
 سياسة قبول الطلبة وانسجامها مع رؤية ورسالة الكلية.

 .للطلبة الجدد ضوابط وشروط القبول -1
 أن يكون المتقدم حاصاًل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ، وفق القوانين واللوائح النافذة. -
والشروط المنصوص  على الطالب توفير المستندات التي تقررها إدارة الكلية ، مع مراعاة اتباع الضوابط -

 عليها بهذا الخصوص ، وفق القوانين واللوائح النافذة.
على الطالب تقديم كل البيانات الخاصة به وتوفير كل المستندات المطلوبة مع تحمله لمسئولية صحتها  -

 .  ومطابقتها للشروط والضوابط المقررة والنافذة من الجهات والهيئات المنظمة للعملية التعليمية في ليبيا
للطالب الحق في اختيار البرنامج الذي يرغبه وذلك وفق تخصصه ، مع مراعاة اللوائح والقرارات التي  -

 تنظم ذلك.
 المستندات المطلوبة لتسجيل الطالب المستجد : -1.1

 النسخة األصلية للشهادة )الثانوية أو ما يعادلها(  -
 شهادة الميالد اإلدارية. -
 الشهادة الصحية. -
 (. 6x4شخصية حديثة بحجم )( صورة 8عدد ) -
 ( .5/1/1تعبئة نموذج البيانات الشخصية لتسجيل طالب )نموذج  -
  الطلبة الجدد الوافدين:المستندات المطلوبة لتسجيل  – 2.1

 النسخة األصلية للشهادة )الثانوية أو ما يعادلها(. -
 اعتماد الشهادة من الجهات المختصة في الدولة الليبية. -
 صورة عن جواز السفر للطالب.  -
 صورة عن جواز السفر لولي أمر الطالب. -
 صورة عن إقامة الطالب أو ما يعادلها من مستند قانوني. -

 .لطالب منتقل ضوابط وشروط القبول -2
 يتم قبول الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى وفق الضوابط والشروط التالية :



المستندات الرسمية التي تتضمن )المواد التي تم دراستها ، المحتوى العلمي أن يقدم الطالب المنتقل كل  -
 للمواد ، الوعاء الزمني للمواد ، درجة كل مادة(.

 أن ال يزيد عدد المواد الدراسية المعادلة للطالب عن نصف المواد المعتمدة بالكلية لتخرج الطالب. -
 قبل الجهة المختصة بالمعادالت بالكلية. على الطالب دراسة المواد التي لم يتم معادلتها من -
 (.50ال يتم معادلة المواد الدراسية التي تقل عن درجة )  -
 يحسب المعدل العام لتخرج الطالب على أساس عدد الوحدات والمقررات التي انجازها بالكامل. -
 (.5/2/17تتم عملية معادلة المواد وفق نموذج معادلة مقررات دراسية )نموذج -
  منتقل:ستندات المطلوبة لتسجيل طالب الم – 1.2

 النسخة األصلية للشهادة )الثانوية أو ما يعادلها(. -
 كشف درجات أصلي معتمد من المؤسسة التعليمية المنتقل منها. -
كشف بالمقررات الدراسية من حيث المفردات والوعاء الزمني معتمد من المؤسسة التعليمية المنتقل   -

 منها.
 رية.شهادة الميالد اإلدا -
 الشهادة الصحية. -
 ( 6x4( صورة شخصية حديثة بحجم )8عدد ) -
 (.5/1/1تعبئة نموذج البيانات الشخصية لتسجيل طالب )نموذج  -
 (.5/1/2تعبئة نموذج تسجيل طالب )مستجد / منتقل( ، )نموذج  -

 

 


