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جامعة قناة السويس 
كمية الزراعة 
لمرحمتي البكالوريوس   ونظام الكنترولاإلمتحاناتادارة اعمال ئحة ال

  والدراسات العميا والتعامل مع شكاوى الطالب
 مختمؼ االنشطة التى تتـ عمى مستوى الكمية لتسيير اعماؿ االمتحانات واعماؿ الكنتروؿ لجميع ضـوىى ت

طالب مرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا منذ تشكيؿ الكنتروالت وحتى اظيار النتائج والتظممات واعتماد 
وذلؾ بيدؼ وضع ضوابط وآلية محددة وموحدة إلدارة أعماؿ االمتحانات . النتائج مف الجيات االدارية العميا

وقد تـ عرض االمر . ونظاـ الكنتروؿ وكذلؾ لضماف عدالة التقييـ فيما بيف الطالب جميعا وعدـ التمييز بينيـ
   .  فأوصت بالموافقة18/2/2013 بتاريخ 378عمى مجمس الكمية رقـ 

 :اآلليات وأساليب العمل
 : أوال االمتحانات 

تقسـ السنة الدراسية بصفة أساسية  إلى فصميف دراسييف مدة كؿ منيما خمسة عشر أسبوعا يمى كؿ 
منيما االمتحانات التحريرية النيائية لكؿ فصؿ دراسي، ويجوز لمجمس الكمية أف يقرر إضافة فصؿ دراسي 

مدتو ثمانية أسابيع بما فية االمتحاف النيائي وذلؾ لمبرامج التى تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة  (ثالث)صيفى  
يتـ تشكيؿ لجاف الممتحنيف بناء عمى اقتراح مجالس األقساـ وموافقة مجمس الكمية يكوف  ولبرامج البكالوريوس 

الحد األدنى لعدد أعضاء المجاف اثنيف مف المحكميف ويكوف الحد األقصى لعدد لجاف االمتحاف أربع مف أعضاء 
  . ىيئة التدريس عمى األكثر

 : أنواع االمتحانات ومواعيدها- 1 
مف بداية كؿ  (الرابع في الفصؿ الصيفي)وتعقد في األسبوع السابع  (نصؼ التيـر)امتحاف اإلعماؿ الفصمية  - 

 . فصؿ دراسي
مف بداية  (في الفصؿ الصيفي)االمتحانات الشفوية والتطبيقات وتعقد فى األسبوع الخامس عشر أو السابع - 

 .كؿ فصؿ دراسي
مف بداية كؿ  (أو الثامف فى التيـر الصيفى )االمتحانات النظرية والتحريرية وتعقد فى األسبوع السادس عشر - 

 .فصؿ دراسي
 
:  درجة موزعة كاالتى100الدرجة النهائية لمطالب فى كل مقرر دراسى تتكون من - 2 

  بالنسبة لمرحمة البكالوريوس 1- 2
:-  وحدات4المواد التى ليا تطبيقات عممية باجمالى - 1 

 .  درجة لالمتحاف التحريرى النيائى60        
 .  درجة لالمتحاف التطبيقى النيائى20        
   (االمتحانات الدورية بما فييا منتصؼ العاـ وأالنشطة والتكميفات) درجات لألعماؿ الفصمية 10        
 .  درجات لالمتحاف الشفيى10        

:-  وحدات3المواد التى ليا تطبيقات عممية باجمالى - 2 
 .  درجة لالمتحاف التحريرى النيائى70    
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 .  درجة لالمتحاف التطبيقى النيائى15         
 .  درجات لألعماؿ الفصمية موزعة عمى االمتحانات الدورية وأنشطة الكمية10         
 .  درجات لالمتحاف الشفيى5         

:- المواد التى ليس ليا تطبيقات عممية باجمالى وحدتيف - 3
 . درجة لالمتحاف التحريرى النيائى80       
 .  درجات لألعماؿ الفصمية موزعة عمى االمتحانات الدورية وأنشطة الكمية10       
 .  درجات لالمتحاف الشفيى10      

 بالنسبة لالمتحانات الشفوية - 4 
يراعى ضرورة عقد االمتحانات الشفوية بحضور جميع أعضاء لجنة االمتحاف المشكمة مع ضرورة 

.  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزتوقيع كؿ منيـ عمى كشوؼ درجات الطالب 
/ يستثنى مف القاعدة السابقة مقررى مدخؿ لعمـ الجودة وحقوؽ انساف الذى يتـ تدريسة لطالب الفرقة

 40 درجة توزع الى 50المستوى االوؿ لجميع برامج الكمية لمرحمة البكالوريوس والذى يبمع مجموع درجاتو 
.  درجات لالمتحاف الشفوي5 درجات لالعماؿ الفصمية واالمتحانات الدورية و 5درجة لالمتحاف النظرى و 

 بالنسبة لمرحمة الدراسات العميا 2- 2
يحدد وزف المقرر الواحد في الدبمـو بثالث ساعات معتمدة وزمف االمتحاف التحريري لكؿ مقرر ساعتيف - 1

:  درجة موزعة كاألتي100والنياية العظمي لكؿ مقرر 
 درجة لالمتحاف التحريري النيائي، 60
 درجة لالمتحانات التطبيقية والعممية، 20
 درجة لالمتحاف الشفوي النيائي، 10 

.  درجة ألعماؿ فصمية دورية10
تالتمؿ - 2
لالئحة الدراسات العميا  وفقّا  لمرحمة الدراسات العميا بالكميةيتـ تقييـ المقررات الدراسية- 3

ويحسب لمطالب المعدؿ الفصمي وكذلؾ المتوسط التراكمي لنقاط التقدير السنوي في نياية 
 Cumulative Grade Points العاـ الجامعي طبقّا لنظاـ متوسط نقاط التقدير

Average (CGPA )  
  اآلتيةوفقّا لممعادلة ( متوسط نقاط التقدير لمطالب GPA (يتـ حساب 

Sum of points of credit hours in all courses fulfilled by the student 

GPA = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sum of number of credit hours of all courses 

 

 (الساعات الدراسية لممقررات التي درسها× نقاط تقدير المقررات التي أكممها الطالب ) مجموع 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––= متوسط نقاط التقدير

