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية مف الكتابة عدا ما يسمح بو أستاذ
المادة أو لجنة االمتحانات والمراقبة.
 .4الكالـ أثناء االمتحانات أو القياـ بأي عمؿ مف شأنو اإلخالؿ بنظاـ االمتحاف.
 .1إدخاؿ الياتؼ النقاؿ أو أي جياز الكتروني عدا ما يسمح بو أستاذ المادة أو لجنة
االمتحانات والمراقبة.
 .4الدخوؿ لالمتحاف بدوف إبراز بطاقة التعريؼ  ،استمارة التسجيؿ  ،إثبات قيد دراسي
حديث.
 .7الكتابة بالقمـ األحمر أو قمـ الرصاص.
 .6مخالفة تعميمات المراقب أو لجنة االمتحانات والمراقبة.
مـــــادة ()39
يحؽ لمطالب الراسب في مادتيف كحد أقصى في الفصؿ النيائي دخوؿ امتحاف الدور
التكميمي والذي يجرى قبؿ بداية الفصؿ الدراسي التالي شرط حصوؿ الطالب عمى
النسبة المطموبة في االمتحاف العممي النيائي (الدور األوؿ).
مـــــادة ()41
يحسب المتوسط الفصمي بضرب درجة كؿ مقرر في عدد وحدات ذلؾ المقرر تـ يجمع
حاصؿ الضرب ويقسـ عمى مجموع الوحدات التي درسيا الطالب في ذلؾ الفصؿ وال
يحتسب ضمنيا المقررات التي تغيب عنيا الطالب بعذر مقبوؿ مف إدارة المعيد ويحسب
المتوسط التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات السابقة
إلى الالحقة و قسمة ناتج عدد الدرجات عمى عدد الوحدات التراكمية.
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مـــــادة ()41
يسمـ الطالب في نياية كؿ فصؿ دراسي تقرير بتقديراتو ومعدلو الفصمي والتراكمي
ويعتبر ذلؾ أخطا ار لو عف وضعو الدراسي.
مـــــادة ()42
يحؽ لمطالب الذي يقؿ معدلو التراكمي عف  %77أف يعيد التسجيؿ في أي مقرر مرة
واحدة فقط لتحسيف متوسط معدلو التراكمي ،وبما ال يتجاوز مادتيف في الفصؿ الدراسي
الواحد شريطة أال يتعارض ذلؾ مع بنود الالئحة وبعد موافقة القسـ المختص ورئيس
مكتب التسجيؿ والدراسة واالمتحانات.
مـــــادة ()43
ال يعتبر الطالب مؤىال لمتسجيؿ في مشروع التخرج إال إذا اجتاز جميع الفصوؿ
الدراسية الخمسة بنجاح وبمعدؿ تراكمي ال يقؿ عف .%77
مـــــادة ()44
يعتبر الطالب مؤىال لمحصوؿ عمى الدبموـ العالي في مجاؿ تخصصو إذا اجتاز بنجاح
امتحانات جميع المقررات وتحصؿ عمى معدؿ تراكمي ال يقؿ عف  %77واستوفى جميع
الشروط المنصوص عمييا في الموائح المعموؿ بيا في المعيد.
انفصم انثاني
مشروع انتخرج
مـــــادة ()47
يقوـ الطالب بالتنسيؽ مع القسـ المختص بتقديـ دراسة بحثية عممية في مجاؿ
تخصصو تسمى (مشروع التخرج) عمى أف تشمؿ الخطة البحثية وصفا لممشروع
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وأىدافو ومدى االستفادة منو وخطوات العمؿ والتكاليؼ المالية المترتبة عميو موقعة مف
قبؿ األستاذ المشرؼ والقسـ المختص ويعتمد مف مكتب الشؤوف العممية والتقنية وذلؾ
وفؽ الخطوات التالية-:
 .1يبدأ الطالب في مشروع التخرج بعد اعتماده مف إدارة المعيد تحت توجيو واشراؼ
األستاذ المشرؼ الذي يعتبر مسئوال عف متابعة عمؿ الطالب في المشروع.
