جامعة البحر المتوسط الدولية
الئحة الدراسة واالمتحانات
الفصل األول :مقدمة عامة
مادة ()1
تسعى جامعة البحر المتوسط الدولٌة أن تمدم الئحة الدراسة واالمتحانات لالسترشاد بها ،والعمل بما جاء
فٌها ،لتحدٌد الكلٌات واأللسام العلمٌة ،وشروط المبول وإجراءات التسجٌل ،ونظام الدراسة واالمتحانات،
ونظام التمٌٌم ،والمعدل الفصلً والتراكمً ،والعموبات ،ومتطلبات التخرج.
مادة ()2
تسري أحكام هذه الالئحة على جمٌع الطالب الدارسٌن بالمرحلة الجامعٌة األولى بكافة الكلٌات
والتخصصات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة.
مادة ()3
رؤٌة الجامعة :تسعى جامعة البحر المتوسط أن تكون صرحا ً تعلٌمٌا ً وبحثٌا ً ومعرفٌا ً ذات مٌزة تنافسٌة
وتصنٌف عالمً.
مادة ()4
رسالة الجامعة :إتاحة برامج تعلٌمٌة وفك معاٌٌر الجودة بمجتمع المعرفة إلعداد كوادر بشرٌة مؤهلة معرفٌا
ومهارٌا وتمنٌا ً وأخاللٌا تعنً باالحتٌاجات المتغٌرة لسوق العمل المحلً والدولً وإثراء البحث العلمً
بالمعرفة النظرٌة والتطبٌمٌة والمساهمة فً حل مشاكل المجتمع ودعم االلتصاد الوطنً والتوظٌف األمثل
للتكنولوجٌا المتمدمة من خالل بٌئة تعلٌمٌة محفزة للبحث واالبتكار وتنمٌة رأس المال البشري.
مادة ()5
األهداف اإلستراجٌة:
 .1تمدٌم برامج اكادٌمٌة ذات جودة عالٌة وفك المعاٌٌر المحلٌة والعالمٌة والسعً نحو التمٌز فً تطبٌمها.
 .2توفٌر فرص التعلٌم العالً لحملة الشهادة الثانوٌة العامة وما ٌعادلها للطلبة الناطمٌن باللغة العربٌة
وغٌرهم من الراغبٌن فً المزٌد من العلم المتخصص العمٌك الهادف.
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 .3إعداد وتخرٌج كفاءات عالٌة من المؤهلٌن اكادٌمٌا ً،ملمٌن بالمعرفة النظرٌة والعملٌة والمهارات
الالزمة ولادرٌن على المنافسة فً سوق العمل فً مجال تخصصهم.
 .4توفٌرأعضاء هٌأة تدرٌس مؤهلٌن وممٌزٌن بعطائهم وخبرتهم فً مجالهم المهنً وإنتاجهم العلمً.
 .5توفٌر بٌئة تعلٌمٌة داعمة تساعد الطالب على التزود بالمعرفة النظرٌة والعملٌة فً أجواء مشجعة
ومهٌئة باالحتٌاجات الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة لكل تخصص.
 .6خلك روح البحث والتمصً واالبتكار الخالق لدى الطالب وتمدٌم البرامج التدرٌبٌة وإمدادهم بمهارات
البحث العلمً.
 .7إثراء المكتبة األكادٌمٌة بالدراسات التً تبحث فً المضاٌا المختلفة وخاصة فً البٌئة المحلٌة وإلتراح
حلول لها.
 .8توفٌر االمناخ المناسب ألعضاء هٌأة التدرٌس لإلستمرار فً برامج التطوٌر المهنً.
 .9المشاركة فً الفعالٌات األكادٌمٌة والعلمٌة محلٌا ودولٌا وعمد ورش العمل والندوات والمحاضرات
العامة العلمٌة والثمافٌة.
بناء تنظٌم إداري محلً ودولً داعم بإنشاء فروع دولٌة حسب احتٌاجات الجالٌات اللٌبٌة
.11
والعربٌة.
تفعٌل الشراكة والتعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمٌة محلٌا وإللٌمٌا ودولٌا فً البرامج
.11
األكادٌمٌة فً مختلف المجاالت والمستوٌات األكادٌمٌة وتبادل اإلستشارات والخبرات معها.

