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 الفصل األول

 ممدمة

 ( 1مادة )                                                      

 

رؼًّ و١ٍخ اٌؾمٛق  ثغبِؼخ اٌجؾش اٌّزٛسظ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ إػذاد خش٠غ١ٓ لب١١ٔٛٔٓ ِز١ّض٠ٓ فٝ ِغبي    

اٌذساسبد اٌمب١ٔٛٔخ ِؤ١ٍ٘ٓ ٤ْ ٠ىٛٔٛا وٛادس ِز١ّضح فٝ ِغبي اٌمضبء ٚاٌّؾبِبح ٚاإلداساد اٌمب١ٔٛٔخ 

فٝ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ِٓ خالي  ٚاٌششوبد ٚاٌجٕٛن فٟ ع١ّغ اٌمطبػبد اٌؼبِخ أٚ اٌخبطخ ، وّب رسبُ٘ اٌى١ٍخ

شبساد اٌمب١ٔٛٔخ ِب سزؼًّ ػٍٝ اٌز١ّض ثٗ ِٓ وفبءاد ثشش٠خ راد عذاسح ػب١ٌخ فٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالسز

 .ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ

 ( 2مادة )                                                      

فً الئحتها الداخلٌة على ما ورد فً الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة البحر  كلٌة الحموقتسند 

 المتوسط الدولٌة.

 ( 3مادة )                                                   

 شهادة الليسانس في بجامعة البحر المتوسط الدولٌة األجازة الجامعٌة األولى،  لحموقتمنح كلٌة ا

 لطالبها بعد أستٌفاء جمٌع متطلبات التخرج حسب متطلبات المسم العلمً. تخصص المانون

 

 ( 4مادة ) 

  كلية الحموقرؤية 

إٌٝ رجٛأ ِىبٔخ ِز١ّضح ث١ٓ ِض١الرٙب ِٓ و١ٍبد اٌؾمٛق اٌؾمٛق ثغبِؼخ اٌجؾش اٌّزٛسظ اٌذ١ٌٚخ رزطٍغ و١ٍخ 

ٚاٌز١ّض ػٍٝ اٌّسز١٠ٛٓ اٌضمبفٟ رجبع ل١ُ اٌزطٛس إٜٛ اٌٛطٕٟ ٚاٌذٌٟٚ ٚرٌه ِٓ خالي ػٍٝ اٌّسز

 ٚا٤وبد٠ّٟ.
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 ( 5مادة ) 

 الحموق كليةرسالة 

رزضّٓ سسبٌخ اٌى١ٍخ إػذاد ع١ً ِضٚد ثبٌّؼشفخ اٌمب١ٔٛٔخ إٌظش٠خ فٟ ِخزٍف فشٚع اٌمبْٔٛ ا٤سبس١خ 

اٌزطج١مبد ٚرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ فٟ إٌمذ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ 

سزخذاَ ِظبدس اٌّؼشفخ اٌمب١ٔٛٔخ ، ٚاٌزٛاطً إزٍفخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌمضبئ١خ اٌّخ

ِغ أؽذس اٌزم١ٕبد إٌٝ عبٔت طمً شخظ١خ اٌطبٌت ٚثٕبء اٌضمخ اٌزار١خ ٌذ٠ٗ ٚثش سٚػ اٌزٛاطً ِغ 

اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٚاٌزأص١ش اإل٠غبثٟ اٌجٕبء ػٍٝ  ا٢خش٠ٓ ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ ثّب ٠ؤٍ٘ٗ ١ٌىْٛ لبدسا  

 فٟ سٛق اٌؼًّ اٌمبٟٔٛٔ خبطخ ٚفٟ اٌّغزّغ ثشىً ػبَ ٚفٟ ِخزٍف اٌظشٚف.

وزٌه رطّؼ اٌى١ٍخ إٌٝ رؾم١ك اٌزط٠ٛش اٌّسزّش فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ١٘ٚئخ اٌزذس٠س ٚاإلداس١٠ٓ ٌزؾم١ك 

بْٔٛ ٌىست صمخ اٌّغزّغ فٟ ِخشعبرٗ، ٚرٍج١ٗ ث١ئخ ١ِّضح ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ فٟ ِغبي اٌم

 .اؽز١بعبد سٛق اٌؼًّ ِٓ وٛادس لب١ٔٛٔخ ِز١ّضح

وّب رسؼٟ اٌى١ٍخ اٌٟ خٍك ششاوخ ِغ اٌى١ٍبد ٚإٌّظّبد ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّؤسسبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ، ٌزشس١خ 

ػبدي ث١ٓ أثٕبء ِفَٙٛ ِغزّغ ٚدٌٚخ اٌمبْٔٛ، ٚاٌؾشص ػٍٝ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظُ ٚاٌٍٛائؼ ثشىً 

 اٌّغزّؼبد ِٚؤسسبرُٙ.