 .4يقوـ الطالب بتسجيؿ المشروع ضمف مقررات الفصؿ الدراسي السادس وال يسمح لو
بمناقشة المشروع إال بعد اجتياز جميع المقررات الدراسية بنجاح.
 .1يقيـ المشروع مف قبؿ لجنة مناقشة تكمؼ مف إدارة المعيد بالتنسيؽ مع القسـ
المختص عمى أف يكوف المشرؼ احد أعضائيا.
 .4يحؽ لمطالب والمشرؼ معا لظروؼ خاصة أف يطمبا تأجيؿ المناقشة لمفصؿ
الدراسي التالي.
 .7يقدـ مشروع التخرج في صورتو النيائية موقعا مف قبؿ األستاذ المشرؼ بثالث
نسخ ونسخة الكترونية واحدة ،عمى أف تحفظ النسخة األولى وااللكترونية بمكتبة
المعيد والثانية بالقسـ العممي وتسمـ األخيرة لمطالب.
مـــــادة ()46
توزع درجات تقييـ المشروع وفقاً لالتي-:
 60% .1مف الدرجة الكمية لمجنة المناقشة.
 30% .4مف الدرجة الكمية لألستاذ المشرؼ.
 10% .1مف الدرجة الكمية لمقسـ المختص.
وال يعتبر الطالب ناجحاً إال إذا تحصؿ عمى نسبة % 67مف الدرجة الكمية لممشروع
ويعطي الطالب واحدا مف التقديرات الواردة في المادة ( )14مف ىذه الالئحة.
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مـــــادة ()45
تكوف الحقوؽ محفوظة لمطالب والمشرؼ مناصفة في حالة ما إذا احتوى المشروع عمى
أي نوع مف أنواع االبتكار وفؽ لمتشريعات المعموؿ بيا في ليبيا  ،وتحفظ نسخة مف
الوصؼ النظري والعممي لممشروع في مكتبة المعيد أو أي مكاف آخر تحدده إدارة
المعيد.
مـــــادة ()48
يعتبر الطالب متخرجا ويمنح شيادة الدبموـ التقني العالي (وفؽ التخصص) مف قبؿ
المعيد إذا توفرت فيو الشروط التالية-:
 .1استكماؿ جميع المقررات الدراسية الواردة في الخطة الدراسية بالقسـ بنجاح.
 .4تقديـ بحث التخرج بنجاح.
 .1ال تسمـ الشيادة أو اإلفادة وكذلؾ كشؼ الدرجات لمخريج إال بعد أف يقدـ الخريج
إخالء طرفو مصدقا عميو مف رئيس القسـ العممي المختص ورئيس مكتب الدراسة
واالمتحانات والمكتبة وقسـ اإلسكاف الطالبي (إف وجد) ،وأي مكتب أخر يراه مدير
المعيد ومعتمدا مف مدير المعيد.
مـــــادة ()49
يوضع اسـ الطالب في قائمة الشرؼ األولى إذا تحصؿ في كؿ فصؿ دراسي عمى تقدير
 %87أو أكثر ،وفي قائمة الشرؼ الثانية إذا تحصؿ في كؿ فصؿ دراسي عمي تقدير
عاـ  %57اقؿ مف.%87
مـــــادة ()51
يمنح الخريج إفادة التخرج وكشؼ الدرجات بعد أداء الرسوـ المقررة وفقا لمتشريعات
النافذة ويجوز لمخريج إعادة الحصوؿ عمى اإلفادة وكشؼ الدرجات ألكثر مف مرة،
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وتحدد قيمة الرسوـ بقرار مف رئيس الييئة الوطنية لمتعميـ التقني والفني في المرة األولى
والثانية.
