
0202 ابلسجامعة طر –كلية الطب البيطري / دليل الطالب   

                                   

1 
 

                                              

 

 كلية الطب البيطري

 

 جامعة طرابلس

 

 دليل الطالب
 

 

 

 

 

 

 

0202 



0202 ابلسجامعة طر –كلية الطب البيطري / دليل الطالب   

                                   

2 
 

كلية الطب البيطري أهمية قصوى في خدمة الطالب بكلية الطب البيطري سعت من للدليل لما   
ليمية والنظم المعمول بها ط الضوء على طبيعة البرامج التعيسللتبجامعة طرابلس في وضع هذا الدليل 

وكدلك لغرض استقطاب  ،األقسام العلمية بالكليةوبيان  في القبول والتسجيل ونظم الدراسة واالمتحانات
 .بهاعدد من الطالب للدراسة  أكبر

 . بذلك يتوجب علي الطالب بالكلية االلتزام بما له من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات
     

 لطب البيطري عن كلية ا هذـنب

ومؤسسة علمية  م كواحدة من قالع العلم بجامعة طرابلس،5791تأسست كلية الطب البيطري سنة 
تلبي احتياجات المجتمع من األطباء البيطريين وتساهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل العناية 

 . لبيئةبصحة الحيوان وزيادة اإلنتاج الحيواني والمحافظة على صحة اإلنسان وحماية ا

م، ولم يكن للكلية مبنى خاص  5799-5791بدأ قبول الطلبة بعدد محدود بداية من العام الجامعي 
نما خصص لها بعض الحجرات بالمبنى القديم لكلية الزراعة لالستعمال المؤقت  بها في البداية، وا 

الشؤون اإلدارية للمحاضرات والمعامل وخصص مبنى آخر الستعماله كمبنى لإلدارة به مكتب العميد و 
م مجهز بكافة اإلمكانيات للتدريب العملي 5799تم إنشاء مبنى للعيادة البيطرية في سنة . والمكتبة

تم استالم مبنى الكلية في . اإلكلينيكي للطالب إلى جانب تقديم الخدمات الطبية البيطرية للمجتمع
الجنوبية للجامعة  البوابةويقع قرب  في حينه طراز أحدثم والذي صمم على 5791شهر سبتمبر 

 :ثة أجنحة رئيسية وهيويشتمل على ثال

والشؤون اإلدارية  جناح اإلدارة ويضم مكتب عميد الكلية ووكيل الكلية ومكاتب رؤساء األقسام -1
 . لمحاضرات باإلضافة إلى المقهىلوأعضاء هيئة التدريس وقاعات  والمالية

 . جناح مختبرات بحوث أعضاء هيئة التدريس -2
 .ح المعامل الخاصة بتدريب الطالبجنا -3

وحجرات لألجهزة الفنية كاألشعة  للجراحة هذا باإلضافة إلى متحف للتشريح وقاعة كبرى  -
 .وحجرات تبريد لتخزين العينات

 كما الحق بالكلية مستشفى تعليمي بيطري  -
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 رؤية الكلية

 .ريةتسعى الكلية للتميز واإلبداع والريادة في مجاالت العلوم الطبية البيط

 -: الكليــةرســالـة 

 .حرص الكلية على تخريج أطباء بيطريين ذو كفاءة مهنية وعلمية عالية -

 .ماجستيرتوفير برامج دراسية متميزة لطالب درجتي البكالوريوس وال -

 .القيام بالبحوث العلمية ذات الجودة العالية وتطويرها -

 .نشر الثقافة الصحية لخدمة المجتمعإعداد خطط إرشادية واستشارية بيطرية تساهم في  -

 .المحافظة على البيئة وحماية اإلنسان من األمراض المشتركة -

 -: الكليةأهداف 

العلوم الطبية البيطرية والتي تمكنهم من أداء دورهم الفعال  فيتخريج أطباء بمعرفة وخبرات مهنية  -
 .والحيوي في المجتمع

 .لبيطري بمستويات علمية عالية عن طريق الدراسات العلياتأهيل حملة البكالوريوس في الطب ا -

 .المساهمة في وضع وتنفيذ استراتيجيات البحث العلمي من أجل تنمية المستدامة -

 .توفير الخدمات الصحية البيطرية والدراسات واالستشارات العلمية والتدريب والتعليم المستمر -

 .ا عن طريق حماية الثروة الحيوانية من األمراضالمشاركة في التنمية االقتصادية في ليبي -

المشاركة في البرامج العلمية الثقافية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية والتواصل -
 .مع الهيئات والمنظمات العالمية ذات العالقة

قامة - دورات وندوات  المساهمة في نشر الوعي الطبي بالمجتمع عن طريق إعداد برامج إرشادية وا 
 .علمية
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 :المبادئ والقيم

 .اإلحساس بالمسؤولية نحو طلبة الكلية -

 .ضمان الجودة والتميز في الخدمات التعليمية التي تقدمها -

 .دعم العمل الجماعي وروح الفريق -

 .وتشجيع المتميزين التطوير والتحسين المستمر -

 .االلتزام باألنظمة والقوانين والتشريعات -

 
 جامعة طرابلس/ قسام العلمية بكلية الطب البيطري األ

 قسم التشريح واألنسجة واألجنة .5
 قسم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية  .2
 قسم األحياء الدقيقة والطفيليات  .3
 قسم األمراض والتشخيص المعملي  .4
 قسم األدوية والسموم والطب الشرعي  .1
 قسم الرقابة الصحية على األغذية. .1
  ةمراض الباطنقسم األ .9
 قسم الطب الوقائي  .9
 قسم الجراحة والتناسليات .7

 قسم أمراض الدواجن واألسماك .51
 

 البرنامج الدراسي
 وفيها تدرس المواد األتية: السنة األولى

 اســـم الـمـقـرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 توزيع الساعات

 العملي التمرينات المحاضرات

VNA104 NmotanA 7 9 5  4 
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VHE103 ygotataiAaomna ngoAataiA 5 6 4  2 

VBC102 ygasimngotoA 5 6 4  2 

AL100 Nooggsatomiboim 2 2 2   

EL1001  mitgoiatomiboim 2 2 2   

 
 وفيها تدرس المواد األتية: السنة الثانية

 اســـم الـمـقـرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 توزيع الساعات

