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 المقدمة

 عزيزي الطالب
 .العامةّصحةالّيةلّكّيفّالطالبّمبسريةّاملرتبطةّالإداريةّوّال اكدمييةّاجلوانبّمنّللعديدّملخصاّيتضمنّاذليّو(ّالطالبّدليل) كل تقدم أ ن ّالعامةّالصحةّلكية يسّر 

ختاذهاّالواجبّاخلطواتّمجيعّعن وافية معلوماتّطياتهّبنيّادلليلّحيوي يضججاتاتّيقدمّكامّالتسججليلّلإجراء اإ  اجمهاوبّرّاخملتلفةّأ قسججا اّوّالثالثةّاللكيةّمراتلّعنّاإ

ضججافة العلمية  وتزويد مسججهتةرية، خطوات وفق دراسججهته يف يسججري ليك طالبللّرضورة ادلليل هذا بتعلاميت الإملام ويعدّر الطلبة،ّواجباتّوّحقوقّعن تعلاميت اإىل اإ

 ّو يرغبه اذلي العلمي التخصجج  اختيار طريقة هل ويبني اخملتلفة اللكيةّأ قسججام تقد ا اليت ادلراسججهية الربامجّاختيار هىل يسججاهد  مما املقررة ادلراسججهية ابخلطط الطالب

ّ.اختار  اذلي لتخص ا يف اجلامعة متنحها اليت اجلامعية الشهادة لنيلّيؤههل

هدادّهذاّادلليلّبناءاّهىلّتوصججياتّل ةّتن اّالتعلاّالعا ّ دّمعيدّلكيةّ.الصججادرّعنّّأّ 4052ّلسججهنةّ(1ّ)كامّجاءّهذاّادلليلّتنفيذاّللقرارّرمق51ّّمادةّ(105ّ)متّاإ

ّ.جلنةّلإهدادّدليلّالطالبّيفّلكيةّالصحةّالعامةّتشكيلالصحةّالعامةّبشأ نّ

 التوفيق.دّّونيّكلّالنجاحّوالسدا،،،،ممتنّحمتوايتهّمنّوالاسهتفادةّبمتعنّقراءتهّوّادلليلّهذاّاقتناءّهىلّطالبالّعزيزيّاحرص
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 الكلية تاريخ 

أال أنلةةةا بةةة أل .4891الط يةةةة  ةةةا   بإن ةةةاا جامعةةةة العةةةل  سةةةاب ا  "الكليةةةال التةةة   قةةة نلا نةةةلاع اللانةةةة ال ةةةع ية العامةةةة  ىحةةة إكليةةةة الصةةةحة العامةةةة  ةةة   

و عت ةةةل كليةةةة الصةةةحة العامةةةة ااولةةةم مةةة  ن  لةةةا يةةةم الةةة     4881و ةةةب ن ةةة د أود ديعةةةة لل عاسةةةة بلةةةا  ةةةا   4881ن ةةةا لا يعليةةةا يةةةم رةةةلل سةةة ت  ل  ةةةا  

 :العلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأيلى يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  دعجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال عى   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الت صصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال التاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 ال عل ما ية الصحية       . 1الصحة ال لنية          .1الصحة  ال يئية           .3              التغذىة. 2إداعة ال  مال الصحية       .4

  ااملاض ال ع ىة. 8التث يف الصحم          . 9ال بائيال            . 7الت نية الط ية                  . 6

 

 الكلية  رؤية 

الصةةةحية و بناا ال  لال وي ا ل عاىيل الا دة العال ية دوو   ائم زمنية أو مكانية و  لال لاسةةةلا  ي  إ  اد ال  ى إلم  ط ىل ال علية  كلية الصةةةحة العامة   سةةعم

 ،العل   ال حث ي   ال يا   عىادىا   وملكزا   العال ، التعليب ج دة صعي   لم محل  و  ال   احتلا  محل  ك و ك ا  سعم أو. ال  ةلىة الت   تطل لا التن ية ال سةت امة

 .ونياد ه ال ات ع ل  مة يا لة ونا  ة
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 الكلية رسالة 

ة يالصحية ال نائية و العاجية و ال يئ ال يادى  ي  و ط ىل ا لل يادة ال ؤ لة ال لنية ال  لىة الك ادع إ  اد كلية الصةحة العامة إلم  ل ف

 والعلبية ال ااالل ال حلية ي  ال نايسةةةةةة  لم ن ع لب  عزز الت  الفلدىة لاعالوال  ال ت يزة، العل ية ال علية طل ةال وإكسةةةةةا  ال  تلفة، الصةةةةةحية  ةعو اإلدا

 و ل ية العال  ، ال حل  و ىي  ال سةةت   لم العل   ال حث      ي  الفا ل اإلسةةلا  إلم أىقةةا الكلية  و ل ف .ويا ا   خانا    نصةةلا   الكلية  خلىج ليك و وال ولية،

كال الازمة لتط يم النظا  الصةةح  ال  نم   اد ال اإ ل ف الكلية إل  ك ا  .ال  ةةلىة ال علية غنااا ي  واإلسةةلا  ال  تلفة، الصةةحية اااللال  ي  ال ات ع حاجال

 جلاا ال ح ث ال ي انية بل ف  نظيب ال ضةع الصةح  ي  لي يا م  أجل  ط ىل و حسةي  ال  مال الط ية الصحية و سا  إل اىة الصةحية ااولية و سةا ب يم  لم ال

 . لم    ي  الصال العل ية مع الكليال ال ناظلة وال نظ ال العلبية واإلسامية وال ولية ال لت ة ب ؤوو الصحة

 

