
المستندات المطلوبة إلتمام 
عملية التسجيل 

مكتب المسجل العام

الرؤية
باألخذ  للطلبة  تقديم خدمات عصرية 
التقنية بداية من التسجيل  بالتطورات 

إلى التخرج.

الرسالة
ناحية  من  الذاتية  القدرات  تطوير 
الوسائل المادية والبشرية ليكون األداة 
الفاعلة لتنفيذ القرارات األكاديمية التي 
في  ويعني  الجامعة،  مجلس  يقرها 
المقام األول خدمة الطلبة، حيث أنهم 
المستفيدون بشكل أساسي من خدماته 
المتعددة كالقبول والتنسيق والتسجيل 

وتجديد وإيقاف القيد وغيرها.

األهداف
العمل على تطبيق اللوائح الدراسية 
حرصاً على سير العملية التعليمية 

بالشكل الصحيح.
المالئم  الدراسي  المناخ  توفير 

لجميع طالب الجامعة.
العالقة  ذات  األطراف  مع  التعاون 
لتوفير  الجامعة  وخارج  داخل 
إحتياجات  تلبي  جامعية  مخرجات 

المجتمع.
الجامعة من  التواصل مع خريجي 
خالل استبيانات تعبأ من الخريحين 
ُتوضح بها مواقع أعمالهم لالطمئنان 
على مخرجات الجامعة وللتواصل 

معهم في البرامج التي تهمهم.
التي  الحديثة  السبل  لتوفير  التطلع 
تيسر للطالب طرق التحصيل والبحث 

العلمي.
العمل على تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
في كل األقسام التابعة للمسجل العام. 
البرامج  وضع  في  المشاركة 

الخاصة بالطلبة المتفوقين.

الثانوية األصلية أو ما يعادلها  الشهادة 
)ويتم معادلتها في حالة حصول الطالب 

عليها من خارج ليبيا(.
السفر  جواز  صورة  أو  ميالد  شهادة 

للطلبة الوافدين.
والمعتمد من  األصلي  الدرجات  كشف 
الجهة التي أنتقل منها الطالب في حالة 
أخرى  عالي  تعليم  بمؤسسة  دراسته 
إلتحاقه  قبل  معتمدة  تكون  ان  بشرط 

بالجامعة.
الدرجات  وكشف  التخرج  إفادة  إرفاق 
في حالة الطلبة المتحصلين على شهادة 
استكمال  في  ويرغبون  العالي  الدبلوم 

دراستهم بنفس التخصص.



شعارنا التميز والنزاهة والشفافية

جامعة الرفاق األهلية
للعلوم التطبيقية واألنسانية

دولة ليبيا
وزارة التعليم والبحث العلمي الشهادات الممنوحة

الدراسي  الفصل  نظام  الدراسة  في  الجامعة  تعتمد 
على  مواده  تنزيل  في  الطالب  يعتمد  الذي  المفتوح 

نظام تسلسل المواد واإلسبقيات.
الدراسة في الجامعة على مدار السنة موزعة على 

ثالثة فصول دراسية.
فصلي الخريف والربيع )اجباري( مدة الدراسة في 
التسجيل  فترتي  ذلك  في  بما  اسبوع   16 منهما  كل 

واإلمتحانات .
ذلك  بما  اسابيع   8 به  )إختياري(  الصيفي  الفصل 

فترتي التسجيل واإلمتحانات.

نظام الدراسة بالجامعة

نظام
القبول والتسجيل

يتم قبول الطلبة للدراسة بالجامعة وفقاً للفئات التالية: 
طلبة مستجدين

طلبة جدد لم يسبق لهم الدراسة بمؤسسات تعليم عالي 
سابقاً أي )متحصلين على الشهادة الثانوية او ما يعادلها(.

طلبة منقولين
طلبة سبق لهم الدراسة بمؤسسة تعليم عالي سابقاً ويخضع 
دراستها  لهم  سبق  التي  موادهم  لمعادلة  الطلبة  هؤالء 
الالزمة  المواد  يتجاوز 50 % من مجموع  أن ال  على 
للطالب دراستها بالقسم الملتحق به حسب ما تنص عليه 
الئحة القبول والدراسة واإلمتحانات بالجامعة، وبشرط 
أن تكون المؤسسة المنتقل منها الطالب معتمدة من قبل 

مركز ضمان الجودة.

طلبة إستكمال
عالي(   )دبلوم  عال  مؤهل  على  متحصلين  طلبة 
ويرغبون في إستكمال الدراسة الجامعية حيث يتم 
احتساب المواد التي درسها الطالب سابقاً بشرط أن 
المواد  من  عدد  التخصص)ُيضاف  بتغيير  يقوم  ال 
الدرجة  على  للحصول  تؤهله  التي  اإلستدراكية 

الجامعية في تخصصه(. 
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f الصفحة الرسمية لجامعة الرفاق

درجة البكالوريوس
 في العلوم التطبيقية وإدارة األعمال 

والمحاسبة
درجة الليسانس 

في القانون واللغة اإلنجليزية