 العملي التمرينات المحاضرات

VPY201 NmgnotahiAgataiA 7 8 6  2 

VGB203 gmmmtgsaomnaomgnotagommngmi 3 4 2  2 

VNT204 NmgnotaAbtogtgam 4 5 3  2 

VAH202 NmgnotaybogomnoA 3 4 2  2 

ST200 stotgotgso 2 2 2   

 
 وفيها تدرس المواد األتية: السنة الثالثة

ـــم الـمـقـرراس رمز المقرر  
عدد 

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 توزيع الساعات

 العملي التمرينات المحاضرات

VMB300 ygsoaggataiA 7 8 6  2 

VPS301 hoooogtataiA 7 8 6  2 

VPT302 hotataiA 7 8 6  2 

VPH303 yioonosataiA 5 6 4  2 

 
 وفيها تدرس المواد األتية: السنة الرابعة

ـــم الـمـقـرراس رمز المقرر  
عدد 

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 توزيع الساعات

 العملي التمرينات المحاضرات

VMkH400 ygtiayAigmmm 3 4 2  2 

VMtH401 ymotaiAigmmm 4 5 3  2 
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VTF402 
 aigsataiAaomnagaommogsa

ymngsgmm 
4 5 3  2 

VCP403 ytgmgsotayotiataiA 3 4 2  2 

DyV555  ymngsgmm 3 4 2  2 

DIV555  ImamstgaboaVgomoom 3 4 2  2 

Dsg555  
sboimoAa,NmomotimogataiAaomna

yongataiA 
3 4 2  2 

D g553  ygotmtogsoaomna imogaimmataiA 3 4 2  2 

D g554  hom mmtg maymngsgmm 3 4 5  5 

 
 وفيها تدرس المواد األتية: السنة الخامسة

 اســـم الـمـقـرر رمز المقرر
عدد 

حداتالو  

عدد 

 الساعات

 توزيع الساعات

 العملي التمرينات المحاضرات

DyV555  ymngsgmm 4 5 3  2 

DIV555  ImamstgaboaVgomoom 4 5 3  2 

Dsg555  
sboimoAa,NmomotimogataiAaomna

yongataiA 
5 6 4  2 

D g553  ygotmtogsoaomna imogaimmataiA 4 5 3  2 

D g554  hom mmtg maymngsgmm 5 6 4  2 

DhV555  habttoAaVgomoomo 4 5 3  2 

DgV555  ggoiaVgomoomo 3 4 2  2 

 
aاالمتحانات النهائية

aالنحوaعلىaاإلكلينيكيةaقبلaللمقرراتaالدرجاتaالتاليتوزع:a

aالمجموعaالشفويaالعمليaaالنظريaالنهائيaإعمالaالسنة

55a%a55a%a55a%a55%a555a%a

 :التاليوالعمليةaوالشفويةaللمقرراتaاإلكلينيكيةaعلىaالنحوaaويكونaتوزيعaالدرجاتaالنظرية
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aالمادة
aإعمال

aالسنة

aالنظري

aالنهائي
aالمجموع الشفويaالعملي

a55%a45a%a30a% 55a%a555a%aالجراحةaوالتخديرaواالشعة

aوالتناسلياتaالتوليدaعلمa55%a45a%a35% 55%a555%a

aوالمعديةaالباطنةa55%aa45a%a35%a55%a555%a

a55%aa45a%a35%a55%a555%aالرقابةaالصحيةaعلىaاللحوم

a55%a45a%a35%a55%a555%aرعايةaالحيوان

a

a:aوتوزعaدرجاتaاالمتحانaالعمليaعلىaالنحوaالتالي

5- 05aa%aللحاالتaتخصصaالدرجةaمن(cases) 

5- 55aa%aللتعريفاتaتخصصaالدرجةaمن((spots 

 

  

 الالئحة الداخلية لكلية الطب البيطري

 لو  الفصل األ

 احكام عامة

 (1)المادة 

 aأتطبقaوتسريaالبيطريaالطبaبكليةaوالتأديبaواالمتحاناتaالدراسةaنظامaعلىaالالئحةaهذهaحكام

a.aبالكليةa(البكالوريوس)األولىaaجامعيةحكامهاaعلىaطالبaمرحلةaاالجازةaالأ
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 (2)المادة 

 :تهدف كلية الطب البيطري الى ما يلي 

5. aفيaالبكالوريوسaدرجةaالبيطريةمنحaالطبيةaالعلوم. 

5. aالدراساتaطريقaعنa aعالية aالبكالوريوسaفيaالطبaالبيطريaبمستوياتaعلمية تأهيلaحملة

a.العليا

3. aالثروةa aوحماية aوتطويرها aالتنمية aمشاكل aحل aفي aمساهمة aونشرها aالتطبيقية aالبحوث إجراء

 .aالحيوانية

a.بعدaاالنتهاءaمنaإنجازهاالمساهمةaفيaدعمaوإنجاحaخططaالتحولaوالتنميةaفيaمراحلهاaو .4

5. aالبيطريaالطبيaالوعيaنشرaفيaللالمساهمةaaوإقامةaإرشاديةaبرامجaإعدادaطريقaعنaمجتمعa

 .دوراتaتدريبيةaوندواتaعلمية

5. aمباشرaغيرaأوaمباشرaبشكلaتساهمaالتيaللقطاعاتaالمختلفةaالفنيةaاالستشاريةaالمعوناتaتقديمa

a.فيaرفعaمستوىaاإلنتاجaالحيواني

7a.اaلحمايةaمتخصصةaعلميةaبرامجaخاللaمنaالبيئةلعمل.a

 

 (3)المادة 

 لغة الدراسة

 aالبرنامجaتنفيذaيتطلبهaماaوفقaالعربيةaاللغةaاستخدامaويجوزa،بالكليةaالدراسةaلغةaهيaاالنجليزيةaاللغة

a.الدراسيaالمعتمدaبموجبaهذهaالالئحة

 (4)لمادة ا                                                 

aدرجااااةaالبيطااااريaالطاااابaكليااااةaتماااانحaالالئحااااةaبهااااذهaالمقااااررةaواالمتحاناااااتaالدراسااااةaلاااانظمaظ وفقااااا

aالجامعيةaاإلجازةaاألولى(البيطريةaالطبيةaالعلومaبكالوريوسa)الطبيةaالعلومaمجالaفي.a
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 (5)المادة 

a:تضمaكليةaالطبaالبيطريaاألقسامaالعلميةaالتالية

5a.وتaواألنسجةaالتشريحaالتاليةقسمaالتخصصاتaشمل:a

aعلم-اaالتشريح.a

aعلم-بaاألنسجة.a

aعلم-جaاألجنة.a

5a.التاليةaالتخصصاتaوتشملaوالتغذيةaالحيويةaوالكيمياءaاألعضاءaوظائفaقسم:a

aعلم-اaاألعضاءaوظائف.a

aالكيمياء-بaالحيوية.a

aتغذية-جaالحيوان.a

3a.aالدقيقةaاألحياءaالتخصصاتقسمaوتشملaوالطفيلياتaيةالتال:a

aعلم-اaaالدقيقةاألحياء.a

aالطفيليات-بaعلم.a

a

4a.aاألمراضaالمعمليقسمaوالتشخيصaالتاليةaالتخصصاتaويشمل:a

aعلم-اaاألمراض.a

aعلم-بaالمعمليaالتشخيص.a

5a.aاألدويةaالشرعيقسمaوالطبaوالسمومaالتاليةaالتخصصاتaويشمل:a

aعلم-اaاألدوية.a

aعلم-بaaوالطبaالشرعيالسموم.a
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5a.الaقسمaاألغذيةaعلىaالصحيةaالتخصصاترقابةaويشملaالتالية:a