  االستراتيجيةالألهداف 

 .ال ااالل كل ي  و عزىزه و ط ىله العال  بالتعليب النل ض .4

 .ال  لىة لل علية إغناا    ل ية إضايال لتح يم العل   بال حث النل ض    .2

 .م كا ه حل ي  واإلسلا  ال ات ع، ل  مة واللىادي التن  ي الكلية دوع عيل ف    .3

 .عسالتلا  ح يم  لم الكلية  ىسا   ب ا اإلداعىة ال  مال لتحسي  و عزىزه الكلية  ي  اإلداعي ااداا كفااة  ط ىل   .1
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 أواًل: القبول:

 ( يإنه ى تل  لل   د بال عاسة ي  الكلية اا  :9(  مادة )104التعليب العال  عنب ) ليه الئحة  نصت بناا  لم ما 

 أو ىك و الطالب حاصا   لم ال لادة الثان ىة. .4

 أو ىك و حاصا   لم النس ة ال ئ ىة ال عت  ة لل   د بالكلية ويم النظب الت   ح د ا وزاعة التعليب العال . .2

 الت صص ال لغ  أو ىك و نادعا صحيا   لم متابعة  .3

 حيث ىاب أو ىك و الطالب نظاميا متفلغا لل عاسة. ،ا  السنة )نظام  غيل منتسب(ظنظا  ال اعسة ي  الكلية    ن 

 ثانياً: التسجيل:

  ذا ال  ض ع ىنط م  لم الطل ة الا د ي ط حيث ىتب  سايل الطل ة  لم النح  التال :

)ال سال العا  للاامعة(  تق   أس اا الطل ة ال نس ي  للكلية،  لم ض ا  ذه ال ائ ة ىتب  سايل الطل ة بالكلية استا  نائ ة مع ة م  اإلداعة العامة للاامعة  .4

 باستا  ال لفال ال  صية ال تق نة ال ستن ال اللس ية ال طل بة ال حالة م  ال سال العا  للاامعة.

 ديع عس   التسايل ال  لعة. .2

 لا د وكذلال  صلف للب بطانال التعلىف الاامعية.ىتب صلف ااعنا  ال عاسية للطل ة ا .3

 ماحظة:  صلف أعنا  دعاسية ج ى ة للطل ة ال نت لي  للكلية غيل ااعنا  ال صلوف للب ساب ا ي  كليا لب ال  ى ة.



جامعة بنغازي , كلية الصحة العامة, دليل الطالب  

10 

 

 آلية اجلااال التنسيب     لىم مسال  ا  الاامعة ن   تغيل م   ا  آلخل  -

 

 ثالثاً: تجديد القيد:

 لم لطالب ابالكلية حيث  فلض  ليلب عسةةةة   مالية نظيل  ا ى  ال ي  بالكلية. وىتب  ا ى  ال ي  بت نيع  ال ي  يل  ىط م  لم الطل ة ال سةةةةالي  يعليا  بالنسةةةة ة لتا ى  

 .(41(  مادة )104ن   ج  ع ه الكلية لذلال و  لال وي ا ل ا  نص  ليه الئحة التعليب العال  عنب )

 رابعاً: إيقاف القيد: 

 طالب إى اف ني ه ن ل ب ا االمتحانال الازئية.ىس   لل .4

 واح ة خاد يتلة دعاسته بالكلية. دعاسية  ىس   للطالب إى اف ني ه سنة .2

 (.41(  مادة )104و  لال وي ا ل ا  نص  ليه الئحة التعليب العال  عنب )

 خامساً: االنقطاع عن الدراسة:

 ا ى  ني ه لل عاسة بالكلية.ىعت ل الطالب من طع    ال عاسة ي  حاد     نيامه بت .4

 .التاليةىعت ل الطالب من طع    ال عاسة ي  حاد إى اف ال ي  خاد العا  ال عاس  و     ا ى  ال ي   ي  السنة ال عاسية  .2
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 سادسا: الفصل من الدراسة الجامعيىة 

 رلو  الفصل    ال عاسة الاامعية:

   ال عاسة.ماالن طاع  .4

 نفس السنة ال عاسة، و نا ى ص  بالسنة ال عاسية مثا  السنة ااولم أو السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة اللابعة.اللس   مل ي  متتاليتي  ي   .2

الثان  ي  نفس السةةنة ال عاسةةية، وال  صةة د بالسةةنة ال عاسةةية  نا العا  ال عاسةة  و  الحصةة د  لم    ىل )ضةةعيف ج ا ( ي  النتياة النلائية لل وعى  ااود  .3

 .2041 -2043لاامع  ال اح   لم س يل ال ثاد ا

 (.32(  مادة )104و جاال  ذه ااس ا  الثاثة للفصل وي ا ل ا وعد ي  الئحة التعليب العال  عنب )

 (.33ل ادة عنب )( ي  ا104ى قع الطالب لع  بة الفصل    ال عاسة ي  بعض الحاالل لتأدى ية ك ا  نص  ليه الئحة ال عاسة واالمتحانال والتأدىب عنب ) .1

 حاالت قبول تبرير الغياب عن االمتحانات:سابعا: 

 (  لم أو ىتب    ىب ص عة م  رلادة ال ياة.بناال ال ة، ااخ، ااخت، الزوج ، اا)ال ال ، اي ط كحالة وياة ي  حالة ال ياة م  ال عجة ااولم  .4

 ية معت  ة م  ال سةت ةف   ث ت  اعىا ال خ د وال لوج م  ال سةت ةةفم وكذلال   لىل ي  حالة دخ د الطالب أو الطال ة لل سةت ةفم  لم أو      أوعار عسة .2

 بالحالة الصحية.