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسها 
المفظية المشار إلييا في الجدوؿ التقديرات بأحد راسات العميا يقدر نجاح الطالب في كؿ مقرر مف مقررات الد- 4

 أف كؿ ساعة اعتباركما يمكف أف يتـ تقييـ المقرر لمطالب وفقّا لنظاـ الساعات المعتمدة وذلؾ عمي التالي 
 أربعة نقاط ئ دراسية تكاؼ
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 :(بالتقديرات المفظية أو وفقا لنظام الساعات المعتمدة)جدول قواعد تقييم المقررات الدراسية 

: (بالتقديرات المفظية أو وفقا لنظام الساعات المعتمدة)تابع جدول قواعد تقييم المقررات الدراسية 

 الحـالة
  اطـالنق

Points 

 التقـدير

Grade 

  الـدرجة

Degree 

التقدير المفظى 

 عػػاؿ 

Very high graduate 

caliber 

4.000 A  ممتاز  100 حتى 95مف

3.666 A
 ممتاز 95 ألقؿ مف 90مف  -

3.333 B
 ممتاز 90 ألقؿ مف85مف  +

 أداء مرض

Satisfactory level 

3.000 B  جيد جدا 85 ألقؿ مف 80مف 

2.666 B
 جيد جدا 80 ألقؿ مف75مف  -

2.333 C
 جيد جدا 75 ألقؿ مف70مف  +

أداء غير متوقع 

Not at the level 

2.000 C  جيد 70 ألقؿ مف65مف 

1.666 C
-

 مقبوؿ 65 ألقؿ مف60مف  

1.333 D
+

 مقبوؿ 60 ألقؿ مف55مف  

مقبوؿ  55 ألقؿ مف50مف  D 1.000أداء غير مرض 

 ضعيؼ 50 ألقؿ مف30مف  Fail 0 Fراسب      

 الحـالة
  اطـالنق

Points 

 التقـدير

Grade 

  الـدرجة

Degree 

التقدير المفظى 

غير مكمؿ لمتطمبات المقرر 

Incomplet 

- I  29أقؿ مف  

  - Audit  -Lمستمع       

يمنح الطالب عند إجتيازه إمتحاف 

الرسالة العممية بنجاح بتقدير 
 -S  -- 
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:- بالنسبة لمدة االمتحان** 

 .خالؿ الفصؿ الدراسى لكؿ مادة يستغرؽ تدريسيا ساعتيف أسبوعيًا يف فقطمدة اإلمتحاف ساعت -1
ال يسمح لمطالب بدخوؿ اإلمتحاف بعد مضي نصؼ ساعة مف بدئو إال بموافقة رئيس لجنة النظاـ  -2

 .والمراقبة بالكمية

 .ال يسمح لمطالب بمغادرة مكاف اإلمتحاف قبؿ نصؼ الزمف المقرر لإلمتحاف -3

 
 : ثانيا  وضع األسئمة

يمتـز األستاذ واضع األسئمة بكتابة ورقة االمتحاف األصمية وفقا لمنموذج المعد لذلؾ موقعة مف سيادتو ولجنة * 
االمتحاف جميعيا واف يوضح فييا اسـ المقرر الدراسى والبرنامج الذى يتبعة الطالب والعاـ الجامعى واجمالى 

اف تتضمف )درجات االمتحاف واف يوضح بيا عدد صفحات االمتحاف وتحديد المطموب مف الورقة االمتحانية 
 .(االجابة عف جميع االسئمة او تحديد عدد االسئمة اختيارية

يتـ كتابة ورقة األسئمة عمي الحاسب اآللي وال يعتد باستالـ أو طباعة أي ورؽ أسئمة مكتوب بخط اليد ميما * 
. كاف عدد الطالب الذيف ليـ حؽ حضور االمتحاف

يتـ طباعة ورقة االسئمة لممقرر بوحدة المطبعة الخاصة بالكمية تحت اشراؼ استاذ المادة بعدد يزيد عف عدد * 
الطالب في ظرؼ مغمؽ إلي السيد األستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب او رئيس الكنتروؿ 
الخاص بالفرقة الدراسية او فيمف يفوضو رئيس الكنتروؿ ليذا االمر قبؿ ميعاد بدأ االمتحانات بأسبوع عمي 

 .األقؿ

مرض 

تعطى عندرسوب  فى مناقشة 

 الرسالة العممية
 -U - - 

 - - FW-  منسحب إجبارى مف المقرر

 - - W-  منسحب مف المقرر

 - - IP-  مستمر فى البحث

تقدـ مرض ويستمر فى تسجيؿ 

 مقرر البحث
 -SP - - 

تقدـ غير مرض ويبقى ىذا 

 التقدير فى ممؼ الطالب
 -UP - - 
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يتـ استخداـ أظرؼ خاصة محددة لوضع األسئمة مطبوع عمييا نموذج لمبيانات المعدة سمفا والتى يتـ * 
استكماليا بواسطة عضو ىيئة التدريس المشرؼ عمى الطباعة ويراعى اجراء ذلؾ قبؿ بدء االمتحانات بوقت 

 .كافي
عمي القائـ بالتدريس أو أستاذ المقرر أف يتنحي عف وضع أسئمة االمتحاف إذا كانت تربطو بأحد الطالب * 

المتقدميف لالمتحاف قرابة حتى الدرجة الرابعة وفي ىذه الحالة يحدد مجمس الكمية بناء عمي اقتراح مجمس 
.  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزالقسـ المختص مف يقـو بوضع االمتحاف

يجوز اإلستعانة في وضع اإلمتحانات أو تصميميا أو مراجعتيا أو تصحيح البحوث والمقاالت بأساتذة مف * 
. خارج الجامعة كما يجوز العمؿ بنظاـ الممتحف الخارجي في وضع أسئمة اإلمتحاف والتصحيح والمراجعة

 
 :ثالثا لجان االمتحان

 :لجان المراقبة 
. يتولي أعضاء ىيئة التدريس والمدرسوف المساعدوف والمعيدوف بالكمية ميمة مراقبة ومالحظة االمتحانات