الفصل الثاني :الشهادات الممنوحة
مادة ()6
تمنح جامعة البحر المتوسط الدولٌة شهادة البكالورٌوس أو اللٌسانس ،فً التخصصات التً تمدمها الكلٌات
واأللسام التالٌة:
 .1كلية اآلداب والعلوم األساسية:
(  ) 1لسم اللغة االنجلٌزٌة و آدابه
( )2لسم اللغة العربٌة و آدابها.
( ) 3لسم العلوم األساسٌة:
أ -تخصص علم النبات.
ب -تخصص علم الحٌوان.
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 .2كلية العلوم اإلدارية والمالية:
( )1لسم اإلدارة.
( )2لسم المحاسبة.
 .3كلية الهندسة
( )1لسم الهندسة المدنٌة.
( )2لسم هندسة تمنٌة المعلومات
( )3لسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم:
أ -تخصص المعمارى.
ب -تخصص التصمٌم الداخلً.
 .4كلية الحقوق:

مادة ()7
تُمنح الدرجة العلمٌة المذكورة فً المادة رلم ( )6بعد إجتٌاز الطالب للممررات الدراسة المطلوبة فً كل
لسم من األلسام العلمٌة ،على أن ٌصدر لرار إعتماد الدرجة العلمٌة من مجلس الجامعة.

الفصل الثالث :شروط القبول
مادة ()8
ٌكون لبول الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود إمكانات الجامعة وطبما ً لما تمرره مجالس
الكلٌات فً ضوء سٌاسة الجامعة .وتشترط الجامعة للطالب الملتحك بها ما ٌلً:
 .1أن ٌكووون حاصوالً علووى الشووهادة الثانوٌووة العامووة أو الثانوٌووة التخصصووٌة أو مووا ٌعادلهمووا موون شووهادات
معترف بها من وزارة التعلٌم فً لٌبٌا.
 .2أن ٌكون متحصال على النسبة المعتمدة للمبول بالكلٌة المتمدم لها وفك ما ٌمرره مجلس الكلٌة بها.
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 .3أن ٌجتاز بنجاح أي امتحان أو ممابلة شخصٌة ٌحددها مجلس الكلٌة  ،أو أٌوة شوروط أخورى تفرضوها
طبٌعة الدراسة.
 وٌجوز لبول طالب منتملٌن من مؤسسوات تعلٌمٌوة أخوري منواظرة وغٌور منواظرة لجامعوة البحور
المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:
 أن ٌلتووزم الطالووب بتموودٌم مسووتندات أصوولٌة معتموودة تشوومل كشووفا ً بالوودرجات للممووررات التووًاجتازها الطالب ومحتوٌات كل ممرر.
 أن تتوفر فً الطالب الشروط المنصوص علٌها أعاله. تووتم معادلووة الممووررات الدراسووٌة التووً درسووها الطالووب وإجتازهووا بنجوواح وفمووا ً إلحكووام هووذهالالئحة ،وبما تمرره اللجنة العلمٌة للجامعة.
 ٌجب علوى الطالوب المنموول إتموام بنجواح بحود أدنوً  %51مون المموررات المطلوبوة للتخورجبتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولٌة.