 ي  حالة السفل للعاج خاعج ال ولة  لم أو ى    ص عة م  الت لىل الط   وص عة م  ج از السفل. .3
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 م   اعىا إجلاا االمتحاو ال تغيب  نه. و  ذهس  ع از :      اإلث ا ال اللس ية مع  لب كتاب  ل سال الكلية ي  م ة ال تااومالحظة

ي  نفس ال  ة و ال احظة  نط م  لم  ل ة ال لحلة الثانية بالكلية، أما  ل ة ال لحلة الثالثة يت     ل ا لب لألنسةةةةةةا  العل ية التابعي  للا

 .ال ذك عة

 
 المراحل الدراسية:  أوال

 سنة اإل  اد: ال لحلة ااولم 

 السنتاو ااولم و الثانية : ال لحلة الثانية

 السنتاو الثالثة و اللابعة: ال لحلة الثالثة
 

 المواد الدراسية و طبيعتها: ثانيا

   زىع ال عجال ل  اد ال لحلة ااولم حسب الائحة :  سنة  اإلعداد :المرحلة األولى .1

درجة االمتحان العملي  درجة االمتحان الجزئي اسم المادة ل

 النهائي
ان التحريري درجة االمتح

 المجموع النهائي للدرجات النهائي

  011 02  02  02  أحياء 1

  011  02 02 02 كيمياء 0
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  011  02 02 02 فيزياء 3

   011 02 02 02 اللغة االنجليزية 4

   011 02 02 02 احصاء 5
 

 :المرحلة الثانية  .2

 السنة االولى 

  ا / ال سب  / عنب ال  لع السنة ااولم ل
عجة د

االمتحاو 

 الازئ 

دعجة 

االمتحاو 

الع ل  

 النلائ 

دعجة 

االمتحاو 

التحلىلي 

 النلائ 
 ال ا  ع

1 
1120 

 02 02 02 علم التشريح 
022 

 02 02 02 علم األنسجة

 022 02 .... 32 الصحة النفسية واالجتماعية 1421 0

 122 02 02 02 حيويةالكيمياء ال 1124 3

 122 02 .... 32 ية اللغة االنجليز 1125 4
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 122 02 .... 32 عامةالصحة المبادئ  1120 5

 122 02 .... 32 وظائف األعضاء 1120 0

 122 02 02 02 علم الجراثيم 1121 0

       

  

 

  الثانيةالسنة 

 

 
    

 

 عام/ القسم  / رقم المقرر السنة الثانية
درجة 

االمتحان 

 الجزئي

درجة 

االمتحان 

العملي 

 النهائي

رجة د

االمتحان 

التحريري 

 النهائي
 المجموع

 122 02 .... 32 حصاءاإل 0121 1

 122 02 02 02 علم الطفيليات 0121 0

 122 02 02 02 علم األمراض 0122 3

 122 02 .... 32 علم األدوية 0112 4

 122 02 02 02 1الحاسب اآللي 0111 5



جامعة بنغازي , كلية الصحة العامة, دليل الطالب  

15 

 

 122 02 .... 32 الوبائيات 0110 0

 122 02 .... 32 التغذية 0021 0

 122 02 .... 32 البيئة 0321 1

 122 02 .... 32 اإلدارة الصحية 0421 2

 122 02 02 02 التثقيف الصحي 0420 12

 
 للسنة االولى والثانية %01معدل النجاح:

 (011\011درجة  النجاح في مادة علم التشريح واالنسجة )

 (011\011ة )درجة  النجاح في مادة الصحة النفسية واالجتماعي
     

 

   زىع ال عجال ل  اد ال لحلة الثالثة ))السنتاو الثالثة  و اللابعة(( حسب الائحة ال اخلية : المرحلة الثالثة .3
 السنة الثالثة:                        قسم الصحة البيئية  .أ

 الصحة ال يئية/ ال سب  السنة الثالثة ل
 دعجة االمتحاو    

 لازئ  الثان ا - الازئ  ااود 

دعجة 

االمتحاو 

 ال فل  

دعجة 

االمتحاو 

الع ل  

 النلائ 

دعجة االمتحاو التحلىلي 

 النلائ 
المجموع النهائي 

 للدرجات

1 3113 
مراض المعدية وغير األ

 المعدية
 122 02 ــــــ ــــــ 15 15

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 الطب الشرعي 3110 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 طرق البحث 3100 3
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 122 02 20 ــــــ 12 12 بيئة المجتمع 3020 4

5 3324 
علم الحشرات والصحة 

 العامة
 122 02 20 ــــــ 12 12

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 علم التبيؤ 3325 0

 122 02 20 ــــــ 12 12 1كيمياء تحليلية  3320 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 تشريعات صحية 3412 2

 122 02 20 ــــــ 12 12 0الحاسب اآللي  3521 12

 122 02 ــــــ 02 12 12 جراثيم البيئة الصحية 3320 11

 

قسم الصحة البيئية - السنة الرابعة  

 الصحة ال يئية/ ال سب  السنة اللابعة ل
دعجة االمتحاو الازئ      

الازئ   -الازئ  ااود

 الثان 

دعجة 

االمتحاو 

 ال فل  
عجة االمتحاو د

 الع ل  النلائ 
دعجة االمتحاو 

 التحلىلي النلائ 
المجموع النهائي 

 للدرجات

 122 02 20 ــــــ 12 12 3الحاسب اآللي  4101 1

 122 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مشروع التخرج 4010 0
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 122 02 ــــــ 02 12 12 0الصحة المهنية  4312 3

