احلكومت الليبيت املؤقتت

Libyan government
Ministry of education

وزارة التعليم

National Board for Technical and Vocational Education

اهليئت الوطنيت للتعليم التقني والفني

Management of Technical Colleges and Higher Technical Institute

إدارة الكلٌات التقنٌة والمعاهد التقنٌة العلٌا
دلٌل إرشادي لطالب

Guide for Students
In Technical Colleges and Higher Technical Institutes

الكلٌات التقنٌة والمعاهد التقنٌة العلٌا

Preparation:

إعداد
1.

Saleh Rezk Aghneiwa

 صالح رزق محمود اغنٌوه. أ.1

2.

Abdul Basit Abdul Rahman Abdul Razek

 عبد الباسط عبد الرحمن عبد الرازق. أ.2

3.

Mokhtar Hamad Mohammed Abdelmalek

 مختار حمد محمد عبد المالك. أ.3

4.

Mosa Mohammed Ali

 موسى محمد علً شماطه. أ.4

5.

Saleh Mohammed Saleh

 صالح محمد صالح بوشٌبه. أ.5

 م2019 / 2018 : ًالعام الدراس

The Academic Year : 2018 / 2019

التعرٌف بالكلٌات التقنٌة المعاهد التقنٌة العلٌا :

انهنذست انكهربائيت تخصص عاو (( انفصم األول ))

أسى انًقرر

انىحذاث

انساعاث
األسبىعيت

1

نغت انجهيزيت تخصصيت I

2

2

0

2

انساليت وانصحت انًهنيت

2

2

0

3

يبادئ انكيًياء انعايت

2

2

0

4

انرياضياث انهنذسيت
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5

انفيزياء انتخصصيت
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6

انهغت انعربيت
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7

تطبيقاث انحاسىب

3

1

3

8

انىرشت انكهربائيت

3

0

6

20
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ث

يجًىع انىحذاث وانساعاث األسبىعيت اننظريت وانعًهيت

ع

ٌ
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يجًىع انساعاث األسبىعيت

هنذست انحاسىب تخصص تقنيت يعهىياث (( انفصم األول ))

أسى انًقرر

انىحذاث

انساعاث
األسبىعيت

1

نغت انجهيزيت تخصصيت I

2

2

0

2

أسس هنذست كهربائيت

2

2

0

3

يبادئ انكيًياء انعايت

2

2

0

4

انرياضياث انهنذسيت

3

3

0

5

انفيزياء انتخصصيت

3

2

2

6

انهغت انعربيت

2

2

0

7

يبادئ انحاسىب

3

1

3

8

انرسى انهنذسي

3

0

4
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9

ث

يجًىع انىحذاث وانساعاث األسبىعيت اننظريت وانعًهيت
يجًىع انساعاث األسبىعيت

⑧

ع

ٌ

25

الكلٌات التقنٌة والمعاهد التقنٌة العلٌا مؤسسات تختص بالتعلٌم التقنً والفنً فً المجاالت
المهنٌة الفنٌة والتقنٌة المختلفة وتمنح درجة البكالورٌوس والدبلوم المهنً التخصصً والدبلوم
العالً ولها ذمة مالٌة وإدارٌة مستقلة  ،تتبع الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً.
الهدف من الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا :
 .1تهدف الكلٌات التقنٌة والمعاهد التقنٌة العلٌا إلى أعداد وتدرٌب وتخرٌج الكفاءات فً
المجاالت المهنٌة الفنٌة والتقنٌة المختلفة  ،وأٌة تخصصات مستحدثة تعتمدها
الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً.
 .2الرفع من كفاءة من سبق تأهٌلهم فً هذه المجاالت من خالل برامج تدرٌبٌة متخصصة
تقٌمها الكلٌات التقنٌة والمعاهد التقنٌة العلٌا لهذا الغرض  ،وذلك إلٌجاد قاعدة بشرٌة
مؤهلة  ،وقادرة على اإلٌفاء بمتطلبات خطط التحول والتنمٌة .
 .3تهدف إلى إجراء البحوث التطبٌقٌة العلمٌة المتخصصة  ،وربطها بالواقع وتوطٌد
العالقة مع المؤسسات التقنٌة والمهنٌة المناظرة والمشاركة فً المؤتمرات والندوات
ذات العالقة باختصاص الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا.
اللغة العربٌة هً لغة الدراسة والتدرٌب الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا فً لٌبٌا كما ٌجوز
استخدام اللغة غٌر العربٌة للمواد ذات الطبٌعة الخاصة.
نظام القبول :
تقترح إدارات الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا " وفقا ً لإلمكانٌات المتاحة " عدد الطلبة الذٌن
ٌمكن قبولهم للدراسة بالمعاهد والكلٌات التقنٌة والفنٌة وٌتم تحدٌد أعداد الطالب لكل معهد وفقا ً
للسٌاسة التً تضعها الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً.
شروط القبول :
 .1أن ٌكون حاصالً على الشهادة الثانوٌة أو ما ٌعادلها من جهة االعتراف المختصة.
 .2أن ٌكون قادراً صحٌا ً على متابعة المحاضرات فً تخصصه المرغوب .
①