انفصم انثانث
املخانفاث انتأديبيت
مـــادة ()51
عمي الطالب االلتزاـ بأداء واجباتو العممية عمي أحسف وجو والحفاظ عمي كرامة المعيد
باف يسمؾ في تصرفاتو مسمكا يتفؽ مع وضعو باعتباره طالبا بالمعيد واف تتفؽ تصرفاتو
مع القوانيف والموائح والنظـ المعموؿ بيا في مؤسسات التعميـ العالي.
مــادة ()52
يخضع الطالب لمتأديب إذا ارتكب فعالً يشكؿ مخالفة لمقوانيف أو الموائح واألنظمة
المعموؿ بيا بالمعيد أو في أي مكاف مف ممحقاتو وتقع المخالفة بارتكاب فعؿ تحضره
القوانيف والموائح أو االمتناع عف أداء واجب ويظؿ الطالب خاضعاً إلحكاـ التأديب مف
تأريخ تسجيمو بالدراسة وحتى زواؿ ىذه الصفة بتخرجو أو إلغاء تسجيمو.
مـــادة ()53
يعد مف مخالفات االعتداء عمي أعضاء ىيئة التدريس أو العامميف أو الطالب أعماؿ
الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو السب أو القذؼ أو التيديد ،ويتحقؽ االعتداء إذا تـ
بصورة عمنية وبحضور المعتدي عميو أو غيابو سواء ارتكب الفعؿ شفاىو أو كتابة أو
باإلشارة.
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مـــادة ()54
يعد مف مخالفات االعتداء عمي ممتمكات المعيد كؿ استيالء أو إتالؼ لممعدات أو
األدوات التابعة لممعيد أو احد المرافؽ التابعة لو سواء بإتالفيا أو بجعميا ليست صالحة
لالستعماؿ كمياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمديو أو باإلىماؿ.
مــادة ()55
يعد مف مخالفات اإلخالؿ بنظاـ الدراسة واالمتحانات ما يمي:
 )1تزوير المحررات الرسمية مثؿ الشيادات واإلفادات أو الوثائؽ سواء كانت صادرة
عف المعيد أو عف غيرىا إذا كانت ذات صمة بإجراءات الدراسة واالمتحانات.
 )4انتحاؿ الشخصية سواء لتحقيؽ مصمحة لمفاعؿ أو لغيره ،ويعد انتحاؿ لمشخصية
دخوؿ طالب بدال عف طالب ألداء االمتحاف وتسري العقوبة عمى الطالبيف وكؿ مف
سيؿ ذلؾ أو كاف شريكا فيو مع الطالب.
 )1إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقمة سير الدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت.
 )4التأثير عمي األساتذة أو العامميف فيما يخص سير االمتحانات أو التقييـ أو النتائج
أو غيرىا مما يتعمؽ بشؤوف الدراسة واالمتحانات.
 )7مما رسة أعماؿ الغش في االمتحانات أو الشروع فييا بأية صورة مف الصور ويعتبر
مف قبيؿ الشروع في الغش إذا قاـ الطالب بأحد األعماؿ المنصوص عمييا في
المادة رقـ ( )18مف ىذه الالئحة.
 )6االمتناع عف اإلدالء بالشيادة أماـ لجاف التحقيؽ أو مجالس التأديب المشكمة وفقا
لإلحكاـ ذات العالقة.
 )5أية مخالفة لموائح والنظـ المتعمقة بنظاـ العمؿ في المعيد والمرافؽ التابعة لو.
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مــادة ()76
يعد سموكا منافيا لألخالؽ والنظاـ العاـ واآلداب العامة األفعاؿ التالية:
 )1االعتداء عمي العرض ولو تـ برضا الطرؼ اآلخر وفي حالة الرضا يعد الطرؼ
اآلخر شريكا في الفعؿ وكذلؾ خدش الحياء العاـ.
 )4تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامؿ معيا بأية صورة مف الصور.
 )1تداوؿ األشياء الفاضحة أو توزيعيا أو عرضيا.