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 ئيةالطوارئ البي 4311 4

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 علم السموم 4313 5

 122 02 20 ــــــ 12 12 0كيمياء تحليلية  4314 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 العدوى والبيئة البرية 4311 0

 122 02 ــــــ 02 12 12 بيئة المرافق الصحية 4312 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السنة الثالثة                                      قسم التغذية .ب

 التغذىة/ ال سب  السنة الثالثة ل
دعجة االمتحاو     

 -الازئ  الازئ  ااود

 الازئ  الثان 

دعجة 

االمتحاو 

 ال فل  

دعجة 

االمتحاو 

الع ل  

 النلائ 

دعجة االمتحاو التحلىلي 

 النلائ 
المجموع النهائي 

 للدرجات
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1 3113 
المعدية وغير  مراضاأل

 المعدية
 122 02 ــــــ ــــــ 15 15

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 الطب الشرعي 3110 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 طرق البحث 3100 3

 122 02 ــــــ 02 12 12  1التغذية التطبيقية 3020 4

 122 02 ــــــ 02 12 12 1التغذية العالجية 3023 5

 122 02 - - 15 15 التغذية العالجية تطبيقات 3000 0

 122 02 20 ــــــ 12 12 كائنات األغذية الدقيقة 3024 0

 122 02 20 ــــــ 12 12 كيمياء األغذية 3020 1

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 المغذيات 3020 2

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 تشريعات صحية 3412 12

 122 02 20 ــــــ 12 12 0الحاسب اآللي  3521 11

 

 

 

 :قسم التغذية –السنة الرابعة
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 التغذىة/ ال سب  السنة اللابعة ل
دعجة االمتحاو     

الازئ  الازئ  

 الازئ  الثان  -ااود

دعجة 

االمتحاو 

 ال فل  
دعجة االمتحاو 

 الع ل  النلائ 
دعجة االمتحاو 

 التحلىلي النلائ 
المجموع النهائي 

 للدرجات

 122 02 20 ــــــ 12 12 3اآللي الحاسب 4101 1

 122 02 ــــــ 02 12 12 0تغذية تطبيقية 4013 0

 122 02 20 ــــــ 12 12 تحليل األغذية 4014 3

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 حفظ األغذية 4010 4

 122 02 ــــــ 02 12 12 0تغذية عالجية 4012 5

 122 02 - - 15 15 علم الحميات  4000 0

 122 02 ــــــ 02 12 12 صحية األغذية 4010 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 المجاميع الغذائية 4011 1

2 4022 
تطبيقات الصحة العامة في 

 التغذية
 122 02 ــــــ 02 12 12

 مشروع التخرج 4010 12
 122 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
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 الصحية إدارةالخدماتقسم . ج

 :الثةالسنة الث

 إدارة الخدمات الصحية/ القسم  السنة الثالثة ت
درجة االمتحان     

 -الجزئي الجزئي األول

 الجزئي الثاني

درجة 

االمتحان 

 الشفهي 

درجة 

االمتحان 

العملي 

 النهائي

درجة االمتحان 

التحريري 

 النهائي
المجموع النهائي 

 للدرجات

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 االمراض المعدية وغير المعدية 3113 1

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 الطب الشرعي 3110 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 طرق البحث 3100 3

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 مبادئ االقتصاد الصحي 3425 4

 122 02 10 ــــــ 12 12 اإلدارة الصحية 3420 5

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 مبادئ التخطيط الصحي 3422 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 تشريعات صحية 3412 0

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 إدارة عامة 3413 1

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 مبادئ المحاسبة 3414 2

 122 02 20 ــــــ 12 12 0الحاسب اآللي  3521 12
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قسم إدارة الخدمات الصحية –السنة الرابعة   

السنة  ت

 رابعةال
إدارة الخدمات / القسم 

 الصحية

درجة االمتحان     

الجزئي الجزئي 

الجزئي  -األول

 الثاني

درجة 

االمتحان 

 الشفهي 

درجة 

االمتحان 

العملي 

 النهائي

درجة االمتحان 

التحريري 

 النهائي
المجموع النهائي 

 للدرجات

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مشروع التخرج 4010 1

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 إدارة مالية 4410 0

 122 02 10 ــــــ 12 12 إدارة مستشفيات 4411 3

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 سلوك تنظيمي 4412 4

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 تشريعات صحية 4401 5

 122 02 ــــــ ــــــ 15 15 إدارة الموارد البشرية 4400 0

 122 02 20 ــــــ 12 12 3حاسب اآلليال 4101 0

 122 02 ــــــ ----- 15 15 معلومات صحية 4403 1

 

 .لتنظيم التعليم العالي( 161)من الئحة ( 22)لرابعة وذلك وفق مادة وا الثالثة  تينللسن%  06: معدل النجاح
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 هامة مالحظات 
 

 سممنة من فقط بمادتين االنتقال للطالب يسممم  فإنه(  51) رقم المادة في( 105) رقم العالي التعليم الئحة عليه تنص ما على بناء: بمواد المنتقل الطالب 

 .لنهائيا النظري واالمتحان وجد إن النهائي والشفوي النهائي العملي االمتحان حضور بمواد المنتقل الطالب على يجب كما.المرحلة نفس فيى أخر إلى دراسية

  واالمتحان وجد إن النهائي والشووفو  النهائي العملي واالمتحان الجزئية االمتحانات حضووور لإلعادة الباقي الطالب على يجب: لإلعادة الباقي الطالب 

 .المستجد على ينطبق ما كل عليه ينطبق إلعادة الباقي الطالب أن أ  النهائي النظر 

 اإلجابة أوراق بمراجعة اللجنة هذه وتقوم,  دراسية سنة كل نهاية لجنة تشكل حيث,  فقط" مادتين" دراسين مقررين عن يزيد ال فيما المراجعة طلب للطالب يحق

