االمتحاحا
العالمات:
أ .يتم احتساب العالمات وتسجيميا لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتيا المعتمدة.
ب .العالمة النيائية لكل مادة ىي مجموع عالمات األنشطة الفصمية بما فييا االمتحانات.
ج .يعقد االمتحان النيائي لممادة مرة واحدة في نياية الفصل ويكون االمتحان تحريرياً وشام 
الً
وتخصص لو  %٥٠من العالمة اإلجمالية لممادة ،وفي حال مخالفة ذلك يجب أن يتفق توزيع

العالمة مع طبيعة المادة حسب ما يوصي بو مجمس القسم ويعتمده مجمس الكمية وأن يعمن ذلك
في بداية كل عام دراسي .

تشمل األعمال الفصمية لممادة ما يمي:
 .1امتحانين تحريريين عمى األقل او حسب ما يقرره مجمس الكمية إذا اقتضى األمر غير ذلك.
 .2أنشطة أخرى كاالمتحانات القصيرة والشفوية والتقارير والبحوث .....الخ.
 .3يعمم الطمبة بمواعيد االمتحانات التحريرية قبل أسبوع عمى األقل من موعدىا المحدد .ترد أوارق
االمتحانات األول والثاني بعد أن تصحح لمطمبة ودون تأخير في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ
تقديم االمتحان وخالل أسبوع من تقديم االمتحان خالل الدورة الصيفية.
 .4يعمم الطمبة بتوزيع عالمات المادة ضمن خطة المادة التي يوزعيا عضو الييئة التدريسية عمى
الطمبة في األسبوع األول من الفصل الدراسي .

الغياب عن االمتحانات:
 .1كل طالب يتغيب عن امتحان معمن عنو ،تقديم عذر خطياً لمدرس المادة خالل ثالثة أيام من تاريخ
زوال العذر ولممدرس قبول العذر او (رفضو) وتقديمو إلى لجنة األعذار المختصة.

 .2في حالة غياب الطالب عن أحد االمتحانين بعذر مقبول يعقد لو االمتحان خالل أسبوع من زوال
العذر او يحسب حسب المعادلة التي تستخدميا عمادة التسجيل في مثل ىذه الحاالت.
 .3في حالة تغيب الطالب عن أحد االمتحانين بدون عذر مقبول توضع لو عالمة صفر في ذلك
االمتحان.
 .4كل طالب يتغيب عن االمتحان النيائي دون عذر مقبول تعتبر عالمتو في ذلك االمتحان صفر.

 .5كل طالب يتغيب عن االمتحان النيائي بعذر عميو التقدم بطمب إلى عمادة شؤون الطمبة ويحول
طمبو إلى لجنة األعذار المنصوص عمييا.

الغش في االمتحانات
 .1ال يدخل إلى قاعة االمتحان أي طالب بعد توزيع األسئمة.

 .2ال يجوز لمطالب أن يصطحب معو في قاعة االمتحان أي كتاب أو أي وسيمة اتصال أو كل مالو

عالقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما يسمح بو العميد بناء عمى طمب

أستاذ المقرر.ويجب أن تكتب اإلجابة عمى الورق المقدم من الكمية.

 .3يحظر على الطالب الكالم في أثناء االمتحان أو القيام بأي عمل فيو إخالل بنظام االمتحان ،
وفي حالة المخالفة ُينذر رئيس القاعة الطالب المخالف ٕ ٕ ،واذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة

االمتحان ُوُيعد امتحانو الغياً في المقرر الذي ارتكبت فيو المخالفة ويعطى فيو درجة الصفر.

 .4أ .كل طالب يعثر معو عمى مالو عالقة بالمقرر موضوع االمتحان يخرج من قاعة االمتحان ويعد
امتحانو الغياً في المقرر الذي ارتكبت فيو المخالفة ويحال إلى لجنة االنضباط  ،وفي حال ثبوت

المخالفة يحرم من دخول امتحان المقرارت التي تميو ويعطى فييا درجة الصفر  ،ولمعميد أو من
ينوب عنو أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشو إذا وجدت قارئن قوية تدعو إلى

االشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب مالو عالقة بالمقرر موضوع االمتحان.
ب.


ضبط وىو يغش في االمتحان يخرج من قاعة
كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو ُي ُ
االمتحان  ،ويعد امتحانو الغياً في المادة التي ارتكبت فييا المخالفة ويحال إلى لجنة

االنضباط.
ج.


يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحالو شخصية غيره بقصد أداء االمتحان عنو ،

الً عنو ليذه الغاية ويحال كل منيما عمى القضاء.
وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بد 

د .يتم إخراج الطالب من قاعة االمتحان في الحاالت السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنو أو
ويعد األستاذ الممتحن في االمتحانات العممية رئيساً لمقاعة.
رئيس القاعة ٌ ،
ه .وفي جميع األحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

االعتراض عمى االمتحان النهائي:
 .1إذا رغب طالب بمراجعة ورقة امتحان نيائي في مادة ما عميو أن يتقدم بطمب لدائرة القبول والتسجيل
خالل أسبوعين من إعالن النتائج ويدفع الطالب رسماً غير مسترد.