aالرقابة-اaaاللحومaعلىaومنتجاتهاالصحيةa

aالرقابة-بaaاأللبانaعلىaومنتجاتهاالصحية.a

7a.aالحيوانaطبaالتخصصاتقسمaويشملaالتالية: 

a.الباطنةaاألمراض-ا 

aاألمراض-بaالمعدية.a

0a.aالوقائيaالطبaالتخصصاتقسمaويشملaالتالية:a

aالطب-اaالوقائي.a

aالوراثة-بaالحيوانaوأنسال.a

aسلوكيات-جaaالحيوانورعاية.a

9a.aالجراحةaالتخصصاتقسمaويشملaوالتناسلياتaالتالية:a

aالجراحة-اaواالشعةaوالتخدير.a

aالوالدة-بaوالتناسليات.a

a

55a.أمراضaقسمaaالتخصصاتالدواجنaويشملaواألسماكaالتالية:a

aأمراض-اaالدواجن.a

aأمراض-بaاألسماك.a

aa

a

a
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 الفصل الثاني

 نظام القبو  لواالنتقا  لوالقيد

 (6)المادة 

  نظام القبو 

يشترطaلقبولaمنaيتقدمaلو يحددaمجلسaالكليةaالقدرةaاالستيعابيةaللكليةaقبلaبدايةaكلaعامaدراسي 

a aاالولى aالجامعية aاالجازة aعلى aللحصول aالبيطري aالطب aبكلية aالطبيةa)للدراسة aالعلوم بكالوريوس

a:أنaيكونaمستوفياaللشروطaالعامةaالتيaتحددهاaالتشريعاتaالنافدةaللقبولaوهيaكالتالي(aبيطريةال

a5a.يعادلهــــاaماaأوaعلميaالعامةaالثانويةaالشهادةaعلىaحاصالaيكونaأن.a

5a.والجامعةaالكليةaتحددهاaكماaالنجاحaدرجاتaمجموعaعلىaمتحصالظaيكونaأن.a

a3a.والسلaالسيرةaحسنaيكونaوكأن.a

a4a.صحيــــــاaالئقاaيكونaأن.a

5a.الشخصيةaوالمقابلةaالقبولaامتحانaيجتازaأن.a

a5a.اخرىaجامعةaاوaكليةaبأيaمسجالaيكونaأال.a

a7a.aللدراسةaمتفرغaيكونaبالكليةأن.a

0a.استيفاالوافدي الطالب قبول يجوزaبعدaالشروط كافة ءن.a

9a.والتشريعات والقرارات اللوائح وفق الدراسة ونفقات الرسوم بدفع الوافد الطالب يتعهد أن aa

aaaaالصادرaبهاةaا والمعمولaلجامعةفي.a

 (7)المادة 

 شرلوط النقل

aيكونa aوأن aالمعترفaبها aالمناظرة aالتعليمية aالمؤسسات aبإحدى aالمقيدين aالطالب aانتقال aقبول يجوز

a:مستوفياaللشروطaالواردةaبالالئحةaالعامةaباإلضافةaللشروطaالتالية
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 من األقل على % 55 دراسة االجازةaالجامعيةaاالولى على للحصول المنتقل الطالب على يشترط-ا

a.للتخرجaبالكلية الالزمة المتطلبات

 .الaيكونaقدaصدرaقرارaبفصلهaمنaكليتهaاالصليةaأن-ب

 (8)المادة 

a إجراءات النقل للكلية

الدراسةaلمكتبaaبدءaقبلaأسابيعa4aأقصاهاaمدةaخاللaفيaللكليةaاالنتقالaبطلبaالطالبaيتقدمaأن -aأ

 .المسجل

aاالختصاصaجهاتaمنaمعتمدةaمنهاaالمنتقلaالكليةaمنaالرسميةaالمستنداتaبالطلبaيرفقa- aب

aالدراسيةaموضحا aالطلبaتقديمaوقتaبهاaالمقيدaالسنة aالتيaالمقرراتaعنaتفصيليةaبيانات،

 .aمقررaكلaفيaامتحانهaونتيجةaمقررaلكلaالساعاتaعدد،aأجتازها

مختصةaaعلميةلجنةaaاالنتقالaالمستوفيةaللشروطaللعرضaعلىaلباتمكتبaمسجلaالكليةaطaيحيل-ج

aالمعتمدةaللمقرراتaمطابقتهاaومدىaالطالبaدرسهاaالتيaالمقرراتaفيaللنظرa(لجنةaالمعادلة)

 .aaالبيطريaالطبaبكلية

aللجنة-دaالعلميةaالمختصةaأنaتقررaقبولaالطالبaقيدهوaaبالسنةaالمناسبةالدراسية.a

aaتقررaأنaللجنة-هـ aاستدراكية aمواد aaإذادراسة aرات aمستوىaيعادلaالaالطالبaمستوىaأنما

aبعدaإليهاaالمنتقلaالدراسيةaالسنةaفيaالطالبaقيدaالكليةaتعتمدaالحالةaهذهaوفيaبالكليةaaaaaالمقررات

aجميعaوفي.aاستثناءaنبدوaبالكليةaمقررaلكلaالمحددaموعدهاaفيaالمقررةaاالمتحاناتaبنجاحaاجتيازه

aيعادلaالaمقرراتaمنaدرسهaماaمستوىaأنaاللجنةaترىaالذيaالطالبaقبولaيجوزaالaالحاالت

a.بالكليةaالمقررaالمستوى

 (9)المادة 

منaقبلaaالمقابالتaالشخصيةaللطلبةaالمقبولينaبكليةaالطبaالبيطريالقبولaوaامتحاناتaتجرى 

a.يةلجنةaالقبولaالمشكلةaمنaقبلaمجلسaالكل
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 (11)المادة 

 aكليةaالىaالمنتقلينaالطالبaلمؤهالتa aالمعادالتaالالزمة aإلجراء aعلمية aمختصة تشكلaلجنة

a.الطبaالبيطريaمنaمؤسساتaتعليميةaمناظرة

 (11)المادة 

 aالدراسيةaالسنةaنظامaالكليةaتتبعaوتستمرaخمسaمدةaاألولىaالجامعيةaالدرجةaعلىaللحصولaالدراسة