الفصل الرابع :إجراءات القبول والتسجيل
مادة ()9
أوالً:
ٌ .1موم الطالب بتعبئة طلب االلتحاق على الشبكة اإللكترونٌة مباشرة ((online
ٌ .2ختار الطالب المسم األكادٌمً والتخصص حسب مؤهله العلمً.
ٌ .3موم الطالب بإرسال الوثائك التالٌة علً المولع االلكترونً مع طلب االلتحاق بالجامعة:
 صورة من شهادة وكشف درجات الثانوٌة العامة أو التخصصٌة األصلٌة مصدلة ومعتمدة من
وزارة التعلٌم.
 شهادة االعتماد من مركز ضمان الجودفً حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خارج لٌبٌا.
 صورة من كتٌب العائلة.
ثانٌاً:
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 .1بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله فً الجامعةٌ ،حضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة لمسم
المبول بالجامعة ،مع عدد ( )4صورة شخصٌة للطالب مماس .4×6
ٌ .2موم بدفع رسوم المبول المطلوبة ،وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول فصل ٌسجل به
الطالب.
ٌ .3فتح ملفا ً للطالب وٌعطى له رلما ً جامعٌا للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة .وتصرف له
بطالة تعرٌف.
إجراءات التسجيل
مادة ()11
تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بأسبوع وفك الخطوات التالٌة:
 .1توزع إدارة الدراسة واالمتحانات على كل طالب استمارة المواد والجدول الزمنً ومكان
المحاضرات.
ٌ .2موم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها الئحة الرسوم الدراسٌة
المعتمدة خالل تلن الفترة.
ٌ .3موم الطالب ،بعد موافمة المرشد األكادٌمً المخصص له من لبل المسم العلمً المختص ،بتسجٌل
الممررات فً مركز التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر.
 .4الحد األدنى لعدد الساعات المسموح التسجٌل بها  12ساعة.
 .5بعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم اجتٌاز متطلبها
السابك بنجاح.
مادة ()11
ٌمبل الطالب المستجدون وفك الفئات التالٌة:
 .1طالب منتظمون :وتشمل هذه الفئة جمٌع الطالب المتفرغٌن للدراسة.
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 .2طالب منتسبون :وهم الطالب الذٌن ت ُحول ظروفهم دون انتظامهم ،وٌحدد مجلس الجامعة
األلسام التً تمبل طالبا ً منتسبٌن.

اإلرشاد األكاديمي
مادة ()12
ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل طالبٌ ،كلفه المسم العلمً المختص ،لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وارشاده
عند اختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بنا ًء على الخطة الدراسٌة
فً تخصصه .كما ٌتابع معه حاالت اإلنذار األكادٌمً.

الفصل الخامس  :نظام الدراسة واإلمتحانات
مادة ()13
نظام الدراسة فً الجامعة هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة .حٌث تمسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن
رئٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع ،مدة كل فصل ( )16ستة عشر أسبوعا ً بما فٌها الفترات المحددة
لإلمتحانات بأنواعها ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعة ،استحداث فصل دراسً صٌفً تكون مدته ثمانٌة
أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب
بتسجٌلها على تسعة وعدد الممررات على ثالثة.
مادة ()14
ٌبدأ فصل الخرٌف فً شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر ،وٌبدأ فصل الربٌع فً شهر مارس وٌنتهً فً
شهر ٌولٌه ،وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌع .على ان تموم الجامعة باالعالن عن مواعٌد بدء وأنتهاء كل
فصل دراسً علً المولع االلكترونً الخاص بها.

مادة ()15
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اللغة العربٌة هً لغة التدرٌس الرسمٌة فً جامعة البحر المتوسط الدولٌة ،ما عدا ألسام اللغات األجنبٌة
حٌث تدرس الممررات بلغاتها .كما ٌجوز التدرٌس باللغة اإلنجلٌزٌة فً بعض الممررات ذات الطبٌعة
الخاصة.
نظام التقييم
مادة ()16
ٌمٌم الطالب فً كل ممرر كاآلتً:
أ -الطالب النظامً:
بالنسبة للطالب النظامً تمسم الدرجات على امتحانات جزئٌة ونهائٌة وأنشطة أخرى حسب طبٌعة الممرر.
تعطى نسبة  %51من الدرجة لالمتحان النهائً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل ( )%25وكتابة
التمارٌر والبحوث واألنشطة الصفٌة األخرى ( .)%25وتكون الدرجة النهائٌة لكل ممرر  111درجة
وٌعتبر الطالب ناجحا ً إذا تحصل على  51%من الدرجة النهائٌة فما فوق.

