
 

 

 

 

 

 

 

 شروط التسجيل والقبول والقيد

 

شروط واجراءات القبول في جامعة التحدي الطبية األهلية لغرض نيل درجة البكالوريوس في طب 

 وجراحة الفم واألسنان ما يلي: 

الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما يعادلها من أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة  .1

 الشهادات المعترف بها والمعتمدة من قبل الجهة التي ينعقد لها االختصاص بذلك.

 أن يكون الطالب قادرا صحيا على متابعة الدراسة النظرية والعملية في مجال تخصصه.  .2

ئة بياناته الشخصية في أن يحضر المتقدم شخصيا الى مقر الجامعة للتسجيل ويقوم بتعب .3

االستمارة المخصصة لذلك " نموذج البيانات الشخصية " ويكون مسؤوال عن صحة 

 المعلومات التي يدونها.

إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط أن تكون إجراءات إقامته بليبيا خالل مدة دراسته  .4

 صالحة ومتوافقة مع النظم والقوانين واللوائح السارية. 

 أن يؤدي الطالب الرسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح والنظم المقررة بالجامعة.  .5

إذا توفرت في الطالب المتقدم للدراسة كل الشروط السابقة تجرى له مقابلة شخصية ويحدد  .6

بناءا على نتيجتها قبول الطالب أو رفضه، كما يجوز للكلية وفق لوائحها الداخلية أن تجري 

 متقدمين لاللتحاق بها. امتحانات قبول لل

أن يتحدث اللغة العربية أو أن يتعهد بمتابعة دروس في اللغة العربية ويحضر ما يفيد قيامه  .7

 بذلك. 

تقديم إقرار من الطالب وولي أمره يفيد اطالعهما بشكل ناٍف لكل جهالة على دليل القبول  .8

بالتزامهما بما ورد فيهما من والتسجيل وعلى الئحة الرسوم الدراسية المقررة بالجامعة وتعهد 

 أحكام.

 ال يعتبر الطالب مقبوال إال إذا:

 القبول بنجاح.  امتحان اجتاز 

 " تعبئة نموذج " التسجيل وتجديد القيد 



 

 

 جميع اجراءات القبول في الوقت المحدد لها. استكمال 

 ذج التعهد بدفع الرسوم المالية ونفقات الدراسة في المواعيد المتفق عليها في النمو

 المخصص " تعهد طالب ".

 

  المسوغات والمستندات المطلوبة:

 أن يكون الحضور شخصياً مصحوباً بالتالي:

 شهادة الثانوية األصل.• 

 شهادة ميالد.• 

 صورة من جواز السفر )بالنسبة للطلبة األجانب(.• 

 شهادة صحية.• 

 إفادة بالرقم الوطني.• 

 صور شخصية. 8• 

 حسن سيرة وسلوك.• 

يقووووم الطالوووب المتقووودم بتعبئوووة " اسوووتمارة البيانوووات الشخصوووية " نمووووذج " التسوووجيل • 

وتجديووود القيووود " ونمووووذج " تعهووود طالوووب " بنفسوووه ويعتبووور الطالوووب مسوووؤوالً عووون صوووحة 

 المعلومات التي يدونها.
 

  معادلة المؤهل الدراسي:

 في حال انتقال الطالب من كليات أخرى:

  االختصاص بالكلية المنتقل منها تفيد مستواه الدراسي تقديم مستندات معتمدة من جهات

ومحتوى المقررات التي درسها كما يمنح نفس المستندات في حالة قرر الطالب االنتقال من 

 البرنامج قبل تخرجه.

  نموذج " طلب متعدد األغراض "  باستعمالويسمح للطالب بالتظلم وإعادة النظر في المعادلة

 وإفادته في حالة التعديل من عدمه.

 .وال يعتبر الطالب مقبوال إال بعد استكمال إجراءات التسجيل وإجراءات المعادلة النهائية 

 

 الشهادات الصادرة من خارج ليبيا:

ية ما لم تستوف ما ال تقبل الجامعة الشهادة المقدمة التي تم الحصول عليها من أي دولة عربية أو أجنب

 يلي: 

 والخارجية في البلد المعني. لتعليمأن تكون مصدقة من قبل وزارتي ا 

 .ان تتم معادلة الشهادة األجنبية لدي الجهة المختصة في معادلة الشهادات 

يُمنح الطالب المقبول المستوفي إلجراءات القيد رقم قيد خاص به مع بطاقة جامعية تلصق عليها 

السنوات الجامعية وال  باختالفصورته وتختم بختم الكلية ويكون لهذه البطاقة لون خاص يختلف 

ان إال إذا كيتكرر اللون طيلة مدة الدراسة بالكلية وال يسمح ألي طالب بحضور الدراسة بجميع أنشطتها 

 حامال لهذه البطاقة.



 

 

ويلغى قبول الطالب في أي وقت بعد إعالن نتيجة القبول إذا قدم الطالب أي معلومات أو وثائق غير 

صحيحة أو ناقصة ولإلدارة الحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الطالب الذي تقدم بمعلومات أو 

 مستندات غير صحيحة.

 