a.سنوات

 (12)المادة 

 aثالثaالىaبالكليةaالدراسةaمراحلتنقسم:a

aاألولىالمرحلة:aaاألولىaالدراسيةaالسنةaوالثانيةوتشمل.a

aالثانيةالمرحلة:aالسنةaوتشملaaالثالثةالدراسية.a

aالثالثةالمرحلة:aaالرابعةaالدراسيةaالسنةaوالخامسةوتشمل.a

 (13)المادة 

يتخللهaaشهرaمايوaوينتهيaبنهايةأكتوبرaمنaكلaعامaaكونaبدايةaالعامaالدراسيaالجامعيaاألولaمنaشهرت

a.إجازةaنصفaالعامaالدراسيaلمدةaاسبوعين

 ( 14)المادة 

aاألماكنaفيaالمقررةaالعمليةaالتدريباتaيؤديaوأنaوالعمليةaالنظريةaالدروسaيتابعaانaالطالبaعلىaيجب

a.aوالمواعيدaالتيaتحددهاaالكلية

aالن aاالمتحان aدخول aمن aالطالب aيحرم aعن aغيابه aنسبة aتجاوزت aادا aمقرر aأي aفي من55a%aهائي

aدرجةaلهaوترصدaوالنظريةaالعمليةaالدروس(الصفرa)aمدةaفيaالكليةaتقبلهaبعذرaيتقدمaمالمaالمقررaفي

a.aأقصاهاaأسبوعينaمنaانتهاءaالعذر

a

a
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 (15)المادة 

أنaلديهaعذرaيمنعهaمنaaيجوزaلمجلسaالكليةaإيقافaقيدaالطالبaمدةaأقصاهاaسنةaدراسيةaواحدةaإذاaثبت

aالaاألحوالaجميعaوفيaالعذرaزوالaبعدaالطالبaبهaتقدمaإذاaالطلبaفيaالنظرaيجوزaوالaالدراسةaمواصلة

a.يجوزaإيقافaقيدaالطالبaألكثرaمنaمرةaواحدةaخاللaمدةaالدراسةaبالكلية

 (16)المادة 

 (االمتياز)الميداني العملي التدريب  

 

aا aاجتيازه aللنظامaيؤديaالطالبaبعد aكاملةaوفقا aسنة aلمدة aوميدانيا aعمليا aتدريبا aالنهائية متحاناتaالسنة

aوذلكa aوالمجاالتaالتيaتحددها aوالمواعيد aوفيaاألماكن aخارجها aأو aالكلية aداخل aالكلية، الذيaتضعه

aالعمليa aالتدريب aعلى aواالمتحانات aالدراسة aأحكام aوتسري aالتدريس aهيئة aأعضاء aإشراف تحت

aالذيaالطالبوالميدانيaبهaيكلفa.aالتدريبaمدةaاستكمالaاالبعدaخريجاaالطالبaيعتبرaالaالعمليaالميداني

a(.االمتياز)

 (17)المادة 

 aالقيدaلشروطaمستوفياaيكونaأنaالنهائيةaواالمتحاناتaالنصفيةaلالمتحاناتaالمتقدمaالطالبaفيaيشترط

a.ألحكامaهذهaالالئحةaوالئحةaالدراسةaبالجامعات

 (18)المادة 

a:تعقدaاالمتحاناتaالنهائيةaللدورينaاألولaوالثانيaبجميعaالسنواتaعلىaالنحوaالتالي 

a.ويعقدaبعدaأسبوعينaمنaانتهاءaالدراسة:aالدورaاألول

a.ويعقدaخاللaاألسبوعaاالولaمنaشهرaسبتمبر-:aالدورaالثاني
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 (19)المادة 

aوا aالرابعة aالتيaتدرسaفيaالسنة aللمواد aامتحانيمتحنaالطالبaبالنسبة aالرابعة aينلخامسةaخاللaالسنة

ويمتحنaالطالبaامتحانaنهائيaتحريرياaوعملياaوشفوياaفيaaكماaهوaموضحaبالجدولaالمرفقaيننصفي

a.نهايةaالسنةaالخامسةaفيaجميعaمقررaالمادة

 (21)المادة 

 aبمعدلaبهاaالمقيدaالسنةaفيaالطالبaيدرسهاaالتيaالمقرراتaفيaالنصفيةaاالمتحاناتaتجرىaخاللaمرتين

aوالثانيaديسمبرaشهرaمنaاألخيرaالنصفaخاللaاالولaالنصفيaاالمتحانaيجرىaأنaعلىaالدراسيaالعام

a.خاللaاألسبوعaاالخيرaمنaشهرaأبريل

aالمختصaالقسمaيقررهaالذيaللنظامaوفقاaاالمتحاناتaهذهaاجراءaالمادةaبتدريسaالقائمaويتولىaa.a

 (21)المادة 

كليةaبناءaعلىaاقتراحaمنaقسمaالدراسةaواالمتحاناتaمنحaفرصةaاستثنائيةaيجوزaبقرارaمنaمجلسaال 

aوكذلكa،والثانيةaاألولىaالسنةaتشملaوالتيaاألولىaالدراسيةaللمرحلةaبالنسبةaواحدةaدراسيةaسنةaولمدة

سةaلمنaسنةaاستثنائيةaواحدةaللمرحلةaالدراسيةaالثانيةaوالثالثةaوالتيaتشملaالسنةaالثالثةaوالرابعةaوالخام

a.تجاوزaالمدةaالدراسيةaالمحددةaبالكلية

 (22)المادة 

aلهaوترصدaراسباaيعتبرaمقبولaعذرaبدونaأكثرaأوaمقررaفيaالنهائيaاالمتحانaعنaيتغيبaطالبaكل

aدرجة(صفرa.)ويشتaالثانيaالدورaالىaبالدخولaلهaفيسمحaالكليةaمجلسaيقبلهaبعذرaتغيبaإذاaأماaأنaرط

a.يقدمaالعذرaفيaمدةaالaتتجاوزaأسبوعaمنaتاريخaامتحانaالمادةaالمتغيبaعنها

 (23)المادة 

a.جنائياaيجوزaللجنةaاالمتحاناتaوالمراقبةaعقدaامتحانaللطالبaالنزيلaبالمستشفىaأوaالموقوف 
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 (24)المادة 

قرراتaويجوزaاالنتقالaبمادةaالaيسمحaللطالبaاالنتقالaمنaمرحلةaإلىaأخرىaإالaإذاaنجحaفيaجميعaالم 

a.داخلaكلaمرحلة

 (25)المادة 

كماaينطبقaعليهaماaينطبقaعلىaطالبaتلكa.aعلىaالطالبaالراسبaإعادةaالموادaالتيaرسبaفيهاaفقط 

a.السنةaفيماaيستحدثaمنaمقرراتaجديدةaأوaتغييراتaمنهجيةaمختلفة

 (26)المادة 

aأ. a للتقديريaظ  :اتaاآلتيةقيمaأداءaالطالبaفيaكلaمقررaوفقا

 