مراقب مف عضو - رئيس لجنة المراقبة لالمتحاف ) عمى اف تتضمف بقرار مف مجمس الكميةوتشكؿ لجاف المراقبة 
يتـ توزيع مجموعة و (معاوف إداري-  مالحظيف لكؿ لجنة2عدد ال يقؿ عف - ىيئة التدريس بالكمية لكؿ لجنة

المراقبة في صورة تعميمات ممزمة وترفؽ القواعد المنظمة لتشكيؿ لجاف المراقبة واختصاصيا عمى جميع لجاف 
 .مع خطاب تكميفيـ

 :اختصاصات رئيس لجنة المراقبة
ويختص - فى حالة نقص عدد االساتذه-يكوف رئيس لجنة المراقبة مف األساتذة أو األساتذة المساعديف

 :بالتالي
 .إصدار التعميمات الالزمة لحسف سير االمتحاف ومنع الغش أو إخالؿ بالنظاـ أو الشروع فييما- 1
بالغ عميد الكمية عف - 2 التحقؽ مف تواجد أعضاء لجنة المراقبة قبؿ بدء االمتحاف بثمث ساعة وطواؿ مدتو وا 

وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ ألي عضو مف أعضاء لجنة المراقبة . تغيبيـ أو تأخرىـ أو مغادرتيـ المجنة
 .مغادرة المجنة إال في حالة العذر القيري الذي يقره رئيس لجنة المراقبة وبتصريح كتابي منو

. وذلؾ مف الطاقـ االحتياطىطمب استكماؿ عدد المالحظيف أو تغييرىـ إذا اقتضت ذلؾ مصمحة االمتحاف - 3
 .تسمـ أوراؽ األسئمة مف وكيؿ الكمية المختص قبؿ بدء موعد االمتحاف بربع ساعة عمي األقؿ- 4
إعداد تقرير عف واقعة الغش أو الشروع فيو أو إخالؿ بنظاـ االمتحاف يوقعو رئيس المجنة ومف قاـ بضبط - 5

السيد رئيس عاـ االمتحانات والذي يأمر بإخراج الطالب لمتحقيؽ في / د.الواقعة ليتسنى عرضو عمي أ
 .الواقعة تمييدا التخاذ القرار الالـز طبقا لمحالة

رئيس عاـ االمتحانات / د.يقـو رئيس المجنة بكتابة تقرير عف سير االمتحاف داخؿ المجنة يقدـ إلي السيد أ- 6
 .في نياية االمتحاف

 
 :المراقبون

يكوف المراقبوف مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويجب عمييـ الحضور إلى مقار لجانيـ قبؿ موعد بدء 
  :-عماؿ اآلتيةباألويختصوف بالقياـ االمتحاف بثمث ساعة 
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 وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب التحقؽ مف خمو قاعة االمتحاف مف الكتب واألوراؽ ومنع دخوليا إلييا- 1 
 وضماف عدـ التمييز

 . اإلشراؼ عمى قياـ مالحظي المجنة ومعاونيا بأعماليـ-  2
عادة تسميميا إلي -  3 التحقؽ مف توزيع كراسات اإلجابة عمى الطالب وتحفظ معاوف المجنة عمى الزائد منيا وا 

 .   وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزالكنتروؿ المختص بمحضر استالـ
حالة أمره إلى السيد أ- 4 رئيس عاـ االمتحانات / د.استبعاد أي مالحظ يقصر في أداء واجبة أثناء االمتحاف وا 

 . بتقرير مسبب
 وذلؾ كدعـ لعدالة توزيع أوراؽ األسئمة عمى الطالب باالشتراؾ مع المالحظيف والتحفظ عمى الزائد منيا- 5

. تقييـ الطالب
رئيس عاـ االمتحانات / د.منع الطالب مف دخوؿ لجنة االمتحاف بعد بدء موعده إال بأذف كتابي مف السيد أ- 6

 .أو مف يفوضو في ذلؾ
منع خروج الطالب مف المجنة قبؿ مضى نصؼ الوقت المخصص لالمتحاف وقبؿ انتياء معاوف المجنة مف - 7

 .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزحصر الحضور والغياب
تنبيو الطالب إلى استيفاء بيانات أوراؽ إجاباتيـ وكتابة أسمائيـ وأرقاـ جموسيـ عمى ورقة األسئمة وعدـ - 8

   وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزكتابة أية معمومات عمييا
التحقؽ مف قياـ معاوف المجنة بحصر الحضور والغياب ومطابقة عدد الحاضريف عمى عدد ما استعمؿ مف - 9

 وذلؾ كدعـ كراسات اإلجابة وما تبقى منيا وكذلؾ التحقؽ مف مطابقة استمارات الغياب بكشوؼ الغائبيف
. لعدالة تقييـ الطالب

الترخيص بتغيير كراسة إجابة الطالب في حالة عدـ صالحيتيا مع إلغاء الكراسة غير الصالحة وبتوقيع - 10
 . رئيس المجنة وتسميميا إلى معاوف المجنة

 وذلؾ كدعـ استدعاء الطبيب المختص لمطالب المحتاجيف لمرعاية الطبية بناء عمى طمب رئيس المجنة- 11
 . لعدالة تقييـ الطالب

  . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالبتغيير مكاف الطالب إذا اقتضت ذلؾ المحافظة عمى نظاـ المجنة- 12
 وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ إبالغ رئيس المجنة عف كؿ طالب يخؿ بنظاـ االمتحاف وذلؾ لمتصرؼ بشأنو- 13

. الطالب
حصائيا وترتيبيا والتحقؽ مف مطابقة عددىا - 14 تسمـ أوراؽ اإلجابة مف المالحظيف عند نياية االمتحاف وا 

   وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالبلكشوؼ حصر الحضور والغياب وكشوؼ حصر كراسات اإلجابة
 . تسميـ أوراؽ اإلجابة وكشوؼ الحصر إلى لجاف إعداد النتائج بعد مراجعتيا مف رئيس المراقبة- 15
.  ما يكمفيـ بو رئيس لجنة المراقبة - 16
 
 
 