.3

اإلجراءات المطلوبة لاللتحاق بالكلٌات التقنٌة المعاهد التقنٌة العلٌا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

طلب االلتحاق بالمعهد موقع من الطالـــــــب .
شهادة مٌالد للطالب واألب واألم وشهادة إقامة من السجل المدنً.
وثٌقة النجاح األصلٌــــــــــــــــــة .
شهادة حسن السٌرة والســــــــــــــلوك .
عدد أربع صور شمسٌة مقـــــــاس  6 6 4سم .
شهادة اللٌاقة الصحٌـــــــــــــــــــة .
تعهد كتابً بااللتزام باللوائح والنظم المعمول بها بالمعهد.
ملء استمارة التعرٌف بالطالب والتوقٌع علٌــــــها .

انساعاث
األسبىعيت

أسى انًقرر

انىحذاث

.4
.5
.6

أن ٌكون حاصالً على النسبة المئوٌة المعتمدة للقبول وفق النظم التً تحددها الهٌئة
الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً.
أن ٌكون مؤمنا ً بقٌم المجتمع وتوجهاته.
أن ٌجتاز الطالب امتحان المقابلة الشخصٌة.
التفرغ الكامل للدراسة والتدرٌب.

هنذست انعًارة واإلنشاء تخصص انهنذست انًعًاريت (( انفصم األول ))
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نغت انجهيزيت تخصصيت I
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انىرش انًيكانيكيت
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يجًىع انىحذاث وانساعاث األسبىعيت اننظريت وانعًهيت
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ٌ
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يجًىع انساعاث األسبىعيت

انهنذست انًيكا نيكيت تخصص انتكييف وانتبريذ (( انفصم األول ))

تقدم هذه المستندات إلى مكتبب التسبجٌل والدراسبة واحمتحانبات خبالل المبدة التبً ٌعلبن عنهبا

التخصصات بالكلٌات التقنٌة المعاهد التقنٌة العلٌا:


قسم الهندسة الكهربائٌة (( أنظمة القدرة  +اتصاالت )).



قسم الهندسة االلكترونٌة (( تقنٌة المعلومات  +إدارة قواعد بٌانات )).



قسم الهندسة المٌكانٌكٌة (( التكٌٌف والتبرٌد  +محركات احتراق داخلً)).



قسم هندسة العمارة واإلنشاء ((رسم معماري  +حساب تكالٌف )).

أسى انًقرر

انىحذاث

الكلٌة أو المعهد.
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نغت انجهيزيت تخصصيت I
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انساليت وانصحت انًهنيت
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يبادئ انكيًياء انعايت
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انرياضياث انهنذسيت
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انفيزياء انتخصصيت
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2

6

انهغت انعربيت

2

2

0

7

تطبيقاث انحاسىب

3
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3
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انىرش انًيكانيكيت

3

0

6

20

14

11

ث

يجًىع انىحذاث وانساعاث األسبىعيت اننظريت وانعًهيت

المقررات الدراسٌة الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا معتمدة من الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً
والفنً.
②

انساعاث
األسبىعيت

يجًىع انساعاث األسبىعيت

⑦

ع

ٌ
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الغش فً االمتحانات أو الشروع فٌه .
انتحال الشخصٌة بأي صورة من الصور .
االمتناع عن حضور المحاضرات أو االمتحانات أو التحرٌض على ذلك .
االعتداء على أي من العاملٌن أو الطلبة أو اإلساءة إلٌهم أو منعهم من أداء عملهم بأي
شكل من األشكال .
تروٌج أي أفكار تتنافى مع قٌم المجتمع وتوجهاته.
كل عمل أو عبث أو استخفاف من شأنه اإلخالل بسٌر العملٌة التعلٌمٌة أو التدرٌبٌة
المعاهد  ،وعدم انتظامها بصورة طبٌعٌة .
االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقٌق أو مجالس التأدٌب المشكلة وفقا ً
ألحكام هذه الالئحة .