 التقدير الدرجةa ت

5 a05منaa%aممتاز %555إلى 

5 a75منaa%aمنaأقلa05إلىaa% aجداظaجيد 

3 a55منaa%aمنaأقلa75إلىaa% aجيد 

4 a55منaa%aأقلa55إلىa% aالتخصص مقبولaلمواد)a

5aa55منaa%aأقلa55إلىa%aمقبولa(العامةaللمواد)a

5 a35منaa%aمنaأقلa55إلىaa% ضعيف 

7 aمنaأقلaإلىa35صفرaaa% aجداظaضعيف 

aب. aمقرراتaفيaظ 50aإالaإذاaتحصلaعلىa(aالموادaالعامةa)aوفيaجميعaاألحوالaالaيعتبرaالطالبaناجحا

a%وaالدرجاتaمجموعaمنaاألقلa55علىaa%التخصصيةaالمقرراتaفيaاألقلaعلىa. 
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 (27)المادة 

a.اaهوaموضحاaبالمعادلةيحسبaالتقديرaالعامaلنجاحaالطالبaعنaكلaسنةaعلىaحدةaكم 

aبالمادةaعليهاaالمتحصلaالدرجة(5سa)a×للمادةaالدراسيةaالساعاتaعددa(5سa)aaaaa

aaالدراسيةaللسنةaللساعاتaالكليaالمجموعa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaباإلضافة)+(a

aبالمادةaعليهاaالمتحصلaالدرجة(5سa)a×aللمادةaالدراسيةaالساعاتa(5س)عددaaa

aaaaaaaaaaaaaaaالدراسيةaللسنةaللساعاتaالكليaالمجموعa

aأساسaعلىaالبيطريaالطبaبكليةaالمقرراتaجميعaاجتازaالذيaللطالبaالنهائيaالتقديرaويحسب

a.متوسطaتقديراتهaالتيaتحصلaعليهاaفيaجميعaالسنوات

 ( 28)المادة 

aاالمتحانات النهائية

a:ىaالنحوaالتاليaتوزعaالدرجاتaللمقرراتaقبلaاإلكلينيكيةaعل

aالمجموعaالشفويaالعمليaaالنظريaالنهائيaإعمالaالسنة

55a%a55a%a55a%a55%a555a%a

aالنحوaعلىaاإلكلينيكيةaللمقرراتaوالشفويةaوالعمليةaالنظريةaالدرجاتaتوزيعaالتاليويكون: 

aالمادةaaإعمال

aالسنة

aالنظري

aالنهائيa

aالمجموع الشفويaالعملي

aوالتخديرaالجراحة

aاالشعةو

55%a45a%a30a% 55a%a555a%a

aوالتناسلياتaالتوليدaعلمa55%a45a%a35% 55%a555%a
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aوالمعديةaالباطنةa55%aa45a%a35%a55%a555%a

aعلىaالصحيةaالرقابة

aاللحوم

55%aa45a%a35%a55%a555%a

a55%a45a%a35%a55%a555%aرعايةaالحيوان

a

aa:وتوزعaدرجاتaاالمتحانaالعمليaعلىaالنحوaالتالي

3- 05aa%aللحاالتaتخصصaالدرجةaمن(cases) 

4- 55aa%aللتعريفاتaتخصصaالدرجةaمن((spots 

 : مع مراعاة النقاط التالية بالنسبة لالمتحانات النظرية لوالعملية

تجرىaاالمتحاناتaالعمليةaالنهائيةaفيaمواعيدaتدريسهاaاألسبوعيةaخاللaاألسبوعaاألخيرa- aأ

aالع aبخصوصaاالمتحانات aاما aالدراسة، aيليaمن aالذي aاليوم aفي aتجرى aاإلكلينيكية ملية

 .االمتحانaالنظريaللمقرر

aنهايةa- aب aبعد aوتبدأ aأسابيع aثالثة aتتجاوز aال aفترة aخالل aالنهائية تجرىaاالمتحاناتaالنظرية

aمباشرةaالدراسة 

 (31)المادة 

 a aللطالب aالشرفaاألولى aمرتبة aبتقديرتمنح aaالناجح aجميع aفي aممتاز aالدراسيةعام aالمراحل

مرتبةaالشرفaالثانيةaللطالبaالناجحaبتقديرaممتازaفيaالسنةaالنهائيةaشريطةaأالaيقلaaالكليةaوتمنحب

aجيدتقديرهaالعامaالسابقةaبالسنواتaجدا.a

a

a

a
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 (31)المادة 

 aاألولaالدورaامتحاناتaنتائجaالكليةaمجلسaتفويضيعتمدaويجوزaوالثانيaaالكليةaعميدaباعتماد

a.النتائج

 (32)المادة 

a.لنaنتائجaاالمتحاناتaمنaقبلaقسمaالدراسةaواالمتحاناتaبعدaاعتمادهاaمنaقبلaمجلسaالكليةتع 

 (33)المادة 

 كراسات اإلجابة

aيجوزaوالaوالمراقبةaاالمتحاناتaللجنةaورصدهاaتقييمهاaفورaالنهائيةaاالمتحاناتaإجابةaأوراقaتسليمaيتم

كماaيتولىaقسمaالدراسةa.aحوبةaبالنتائجaالنهائيةاعتمادaنتيجةaأيaمقررaماaلمaتسلمaأوراقaاإلجابةaمص

a.aواالمتحاناتaحفظaأوراقaاإلجابةaلالمتحاناتaالنهائيةaبالكليةaلمدةaسنةaكاملةaمنaتاريخaإعالنaالنتيجة

 (34)المادة 

 طلب المراجعة الموضوعية 

aمaعلىa aعلىaاالaتزيد aألوراقaإجابته aالموضوعية aبطلبaالمراجعة aللطالبaالتقدم قررينaمرةaيجوز

a:اإلجراءاتaوالضوابطaالتاليةaواحدةaوفق

5. aعنaألتزيدaمدةaخاللaبالكليةaواالمتحاناتaالدراسةa أنaيقدمaطلبaالمراجعةaإلىaقسم

 .أسبوعينaمنaإعالنaالنتائج

5. aيتقدمaالتيaالمراجعةaطلباتaوبحسبaالموضوعيةaللمراجعةaلجانaالكليةaمجلسaيشكل

aم aلجنة aكل aتتكون aأن aعلى aالطالب aاألقلaبها aعلى aتدريس aهيئة aأعضاء aثالثة ن

 .متخصصينaمنaبينهمaأستاذaالمقرر

 .يجوزaللطالبaالمعنىaأوaمنaينوبaعنهaحضورaالمراجعة .3

4. aالتيa علىaكلaلجنةaإعدادaتقريرaمسببaبالخصوصaيقدمaلمجلسaالكليةaخاللaالفترة

 .يحددهاaقرارaالتكليف
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منaالتقريرaفيaملفaالطالبaaثبتaصحةaادعاءaالطالبaتعدلaالنتيجةaوتودعaنسخةaإذا .5

aالتدريسaهيئةaعضوaويقدم(المقررaأستاذa)بالخصوصaمكتوباaتبريرا. 