 )4كؿ ما مف شانو اإلخالؿ بالشرؼ وفقا لمقواميف النافدة أو المساس باآلداب أو
األخالؽ العامة.
 )7وفي جميع األحواؿ إذا شكؿ السموؾ جريمة جنائية يتوجب عمى اإلدارة إبالغ
الجيات المختصة.
انفصم انرابع
انعقوباث انتأديبيت
مــادة ()57
يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف أربعة فصوؿ دراسية إذا ارتكب
احد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة ( )71مف ىذه الالئحة ويفصؿ الطالب مف
المعيد إذا كاف عائدا.
مـــادة ()58
يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة والتدريب لمدة ال تقؿ عف فصميف دراسييف إذا
ارتكب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا بالمادتيف ( )74وتضاعؼ العقوبة عند العود.
وفي جميع األحواؿ ال يجوز عودة الطالب لمواصمة الدراسة والتدريب إال إذا دفع قيمة
األضرار التي أحدثيا بممتمكات المعيد.
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مـــادة ()59
يعاقب عمي المخالفات المنصوص عمييا في المادة ( )77عمى النحو التالي:
 -1يعاقب بالوقؼ عف الدراسة والتدريب لمدة ال تقؿ عف فصميف دراسييف وال تزيد عمي
أربعة فصوؿ دراسية كؿ مف ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتيف ( )4-1ويفصؿ
الطالب مف الدراسة فصال نيائياً عند العود.
 -4يعاقب الطالب بالحرماف مف دخوؿ االمتحانات كمياً أو جزيئاً إذا ارتكب المخالفات
المحددة في الفقرتيف ( )4-1وفي جميع األحواؿ يعتبر امتحانو ممغي في المادة
التي ارتكب فييا المخالفة.
 -1يعاقب كؿ مف ارتكب المخالفة الواردة بيانيا في الفقرة ( )7بإلغاء نتيجة امتحانو في
فصؿ واحد عمي األقؿ ويجوز لمجمس التأديب إلغاء امتحانو لفصميف كامميف
ويفصؿ الطالب فصال نيائياً عند العود
 -4يعاقب عمى المخالفات المنصوص عمييا في الفقرتيف ( )5-6بالحرماف مف حقوؽ
الطالب النظامي أو اإليقاؼ عف الدراسة والتدريب مدة ال تزيد عف فصميف دراسييف.
مــادة ()61
يعاقب الطالب بالوقؼ عف الدراسة لمدة ال تقؿ عف فصميف دراسييف وال تزيد عمي
أربعة فصوؿ دراسية كؿ طالب ارتكب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا بالمادة ()76
ويفصؿ الطالب نيائيا عند العود.
مــادة ()61
يترتب عف اإليقاؼ عف الدراسة حرماف الطالب مف التقدـ إلي االمتحانات طيمة مدة
الوقؼ وال يجوز لمطالب االنتقاؿ إلى أي قسـ أثناء مدة سرياف العقوبة.
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مــادة ()62
يجوز لمجنة المراقبة أو المشرفيف عمى قاعة االمتحاف تفتيش الطالب إذا وجدت قرائف
تدعو لالشتباه بأف في حيازتو أوراقاً أو أدوات أو أجيزة ليا عالقة بالمقرر موضوع
االمتحاف.
كما يجوز ليـ إخراج الطالب مف قاعة االمتحاف إذا خالؼ تعميمات لجنة االمتحاف،
وفي جميع األحواؿ يعتبر امتحانو ممغي ويمنح درجة صفر في ذلؾ المقرر.
انفصم اخلامس
إجراءاث انتأديب
مـــادة ()63
عمى كؿ مف يعمـ بوقوع المخالفة لمقوانيف والموائح ولألنظمة المعموؿ بيا في األقساـ أو
أي مرفؽ تابع لممعيد أف يقدـ بالغاً عف ىذه المخالفة بحيث يتضمف تقري اًر مكتوباً عف
الواقعة إلي مدير إدارة المستوى األعمى أو رئيس القسـ التابع لو الطالب ،ويتعيف عمى
مدير المعيد تشكيؿ لجنة لمتحقيؽ تتكوف مف ثالثة أعضاء (اثناف أعضاء ىيئة تدريس
والثالث عضو قانوني).