 على فيها المطعون لنتيجةا فتبقى إدعائه صحة يثبت لم إذا و,  النتيجة تعديل يتم الطالب إدعاء صحة ثبت فإذا التقييم عملية دقة من للتأكد بالتظلم المتقدمين للطلبة

   .(51) رقم المادة في( 105) رقم العالي التعليم الئحة في نصه اتمم مع يتوافق وهذا .حالها
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 لألقسام التنسيب شروط 

 ال عاىيل  لمبناا "يةال يئ الصحة، الصحية ال  مال إداعة، التغذىة"  ال فعلة العل ية االنسا   لم الثالثة للسنة ال نت ل و و الناجح و الثانية  السةنة  ا   نسةيب ىتب

 :التالية

 .طالبال أول ىة حسب" ال يئية الصحة، الصحية ال  مال إداعة، التغذىة"  عغ ال ثاث الحاضل ال نت ي     و اللغ ال ن   ج بتع ئة  الطالب ى    .4

 .للب ااولم اللغ ة  ح يم ىتب ي ر ي ا جي ج ا  ا     ىل  لم ال تحصل و الطا  .2

  اللغ ة و ثانيةال و ااولم للسنتي  العا     ىل ب حسب و اانسةا  احتياجال حسةب الثاثة اانسةا  م ل   زىعلب ىتب أنل    ىلال  لم ال تحصةل و الطا  .3

 .نسب كل ي  ال طل   الع د مع ىتعاعض ال ب ا ااولم اللغ ة  ح يم ي  ااول ىة له    ىلا اا لم حيث

 ااكثل لبالطا عغ ة و ح م "ال يئية الصحة مادة،الصحية ال  مال داعةإ مادة، ىةالتغذ مادة"  الت صص مادة    ىل لمإ ىنظل العا  الت  ىل  سةاوي حالة ي  .1

 .الت صص مادة ي     ىلا  

 .اابا ىة الحلوف  سلسل حسب ااس  ية أسل   است  ا  ىتب  الت صص مادة ي  الت  ىل و العا  الت  ىل  ساوي حالة ي  .1

 .الن   ج  ع ئة ييه  ب  اعىا آخل حسب االختياع ىتب   صال لنفس اللغ ال لتع ئة ن   ج م  أكثل وج د حالة ي  .6

  ةة ائيا    زىعه ىتب سةة ف  ةةلو ال مع اللغ ة  طابم     حالة وي  اللغ ة  ذه لمإ ىنظل سةة ف يإنه ن   ج ي ( متكلعة) اللغ ة نفس اختياع حالة ي  .7

 .نسب كل احتياجال حسب

 .   ائيا ن   ج ل ىلب ليس الذى  الطل ة   زىع ىتب س ف يإنه اللغ ال ن ا ج  ع ئة     حالة ي  .9
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 العلمية األقسام: ثالثا             

  تك و كلية الصحة العامة م  اانسا  العل ية التالية:

 قسم التغذية .1

 ملاحل ج يع  ل  ةبي ل جيال يكلو و والكي اوىة والفسةةي ل جية وال ي ل جية الصةةحية ن احيلا كاية ي  ال  ةةلىة والتغذىة الغذاا ب عاسةةة التغذىة نسةةب عن ى  

 الك يلة لتغذىةا ل لامج بالت طيط التغذىة أخصائ  وىلتب. والتغذىة الغذاا مااد ي  العل ية بال ح ث بال يا  ال سا  ة وي  وال لض الصحة ي  اإلنساو حياة

 ودعاسة تلامعالا كيفية ودعاسة ال ات ع ي  ال  ج دة ذىةالتغ املاض دعاسة وكذلال ال ل  ىحتاجلا الت  الغذائية ال  اد ون  يال ك يال و ح ى  والصغيلة

 م ىو ا ني لل   ااغذىة و   ىب  حقةةيل  لر ب لان ة ىلتب ك ا الغذائية ال ي ة  ل   أثيل ا وم ى ااغذىة و صةةنيع إنتاج ي  ال ت عة وااسةةاليب الطلر

 واج ال أ ب وم . السةةةليب الاي  الغذاا إنتاج إلم بال صةةة د ال نتاي   لز  الت  وال  اني  والقةةة ابط اإلعرةةةادال و   ىب ال سةةةتللال صةةةحة  ل   أثيل ا

 و ذا ا ئةال  الغذائية العادال و غيل سةةةةلي ة غذائية  ادال و ك ى  وال غذىة الاي ة اا ع ة اختياع إلم وال ات ع الفلد   جيه التغذىة بعلب ال  تصةةةةي 

 االجت ا يةو النفسةةية ال سةةائل ج يع واسةةتع اد مت اعثة  غذىة وننا ال معت  ال م  ال ات ع ي  سةةائ     ب ا الكاملة ال علية التغذىة أخصةةائ  م  ىتطلب

 غذىة ،الصحية ال ؤسسال ي  التغذىة،ال ات ع تغذىةك م تلفة مااالل ي  الع ل ال سب ل لىا  وى ك .أيقل غذائ  ىمسةت   ح يم سة يل ي  واالنتصةادىة

 . حليللا و لر الغذائية ال ااميعك ا ىع ل خلىح  ال سب  لم  وال نائية العاجية التغذىة،الغذائ  فالتث ي،الطفل  غذىة،ال اصة الفئال
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 قسم الصحة البيئية .2

 ال  ا ل   ييب ى ةةة ل و   .اإلنسةةةاو وصةةةحة ال يئية ال  ا ل بي  العانة ى ع  الذي العل   م  الفلع  لال   ال يئية الصةةةحة

