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إقـــــــــــرار
أقر أنا .................................................................................................
أني قد اطلعت على كـافة اللوائح والقوانين المنظمة للدراسة باألكاديمية الليبية وعلى المواد
الموجودة خلف هذه الورقة وأوافق عليها,كما أقر أن بياناتي التي قدمتها لألكاديمية والواردة
بمها النموذج صحيحة وأنا مسئول عنها مسئولية كاملة .

التوقيع.........................................:

يقر الطرف الثاني نه أطلعا على جميع لوائح األكاديمية الليبية مسبقاً قبل التسجيل وكذلك أي تعديالت قد تطرأ
مستقبال.
ً

 .1يفصل الطالب من الدراسة في الحالت االتية :
• إذا تحصل على ثالثة أندارات "حسب المادة  162الفقرة ب".
• إذا تبث عدم أمانته العلمية "حسب المادة  162الفقرة ج"
• إذا أخفق في الدفاع عن رسالته أو أطروحته للمرة الثانية "حسب المادة  162الفقرة د".
• إذا زادت المدة التي يقضيها الطالب في دراسة اإلجازة العالية عن  36شهراً .
• ويجوز لرئيس األكاديمية الليبية تمديد هذه المدة لفترة ) (6أشهر أخرى ولمرة واحدة فقط"المادة ."169
• إذا قررت لجنة مناقشة رسالة الطالب عدم األمانة العلمية للطالب "المادة "140
.2

يوجه للطالب إنذار بالفصل في الحاالت االتية:

•

إذا رسب الطالب في مقررين دراسيين في أي فصل دراسي أو تكرر رسوبه في مادة واحدة أكثر من مرة

•

إذا تحصل على معدل تراكمي عام عن ) (3.00في أي فصل دراسي.

•

إذا ﻻحظ األستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصير أو عدم إلتزامه بتوجيهاته العلمية .

•

إذا رسب في اإلمتحان الشامل.
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يلتزم الطرف الثاني بإلتزام والتقيد بكافة التعليمات و اللوئح الخاصة بالبرامج األكاديمية

.4

يقر الطرف الثاني أن الوثائق المقدم لطرف اﻻول لغاية الحصول على القبول األكاديمي صحيحة و قانونية
ويتحمل أي مسوؤولية ناجمة عن عكس ذلك .

.5

يقر الطرف الثاني بمقدار الرسوم المطلوبة منهكاملة أو أي زيادة قد تطرأ عليها من قبل الجامعة أو ما
يمثلها رسمياً وبأنه ملزم بدفعها في المواعيد المحدد و المتفق عليها وبخالف ذلك فأن لطرف اﻻول أو من
يمثله رسمياً الحق في عدم السماح للطرف الثاني بدخول أي إمتحانات أو أي أنشطة أكاديمية أو عدم منح
الشهادات و الوثائق أو الدخول في المناقشات األكاديمية .

.6

يقر الطرف الثاني بأنه إطلع على كافة الوثائق و التراخيص وعضويات الطرف اﻻول وكذلك بإستالمه نسخة
من النظام الجامعي

واإلرشادي الذي يتضمن القوانين و اللوئح والمفرادات األكاديمية الخاصة بالجامعة

وبالتخصص الذي سجل به الطالب.
.7

يقر الطرف الثاني أنه في حالة إنسحابه من الدراسة لدى الطرف اﻻول بعد التسجيل وملىء النموذج
اإللتحاق باألكاديمية الليبية بعدم المطالبة بأي مصروفات جامعية دفعت من قبله للطرف اﻻول أو من يمثله
رسمياً .
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يقر الطرف الثاني أن التصديق لشهادته من خارج الطرف اﻻول هي من مسؤليته و في حال قيام الطرف
اﻻول إن أمكنه ذلك طواعية بها فأن الطرف الثاني ملزم بدفع أية رسوم أو مصاريف تلزم لذلك.
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يقر الطرف الثاني بأن أي ظروف قاهرة خارجة عن اإلردة تحدث أثناء تطبيق هذا البرنامج فأنها تعطي كامل
الحق للطرف اﻻول أو من يمثله بتأجيل عقد اﻻمتحانات أو النقل مع إحتفاظ الطالب بحقوقه األكاديمية لحين زوال
هذه الظروف دون تحميل الطرف اﻻول أي مسؤولية قانونية أو مالية بسبب ذلك و ﻻ يجوز لطرف الثاني
المطالبة بالمصروفات اﻻكاديمية المدفوعة من قبله.

 .10يقر الطرف الثاني باﻻلتزام بقواعد و سلوك الطالب الجامعي وتعليماته الجامعية طيلة فترة الدراسة,واﻻلتزام
بالمحافظة على مرافق اﻻكاديمية و مؤسستها أو مرافق للجامعات و الموسسات التي تعاقدات مع اﻻكاديمية
الليبية.