 ( 6مادة ) 

 كلية الحموقأهداف 

ٌالضطالع ثبٌّٙبَ ٚإٌشبطبد اٌمب١ٔٛٔخ ثؾ١ش  سف١ؼب   ٚػ١ٍّب   ػ١ٍّب   ػذاد لب١١ٔٛٔٓ ِؤ١ٍ٘ٓ رأ١٘ال  إ .1

 ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌّسبّ٘خ فٟ ِخزٍف اٌمطبػبد اٌزٟ رزطٍجٙب خطظ اٌز١ّٕخ. 

إػذاد اٌىٛادس اٌالصِخ إلداسح اٌؼذاٌخ ِٓ لضبح ِٚٛظفٟ اٌّؾبوُ ٚا١ٌٕبثبد اٌؼبِخ ِٚؾب١١ِٓ   .2

 ِٚسزشبس٠ٓ ِٚؾشسٞ اٌؼمٛد. 
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إػذاد اٌىٛادس اٌالصِخ ٌزطج١ك اٌمبْٔٛ اٌزطج١ك اٌظؾ١ؼ خبسط اٌّؾبوُ ٚإسشبد دٚائش اٌذٌٚخ  .3

١ؾخ ٠ٚشًّ اٌفمٙبء ٚاٌّسزشبس٠ٓ ٚاٌّؤسسبد اٌخبطخ ثّب ٌٗ ػاللخ ثبٌزفس١شاد اٌمب١ٔٛٔخ اٌظؾ

 . اٌمب١١ٔٛٔٓ ٚسعبي اٌمبْٔٛ ػِّٛب  

ٔشش صمبفخ اٌؼذاٌخ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔسبْ ٚإػذاد وبدس ِزخظض فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ٚؽمٛق  .4

 اإلٔسبْ. 

رغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطشح رغطٟ ِغبالد إلش ثشاِظ دساس١خ ِز١ّضح فٟ ضٛء ااٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ .5

   ١ٔٛخ ٌٍطالة.اٌؼٍَٛ اٌمبٔ

ٛس ٘زّبَ ثبٌجؾإلفٟ ِغبي اٌذساسبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚا إعشاء ٚٔشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ إلصشاء اٌّؼشفخ .6

 .اٌزٟ رسبُ٘ فٝ ؽً لضب٠ب اٌّغزّغ ثزىبس ٚ اإلثذاع إلاٌمب١ٔٛٔخ اٌمبئّخ ػٍٝ ا

اٌّبعسز١ش ربؽخ اٌّغبي أِبُِٙ فٟ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٍؾظٛي ػٍٝ دسعخ إل رأ١ً٘ اٌطالة اوبد١ّ٠ب   .7

 ٚاٌذوزٛساٖ.

رٕظ١ُ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد ٚٚسش ػًّ ٚؽٍمبد ؽٛاس ٌض٠بدح االؽزىبن اٌؼٍّٟ ث١ٓ ا٤وبد١١ّ٠ٓ  .8

 ٚا١١ٌّٕٙٓ.

خٍك ششاوخ ِغ اٌى١ٍبد إٌّبظشح ثبٌغبِؼبد االخشٜ، اٌّؾ١ٍخ ِٕٙب ٚاٌذ١ٌٚخ ٌالسزفبدح ِٓ اٌخجشاد  .9

٣خش٠ٓ، ٌٍّسبّ٘خ ثفؼب١ٌخ فٟ رشى١ً ِغزّؼبد ثذاع ٌإذ٠ٙب ِٓ ِؼشفخ ٌٚ اٌّزٛفشح ثٙب، ٚرمذ٠ُ ِب

 رؤِٓ ثبٌمبْٔٛ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌّسبٚاح.

رشس١خ سٚػ اٌزٕبفس ث١ٓ اٌطالة ثئلبِخ ا٤ٔشطخ اٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌش٠بض١خ  داخً اٌغبِؼخ  .11

 ٝ اٌّسزٛٞ اٌّؾٍٟ ٚا٤ل١ٍّٟ ٚاٌؼبٌّٟ.ٚخبسعٙب ػٍ

 سب١ٌت، ٚاٌّفب١ُ٘ اٌمب١ٔٛٔخ ٚٔظش٠برٙب٤ا رظبالد اٌؾذ٠ضخ، ٌزطج١كإلرٛظ١ف رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚا .11

اٌؼًّ ػٍٝ إربؽخ اٌفشطخ ٌزط٠ٛش ٚرذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚعزة اٌىفبءاد اٌّز١ّضح ٌإلسرمبء ٚ

 خثبٌى١ٍخ  ٌٍّسز٠ٛبد  اٌّؾ١ٍخ ٚ اٌؼب١ٌّخ اٌّشِٛل
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 ( 7مادة ) 

 انًهبراد وانمذراد انًتىلعخ يٍ خرَح كهُخ انحمىق

ثشٔبِظ ١ٌسبٔس اٌؾمٛق فٟ خٍك ٚر١ّٕخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؼ١ٍّخ. ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘  ٠ُسبُ٘

 اٌّٙبساد اٌزٟ ٠ُزٛلغ ؽظٛي اٌطبٌت ػ١ٍٙب ػمت رخشعٗ ِٓ اٌجشٔبِظ .