 صحة أخصائ  دوع ىك و ال نطلم  ذا ي  . منلا وال ناىة ااملاض دعاسة خاد م   ليلا والسيطلة بي ل جية أو كي يائية ، ييزىائية  ك و ن  الت  ال يئية

 للع ل مؤ ا ك وى ال سةةب  ذا خلىج أو حيث ال ل ثال انت ةةاع م  للح  ال ناسةة ة الحل د إىااد ال نت نفس وي  ،السةةل ية ال يئية اآلثاع م  ال يئة ح اىة ال يئة

 ل ياها معالاة ومحطال وال صةةانع ال سةةت ةةفيال   وي مكايحة ي  ااولية الصةةحية الل اىة ملاكز و ال سةةت ةةفيال ي  الع ل  وبإمكانه بيئ  كأخصةةائ 

  ذا خلىج م  فادةاالسةةت وى ك  الغذائية والصةةنا ال ااغذىة ج دة متابعة وم ت لال ال ياه  حليل م ت لال ي  الع ل  بإمكانه أو ك ا ال يئة ح اىة و يئال

 الكفااال إ  اد ي  ال سةةةا  ة  ح يم إلم ايتتاحه منذ ال سةةةب  ذا ىل ف حيث .ال يئية ال ل ثال أن اع م تلف ي  والتحكب السةةةيطلة ملاكز ي  للع ل ال سةةةب

 وال عاسال ال ح ثب ال يا ،ال يئية الصحة مااد ي  للعاملي  والتأ يل الت عىب بلامج و نفيذ إ  اد ي  ال سا  ة،ال ااالل بكاية ال يئ  اإلصحاح ي  العل ية

 لتطلعال م اك ة ى يةوالت ع ال عاسةةية ال لامج    ىب،ال يئية للصةةحة الح ىثة ال فا يب  ل   سةةتن  الا دة  الية ويعالية ني ة  ال  علي ية بلامج    ىب،العل ية

 ل تغيلالل االستاابة،إيلاده ىل  الصح  ال    وزىادة صح  مات ع بناا ي   ةال سا ،الصةحية ال  مال وم  م  ال ات ع بي  لل  ةاعكة  فعيا ال ات ع

 ىح م  اب ال يئية الصةةحة مااالل كاية ي  ىاالخل وال ؤسةةسةةال ال ولة أجلزة مع التعاوو،التن ية خطط ضةة     ضةةع الت  اإلن ائية والسةةياسةةال ال يئية

 ىال سةةت   لم ةال يئ نقةةاىا ي  االسةةت ةةاعال بت  ىب ال يا ،ال يئية الصةةحة مااد ي  ل ت صةةصةةي ا م  ال ائب االحتياج سةة ،ال سةةت امة التن ية خطط    حال

 . للا العل ية الحل د وإىااد بال ات ع ال يئة م اكل ل نان ة دوعي ب كل ون وال مؤ  لال بإ  اد ال يا ،وال ول  اإلنلي  

  إدارة الخدمات الصحية .3

 ال سةةب  ذا ل فوى.لي يا أنحاا يم ال  تلفة الصةةحية ال  مال مااد يم أكفاا كإداعىي  ال لىاي  إل  اد ال  تلفة يةالصةةح اإلداعة  ل   بت عىس  ال سةةب ى   

  مةخ بت  ىب      جلة أي أو الصةةةحية وال لاكز ال سةةةت ةةةفيال مثل الصةةةحية ال  مال مااالل ج يع يم أكفاا كإداعىي  العل  ،   اداإل الطل ة   ادإ إلم

 إلداعةا  عت ل حيث ، الصحية ال  مال إداعة  مااالل ج يع ي  أكفاا كأخصائيي   ل   إ  اد و نية ك ادع إ  اد إل  ال سب ىل ف لذلال. لل  ا ني  صحية
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 لاعالم و ط ىل  ن ية إلم ال سب ىل ف ك ا. لل  ا ني       الت  الصحية ال  مال كفااة لليع ال ل ة الع امل أح     الصحية

 إجلاا. مت صةةةصةةةي  أسةةةا ذة ى   ل    عى ية دوعال إنامة  لىم    الصةةةحية اإلداعة مااالل ي  حاليا    العاملي اإلداعىي 

 حيةالص ال  مال مسةت ى عيع رةانلا م  الت  ال لاعال ال  ا  الت طيط ولااو ال لاع صةناع ل سةا  ة الصةحية ال  مال إداعة مااد ي  ال ي انية ال ح ث

 ال نظ ة للي يةا بالت ةةلىعال الت ي  مع ، العال ية لل عاىيل وي ا   الصةةحية ال  مال إلداعة ومت يز  ال  مسةةت ى    ىب    سةةبال  يلسةةالة،  لل  ا ني  ال   مة

 . الصحية ال  مال إلداعة

 ، العاملي  رةةؤوو مااالل ي (  نسةةيم -  جيه -  ظيف–  نظيب–   طيط) اإلداعىة ال ظائف  ج يع م اعسةةة  ل  نادعوو الصةةحية داعة إال نسةةب خلىا 

 اال ت ا    لم نادعوو أنلب ك ا. لوالعيادا بال سةةت ةةفيال العاجية واانسةةا  ال ح ال داخل ، ال  ازو الط ية ال  مال ، ال الية ال ةةؤوو ، الط ية ال ةةؤوو

 نادعا   ل لىجا ىعت ل وبذلال العيادالو ال سةت فيال إحصةااال ج يع إجلاا إل  باإلضةاية(العل ية ااسةس  ل  و صةنيفلا ج د لا ملان ة) الط ية بالسةاال