مــــادة ()64
يتـ أعالـ الطالب بالتحقيؽ قبؿ موعده بيوـ كامؿ عمي األقؿ وال يحسب اليوـ الذي تـ
فيو اإلعالـ ويجوز أف يتـ التحقيؽ فو ار في حاالت الضرورة واالستعجاؿ.
مـــادة ()65
بعد االنتياء مف التحقيؽ أو عدـ حضور الطالب لمتحقيؽ بالرغـ مف إعالمو بو يقدـ
المكمؼ بالتحقيؽ تقريره إلي الجية التي كمفتو.
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مــــادة ()66
فور االنتياء مف الت حقيؽ يتـ تشكيؿ مجمس لمتأديب بقرار مف مدير عاـ المعيد بحسب
األحواؿ ويتكوف مف عضويف مف أعضاء ىيئة التدريس مف ذوي الخبرة والدراية وعضو
قانوني وبحضور مندوب مف الرابطة الطالبية ويتـ إعالـ الطالب مف قبؿ المجمس
المذكور بالموعد الذي ينبغي فيو المثوؿ أماـ مجمس التأديب وذلؾ خالؿ مدة ال تقؿ
عف ثالثة أياـ وال يحتسب اليوـ الذي تـ فيو األعالـ مف بينيا وفي حاؿ عدـ حضوره
يصدر المجمس ق ارره غيابيا.
وال يجوز لمف اشترؾ في لجنة التحقيؽ أف يكوف عضوا بمجمس التأديب.
مـــادة ()67
يصدر مجمس التأديب ق ارراتو بعد سماع أقواؿ الطالب في حالة مثولو أماـ المجمس
ويجوز لممجمس استدعاء الشيود كما يجوز لو استدعاء مف قاـ بالتحقيؽ.
مـــادة ()68
يتـ اإلعالف عف موعد التحقيؽ أو التأديب بموحة اإلعالنات في المعيد أو القسـ
المسجؿ بو الطالب ويعتبر قرينة عمي العمـ بو.
مــــادة ()69
يصدر مجمس التأديب ق ارراتو بأغمبية األصوات لألعضاء وال تعد نافدة إال بعد اعتمادىا
مف مدير عاـ المعيد وتبمغ كافة الجامعات والمعاىد العميا بميبيا بالقرار لمحيمولة دوف
تسجيؿ الطالب المفصوؿ منيا.
إما العقوبات التي تختص بالفصؿ فال تعد نافدة إال بعد اعتمادىا مف رئيس الييئة
الوطنية لمتعميـ التقني والفني

27

مـــادة ()71
يعمف قرار مجمس التأديب بموحة اإلعالنات بالقسـ المسجؿ بو الطالب وتسمـ لو نسخة
منو وتودع نسخة أخرى بالممؼ الشخصي لمطالب.
مـــادة ()71
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابو مف المعيد وال يؤثر انقضاء الدعوى
التأديبية أو الحكـ فييا عمي الدعاوي الجنائية أو المدنية الناشئة عف الواقعة.
مـــادة ()72
تعتبر ق اررات المجمس التأديبية التي تصدر طبقا إلحكاـ ىذه الالئحة نيائية بعد
اعتمادىا مف مدير عاـ المعيد أو رئيس الييئة الوطنية لمتعميـ التقني والفني حسب
األحواؿ وال يجوز االعتراض عمييا او الطعف فييا إال بالطرؽ القضائية المقررة بموجب
التشريعات النافذة.
انفصم انسادس
أحكام ختاميت
مـــادة ()73
تسرى أحكاـ الئحة تنظيـ التعميـ العالي الصادرة بقرار رقـ  711لسنة  4111في كؿ ما
لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذه الالئحة.
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