ٕظّبد ػٍٝ اخزالف أٔٛاػٙب ٚرخظظبرٙب. .1 ُّ ّبسسبد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌ ُّ زطٍجبد اٌ ُِ  فُٙ 

زمذِخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ فُٙ ٚاٌّبَ ثب٤طش إٌظش٠خ  .2 ُّ ٚرّىُٕٙ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ رغبسة اٌذٚي اٌ

سزمجال . ُِ  ٚاالسزفبدح ِٕٙب ػ١ٍّب  فٟ اٌٛظبئف اٌزٟ س١ؼٍّْٛ ثٙب 

ًٍ خبص. .3  اوزسبة ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٔزمبد اٌؼٍّٟ ثشىً ػبَ، ٚفٟ ِغبي اٌؾمٛق ثشى

خزٍفخ .4 ُّ ّبسسخ اٌّٙبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌ ُِ ِضً إػذاد اٌمشاساد ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌؼمٛد ٚاالرفبل١بد   اٌمذسح ػٍٝ 

 ثبٌّٕظّخ.

 اإلٌّبَ ثبٌّذاخً ٚإٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ فٟ رم١١ُ اٌمٛا١١ٔٓ ٚاٌمشاساد ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌؼمٛد ٚاالرفبل١بد  . .5

ّبسسخ ا٤ػّبي اٌمب١ٔٛٔخ ػٍٝ اخزالف أٔٛاػٙب.  .6 ُِ  ِؼشفخ ا٤سب١ٌت ٚاٌطشق اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ 

7.  

 ( 8مادة ) 

 طرائك وتمُُبد انتذرَس

 

ة و١ٍخ اٌؾمٛقرزٕٛع اٌطشق اٌزذس٠س١خ اٌزٟ رزجٕب٘ب  . ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ اٌزم١ٕبد اٌزٟ رسزخذَ  فٟ رذس٠س ُطالا

 فٟ ٘زا اٌس١بق:

ُّؾبضشاد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ رى٠ٛٓ ا٤طش إٌظش٠خ ٚاٌّؼشف١خ ٌٍُطالة ثّب ٠ُسُٙ فٟ ر١ّٕخ  .1 إسزخذاَ اٌ

 ِؼبسفُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ. 

( فٟ إٌمبء Data showإسزخذاَ اٌٛسبئً اإل٠ضبؽ١خ اٌؾذ٠ضخ ِضً عٙبص ػشع اٌج١بٔبد ) .2

ُّؾبضش٠ٓ.  اٌّؾبضشاد ٌٍزس١ًٙ ٚاٌزٛض١ؼ ٚضّبْ رفبػً اٌطالة ِغ اٌ

اإلػزّبد ػٍٝ إٌمبشبد اٌغّبػ١خ ٌٍؾبالد اٌذساس١خ ثشىً ٠غؼً اٌطبٌت ٘ٛ ِشوض اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ   .3

 ٚػٕظشا  فبػال  فٟ اوزسبة ِٙبساد اٌزؼٍُ.
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ٕبلشبد ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍؾبالد اٌذساس١خ  ثّب ٠ُف١ذُ٘ فٟ ثٕبء ِٙبسارُٙ  .4 ُّ إلؾبَ اٌُطالة فٟ ػشع ٔزبئظ اٌ

سزمٍخ.اٌشخظ١خ ٚرى٠ٛٓ شخظ١برُٙ اٌؼٍّ ُّ  ١خ اٌ

رى١ٍف اٌطالة ثىزبثخ ا٤ٚساق اٌجؾض١خ  ثّب ٠ُّٕٟ ِٙبسارُٙ اٌجؾض١خ فٟ اسزمبء اٌّؼٍِٛبد ٚػشضٙب  .5

 ثبٌطشق ٚإٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌظؾ١ؾخ.

  إػطبء اٌطٍجخ دٚساد رذس٠ج١خ ػ١ٍّخ ِسبٔذح ٌٍّٕٙظ إٌظشٞ ٠مَٛ ثٙب ِزخظظْٛ فٟ ِغبي اٌّؾبِبح .6

 ٚا١ٌٕبثخ ٚاٌمضبء.

جخ ثئعشاء ِؾبوّبد طٛس٠خ ػٍٝ ٍِفبد لضب٠ب ؽم١م١خ ٠زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ أسش١ف رى١ٍف اٌطٍ .7

 اٌّؾىّخ.