 :المالحظون

يجرى توزيع يومي لممالحظيف مف اعضاء الييئة المعاونة بالكمية عمى لجاف االمتحاف طبقا لكشوؼ 
 ويتـ إبالغ رئيس كؿ وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزسرية خاصة بكؿ مالحظ عمى حدى 
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لجنة مراقبة بأسماء المالحظيف قبؿ بدء االمتحاف ويجب عمى المالحظيف الحضور إلى الكمية قبؿ موعد بدء 
 .  دقيقة لالطالع عمى كشوؼ توزيعيـ والتوجو فورا إلى مقار لجانيـ30-15االمتحاف 

 يجب عمى المالحظيف تنفيذ تعميمات رئيس لجنة المراقبة وما يقضى بو مف نظاـ االمتحاف وفى حالة 
تقصير أحد المالحظيف في أداء واجباتو يتـ استبعاده مف المجنة ولعميد الكمية رئيس عاـ االمتحاف استبعاده 

بالغ السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة المختص  نيائيا مف المالحظة وحرمانو مف مكافأة المالحظة وا 
يختص المالحظوف .  والسيد أميف عاـ الجامعة التخاذ أية إجراءات إضافية بما يتناسب مع جسامة المخالفة

 : باألعماؿ اآلتية 
 . مساعدة الطالب في تحديد أماكنيـ في قاعة االمتحاف - 1
استالـ عدد محدد مف كراسات اإلجابة مف معاوف المجنة وتوزيع كراسة واحدة لكؿ طالب قبؿ موعد بدء - 2

 . االمتحاف بخمس دقائؽ عمى األقؿ
توزيع أوراؽ األسئمة عمى الطالب والتحقؽ مف كتابة الطالب السمو ورقـ جموسو عمييا وعدـ تدوينو ألية - 3

 .معمومات بيا ومالحظة عدـ تبادؿ الطالب ليا 
مراجعة بيانات بطاقات الطالب مع البيانات المسجمة مف الطالب عمى كراسة إجابتو والتوقيع عمييا - 4

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز والمحافظة عمى البطاقات حتى تسميميا لمطالب
عداد استمارات الغياب لمطالب الغائبيف - 5  . جمع توقيعات الطالب الحاضريف عمى كشوؼ الحضور وا 
مالحظة عدـ استعانة الطالب بأية أوراؽ أو أدوات معيـ وعدـ تناقميـ لممعمومات أو القياـ بأي إخالؿ أخر - 6

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزبنظاـ االمتحاف
 وذلؾ كدعـ لعدالة إبالغ المراقبيف عف أية محاولة غش أو شروع فيو أو أي إخالؿ أخر بنظاـ االمتحاف- 7

 . تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز
 وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب منع الطالب مف البقاء في مقر االمتحاف بعد تسميميـ لكراسة اإلجابة- 8

 . وضماف عدـ التمييز
 .تسميـ أوراؽ اإلجابة مرتبة إلى مراقب المجنة بعد نياية االمتحاف- 9

إبالغ مراقب المجنة بحالة كؿ طالب يحتاج لمرعاية الطبية وفى حالة ما إذا رأى الطبيب عدـ تمكف - 10
 الطالب مف مواصمة االمتحاف يخطر بذلؾ رئيس المجنة الذي يحرر تقريرا يوقع عمية مع الطبيب المختص

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز
.  ما يكمفيـ بو المراقبيف أو رئيس لجنة المراقبة مف أعماؿ- 11

 :المجان المعاونة

 يقـو بأعماؿ معاوف لجنة المراقبة أحد العامميف بادارة شئوف الطالب بالكمية ويختص المعاوف باألعماؿ 
 :- اآلتية

 .معاونة الطالب في تحديد أماكنيـ داخؿ المجنة- 1
استالـ أوراؽ اإلجابة المختومة مف الكنتروؿ المختص قبؿ بدء االمتحاف بنصؼ ساعة وتوزيع أعداد محددة - 2

مف أوراؽ اإلجابة المختومة عمى مالحظي المجنة واسترداد الفائض منيا لتسميمو إلى المختص بختـ األوراؽ 
 .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزفي الكنتروؿ المختص

إعداد كشوؼ بالحضور والغياب بالتعاوف مع المالحظيف والتحقؽ مف مطابقة إعدادىـ ألعداد الكراسات - 3
 . المستعممة والزائدة 
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. القياـ بما يكمفو بو رئيس لجنة المراقبة- 4
 

 الئحة جزاءات مخالفات االمتحانات: رابعا
  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 125إعماال لممادة ** 

 نوع المخالفة

 الجزاء 
السمطة 
 التأديبية

العقوبة  ميعاد الطعن جهة الطعن
 األصمية

العقوبة 
 التكميمية

  اإلخالل بنظام االمتحان : أوال 

إلغاء االمتحان  اإلخالل البسيط ( 1) 
 في مقرر 

إعالن 
العقوبة 

عميد الكمية  ( 1)
 أو المعهد

رئيس 
 الجامعة

أسبوعان من 
الحرمان من  اإلخالل الجسيم (2)  توقيع العقوبة

االمتحان في 
 فصل دراسي 

إعالن 
 العقوبة

 الغش أو الشروع فيه في االمتحان األصمي  : ثانيا 

الغش أو الشروع لممرة  (1) 
 األولى

إلغاء االمتحان 
في ثالثة 
 ( 3)مقررات 

إعالن 
 العقوبة 

مجمس 
التأديب 

 االبتدائي 

مجمس 
التأديب 

 أالستئنافي 

 يوما من 15
العمم بقرار 

مجمس التأديب 
 االبتدائي

الغش أو الشروع في  ( 2) 
 (4)حالة العودة 

إلغاء االمتحان 
في فصل 

 دراسي 

إعالن 
 العقوبة

مجمس 
التأديب 
 االبتدائي

مجمس 
 التأديب

  أالستئنافي

الغش أو الشروع في : ثالثا 
امتحانات التخمف المنعقدة في 

 دور مستقل 

إلغاء االمتحان 
في مقررات 

 التخمف  

إعالن 
 العقوبة

مجمس 
التأديب 
 االبتدائي

مجمس 
التأديب 

 أالستئنافي

 يوما من 15
العمم بقرار 

مجمس التأديب 
 االبتدائي

 