العقوبات التأدٌبٌة المقررة هً :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الالئحة التنظٌمٌة :
تكون مدة الدراسة بالكلٌات التقنٌة أربع سنوات والمعاهد التقنٌة العلٌا ثالثة سنوات بمعدل
فصلٌن دراسٌٌن فً كل سنة على أن ٌخصص الفصل األخٌر للتدرٌب المٌدانً وتقدٌم
المشروع.
ً
مدة كل فصل دراسً ستة عشر أسبوعا بما فً ذلك فترتً التسجٌل واالمتحانات وفق نظام
الفصل الدراسً المغلق  ،حٌث تقسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن :
فصل الخرٌف  ،بداٌته من بداٌة شهر سبتمبر وٌنتهً فً  15من شهر ٌناٌر .
فصل الربٌع  ،بداٌته من بداٌة شهر مارس وٌنتهً مع نهاٌة شهر ٌونٌو .
تكون الدراسة الكلٌات التقنٌة والمعاهد العلٌا نظرٌا ً وعملٌا ً وتبوز درجبة المقبرر النظبري
والعملً وفق األتً :
 % 44من الدرجة إلعمال الفصل الدراسً مقسمة على االمتحانات العملٌة والنظـــــرٌة.
 % 64من الدرجة المتحانات نهاٌة الفصل الدراسً مقسمة على االمتحانات العملٌة والنظرٌة

الحرمان من حضور المحاضرات  ،والتدرٌبات العملٌة فً بعض المواد لمدة ال
تتجاوز أسبوعا ً .
الحرمان من دخول الكلٌة أو المعهد  ،واالنتظام فً الدراسة والتدرٌب لمدة ال تتجاوز
أسبوعٌن .
الحرمان من المزاٌا كلٌا ً  ،أو جزئٌا ً .
إلغاء االمتحان فً مادة  ،أو أكثر .
اإلٌقاف عن الدراسة والتدرٌب لمدة ال تتجاوز فصل دراسً واحد .
الفصل النهائً من الكلٌة أو المعهد .

وٌشترط لنجاح الطالب فً أي مقرر الحصول على نسبة ال تقل عن  % 54من الدرجة
المقررة لالمتحان النهائً فً جزئٌه العملً والنظري وفً حالة عدم حصول الطالب على
النسبة المطلوبة ٌرصد له صفرا فً االمتحان النهائً .
ٌحسب المعدل الفصلً بضرب درجة كل مقرر فً عدد وحدات ذلك المقرر  ،ثم ٌجمع حاصل
الضرب  ،وٌقسم على مجموع الوحدات التً درسها الطالب  ،وال تحسب ضمنها المقررات
التً تغٌب عنها الطالب بعذر مقبول من إدارة المعهد وٌحسب المعدل التراكمً بنفس الطرٌقة
 ،مع إضافة مجموع الوحدات  ،ومجموع الدرجات السابقة إلى الالحقة وقسمة ناتج عدد
الدرجات على عدد الوحدات التراكمٌة كما هو موضح بالمعادالت أدناه:

وفٌما ٌلً توضٌح لمقررات الفصل األول فً كل تخصص  :

⑥

③

على الطالب تجدٌد القٌد فً كل فصل دراسً وٌتم تجدٌد القٌد وفق النماذج الخاصة بذلك وفً
المواعٌد التً تحددها اللوائح الداخلٌة.
ٌحظر على الطالب التحدث أثناء االمتحان أو الغش بأٌة صورة من الصور أو الشروع فٌه.
أو عدم اصطحاب بطاقة التعرٌف الخاصة به ,أو القٌام بكل ما من شانه اإلخالل بنظام
االمتحان ,وعند المخالفة ٌقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة االمتحان وكتابة تقرٌر بذلك
وإحالته إلى رئٌس لجنة االمتحانات والمراقبة.