 
 ( 9مادة ) 

 طرائك  تمُُى انجرَبيح

 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق فٟ رم١١ُ ِٚزبثؼخ عٛدح ثشاِغٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ اخزالف ِسز٠ٛبرٙب ٚأٔٛاػٙب.  اٌى١ٍخ رزجٕٝ

ًٍ خبص فئْ ثشٔبِظ ١ٌسبٔس ؽمٛق  ٠زُ رم١١ّٗ ِٓ خالي اٌٛسبئً اٌزب١ٌخ:  ٚثشى

ؾز٠ٛبد  .1 ُّ ًٍ أسبسٟ ثبٌجؾش ػٓ أٔست اٌ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌّشىٍخ ِٓ  أسبرزح ِزخظظ١ٓ رُؼٕٝ ثشى

 ّمشسح فٟ عبِؼبد اٌؼبٌُ، ٚرى١١فٙب ثّب ٠خذَ أغشاع اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌج١ئخ ا١ٌٍج١خ.اٌذساس١خ اٌ

اإلسزؼبٔخ ثبٌّسزشبس٠ٓ ٚاٌخجشاء فٟ ِغبي إػذاد إٌّب٘ظ ٚأٔظّخ عٛدح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌضّبْ  .2

 سالِخ ٚعٛدح اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

اٌؾبعخ إٌٝ رٌه وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ عبِؼبد ٚضغ خطخ س٠ٕٛخ ٌّشاعؼخ إٌّب٘ظ ٚرؼذ٠ٍٙب إرا دػذ  .3

 اٌذٚي اٌّزمذِخ.

 إسزخذاَ إسزّبساد اإلسزجبٔخ فٟ رم١١ُ ا٤داء اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌجشٔبِظ ٚفمب  ٤ٔظّخ اٌغٛدح اٌزؼ١ّ١ٍخ. .4

 
 ( 11مادة ) 

 األسبنُت انًتجعخ فٍ تمُُى انطهجخ

 
خزٍفخ ٚرٌه  و١ٍخ اٌؾمٛق رزجٕٝ ُّ ٚثظٛسٍح  ،ٌطج١ؼخ اٌجشٔبِظ اٌذساسٟ ٚفمب  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق ٚاٌٛسبئً اٌ

ثغبِؼخ اٌجؾش اٌّزٛسظ  ؾخ اٌذساسخ ٚاالِزؾبٔبد اٌّؼزّذحػبِخ فئْ اٌزم١١ُ ٠زُ ٚفمب  ٌّب رٕض ػ١ٍٗ الئ

 َ .2010( ٌسٕخ 501اٌذ١ٌٚخ ٚإٌّجضمخ ِٓ الئؾخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ١ٌج١ب سلُ )
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 فٟ ثشٔبِظ ١ٌسبٔس اٌؾمٛق ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  أسب١ٌت اٌزم١١ُ  اٌى١ٍخ رزجغ

 إعشاء االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ )ا٤سجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌغضئ١خ ٚإٌٙبئ١خ(. .1

 رؾ١ًٍ اٌؾبالد اٌذساس١خ اٌؼ١ٍّخ ِٕٚبلشزٙب. .2

 وزبثخ اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ ٚرس١ٍّٙب. .3

اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌزذس٠ج١خ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّؾبوُ ٚا١ٌٕبثبد ٚاٌسغْٛ ٚاإلطالؽ١بد، ٚإػذاد اٌزمبس٠ش  .4

 اٌّىزٛثخ ػٕٙب. 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ. .5

رزجب٠ٓ ٔست رٛص٠غ اٌذسعبد ؽست طج١ؼخ اٌّبدح ِٛضٛع اٌذساسخ ٚثّب ال ٠زؼبسع ِغ اٌٍٛائؼ   .6

 اٌّشبس إ١ٌٙب أػالٖ.
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 الفصل الثاني

 

واإلمتحانات الدراسة نظام  

( 11مادة )   

هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة. حٌث تمسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن  نظام الدراسة فً الكلٌة

وعاً بما فٌها الفترات المحددة ( ستة عشر أسب16رئٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع، مدة كل فصل )

صٌفً تكون مدتهدراسً ستحداث فصل إ ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعةمتحانات بأنواعها، لال  

التً  ساعات المعتمدةثمانٌة أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد ال 

وعدد الممررات على ثالثة. تسعةٌسمح للطالب بتسجٌلها على   

 ( 12مادة ) 

شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر، وٌبدأ فصل الربٌع فً شهر مارس وٌنتهً ٌبدأ فصل الخرٌف فً 

عالن عن مواعٌد بدء على أن تموم الجامعة باإل فً شهر ٌولٌه، وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌع.