 (35)المادة 

 النشاط العــــام

 

aأوaبالكليةaالمتوفرةaالعامaالنشاطaبمرافقaالعامةaاألنشطةaممارسةaبالكليةaمقيدaطالبaأليaيجوز

aالعمليةaالدروسaأوقاتaوخارجaفراغهaأوقاتaفيaالعامةالجامعةaاألنشطةaبينaومنaوالنظرية:a

5- aالعلميةaالمسابقاتaأوaالمعارضaإقامة 

5- aالمختلفةaالرياضيةaاألنشطة 

3- aوالثقافيةaالفنيةaاألنشطة 

 .المدةaوالزمانaالمخيماتaعلىaأنaيحددaمجلسaالكلية -4

 (36)المادة 

 

 احتفاالت التـــخرج

a

a:aلهاتنظمaالكليةaعقبaنهايةaكلaسنةaدراسيةaحفلةaتخرجaيتمaخال

5- aالطلبةaمنaوالمتميزينaالمتفوقينaوتكريمaالشهاداتaتوزيع 

 تكريمaأعضاءaهيئةaالتدريسaالمشهودaلهمaببذلaالجهدaوحسنaاألداء -5

3- aالمتميزينaالعاملينaتكريم 

a.يحددaمجلسaالكليةaموعدaوتاريخaالحفلaبالتنسيقaمعaمجلسaالجامعة
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 الفصل الثالث

 اإلنذار لوالفصل من الدراسة

 

 (37) المادة

 اإلنذارات 

a:فيaالحاالتaالتاليةaكتابيا يلفتaنظرaالطالبaوينذر

a.aإذاaانقطعaعنaالدراسةaأليaسببaكانaمدةaتزيدaعنaالشهرa . أ

 .aتحصلaعلىaتقديرaضعيفaجداaفيaأيaسنةaمنaالسنواتaالدراسيةaإذاa . ب

 .فيaاجتيازaأيaمقررaللمرةaالثانيةaخاللaدراستهaأخفقaإذا . ت

 (38)المادة 

 الدراسة بالكليةالفصل من 

aالحاالتaإحدىaفيaبالكليةaالدراسةaفيaحقهaوينتهيaقيدهaويشطبaتلقائياaمفصوالaالطالبaيعتبر

a:التالية

5) aبالكليةaدراستهaمدةaخاللaكاملةaدراسيةaسنةaمشروعaغيرaلسببaالدراسةaعنaانقطعaإذاa

5) aضعيفaعامaتقديرaعلىaتحصلaالإذاaهذهaفيaالمقررةaالدراسةaمدةaاستنفدaإذاaالئحة 

 إذاaصدرaبشأنهaقرارaفصلaمنaالكليةaبناءaعلىaقرارaصادرaمنaمجلسaالتأديب (3

4) aضعيفaعامaتقديرaعلىaتحصلaوالثانياداaاالولaالدراسيينaللعامينaجدا. 

5) aبالكليةaدراستهaمدةaخاللaإنذاراتaأربعةaعلىaتحصلaإذا 

5) aفيaالرسوبaمراتaعددaجاوزaأيإذاaaمعدلهaكانaأياaمراتaأربعaمقررين 
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 الفصل الرابع

 المخالفات التأديبية

 (39)المادة 

 يشكل ملحقاتها من مكان أي في أو الجامعة داخل فعال ارتكب إذا والتأديب للتحقيق الطالب يخضع

a.واجبه أداء عن االمتناع أوaوالكلية الجامعة في بها المعمول واللوائحaواألنظمة للقوانين مخالفة

يبaمنaتاريخaتسجيلهaبالدراسةaوحتىaزوالaهذهaالصفةaبتخرجهaأوaويظلaالطالبaخاضعاaألحكامaالتأد

a.إلغاءaتسجيله

 (41)المادة 

a:aالaيجوزaللطالبaارتكابaالمخالفاتaالتالية

5) aالجامعةaأوaبالكليةaالعاملينaأوaالطالبaأوaالتدريسaهيئةaأعضاءaعلىaاالعتداءa

5) aالتابعaالمرافقaأوaالجامعةaأوaالكليةaأموالaعلىaهالاالعتداء. 

3) aواالمتحاناتaالدراسةaبنظامaاإلخالل 

4) aالعامةaواآلدابaالعامaالنظامaيمسaأوaلألخالقaمنافaسلوكaأيaارتكاب 

 (41)المادة 

aأوaالشجارaأعمالaالطالبaأوaالعاملينaأوaالتدريسaهيئةaأعضاءaعلىaاالعتداءaمخالفاتaمنaيعد

a.العملوaالمنعaمنaأداءaالضربaأوaاإليذاءaأوaالسبaأوaالقذفaأوaالتهديدaاوaالتعرضaا

aأوaكتابةaأوaشفاهيةaالفعلaارتكبaسواءaعليهaالمعتديaوبحضورaعلنيةaبصورةaتمaإذاaاالعتداءaويتحقق

a.باإلشارة

a

a

a
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 (42)المادة 

aaاألدواتaأوaللمعداتaإتالفaأوaاستيالءaكلaالكليةaأوaالجامعةaأموالaعلىaاالعتداءaمخالفاتaمنaيعد

أوaإحدىaالمرافقaالتابعةaلهاaسواءaبإتالفهاaأوaبجعلهاaليستaصالحةaلالستعمالaaالتابعةaللجامعةaأوaالكلية

a.كلياaأوaجزئياaوتقعaالمخالفةaسواءaتمتaبصورةaمتعمدةaأوaباإلهمال

 (43)المادة 

aماaواالمتحاناتaالدراسةaبنظامaاإلخاللaمخالفاتaمنaيلييعد:a

لوثااائقaسااواءaكانااتaصااادرةaعاانaتزوياارaالمحاارراتaالرسااميةaمثاالaالشااهاداتaواإلفاااداتaأوaا -5

a.الجامعةaأوaعنaغيرهاaإذاaكانتaذاتaصلةaبإجراءاتaالدراسة

5- aطالابaدخاولaللشخصيةaانتحاالaويعدaلغيرهaأوaللفاعلaمصلحةaلتحقيقaسواءaالشخصيةaانتحال

aاالمتحانaألداءaالممتحنaعنaبدالaغيرهaوتسرياوaaذلاكaساهلaمانaوكالaالطاالبينaعلىaالعقوبة

 .الطالبيهaمنaأوaكانaشريكاaف

 .إثارةaالفوضىaأوaالشغبaوعرقلةaسيرaالدراسةaأوaاالمتحاناتaبأيةaصورةaكانت -3

4- aغيرهااaأوaالنتاائجaأوaالتقيايمaأوaاالمتحانااتaسايرaيخاصaفيمااaالعااملينaأوaاألساتذةaعلىaالتأثير

aالدراسةaبشؤونaيتعلقaواالمتحاناتمما. 