 الن ةةا ال كلب ال تعل ة الت اعىل كتابة  لم ال  عة ل ىلب ك ا. والعيادال ال سةةت ةةفيال ي  وال عل مال اإلحصةةاا ونسةةب الط ية السةةاال نسةةب ي  الع ل  ل 

 و   ىل ةالصةةحي ال لايم ي  والعاملي  لل لىض ال   مة لال  ما كفااة   ييب ال سةةب خلىا  ىسةةتطيع و. الصةةحي  العل   بااسةةل  (  الصةةحية اإلداعىة)

 الصحية ال  اعد م  االحتياجال

  الوبائياتقسم  .1

لللىادة ي     صيل ال علية و ال لاعال و ال  لال لسياسال ، ىط   نسب ال بائيال إلم أو ىك و م  اانسا  ال لم نة  لم مست ى لي يا و ال نط ة العلبية

عسةةالة نسةةب ال بائيال    إ  اد ك ادع ل ىلب ن عال ل  اجلة التح ىال الصةةحية و ال بائيال م  . لم ال سةةت ىي  ال حل  و العال   عزىز صةةحة ال ات ع  

ت ارةةم م لعال  ل ضةةع و ىل ف ال سةب . خاد  عزىز دوع الطب ال نائ  بل ف االع  اا بصةحة االيلاد و االسةةلة و ال ات عال السةي ا الفئال ااكثل  أثلا

ك ا ىل ف ال سب إلم  فعيل دوع نسب ال بائيال ض   اانسا  ااخلى بكلية الصحة العامة لل  اعكة . متطل ال الا دة ومسةت ى خلىا  أنسا  ال بائيالمع 

 . ي      ن وال و ل ااال  ل ية   ص الصحة العامة
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 الصحة المهنيةقسم  .5
و اصةةحاح بيئة الع ل بل ف الحفاظ  لم صةةةحة وسةةةامة  إ  اد مت صةةةصةةي  ي  الصةةةحة و السةةةامة ال لنيةإلم ىل ف ال سةةب 

 ييب  لم    ىب ال  ةة عة و اللأي ي  كل ما ىتعلم بت ةة يص الع لية االنتاجية و ىل ف ال سةةب إو الح  م  إصةةابال الع ل وأملاض ال ل  ب ا ى  ب  العاملي  

 ااملاض ال لنية و    ىب بيئة الع ل لكل نطا ال الع ل.

    الصحيةالمعلوماتية قسم  .6

 ي   ال عل مال ةإداع و  حليل و اسةةتلجاع و   زى  و لا ع ال ثلمة الكيفيل    ب حثه ىت يز و اال صةةاالل و ال عل مال   نية  لم ىعت   متط ع   نية  لب

     .ال ناسب  نتال ي  الصحيحة ال عل مة لت  ىب الت نية أساليب أح ث ىست     لب الصحية يال عل ما ية. ال  تلفة الصحية ال ااالل

  الصحى التثقيف .7

 ح الصةةة التث يف دوع   ضةةةي  و الصةةةحة  عزىز مااد ي  التط ي ية و النظلىة ال فا يب ىتناود الذي و العامة الصةةةحة كلية مك نال أح    

 و الصةةحية الل اىة      الت  الصةةحية ال ؤسةةسةةال ج يع ي  ىع ل أو ى ك  ال سةةب  ذا خلىج و. ال تاحة  و الازمة االدوال و السةة ل باسةةت  ا 

 . ال ولية و منلا ال حلية اال لية الصح  الع ل مؤسسال كذلال و ال اصة و العامة منلا ال  تلفة ب ست ىا لا الط ية

 الطبية  التقنيةقسم  .8
عاىيل و ملتز  ب الت عىب م التعليب و التعلب و  لم ال ست ى ال حل  و العال ي  نادع  ل  نايسيةىل ف ال سب إلم إ  اد خلىج م ع   ي ملاعة 

ة ىال  مة الط ية و ااخار ال لنية و ىسعم ال سب إلم  د ب  ط ىل ال حث العل   مع الت سع ي  اابحاث العل ية التط ي ية و بلامج الل ا

 الصحية ل  مة احتياجال ال ات ع

 و أمراض المناطق الحارة  المعدية األمراضقسم  .9

  ل ية منا ج خاد م  الحاعة بال نا م النامية بال ود لل ات ع العامة الصحة   ل د الت  وال  ا ل ال  اكل مع املللتع ال سب لطل ة مع   ال لنامج

 طوالت طي للت ييب بلنامج إ  اد  لم ال   عة وله الحاعة ال نا م املاض مت فلب  الب إل  اد ال سب  ذا ع لى. والسيطلة التحكب لطلر راملة

 واامصاد التطعي ال واخت اع  ط ىل ال حث طلرل وملكزة مت  مة دعاسة خاد م  و لال .ااملاض  ذه ي  والتحكب وال ناىة وال كايحة

 .ال نا م بلذه ال  لضة والطفيليال للع وى
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 والقوانين  اللوائ

 با ت اعه ضعهو مع ىتفم مسلكا  صليا ه ي  ىسلال بأو الكلية أو الاامعة كلامة  لم الحفاظ و وجه أحس   لم التعلي ية واج ا ه بأداا االلتزا  الطالب  لم 

 ى قع إ . ت لةال س الاامعية الت الي  و ااص د و العال  التعليب مؤسةسال ي  بلا ال ع  د النظب و الل ائ  و ال  اني  مع  صةليا ه  تفم أو و جامعيا  ال ا