.            الدراسً وأنتهاء كل فصل دراسً  

 ( 13مادة ) 

 إذا تطلباللغات األجنبٌة  وٌمكن إستخدام، الحموقكلٌة اللغة العربٌة هً لغة التدرٌس الرسمٌة فً 

  الممررات بلغاتها.  بعض سٌتدر

 ( 14مادة ) 

 شروط المبول

طبماً لما و لكلٌةافً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود إمكانات  فً كلٌة الحموق البٌكون لبول الط

ما ٌلً  بها ملتحكطالب اللعلى ا لكلٌةاوتشترط . فً ضوء سٌاسة الجامعةالكلٌة  لسمرره مجٌ  

أو مووا ٌعادلهمووا موون شووهادات تخصصووٌة الثانوٌووة الأن ٌكووون حاصووالً علووى الشووهادة الثانوٌووة العامووة أو  .1

 .لٌم فً لٌبٌامعترف بها من وزارة التع
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 الكلٌة بها. مجلس ما ٌمرره المتمدم لها وفك بالكلٌة للمبول المعتمدة النسبة أن ٌكون متحصال على .2

 

 تفرضوها أخور  شوروط أٌوة أو ، الكلٌة مجلس ٌحددها شخصٌة ممابلة أو امتحان أي بنجاح ٌجتاز أن .3

 الدراسة. طبٌعة

  وٌجوووز لبووول طووالب منتملووٌن موون ممسسووات تعلٌمٌووة أخووري منوواظرة واٌوور منوواظرة لجامعووة البحوور

 المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:

كشوفاً بالودرجات للمموررات التوً اجتازهوا أن ٌلتزم الطالب بتمدٌم مستندات أصلٌة معتمدة تشمل  -

 الطالب ومحتوٌات كل ممرر.

 أن تتوفر فً الطالب الشروط المنصوص علٌها أعاله. -

تتم معادلة الممررات الدراسٌة التً درسها الطالوب وإجتازهوا بنجواح وفمواً إلحكوام هوذه الالئحوة،  -

 وبما تمرره اللجنة العلمٌة للجامعة.

% موون الممووررات المطلوبووة للتخوورج 55تمووام بنجوواح بحوود أدنووً ٌجووب علووى الطالووب المنمووول إ -

 بتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولٌة. 

 ( 15مادة ) 

 إجراءات المبول والتسجيل

 أوالً:

 الوثائك التالٌة مع طلب االلتحاق بالجامعة: حضارٌموم الطالب بإ

 ومعتمدة مصدلة األصلٌة التخصصٌة أو العامة وكشف درجات الثانوٌة صورة من شهادة 

  التعلٌم. وزارة من

  حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خارج لٌبٌا. وزارة التعلٌم اللٌبً االعتماد من شهادة 

  كتٌب العائلةصورة من.                                                                                  

 ثانٌاً:

فً الجامعة، ٌحضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة  بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله .1

 .4×6( صورة شخصٌة للطالب مماس 4لمسم المبول بالجامعة، مع عدد )

، وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول التً تحددها اإلدارة المبول المطلوبةرسوم ٌموم بدفع  .2

 .فصل ٌسجل به الطالب
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ً ٌفتح ملفاً للطالب وٌعطى له رلماً  .3 للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة. وتصرف له  جامعٌا

 بطالة تعرٌف.

 

 

 ( 16مادة ) 

 إجراءات التسجيل

 تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بأسبوع وفك الخطوات التالٌة:

والجدول الزمنً ومكان  ستمارة الموادواالمتحانات على كل طالب إ الدراسةتوزع إدارة  .1

 المحاضرات

ٌموم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها الئحة الرسوم الدراسٌة  .2

 المعتمدة خالل تلن الفترة. 

، بتسجٌل صص له من لبل المسم العلمًٌموم الطالب، بعد موافمة المرشد األكادٌمً المخ .3

 التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر. بمكتب الممررات

 ساعة. 12د األدنى لعدد الساعات المسموح التسجٌل بها الح .4

بعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم اجتٌاز متطلبها  .5

 السابك بنجاح. 

 ( 17مادة ) 

 اإلرشاد األكاديمي

لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وإرشاده عند  ،طالب، ٌكلفه المسم العلمً  ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل

ختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بناًء على الخطة الدراسٌة إ

 فً تخصصه. كما ٌتابع معه حاالت اإلنذار األكادٌمً.