:- ويالحظ ان

ـ  )اإلعالف عف العقوبة بمثابة جزاء تكميمي جوازي تقرره السمطة التأديبية ويتـ داخؿ الكمية أو المعيد -  1 
.   وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز( مف الالئحة 126

 مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات إلى كؿ 126ينصرؼ معنى اإلخالؿ الجسيـ وفقا لممادة - 2
 .كؿ ما يخالؼ ذلؾ يعتبر إخالؿ بسيطا. إخالؿ ينجـ عنة أو يخشى منة عدـ انتظاـ االمتحاف

تحقيقا لألثر الذي تغياه المشروع مف : يشترط أف تكوف المقررات المختارة مما يترتب عمييا رسوب الطالب -3  
بما مفاده أال يكوف مف .  مف الالئحة وىو رسوب الطالب 125العقاب عمى الغش أو الشروع فيو في المادة 

.  بيف المقررات التي تمغى امتحاف مقرر مف مقررات المتطمبات الجامعية
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في حالة العود يكوف عمى جية التحقيؽ بالكمية أو المعيد ضـ جميع محاضر التحقيؽ في مخالفات الغش - 4
عماال لذلؾ يتوجب أف تنعقد  أو الشروع فيو التي ارتكبيا الطالب نفسو ليفصؿ فييا مجمس التأديب معا وا 

.  مجالس التأديب بعد انتياء االمتحانات
 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات   ( 125 )ضوابط تطبيق المادة 
 مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات إلى كؿ 125ينصرؼ معنى االمتحاف وفؽ أحكاـ المادة -   1 

اختبار تجربة الكمية سواء كاف كتابيا أو شفييا أو عمميا ويقصد بو زمنيا الفترة التي تبدأ مف دخوؿ الطالب 
. لجنة االمتحاف حتى خروجو منيا

يحظر عمى الطالب أي فعؿ أو قوؿ أو سموؾ يخؿ بنظاـ اإلمتحاف ويدخؿ في ذلؾ كؿ ما يوصؼ بأنو - 2
  .ممارسة شغب يخؿ بنظاـ االمتحاف

 ال يجوز ألي طالب أف يكوف معو في زماف ومكاف اإلمتحاف أي مادة عممية أو وسيمة أو آلة يستفيد منيا -3
يقصد بالغش في مفيـو النص أيضا ىو قياـ الطالب بنقؿ معمومات و. إال ما توافؽ عميو لجنة المراقبة

إلى كراسة  (كالموبايؿ  )أو إلكترونية  (.... كاألوراؽ والمساطر  )تتعمؽ بمادة االمتحاف مف أي أداة مادية 
أما الشروع في . اإلجابة أو التخاطب مع زمالئو بشاف مادة االمتحاف بصرؼ النظر عف قدر ما تـ نقمة

الغش فمفداة بدأ الطالب بإخراج أداة الغش أو تييئتيا لمنقؿ منيا دوف أف يتـ ذلؾ ومثمو أف يضبط أثناء 
 وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب إخراج أوراؽ مف جيبو أو حقيبتو تتعمؽ بمادة االمتحاف تمييدا لمنقؿ منيا

 . وضماف عدـ التمييز
 .  ىو اعتبار القرار الجزائي غير مشروع في الحاالت اآلتيةاحد معايير ضماف عدـ التمييز ضد الطالب- 4

 . إذا قاـ ضابط الواقعة بإخراج أداة الغش بنفسو مف حقيبة أو مالبس الطالب - أ
إذا لـ يوقع محضر الغش رئيس المجنة تأسيسا عمى أف توقيع رئيس المجنة يعتبر ضمانا جوىريا بالنسبة  - ب

 . لمطالب
 . إذا خال ممؼ التحقيؽ مف تقرير أستاذ المادة بشأف مدى استفادة الطالب مف أداة الغش- ج

. ال يجوز تفتيش حقائب الطالب ومالبسيـ إلخراج أي أداة غش منيا قبؿ أف يقـو الطالب بإخراجيا بنفسو- 5
 أو وجود دالئؿ قوية تقطع بارتكابو واقعة الغش كظيور سماعة األذف التي يتـ توصيميا بجياز الموبايؿ

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز
ال يجوز اعتبار األوراؽ الممقاة تحت مقاعد الطالب أو في الممرات الموازية لمطالب بمثابة أداة غش تثبت - 6

بيا واقعة الغش طالما لـ يتأكد يقينا أف ىذه األوراؽ تخص الطالب نفسو وأنة استعمميا بالنقؿ منيا أو شرع 
   كاحد معايير ضماف عدـ التمييز ضد الطالبفي ذلؾ في كراسة إجابتو

ينتيي التحقيؽ في واقعة الغش أو الشروع فيو بعد سماع أقواؿ الطالب وتمحيص األدلة وسماع شيود - 7
 . اإلثبات والنفي بأحد أمور ثالثة

حفظ التحقيؽ وفى ىذه الحالة صدور قرار الحفظ مف عميد الكمية يأخذ ذلؾ حكـ العذر المقبوؿ بالنسبة لمطالب مما  (ا
 . يتيح لو دخوؿ امتحاف ذات المادة في المواعيد المحددة المتحانات التخمؼ 

 . توقيع جزاء اإلخالؿ بنظاـ االمتحاف وذلؾ بقرار عميد الكمية وفؽ الئحة جزاءات مخالفة االمتحانات المرافقة (ب
إحالة الطالب لمجمس التأديب وفى تبرئة الطالب بقرار مجمس االبتدائي أو أالستئنافي يحؽ لو دخوؿ امتحاف ذات  (ج

 . المادة مع مواد التخمؼ بعذر مقبوؿ
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أحد أعضاء ىيئة التدريس ممف بمغ  (االبتدائي أـ أالستئنافي  )ال يجوز أف يضـ تشكيؿ مجالس التأديب - 8
.   ( مف الالئحة128ـ )سف الستيف أو ممف أنتدب لمتحقيؽ في الواقعة التي يفصؿ فييا المجمس 