 لطالبا ىظل و ملح ا لا م  مكاو ي  أو داخللا الفعل  ب سةةة اا الاامعة ي  بلا دال ع   ال  اني  و لل ائ  م الفة ى ةةةكل يعا اع كب إ ا للتأدىب الطالب

 التعليب  نظيب الئحة م  ( 31) مادة و (33) مادة.  سةةايله إلغاا أو بت لجه الصةةفة  ذه زواد حتم و بال عاسةةة  سةةايله  اعىا م  التأدىب احكا  خاضةةعا

 (.104) العال 

   لم أ قاا  يئة الت عىس أو الطا  أو العاملي  بالاامعة و اال ت اا  لم أم اد الاامعة و ال لايم التابعة للا    ل ال  الفال كل م  اال ت اا ، 

و  أ    ذه ال اج ال وي ا ل ا وعد . كذلال اع كا  أي سةةل م مناف لألخار أو ى س النظا  العا  و اآلدا  العامة ، و االخاد بنظا  ال عاسةةة و االمتحانال 

 (.104)م  الئحة  نظيب التعليب العال  ( 38( )39()37()36( )31) اد ي  ال 

 ب ن ع ال  الفة سأما الع  بال التأدى ية يت تلف باختاف ن ع ال  الفة الت  ىل ك لا الطالب يتتق    ذه الع  بال اإلى اف    ال عاسة بفتلال م تلفة ح ،

إلغاا دعجة الطالب ل وع واح   أو إلغاا النتياة لسةةةةنة كاملة حسةةةةب ن ع ال  الفة أو ، ع ال  الفة الحلماو م  ال خ د لامتحانال كليا أو جزئيا حسةةةب ن 

 . امعةايصل الطالب يصا نلائيا ي  بعض ال  الفال ك ا  تق   الع  بال  ديع ني ة ااضلاع الت  اع ك لا  الطالب ي  حالة االضلاع ب  تلكال ال

   (.104)م  الئحة  نظيب التعليب العال  ( 16( )11( )11( )13()12()14( )10)اد  ح د  ذه الع  بال ويم ال  اد ال 

 الي   الذي  ب ييه إ امه ب ىحتسوال ،ىتب إ ا  الطالب ب     التح يم معه ن ل ى   كامل  لم اانل م  م    التح يم . 

  قةةةةاا  يئة و ىتك و مالس التأدىب م  ثاثة أ . للتأدىب ب لاع م    ي  الكليةإ ا انتلت لانة التح يم إلم اللأي ب عان ة الطالب  أدى يا ىتب   ةةةةكيل مالس

م  الئحة  نظيب التعليب العال  ( 14) ة عىس م   وي ال  لة والة عاىةة و  قةةةةةة  م  ال كتب ال ان ن  بالاامعة و من و     ا حاد الطل ة حسةةةةةةب ال ادة 

(104.) 
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 م  الئحة ( 16)و   دع نسة ة ثانية بال لف ال  ص  للطالب حسب ال ادة  ،ية ى عل  نلاع مالس التأدىب بل حة اإل انال بالكل

 (.104) نظيب التعليب العال  

   نلائية بع  ا ت اد ا و ال ىا ز اال تلاض  ليلا إال بالطع  ييلا ( 104) عت ل نلاعل ال االس التأدى ية الت   ص ع    ا احكا  الئحة  نظيب التعليب العال

 (.104)م  الئحة  نظيب التعليب العال  ( 19)ال ادة ال  تصة و لال حسب أما  ال حك ة 

  و ب ا ال ىتعاعض معلا (104)الت  لب ىلد ييلا نصا بالائحة العامة    ح د الائحة ال اخلية للكلية االجلااال التنظي ية و ال  الفال و الازااال. 
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 الخرجين
 

  ي  ال  لعال الت  س م  كل ا حسب   صصه و  ص ع ال لادة باسب كلية  ببع  نااحل"  بكال عىس"الاامعية ااولم الصةحة العامة ال لادة  ى ن  خلىا

الئحة التعليم العالي في ( 26)جامعة بنغازي و الىع  الطالب ناجحا إال بع  اجتيازه ل  ةةلوع الت لج باانب ال  اد ال  لعة حسةةب ال ادة  –الصةةحة العامة 
 .(105)رقم 

  (105)الئحة التعليم العالي رقم في ( 26)حسب ال ادة قررة و فقا للتشريعات النافذة مالخريج إفادة تخرج وكشف درجات بعد اداء الرسوم ال يمن. 

 نموذج إخالء طرف يستلم من مكتب الخريجين بالكلية, و للحصمول على اإلفادة و كشمف الدرجات يجب على الطالب إحضار عدد أربع صور شخصية, 
 .و البطاقة الجامعية, ة من جواز السفر العربي و اإلنجليزي صور

 

 بالكلية آليات تحديد أوائل الخريجين

 : لم ملاسلة اللانة ال  نية للاامعال يإو أوائل ال لىاي  ىتب  ح ى  ب وي ا لل عاىيل اآل ية بنااا  

 .خرج منهاالخريج األول يتخرج خالل المدة الزمنية المقررة للدراسة بالكلية التي ت .1

 .أن ال يكون قد ضبط في حالة غش في االمتحانات طيلة فترة دراسته بالكلية .2

 .أن ال يكون قد خضع لمجلس تأديب طيلة فترة دراسته بالكلية .3

 .أن يكون تقديره جيد فما فوق في كل السنوات الدراسية بالكلية .4

 .فصل الدراسيأن يكون األوائل على مستوى القسم الدراسي للعام الدراسي و ليس لل .5

 .وليس كل قسم على حدة أن يكونوا الثالثة األوائل على مستوى الكلية .6