 

 ( 18مادة ) 

 نظام التمييم

 ٌمٌم الطالب فً كل ممرر كاآلتً:
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% 55تمسم الدرجات على امتحانات جزئٌة ونهائٌة وأنشطة أخر  حسب طبٌعة الممرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التمارٌر 25من الدرجة لالمتحان النهائً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل )  

 

درجة وٌعتبر  155%(. وتكون الدرجة النهائٌة لكل ممرر 25والبحوث واألنشطة الصفٌة األخر  )

من الدرجة النهائٌة فما فوق. 55لطالب ناجحاً إذا تحصل على %ا  

:وتمسم التمدٌرات على الدرجات والنماط حسب الجدول التالً  

 النماط التمدٌر الدرجة

155إلى  85من   4.5 )أ( 

85إلى ألل من  85من   3.5 )ب+( 

85إلى ألل من  75من   3.5 )ب( 

75إلى ألل من  75من   2.5 )ج+( 

75إلى ألل من  65من   2.5 )ج( 

65إلى ألل من  55من   1.5 )د+( 

55إلى ألل من  55من   1.5 )د( 

55ألل من   5.5 )ر( 

 

ترصد للطالب درجة اٌر مكمل )غ( فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً بتأجٌل استكمال  -

نهاٌة امتحان الفصل التالً ترصد متطلبات الممرر الى الفصل التالً. وإذا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد 

 النتٌجة )ر( دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.

ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز )ل( فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخرج فً الفصل األخٌر،  -

 بالنسبة لأللسام العلمٌة التً تتطلب ذلن.

أكثر فً المدة المسموح بها  ترصد للطالب درجة منسحب )م( فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو -

 .أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً 4والتً ال تتجاوز  لالنسحاب

 

 ( 19مادة ) 

  الدراسي  إيماف الميد
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ٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط عدم لٌامه بالتسجٌل فً الممررات الدراسٌة فً ذلن ٌسمح للطالب إ

خالل دراسته بالجامعة. أكثر من مرتٌن الفصل، وعلى أن ال ٌموم بإٌماف لٌده  

 

 

 ( 21مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسماط واإلضافة

نسحاب الجزئً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً خالل ٌسمح للطالب اإل

الكلٌة ( أسابٌع لبل بدء االمتحانات النهائٌة، وذلن بعد الحصول على موافمة عمٌد 4مدة ال تتجاوز )

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 

أو  ةساعات المسمطالدراسً مع دفع الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة، وبما الٌمل عدد ال

 .المضافة عن الحد األدنً والحد األعلً المسموح للتسجٌل

 ( 21مادة ) 

 المعدل الفصلي والتراكمي

ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً عدد ساعات  

الطالب فً الفصل الممرر، ثم ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها 

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 

 لطالب فً جمٌع الفصول.ثم لسمة المجموع على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها ا

 

 ( 22مادة ) 

 اإلنذار األكاديمي
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ً إذا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن   2.55ٌنذر الطالب أكادٌمٌا

 الدراسٌة ساعة فً األسبوع فً الفصول 12. وال ٌسمح له بالتسجٌل فً أكثر من من أربع نماط نمطة

فصل الطالب فً حال حصوله علً ٌجوزنمطة، و 2.55معدله التراكمً إلى ن ٌرتفع التالٌة إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.      أربعة انذارات متتالٌة خالأكثرمن 

 

 

   

 ( 23مادة )  

 الحضور والغياب

بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أُستاذ المادة  ٌلتزم الطالب

% من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل 15الحضور والغٌاب بحٌث ٌنذر الطالب كتابٌاً إذا تجاوز اٌابه 

لذي وٌجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهائً فً الممرر االدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة 

 % من عدد الساعات الفعلٌة وذلن بمرار من إدارة الجامعة.25تجاوز اٌابه فٌه 

 

 ( 24مادة )  

  أو من لسم الى آخر  نتمال من كلية الى أخرىاإل

ى آخر ولمرة واحدة، بعد الحصول عل أو من لسم علمً الى  ٌجوز للطالب اإلنتمال من كلٌة الً أخر

وبشرط أاَل ٌكون الطالب مفصوالً ، إلٌهاعتماد مجلس الكلٌة المنمول موافمة المجلس العلمً بالمسم وا

 المسم المنتمل منه.وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً ألسباب تأدٌبٌة، 

 

 ( 25مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات وتسمى لجنة عمٌد الكلٌة تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من 

 على سٌر االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابةالكامل لإلعداد والتنفٌذ واإلشراف والنظام، تتولً اإلشراف 

فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌأة التدرٌس المائم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النتائج إلى  

 لسم الدراسة واالمتحانات.
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 ( 26مادة ) 

لتأديبإجراءات ا  

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة، وذلن فً 

:الحاالت التالٌة  

اإلعتداء بالضرب أو الشتم أوالسب، علً أحد أعضاء هٌئة التدرٌس أو الموظفٌن أو  اإلساءة أو -

 الطالب.

 بصورة الجامعة.إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخاللٌة تمس  -

 الجزئٌة أو النهائٌة.الغش أوإنتحال الشخصٌة أثناء االمتحانات  -

ٌ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 تمدٌم طلب  -

تظلم إلى رئٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخذ اإلجراءات 

  اإلدارٌة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.     