بأيةaصورةaمنaالصورaويعتبرaمنaقبيلaaممارسةaأعمالaالغشaفيaاالمتحاناتaأوaالشروعaفيها -5

aتسااعدaأجهازةaأوaأدواتaأوaأوراقaأياةaاالمتحانااتaقاعةaإلىaالطالبaإدخالaالغشaفيaالشروع

aمانaبإدخالهاaمرخصاaيكنaلمaماaاالمتحاناتaموضوعaالدراسيaبالمنهجaعالقةaذاتaالغشaعلى

 .aقبلaلجنةaاالمتحانات

نaالتحقيقaأوaمجالسaالتأديبaالمشاكلةaوفقااaإلحكاامaهاذهaاالمتناعaعنaاإلدالءaبالشهادةaأمامaلجا -5

 .الالئحة

 .aأيةaمخالفةaللقوانينaواللوائحaوالنظمaالمتعلقةaبالتعليمaالعالي -7
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 (44)المادة 

a:aيعدaسلوكاaمنافياaلألخالقaوالنظامaالعامaواآلدابaالعامةaاألفعالaالتالية

الةaالرضاaيعدaالطرفaاألخرaاالعتداءaعلىaالعرضaولوaتمaبرضاaالطرفaاألخرaوفىaح -aأ

a.aشريكاaفيaالفعلaوكذلكaخدشaالحياءaالعام

 .تعاطيaالمخدراتaأوaالمسكراتaأوaالتعاملaفيهاaبأيةaصورةaمنaالصورa- aب

 تداولaاألشياءaالفاضحةaأوaتوزيعهاaأوaعرضهاa- aت

 .ةكلaماaمنaشأنهaاإلخاللaبالشرفaوفقاaللقوانينaالنافذةaأوaالمساسaباآلدابaواألخالقaالعام -aث

األزياءaaارتداءالظهورaبمظهرaغيرaالئقaداخلaالمؤسسةaالتعليميةaأوaإحدىaمكوناتهاaأوa- aج

aفيaالمبالغةaأوaللحشمةaالتزينالمنافية. 

 (45)المادة 

aالموادaفيaالواردaالتعدادaيعد(45a–a45a–a43a-44a)الحصرaالaالمثالaسبيلaعلىaaاسلوكوايa

aيعتبرمحظوراaاخرaمخالفاaوالنظaللتشريعاتaالجامعاتaفيaبهاaالمعمولaوالكلياتم.a

 

 الفصل الخامس

 العقوبات التأديبية

 (46)المادة  

 

aارتكبaإذاaدراسيتينaسنتينaعنaتقلaالaلمدةaالدراسةaعنaباإليقافaالطالبaأحديعاقبaaاألفعال

aالمادةaفيaعليهاa(45)المنصوصaالالئحةaهذهaمنa.aارتكابهaتكررaاداaالكليةaمنaالطالبaويفصل

a.aدaهذهaاألفعالالح

a

a
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 (47)المادة 

aارتكبaإذاaدراسيةaسنةaعنaتقلaالaلمدةaالدراسةaعنaباإليقافaالطالبaأحديعاقبaaاألفعال

aالمادةaفيaعليهاa(45)المنصوصaaتكرارaعندaالعقوبةaاألفعال،وتضاعفaaالaاألحوالaجميعaوفى

a.الجامعةأحدثهاaبأموالaaيحوزaعودةaالطالبaلمواصلةaالدراسةaإالaإذاaدفعaقيمةaاإلضرارaالتي

 (48)المادة 

aالمادةaفيaعليهاaالمنصوصaالمخالفاتaعلىa(43)يعاقبaالتاليaالنحوaعلىa:a

aدراسيتينaكليعاقبaالوقوفaعنaالدراسةaلمدةaالaيقلaعنaسنةaدراسيةaوالaتزيدaعلىaسنتينa) aأ

aالفقرتينaفيaالواردةaالمخالفاتaارتكبaف(5-5)منaالدراسةaمنaالطالبaويفصلa،aنهائياaصال

a.aعندaتكرارaاألفعال

يعاقبaالطالبaبالحرمانaمنaدخولaاالمتحاناتaكلياaأوaجزئياaإذاaارتكبaالمخالفاتaالمحددةaفيa) aب

aالمخالفة(4-3)الفقرتينaفيهاaارتكبaالنيaالمادةaفيaملغياaامتحانهaيعتبرaاألحوالaجميعaوفىa،a. 

بإلغاءaنتيجةaامتحانهaفيaدورaواحدaa(5)ةaيعاقبaكلaمنaارتكبaالمخالفةaالواردaبيانهاaفيaالفقر (aت

ويجوزaلمجلسaالتأديبaإلغاءaامتحانهaلسنةaكاملةaويفصلaالطالبaفصالaنهائياaعندaaعلىaاألقل

aالفعلتكرار. 

بالحرمانaمنaحقوقaالطالبaa(7-5)يعاقبaعلىaالمخالفاتaالمنصوصaعلياaفيaالفقرتينa) aث

a.aسنةaدراسيةaواحدةaالنظاميaأوaاإليقافaعنaالدراسةaمدةaالaتزيدaعلى

 (49)المادة 

aلالشتباهaتدعوaقرائنaوجدتaإذاaالطالبaتفتيشaاالمتحانaقاعةaعلىaالمشرفينaأوaالمراقبةaللجنةaيجوز

aموضوعaبالمقررaعالقةaلهاaأجهزةaأوaأدواتaأوaأوراقاaحيازتهaفىaاالمتحان،بأنaaإخراجaلهمaيجوزaكما