ب -الطالب غٌر النظامً (المنتسب):
ٌتم تمٌٌم الطالب المنتسب على أدائه فً االمتحانات النهائٌة فمط ،وتحسب الدرجة من مئة ،وٌعتبر ناجحا
إذا تحصل علً  %51من الدرجة النهائٌة فما فوق.

وتمسم التمدٌرات على الدرجات والنماط حسب الجدول التالً:
الدرجة
من  85إلى 111
من  81إلى ألل من 85
من  75إلى ألل من 81
من  71إلى ألل من 75
من  61إلى ألل من 71

التمدٌر
(أ)
(ب)+
(ب)
(ج)+
(ج)

النماط
4.1
3.5
3.1
2.5
2.1
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من  55إلى ألل من 61
من  51إلى ألل من 55
ألل من 51

(د)+
(د)
(ر)

1.5
1.1
1.1

 ترصد للطالب درجة غٌر مكمل (غ) فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً بتأجٌل استكمال متطلباتالممرر الى الفصل التالً .وإذا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد نهاٌة امتحان الفصل التالً ترصد النتٌجة (ر)
دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.
 ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز (ل) فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخرج فً الفصل األخٌر ،بالنسبةلأللسام العلمٌة التً تتطلب ذلن.
 ترصد للطالب درجة منسحب (م) فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو أكثر فً المدة المسموح بهالالنسحاب والتً ال تتجاوز  4أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً.

إيقاف القيد واالنسحاب من مقررات
مادة ()17
ٌسمح للطالب أٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط عدم لٌامه بالتسجٌل فً الممررات الدراسٌة فً ذلن
الفصل ،وعلى أن ال ٌموم بإٌماف لٌده أكثر من مرتٌن
خالل دراسته بالجامعة.
مادة ()18
ٌسمح للطالب االنسحاب الجزئً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً خالل مدة
ال تتجاوز ( )3أسابٌع لبل بدء االمتحانات النهائٌة ،وذلن بعد الحصول على موافمة عمٌد الكلٌة المختص
وترصد له درجة منسحب (م) ،وال ٌحك له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسٌة المدفوعة عن ذلن الفصل.
كما ٌسمح للطالب بإسماط أو إضافة ممرر دراسً أو أكثر خالل إسبوعٌن من بداٌة الفصل الدراسً مع دفع
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الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة ،وبما الٌمل عدد الساعات المسمط أو المضافة عن الحد األدنً
والحد األعلً المسموح للتسجٌل.

المعدل الفصلي والتراكمي
مادة ()19
ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً عدد ساعات
الممرر ،ثم ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها الطالب فً الفصل الدراسً،
وٌحسب المعدل التراكمً للطالب فً الفصول الدراسٌة التً درسها بضرب عدد الساعات الدراسٌة لكل
ممرر دراسً فً عدد النماط المتحصل علٌها فً ذلن الممرر وجمع نتائج جمٌع الممررات ثم لسمة المجموع
على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها الطالب فً جمٌع الفصول.

اإلنذار األكاديمي
مادة ()21
ٌنذر الطالب أكادٌمٌا ً إذا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن  2.11نمطة.
وال ٌسمح له بالتسجٌل فً أكثر من  12ساعة فً األسبوع فً الفصول التالٌة إلى ان ٌرتفع معدله التراكمً
إلى  2.11نمطة ،وٌجوزفصل الطالب فً حال حصوله علً أكثرمن أربعة انذارات متتالٌة خالل فترة
دراسته بالجامعة.

الحضور والغياب
مادة ()21
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ٌلتزم الطالب النظامً بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أ ُستاذ المادة
الحضور والغٌاب بحٌث ٌنذر الطالب كتابٌا ً إذا تجاوز غٌابه  % 15من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل
الدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة وٌمنع من اجراء اإلمتحان النهائً فً الممرر الذي تجاوز
غٌابه فٌه  %25من عدد الساعات الفعلٌة.