-   

                ( 27مادة )   

 متطلبات التخرج

وبمعدل ، تخصص المانونبنجاح حسب الخطة الدراسٌة ل ساعة معتمدة 131 جتٌازإعلى الطالب 

فصول دراسٌة. على أن ال تمل مدة  8نماط وفً مدة  4.55نمطة من مجموع  2011تراكمي ال يمل عن 
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فصول  15صٌفٌٌن وال تزٌد عن  عتٌادٌة وفصلٌنإفصول دراسٌة  6فصول دراسٌة أو  7الدراسة عن 

 دراسٌة.

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 نتخصص انمبَىٌانخطخ انذراسُخ 

 ( 28مادة ) 

معتمدة لممررات إلزامٌة  ساعة 15للتخرج، منها  ساعة معتمدة 131ٌتعٌن على الطالب اجتٌاز 

لممررات اختٌارٌة  ساعات معتمدة 11لممررات إلزامٌة متخصصة،  ساعة معتمدة 115عامة، 

 تخصصٌة، وذلن على التفصٌل التالً:

 

 تىزَع انسبعبد انًعتًذح عهً يكىَبد انخطخ انذراسُخ:

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌسبػبد اٌّؼزّذح اٌّزطٍت د

 % 12 15 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٌٍى١ٍخ 1

 % 00 105 اٌّزطٍجبد اٌزخظظ١خ اإلٌضا١ِخ 2

 % 0 10 اٌّزطٍجبد اٌزخظظ١خ االخز١بس٠خ 3

 % 100 130 انًدــــــًـــــــــــــــــىع

 

  سبعخ يعتًذح( 11انًمرراد اإلنسايُخ انعبيخ: ) .1
 

 م
 

 الساعات أسم الممرر مرررلم الم
 المعتمدة

المتطلب 
 السابك

 الٌوجد 3 اللغة العربٌة 15115 1

 الٌوجد 3 1اللغة االنجلٌزٌة  15135 2
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 15135 3 2اللغة االنجلٌزٌة  15131 3

 الٌوجد 3 مبادئ االلتصاد 23115 4

 الٌوجد 3 مبادئ الحاسوب 35115 5

  ساعة 15 مجموع الساعات المعتمدة

 
 
 

 

 

 

 سبعخ يعتًذح( 101انًمرراد اإلنسايُخ انتخصصُخ: )  .2

 

انسبعبد  أسى انًمرر رلى انًمرر د

 انًعتًذح

انًتطهت 

 انسبثك
 - 3 اٌّذخً ٌذساسخ اٌفمٗ اإلسالِٟ 41111 1

 - 4 اٌّذخً ٌؼٍُ اٌمبْٔٛ 41112 2

 - 3 ربس٠خ إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ 41113 3

 - 3 ػٍُ اإلعشاَ ٚاٌؼمبة 41114 4

 - 4 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ )ِؤسسبد د١ٌٚخ( 41115 5

 - 4 اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ 41116 6

 41111 3 ا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ 41211 7

 41114 4 اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌؼبَ 41212 8

 41112 3 ِظبدس االٌزضاَ )لبْٔٛ ِذٟٔ( 41213 9

 41112 3 اٌمبْٔٛ اإلداسٞ 41214 11

 41115 4 لبْٔٛ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 41215 11

 41214 3 اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚاٌزشش٠غ اٌضش٠جٟ 41216 12

 41212 2 اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌؼبَ )لبػخ ثؾش( 41217 13

 41111 3 ا١ٌّشاس ٚاٌٛط١خ 41311 14

 41212 4 اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌخبص 41312 15

 41213 3 أؽىبَ االٌزضاَ )لبْٔٛ ِذٟٔ( 41313 16

 41313 4 لبْٔٛ اٌّشافؼبد 41314 17

 41112 3 لبْٔٛ اٌؼًّ ٚاٌضّبْ االعزّبػٟ 41315 18

 41313 4 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ 41316 19

 41214 3 اٌمضبء اإلداسٞ 41317 21

 41311 2 ا١ٌّشاس ٚاٌٛط١خ )لبػخ ثؾش( 41319 21

 41317 2 اٌمضبء اإلداسٞ )لبػخ ثؾش( 41311 22

 41205 3 ؽمٛق اإلٔسبْ 41311 23

 41301 3 أطٛي اٌفمٗ 41411 24
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 41302 4 1اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ  41412 25

 41303 3 اٌؼمٛد اٌّسّبح )اٌج١غ ٚاٌزأ١ِٓ( 41413 26

 41316 4 اٌزغبس٠خا٤ٚساق  41414 27

 41313 3 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص 41415 28

 41213 2 اٌمبْٔٛ اٌجؾشٞ 41417 29

 41314 2 اٌزٕف١ذ اٌغجشٞ 41418 31

 41403 3 اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ 41411 31

 41402 4 2اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ  41411 32

 - 3 طشق اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ 41412 33

  سبعخ 101 يدًىع انسبعبد انًعتًذح  

 