لجنةaاالمتحانaأوaبدأaفيaارتكابaأعمالaالغشaوفيaجميعaaالطالبaمنaقاعةaاالمتحانaإذاaخالفaتعليمات

a.aاألحوالaيعتبرaامتحانهaملغيا

a
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 (51)المادة 

aسنةaعنaتقلaالaلمدةaالدراسةaعنaبالوقفaواليعاقبaدراسيةaaعلىaكلتزيدaسنتينaaإحدىaارتكبaطالب

aالمادةaفيaعليهاaالمنصوصa(44)األفعالaاaهذهaتكرارaعندaنهائياaالطالبaالفعالويفصل.a

 (51)المادة 

aيجوزaوالa،الوقفaمدةaطيلةaاالمتحاناتaإلىaالتقدمaمنaالطالبaحرمانaالدراسةaعنaاإليقافaعلىaيترتب

a.للطالبaاالنتقالaإلىaأيaكليةaأوaمعهدaأخرaإثناءaسريانaمدةaالعقوبة

 الفصل السادس

 إجراءات التأديب

   (52)مادة 

 اإلبالغ عن المخالفة

وعaمخالفةaللقوانينaواللوائحaواألنظمةaالمعمولaبهاaفيaالكلياتaأوaالجامعةaأنaيقدمaعلىaكلaمنaيعلمaبوق

aهذهaعنaالمخالفة،بالغاaaأوaالكليةaمجلسaالىaالواقعةaعنaمكتوباaتقريراaالجامعةيتضمن.a

 (53) المادة

 aaلجنة التحقيق

الثةaأعضاءaمنaهيئةaفورaاإلبالغaعنaالواقعةaيتعينaعلىaعميدaالكليةaتكليفaلجنةaللتحقيقaمنaث

a.aالتدريسaيكونaأحدهمaمقرراaللجنةaوتحالaإليهاaالمخالفاتaمنaقبلaالعميدaأوaالوكيلaفورaاإلبالغaعنها

 (54)مادة 

 إعالم الطالب بالتحقيق

a،اإلعالمaفيهaتمaالذيaاليومaيحسبaوالa،األقلaعلىaكاملaبيومaموعدهaقبلaبالتحقيقaالطالبaإعالمaيتم

a.حقيقaفوراaفيaحالةaالضرورةaواالستعجالويجوزaأنaيتمaالت
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 (55)مادة 

 تقرير لجنة التحقيق

aالتحقيقaمنaاالنتهاءaبعدa,aبهaإعالمهaمنaبالرغمaللتحقيقaالطالبaحضورaعدمaعندaأوa,aالمكلفaيقدم

aكلفتهaالتيaالجهةaإلىaتقريرهaبالتحقيق.a

 (56)المادة 

 ثبوت المخالفة

 .اaشكلتaلجنةaالتحقيقaيحالaالطالبaلمجلسaتأديبفيaحالةaتبوثaالمخالفةaالتيaلغرضه

 (57)مادة ال

aمجلس التأديب

aمنaالتدريسaهيئةaمنaأعضاءaثالثةaمنaيتكونaالكليةaعميدaمنaبقرارaللتأديبaمجلسaذوييشكلaaالخبرة

aالشؤونaعنaوعضوaالطلبةaاتحادaمنaمندوبaوبحضورaالقانونية،والدرايةaaإحالتهaتمتaمنaإعالمaويتم

aأيام،عنaثالثةaaالaتقلوذلكaخاللaمدةaaأمامه،جلسaالمذكورaبالموعدaالذيaينبغيaفيهaالمثولaعلىaالم

aمنaاإلعالمaفيهaتمaالذيaاليومaيحتسبaبينها،والaaفرصةaلهaتعطىaمقبولaبعذرaالطالبaتغيبaحالةaوفي

aخاللaالمجلسaامامaللمثولa40ثانيةaساعة.a

والaيجوزaلمنaاشتركaفيaلجنةa.aسaقرارهaغيابياوفىaحالةaالتغيبaبدونaعذرaمقبولaيصدرaالمجل

a.التحقيقaأنaيكونaعضواaبمجلسaالتأديب

 (58)المادة 

aيجوزaكماa،الشهودaاستدعاءaللمجلسaويجوزa،الطالبaأقوالaسماعaبعدaقراراتهaالتأديبaمجلسaيصدر

a.aلهaاستدعاءaمنaقامaبالتحقيق

a

a

a
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 (59)المادة 

aاإلعالن عن موعد التحقيق ألو التأديب

aاإلعالناتaبلوحةaالتأديبaأوaالتحقيقaموعدaعنaاإلعالنaبالكلية،يتمaaبذلكaالعلمaعلىaقرينةaذلكaويعتبرa

 (61)المادة 

aقرارات مجلس التأديب

aمجلسaمنaاعتمادهاaبعدaإالaنافذةaتعدaوالa،األعضاءaأصواتaبأغلبيةaقراراتهaالتأديبaمجلسaيصدر

بالفصلaفالaتعدaنافذةaإالaبعدaاعتمادهاaمنaمجلسaالجامعة،aaأماaالقراراتaالصادرةaعنaالمجلس.aالكلية

aأيaفيaالمفصولaالطالبaتسجيلaدونaللحيلولةaبالقرارaليبياaفيaالعلياaوالمعاهدaالجامعاتaكافةaوتبلغ

a.منها

 (61)المادة 

aaإعالن قرار مجلس التأديب

تودعaنسخةaثانيةaبالملفaيعلنaقرارaمجلسaالتأديبaبلوحةaاإلعالناتaبالكلية،aوتسلمaنسخةaمنهaو

a.الشخصيaللطالب

 (62)المادة 

 انقضاء الدعوى

aأوaالتأديبيةaالدعوىaانقضاءaيؤثرaوالaالكليةaمنaانسحابهaأوaالطالبaبوفاةaالتأديبيةaالدعوىaتنقضي

a.الحكمaفيهاaعلىaالدعاوىaالجنائيةaأوaالمدنيةaالناشئةaعنaالواقعة

 (63)المادة 

 أديبالطعن في قرارات مجلس الت

aيجوزaوالa،اعتمادهاaبعدaنهائيةaالالئحةaهذهaألحكامaطبقاaتصدرaالتيaالتأديبaمجالسaقراراتaتعتبر

a.الطعنaفيهاaاالaبالطرقaالقضائيةaالمقررةaبموجبaالتشريعاتaالنافدة

 



0202 ابلسجامعة طر –كلية الطب البيطري / دليل الطالب   

                                   

29 
 

 (64)المادة 

 aاالولىaالجامعيةaاإلجازةaمرحلةaطالبaعلىaالالئحةaهذهaأحكامaتسري(البكالوريوسa)aبكلية

 .الطبaالبيطريaجامعةaطرابلس

 (65)مادة ال

aرقمaالعاليaالتعليمaتنظيمaالئحةaأحكامa(555)تطبقaa5555لسنةaaالعامةaالشعبيةaاللجنةaعنaالصادرة

a.الالئحةكلaالحاالتaالتيaلمaيردaحكمaفيهاaبهذهaaفي(aسابقا)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