االنتقال من كلية الى أخرى
مادة ()22
ٌجوز للطالب اإلنتمال من كلٌة الً أخرى أو من لسم علمً الى آخر ولمرة واحدة ،بعد الحصول على
موافمة المجلس العلمً بالمسم واعتماد مجلس الكلٌة المنمول الٌها ،وبشرط أَال ٌكون الطالب مفصوالً ألسباب
تأدٌبٌة ،وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً المسم المنتمل منه.

اإلعداد لالمتحانات
مادة ()23
تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من رئٌس مجلس الجامعة وتسمى لحنة
االمتحانات والنظام ،تتولً اإلشراف الكامل إلعداد وتنفٌذ واإلشراف على سٌر االمتحانات ،وتسلم أوراق
اإلجابة فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌأة التدرٌس المائم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النتائج
إلى لسم الدراسة واالمتحانات.

مادة ()24

____________________________________________________________________________
11
الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة البحر المتوسط الدولٌة

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة ،وذلن فً
الحاالت التالٌة:
 اإلساءة أو االعتداء بالضرب أو الشتم أوالسب ،علً أحد أعضاء هٌئة التدرٌس أو الموظفٌن أوالطالب.
 إرتكاب أي ممارسات أو أي اعمال ال أخاللٌة تمس بصورة الجامعة. الغش أوانتحال الشخصٌة أثناء اإلمتحانات الجزئٌة أو النهائٌة.ٌتولً مجلس الكلٌة تحدٌد نوع العموبات الواجب تطبٌمها وبما ٌتفك مع األنظمة واللوائح المعتمدة
بالجامعة.
 للطالب حك التظلم أمام المكتب المانونً إذا شعر أحدهم بعدم عدالة العموبة ،حٌث ٌحك له تمدٌمطلب تظلم إلى رئٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخذ
اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.
الفصل السابع :متطلبات التخرج
مادة ()25
على الطالب استٌفاء كل متطلبات التخرج لكل لسم علمً ،وتشمل مجموع عدد الساعات المعتمدة والتً
تختلف من لسم آلخر ،بمعدل تراكمً ال ٌمل عن  2.11من مجموع  4.11نماط ،وفً مدة زمنٌة ال تمل عن
 7فصول دراسٌة ،ما عدا تخصص الهندسة المعمارٌة حٌث أن الحد األدنى لعدد الفصول الدراسٌة هً 11
فصول دراسٌة ،وفٌما ٌلً عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لكل تخصص.
 .1تخصص اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 121 :ساعة معتمدة.
 .2تخصص اإلعالم والعاللات العامة 121 :ساعة معتمدة.
 .3تخصص علم الحٌوان 126 :ساعة معتمدة.
 .4تخصص علم النبات 126 :ساعة معتمدة.
 .5تخصص اإلدارة 126 :ساعة معتمدة.
 .6تخصص المحاسبة 126 :ساعة معتمدة.
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 .7تخصص االلتصاد 126 :ساعة معتمدة.
 .8تخصص الهندسة الكهربائٌة واإللكترونٌة 142 :ساعة معتمدة.
 .9تخصص تمنٌة المعلومات ماال ٌمل عن  132ساعة معتمدة.
.11

تخصص الهندسة المعمارٌة 198 :ساعة معتمدة.

.11

تخصص التصمٌم الداخلً 138 :ساعة معتمدة.

.12

تخصص الهندسة المدنٌة  151 :ساعة معتمدة

.13

تخصص الحموق  127ساعة معتمدة
الفصل الثامن  :أحكام عامة
مادة ()26
فٌما عدا مانصت علٌه هذه الالئحة من أحكام ،تطبك الئحة الدراسة واالمتحانات والتأدٌب
بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم  511لسنة 2111م.
مادة ()27
تسري أحكام هذه الالئحة اعتباراً من تارٌخ إعتمادها ،وعلى الجهات المختصة تنفٌذها.

ٌعتمد  /مجلس جامعة البحر المتوسط الدولٌة
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