سبعبد يعتًذح( عهً أٌ ال َسَذ عٍ يمرر واحذ يٍ أٌ يٍ  10انًىاد انتخصصُخ االختُبرَخ: )  .3

 انًدًىعبد انتبنُخ:

 

رلم  ت المجموعة
 الممرر

الساعات  أسم الممرر
 المعتمدة

 المتطلب
 السابك

 - 3 دساسبد إسال١ِخ 11121 1 و )أ(

 41405 2 اٌغٕس١خ ِٚشوض ا٤عبٔت 41321 2 و )ة(

 41215 2 اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌذٌٟٚ 41322 3

 41215 2 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍجؾبس 41331 4 و )ج(

 41314 2 لبْٔٛ اإلصجبد 41332 5

 41412 2 طت ششػٟ 41333 6

 41112 2 رشش٠ؼبد ٔفظ 41441 7 و )د(

 41115 2 لبْٔٛ اٌج١ئخ )داخٍٟ ٚدٌٟٚ( 41442 8

 41115  لبْٔٛ اإلٔزشٔذ 41443 9

 41212 2 عشائُ اإلٔزشٔذ 41451 11 و )ِ(

 41311 2 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔسبٟٔ 41452 11

 41212 2 لبْٔٛ اٌّخذساد ٚ اٌّؤصشاد اٌؼم١ٍخ 41453 12

 41316 2 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ اٌذٌٟٚ 41461 13 و )و(

 41312 2 رشش٠ؼبد اٌؾذٚد 41462 14

 41104 2 لبْٔٛ اٌغشائُ االلزظبد٠خ 41463 15

      

 

 ( 29مادة ) 

 توزيع الممررات على الفصول الدراسية 

من حٌث المستو  الدراسً   ةبٌوتراعى فٌها الترات توزع الممررات الدراسٌة على ثمان فصول دراسٌة

.لكل ممرر والمتطلبات السابمة للممررات  
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 ( 30مادة ) 

 توصيف الممررات الدراسية

ٌوضع توصٌف مفصل لكل ممرر فً الخطة الدراسٌة ٌشمل وصف الممرر وأهدافه ومخرجات التعلم 

فً وتحدد فٌه المواضٌع الدراسٌة موزعة على األسابٌع  ()الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة

طرق التعلٌم والتعلم، تمسٌم الدرجات وتولٌتها، والكتاب الدراسً  ٌشمل التوصٌف . كماالفصل الدراسً

  ومملفه والناشر وسنة النشر.

 

 ( 31مادة ) 

 نظام ترميز الممررات الدراسية 
الترمٌز  لنظام ، ٌمٌزه عن بمٌة الممررات، وذلن طبماً فً كلٌة الحموقٌخصص رلم لكل ممرر دراسً 

 البحر المتوسط بحٌث ٌكون كالتالً: للممررات الدراسٌة المتبع فً جامعة

 : المدخل لعلم المانونمثال ممرر 

 انتسهسم

Serial 

 انفئخ / انُىع

Categories 

انًستىي 

 انذراسٍ

Year 

 انمسى

Department 

 انكهُخ

Faculty 

 يثبل

انًذخم نعهى  4 1 1 0 2

  انمبَىٌ

(41102) 

 

( ، الرلم 1( )تخصص المانون) التخصص( ، الرلم الثانً فً الترتٌب ٌشٌر الى 1) الحموقالرلم األول ٌشٌر الى كلٌة 

الممرر ضمن ممررات  (، الرلم الرابع ٌشٌر الى فئة4، أو  3،  2السنة األولً ،1الثالث ٌشٌر الى المستوي الدراسً )

 ، الخ(. 1،  0)المسم كما هو مبٌن فً الجدول أدناة ، الرلم األخٌر ٌمثل تسلسل مواضٌع الممرات 

 

انُىع     Category  انريس Code 

 xxx1x ِزطٍت ػبَ

 xxx1x اٌّذخً ٌذساسخ اٌفمٗ اإلسالِٟ

 xxx2x اٌّذخً ٌؼٍُ اٌمبْٔٛ

 xxx3x ربس٠خ إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ

 xxx4x ػٍُ اإلعشاَ ٚاٌؼمبة

 xxx5x اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ )ِؤسسبد د١ٌٚخ(

 xxx6x اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ

 

    ( 32مادة )                                            

 أحكام عامة
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من أحكام، تطبك  الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة الئحةفٌما عدا مانصت علٌه 

الئحة الدراسة واالمتحانات والتأدٌب بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

 م.2515لسنة  551

 

 تعتمد

2  /2  /2515 