  
 :(مجمس االبتدائي)تشكيل مجمس تأديب الطالب  

 عميد الكمية                                          رئيسا        * 
 وكيؿ الكمية المختص        * 
 (العامميف)أقدـ أعضاء مجمس الكمية         * 

 :(مجمس أالستئنافي )تشكيل مجمس تأديب الطالب 
 نائب رئيس الجامعة المختص                               رئيسا * 
 أحد األساتذة بكمية الحقوؽ الذىينتدب فى مثؿ ىذه االمور* 
 أستاذ مف الكمية الذي يتبعيا الطالب* 

  

  و إعداد النتائجالكنترول (من / إلى  )تسميم واستالم أوراق اإلجابة خامسا لجان 
تختص كؿ منيا بأحد المستويات الدراسية بناء عمى  (الكنتروؿ  )يتـ تشكيؿ عدة لجاف إلعداد النتائج 
او وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث  (مرحمة البكالوريوس)اقتراح وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 

وموافقة مجمس الكمية وىو يقـو بتسميـ وتسمـ االوراؽ االمتحانية الخاصة بالفرقة او المستوى  (دراسات عميا)
حاطة أعماليا  ويراعى اف  .المشكؿ بمتابعتيا تتخذ كافة االحتياطات الالزمة لتاميف مقار لجاف الكنتروؿ وا 

بالسرية التامة واألمف الكامؿ وبوجو خاص يمنع دخوؿ الطالب أو اى شخص غير مختص إلى مقار لجاف 
 . الكنتروؿ 

يقـو الكنتروؿ باستالـ أوراؽ اإلجابة وختميا بختـ رئيس الكنتروؿ المختص وتوزيعيا عمى المواد المخصصة - 
. بالكنتروؿ فى األياـ المخصصة لالمتحاف

: - يقـو الكنتروؿ قبؿ بدء االمتحاف بالرجوع إلى نتائج االمتحاف السابقة الستيفاء البيانات التالية- 
 . درجات الطالب فى المواد التى سبؽ نجاحو فييا - 1
 . مواد التخمؼ لمطالب-  2

شئوف  )يقـو الكنتروؿ بتسميـ أوراؽ اإلجابة بالعدد المخصص لمطالب لمجنة اإلدارة المعاونة المختصة - 
 .قبؿ بداية االمتحاف بوقت كافى ( دراسات عميا)و (الطالب 

يـو االمتحاف وتاريخ – لجنة االمتحاف – يقـو الكنتروؿ بإعداد دفتر خاص تسجؿ فية اسـ المقرر الدراسى - 
 . التسميـ والتسمـ ألوراؽ اإلجابة وكافة البيانات األخرى 

عدادىا لمتصحيح بما يكفؿ سريتيا -  يقـو الكنتروؿ المختص باستالـ أوراؽ اإلجابة مف رئيس لجنة المراقبيف وا 
  .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز منياودقة أعماؿ الكنتروؿ

مراجعة كراسات اإلجابة لمتحقؽ مف عدـ السيو عف لصؽ اية كراسات إجابة مع التحقؽ مف بياف اسـ الطالب - 
 .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزمنياورقـ جموسو عمى ورقة اإلجابة 

توضع كراسات اإلجابة فى صورة مجمعو مدوف عمييا كافة البيانات موقع عمييا مف احد أعضاء الكنتروؿ - 
 .المختص وذلؾ بعد عمؿ ارقاـ سرية لكراسات االجابة لضماف الحيادية والنزاىة والعدالة
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 اياـ كحد أقصى مف تاريخ انعقاد االمتحاف إلى أستاذ المادة مع 3يقـو الكنتروؿ بتسميـ أوراؽ اإلجابة خالؿ - 
 أياـ مف تاريخ استالمة ليا مع تسميـ أستاذ المادة نموذج مف  7ضرورة إعادة تسميـ األوراؽ لمكنتروؿ خالؿ 

 . تقرير األستاذ
يقـو الكنتروؿ المختص باستالـ كراسات اإلجابة بعد تصحيحيا والتأكد مف عددىا طبقا لمسجؿ المعد لذلؾ ثـ - 

يوقع عضو الكنتروؿ بما يفيد صحة العدد وفى حالة االختالؼ يقـو رئيس الكنتروؿ بإعداد تقرير بذلؾ يرفع 
 . إلى عميد الكمية التخاذ الالـز

 أياـ كحد أقصى مف 7يقـو أستاذ المادة بتسميـ أوراؽ اإلجابة الخاصة بالمقرر الدراسى الذى يدرس خالؿ - 
 .تاريخ استالمة لألوراؽ مف الكنتروؿ المختص

يقـو لجنة الممتحنيف بتصحيح اوراؽ االجابة لمطالب بحيث ال تحتوى عمى كسور حيث تجبر لمدرجة االعمى - 
.  فيى تجبر لمدرجة االقؿ0.5 فيما اعمى اما اذا ما كانت اقؿ مف 0.5اذا ما كانت 

يقـو المصحح بوضع اجمالى درجات كؿ سؤاؿ عمى حدى مف االسئمة داخؿ كراسة االجابة وعمى غالؼ - 
.  وذلؾ لسيولة تجميع الدرجاتالورقة االمتحانية مرفقا بتوقيع سيادتو

يقـو أستاذ المادة بتسميـ الكنتروؿ المختص بياف بدرجات الطالب موزعة الى امتحاف عممى واعماؿ سنة - 
 0.5ى اال تحتوى درجات الطالب عمى كسور حيث تجبر لمدرجة االعمى اذا ما كانت وامتحاف شفوى ويراع

.  فيى تجبر لمدرجة االقؿ0.5فيما اعمى اما اذا ما كانت اقؿ مف 
أوراؽ إجابة االمتحانات العممية ونموذج لإلجابة النموذجية مع )يقـو أستاذ المادة بتسميـ الكنتروؿ المختص - 

  .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز(ورؽ إجابة االمتحاف التحريرى النيائى
يتعيف عمى الكنتروؿ المختص استالـ أوراؽ اإلجابة النيائية و اإلجابة النموذجية وكشوؼ أعماؿ السنة وأوراؽ - 