مشارٌع التخرج :
ح ٌعتبر الطالب مؤهالً للقٌام بالتدرٌب المٌدانً أو مشرو
المقررات الدراسٌة بنجاح وبمعدل تراكمً ح ٌقل عن .%55


على الطالب متابعة المحاضرات النظرٌة والعملٌة وٌتم حرمان الطالب من االمتحان فً
المقررات التً ٌقل حضوره فٌها عن  ,%75وال تحسب مدة الغٌاب المشروع ضمن مدة
الغٌاب ,وتبٌن اللوائح الداخلٌة كٌفٌة رصد الحضور والغٌاب واآلثار المترتبة علٌه.
وفً كل األحوال ٌفصل الطالب من التدرٌب بالكلٌات والمعاهد إذا تغٌب مدة فصل دراسً
بدون أن ٌقدم عذرا تقبله إدارة الكلٌة أو المعهد خالل فترة زمنٌة أقصاها أسبوع من بداٌة
الفصل الدراسً التالً.



ٌقوم الطالب بالتنسٌق مع القسم العلمً المختص بتقدٌم خطة بحث لمشروع التخرج فً
مجال تخصصه  ،على أن تشمل وصفا ً للمشروع وأهدافه ومدى االستفادة منه ،
وخطوات العمل  ،وٌتم اعتماد موضوع الدراسة من القسم العلمً المختص ،وٌعٌن
للطالب عضو هٌئة تدرٌس ٌتولى اإلشراف علٌه وٌقوم بتوجٌهه طٌلة المدة المقررة
للدراسة المٌدانٌة ,وٌقوم بالتسجٌل فً مشروع التحرج من بداٌة الفصل األخٌر لتخرجه.
.
ٌقٌم المشرو على النحو التالً :
 % 64 oمن الدرجة الكلٌة للجنة المناقشـة .
 % 34 oمن الدرجة الكلٌة لألستاذ المشرف .
 % 14 oمن الدرجة الكلٌة للقسم المختـص .

حقوق الطالب :




ٌجوز إجراء امتحان للدور الثانً للطالب الراسبٌن فً مقررٌن على األكثر من طالب
الفصل النهائً ,وٌجرى مع بداٌة الفصل الدراسً التالً.
ٌجوز للطالب إٌقاف قٌده خالل شهر من بداٌة الفصل الدراسً أو ثالثة أشهر من بداٌة
السنة الدراسٌة  -بحسب األحوال – وذلك لسنة واحدة طٌلة فترة دراسته وال تحسب ضمن
مدة الدراسة.
ً
ٌحق للطالب الراسب طلب المراجعة فٌما ال ٌزٌد عن مقررٌن وذلك وفقا للشروط
والضوابط التً تحددها وزارة التعلٌم.

التدرٌب المٌدانً :
ٌعد التدرٌب العملً المٌدانً فً مجال االختصاص أحد متطلبات الحصول على درجة
البكالورٌوس بالنسبة للكلٌات التقنٌة ودرجة الدبلوم التقنً العالً بالنسبة للمعاهد العلٌا ,وتكون
مدته فصل دراسً كامل على األقل  ،وٌقوم الطالب بالتنسٌق مع القسم المختص لتحدٌد جهة
التدرٌب العملً ,كما ٌقوم باالطالع على خطة التدرٌب واإلجراءات المتعلقة به من حٌث
طبٌعة األعمال المكلف بها ومواعٌد العمل ومدته والتقارٌر المطلوب منه تقدٌمها.
④

التخرج إح إذا اجتاز جمٌع

وح ٌعتبر المتدرب ناجحا إح إذا تحصل على  % 65من الدرجة المخصصة للجنة المناقشة .
الالئحة التأدٌبٌة :
ٌجب على الطالب احترام النظم واللوائح المعمول بها فً الكلٌات والمعاهد العلٌا  ،والمحافظة
على جمٌع المرافق  ،وأن ٌحسن معاملة أساتذته وزمالئه وكافة العاملٌن بها وٌعتبر من
المخالفات التأدٌبٌة ما ٌلً :
 .1كل عمل مخل بالشرف والكرامة أو بحسن السٌرة والسلوك داخلها أو خارجها .
 .2عدم المحافظة على مرافقها وأدواتها وملحقاتها وأقسامها الداخلٌة أو إساءة استعمالها
 ،وعدم التقٌد بالقواعد والنظم المعمول بها للمحافظة علٌها .
⑤

أعضاء اللجنة :
أ .صالح رزق محمود اغنٌوه

رئٌس اللجنة

أ .عبد الباسط عبد الرحمن عبد الرازق

عضو اللجنة

أ .مختار حمد محمد عبد المالك

عضو اللجنة

أ .موسى محمد علً شماطه

عضو اللجنة

أ .صالح محمد صالح بوشٌبه

عضو اللجنة

احعتماد
د .توفٌق حسٌن المنفً
رئٌس الهٌئة الوطنٌة للتعلٌم التقنً والفنً