وكشوؼ درجات امتحاف الشفيي لمطالب موقع عمى جميعيا مف جميع  (الفصمية  )امتحانات أعماؿ السنة 
   .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزأعضاء لجنة االمتحاف

يقـو الكنتروؿ بمراجعة درجات التصحيح لألسئمة مف داخؿ أوراؽ اإلجابة ومطابقتيا بالدرجات عمى  الغالؼ - 
الخارجى مع ضرورة مراجعة مجموع الدرجات الخارجة وكذا درجات أعماؿ السنة فذا تبيف وجود إجابة غير  
 مصححة يطمب مف المصحح الحضور إلى مقر الكنتروؿ الستكماؿ التصحيح مع الحفاظ عمى سرية الورقة

  .  وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزمنيا
  منياال يتـ فض السرية ألوراؽ اإلجابة إال بعد عرض نسبة النجاح فى المقرر الدراسى عمى لجنة الممتحنيف- 

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز
يعد رئيس الكنتروؿ المختص كشوؼ بتوزيع العمؿ عمى األعضاء ويقـو كؿ منيـ بالتوقيع عمى ما يكمؼ بة  - 

وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ وفى جميع األحواؿ يتـ تصويب الخطا مع التوقيع مف عضو الكنتروؿ . مف أعماؿ
 .الطالب

ال يجوز إدخاؿ اى تعديؿ عمى الدرجات بعد تسميـ ومراجعة أوراؽ اإلجابة إلى لجنة الكنتروؿ ولو بناء عمى - 
 وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف طمب المصحح إال تطبيقا لمقواعد العامة التى تقررىا لجنة الممتحنيف

.  عدـ التمييز
يستمر العمؿ بالكنتروالت لمدة أسبوعيف لتمقى طمبات تظممات الطالب مف نتائج االمتحانات بعد إعالف - 

 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالبالنتائج والمحولة مف الوكيؿ المختص
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 سادسا تشكيل لجان الممتحنين 

النظر غرض ب وذلؾ تشكيؿ لجاف الممتحنيف لمراجعة نتائج االمتحاناتبشأف مجمس الكمية موافقة      بناء عمي 
تنظيـ أعماؿ قرار مجمس الجامعة الخاص بفي نتيجة االمتحاف ويجوز ليا أف تقرر قواعد الرفع وفقا ؿ

. االمتحانات
 :التشكيل

عميد الكمية وعضوية وكيؿ الكمية المختص ورئيس الكنتروؿ المختص / تشكؿ لجاف لمممتحنيف برئاسة أد
. مع السادة أعضاء ىيئة التدريس المشتركيف في تدريس المقررات الدراسية بالشعبة أو المستوى الدراسى

 : آليات العمل
 رئيس الكنتروؿ بعمؿ إحصائية مبدئية لنتيجة كؿ مقرر دراسى/ د0يقـو أ 
  في حالة انخفاض نسبة النجاح في مقرر دراسي عف المتوسط العاـ لممقررات الدراسية بالشعبة أو المستوى

 .عميد الكمية الذي يدعو لجنة الممتحنيف ألعماؿ شأنيا في ذلؾ/ الدراسي يعرض األمر عمى أد

  ال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ عمى الدرجات بعد تسميـ أوراؽ اإلجابة إلى لجنة الكنتروؿ ولو بناء عمى طمب
 وذلؾ كدعـ لعدالة (33مادة ) وفقا لمقانوف المصحح إال تطبيقا لمقواعد العامة التي تقررىا لجنة الممتحنيف

 . تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز

 :-عميد الكمية بتطبيق قواعد الرفع وفقا لمشروط التالية/ تقوم لجنة الممتحنين بناء عمى دعوة من أد* 
 إال لالرتقاء بالمستوى العاـ أو لمنجاحال يجوز الرفع - 
 :كما يقـو الكنتروؿ بيطبيؽ قواعد الرأفة كاألتي 

ال يجوز االستفادة في امتحاف واحد مف وجييف مف أوجو الرفع وبوجو خاص ال يجوز رفع مواد التخمؼ  -
 .استقالال عف المواد االصمية

 .يحرر محضر باإلجراءات التي اتخذت بيذا الشأف ويوقع عميو مف جميع لجنة الممتحنيف -

 .وكيؿ الكمية المختص/ رئيس الكنتروؿ بأصؿ المحضر وترسؿ نسخة إلى أد/ يحتفظ أد -

 
 :سابعا لمتعامل مع تظممات الطالب من نتائج االمتحان 

. وضع آلية محددة لمتعامؿ مع تظممات الطالب مف نتائج االمتحانات: اليدؼ
 
 :اآللية 

 جنيو 25يحؽ لمطالب التقدـ بطمب يتظمـ فيو مف نتيجة امتحاف مقرر أو أكثر مقابؿ دفع رسـو قدرىا -  
 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالبلكؿ مقرر (خمس وعشروف جنييا)
الدراسات العميا في موعد غايتة أسبوع مف تاريخ ظيور النتيجة /يتقدـ الطالب بطمب إلى إدارة شئوف الطمبة-  

 .في الفصؿ الدراسي وفقا لنموذج تظممات الطالب
 .رئيس الكنتروؿ لفحص األوراؽ/ د.وكيؿ الكمية المختص بتوجيو طمبات التظممات إلى السيد أ/ د .يقـو أ-  
 .مف أعضاء ا لكنتروؿ (2)رئيس الكنتروؿ لجنة برئاسة سيادتو و عضوية عدد / د.يشكؿ أ-  
يتـ مراجعة درجات الطالب الخارجية و مطابقتيا مع الدرجات الداخمية بورقة اإلجابة و رفع تقرير مكتوب - 

 بنتيجة فحص التظمـ في كتابياوكيؿ الكمية المختص ويتـ إبالغ الطالب / د.رئيس الكنتروؿ إلى أ/ د.معتمد مف أ
 . وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالبموعد غايتو أسبوع مف وصوؿ نتيجة التظمـ
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: أحكام عامة 

يجوز لمف لو عذر شرعي يمنع مف الحضور لقاعة اإلمتحاف مثؿ المرض والوالدة أو السجف أف يطمب  -1
الجموس لإلمتحاف وفي ىذه الحالة تقـو الكمية بإعداد المراقبة المطموبة أثناء تأدية اإلمتحاف وتحديد مكاف 

 .وذلؾ كدعـ لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييزاإلمتحاف 

يجوز لمف ال يقدر عمى الكتابة مف المرضى مف الطالب أف يطمب مف لجنة النظاـ و المراقبة تعييف مف  -2
 وذلؾ كدعـ االمتحافيقـو بكتابة األجوبة لو بناًء عمى إمالئو عمى أف يكوف في مستوى عممي أقؿ مف مستوى 

 .لعدالة تقييـ الطالب وضماف عدـ التمييز

: راسبًا في الحاالت اآلتيةمرحمة البكالوريوس يعد طالب  -3
سواء كاف ذلؾ لمسنة النيائية بالكمية إذا غاب عف الجموس لإلمتحاف في الفصميف الدراسييف والدور الثاني  -1

 .بعذر أو بدوف عذر

في مقرريف دراسييف لممواد المقررة ببرنامجو إذا غاب بدوف عذر عف الجموس لإلمتحاف فيما زاد عمى  -2
 .العاـ الجامعي حتى لو كاف ناجحًا في جميع المواد األخرى التي جمس فييا

حضور لفرقتو ثـ تخمؼ عف مقرريف دراسييف إذا غاب بعذر عف الجموس لإلمتحاف فيما زاد عمى  -3
 سواء كاف ذلؾ امتحانات مواد التخمؼ التى تنعقد فى العاـ الجامعى التالى او الدور الثانى لمفرقة الرابعة

 تخمؼ فييا مسبقامتحاف الدور الثاني ورسب في أية مادة مف المواد التي حضر ابعذر أو بدوف عذر أو 
 .فييا

إذا جمس لإلمتحاف في الفصميف الدراسييف ورسب فيما زاد عمى ربع عدد المواد المقررة لفرقتو في العاـ  -4
أو جمس إلمتحاف الدور الثاني لرسوبو فيما ال يجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقتو ثـ رسب ، الجامعي 

 .في إحدى ىذه المواد

ال يزيد تقدير الطالب عف مقبوؿ في المادة التي رسب فييا أو تغيب فييا بغير عذر يقبمو عميد الكمية أما  -5
 .إذا غاب بعذر فيعطى تقدير النجاح الذي حصؿ عميو بناًء عمى الدرجة التي منحيا كاممة

يعد الطالب الراسب طبقًا عمى الحاالت السابقة باقيًا لإلعادة في فرقتو ما لـ يكف بقاؤه لإلعادة لمدة  -6
. عاميف في ىذه الفرقة فيعد مستنفذًا مرات الرسوب ويفصؿ

 ووفقا لالئحة الدراسات العميا بالكمية فأنو يعد طالب الدراسات العميا اما بالنسبة لبرامج الدراسات العميا بالكمية- 4
ولذا فأف عميو اإلعادة في المقرر إذا كاف إجباريّا أما  (C)أقؿ مف راسبا في حالة حصولو عمى تقدير لممقرر 

 .بالنسبة لممقررات االختيارية فيمكنو إعادة القيد في ذات المقرر أو استبدالو بمقرر اختياري أخر
 :  في الحاالت اآلتية لطمبة الفرقة النهائية لمرحمة البكالوريوس الدور الثانيامتحانيسمح بدخول - 5

مقرريف دراسييف لطالب ورسب في النتيجة النيائية فيما ال يزيد عمى حضر امتحاف الدور االوؿ لمف - 1
 .السنة النيائية

 .لمف قدـ شيادة طبية معتمدة مف الوحدة الصحية بالجامعة وقبميا عميد الكمية- 2
ألصحاب الضرورات واألعذار الشرعية الذيف يطمبوف كتابة قبؿ إنعقاد اإلمتحاف أو أثناءه إعفاءىـ مف -3

 . في الدور األوؿ وقبؿ عميد الكمية أعذارىـحضوراؿ
 .ال يجوز لمكمية أف تعقد دورًا ثالثًا لمف فاتتيـ فرصة الجموس لمدور الثاني ميما كانت األعذار- 4
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في المادة  (مقبوؿ)عف مرحمة البكالوريوس والتى تعمؿ بغير نظاـ الساعات المعتمدة ال يزيد تقدير طالب -5
بالنسبة لبرامج البكالوريوس التى تعمؿ أما . التي رسب فييا أو تغيب عنيا بغير عذر يقبمو عميد الكمية

فيما عدا ذلؾ فيعطى الطالب تقدير النجاح الذي حصؿ عميو بناًء عمى الدرجة التي بنظاـ الساعات اؿ 
. منحيا كاممة

 الماجستير تىوكذلؾ الدبمومات ودرج (البكالوريوس)يجوز لمطالب الذي حصؿ عمى الشيادة الجامعية - 6
عمى أف يدفع الرسـو التي تحددىا عربية والدكتوراة أف يطمب إستخراج صورة مف شيادتو بالمغة اإلنجميزية أو اؿ

 .الموائح

كمية ال يجوز أف يبقى الطالب في الفرقة الدراسية أكثر مف عاميف دراسييف لعدـ النجاح ويجوز لمجمس اؿ- 7
لعدد محدد تحددة الئحة ترخيص لمذيف قضوا بفرقتيـ عامييف دراسييف أف يتقدموا لإلمتحاف مف الخارج اؿ

 .الكمية

تزيد عمى سنتيف لمف حالت ظروفو دوف محدة ال لمجمس الكمية الموافقة عمى تجميد دراسة الطالب لمدة - 8
 . وال يجوز التجميد في الدراسات العميا.وال يسري ذلؾ عمى طالب السنة األولى، مواصمة الدراسة

التزاـ بناًء عمى توصية مجمس الكمية حرماف الطالب مف أداء اإلمتحاف ألسباب تتعمؽ بعدـ كمية لمجمس اؿ- 9
 .مف اجمالى عدد الدروس العممية او المحاضرات النظرية% 25الطالب بغيابة نسبة تجاوز 

 
 
 
 

 