 .2تجمع طمبات الطعن في دائرة القبول والتسجيل وترسل إلى األ

قسام المعنية لدارستيا.

 .3يقوم مدرس المادة بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العالمات او تصحيح أسئمة ورفع
نتيجة الطعن بواسطة رئيس القسم إلى عميد الكمية المعني العتماد نتيجة الطعن وذلك خالل
أسبوعين من تاريخ فترة انتياء االعتراض ثم رفعو إلى رئيس الجامعة لممصادقة عميو.
 .4يتم رفع نتيجة االعتراض إلى دائرة القبول والتسجيل عمى نموذج خاص بتعديل النتائج  ،عن لزم ،
ضمن الفترة المحددة في الفقرة  ٣من ىذه المادة.
رصد العالمات:
 .1الحد األدنى لعالمة النجاح في أي مادة ىي .%٥٠
 .2في حال انسحاب الطالب من مادة ما بعد األسبوع األول ولغاية نياية األسبوع الثامن (األسبوع
الرابع لمفصل الصيفي) من بدء الدراسة ،تسجل لو منسحب ( )WPإزء تمك المادة.
 .3تسجل عالمة (غير مكتمل) لممادة الذي تغيب فيو الطالب عن االمتحان النيائي بعذر مقبول.
 .4يجب عمى الطالب أن يعمل عمى أن تزال عنو (غير مكتمل) لممادة التي تغيب فيو عن االمتحان
النيائي بعذر مقبول قبل آخر موعد لمسحب المتأخر لمفصل الذي يميو.

إعادة المواد:
 .1ال يجوز لمطالب إعادة دراسة أي مادة غير تخصصية حصل فييا عمى عالمة  %٦٥فأكثر.
 .2تحسب الساعات ل تمك المادة المعادة لمرة واحدة ألغراض حساب عدد الساعات المعتمدة المطموبة
لمتخرج.
 .3في حالة إعادة مواد ،تدخل جميع العالمات في السجل األكاديمي ،وتحسب العالمة األخيرة فقط
ألغراض إتمام متطمبات التخرج وحساب المعدل التراكمي وإلغراض حساب المعدل التخصص.

متطمبات الحصول عمى درجة البكالوريوس:
أ .أن ينجح الطالب في جميع المواد المطموبة حسب الخطة في قسم تخصصو وأن يحصل
عمى معدل تراكمي ال يقل عن .%٦٠
ب .أن ال يتجاوز الحد األعمى لسنوات التخرج المنصوص عمييا.
ج .أن يكون قد أنيى ساعات التدريب الميداني المطموبة حسب الخطة الدراسية في قسم تخصصو
(إن وجد).

د .النجاح في امتحان التخرج العام (إن وجد).
ه .أن يكون طالباً منتظماً ومسجال آخر فصمين دراسيين في الجامعة.
المعدالت والتقديرات:

أ .المعدل الفصمي:
متوسط الحساب لمعالمات النيائية في المواد التي درسيا الطالب في ذلك الفصل حيث يستخرج كمايمي:
تضرب عالمة كل مادة في عدد ساعاتيا المعتمدة.
تجمع العالمة المضروبة.
تقسم مجموعة العالمات المضروبة عمى عدد الساعات المسجمة في ذلك الفصل.
ب.

المعدل التراكمي:

معدل كافة العالمات النيائية لجميع المواد التي درسيا الطالب سواء نجح فييا أو رسب بحيث تحسب
العالمة األخيرة لممادة المعادة حتى تاريخ حساب المعدل ،ويحسب بالطريق التي يحسب بيا المعدل
الفصمي.

ج .المعدل التراكمي عند التخرج:
ىو المعدل التراكمي الذي تدخل في حسابو عالمات المواد التي تقع ضمن خطة الطالب الدراسية عند
التخرج فقط وفي حالة إعادة مواد تحسب العالمة األخيرة فقط.
د.

تحسب جميع المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة.

ه.

تخصص النسب المئوية العالمات والتقديرات المبينة إزاء كل منيا،
تحسب التقديرات عند :

و.

التخرج بناء عمى المعدل التراكمي وعمى النحو التالي:
النسب المئوية لممواد

التقديرات

من  95إلى 100

شرف

من  85إلى ما دون 95

ممتاز

من  75الى ما دون 85

جيد جدا

من  65الى ما دون 75

جيد

من  60الى مادون 65

مقبول

حساب ساعات معتمدة من خارج الجامعة (لطمبة الجامعة المنتظمين):
 .1يحتسب لمطالب مواد درسيا في جامعات أخرى بتنسيق بين القسم األكاديمي المعني ودائرة القبول
والتسجيل.
 .2يجب أن ال تقل عالمتو في كل مادة عن عالمة النجاح في الجامعة التي درس فييا تمك المادة.
 .3ال يجوز أن يزيد عدد ىذه الساعات عمى ثمث الساعات المطموبة في تخصصو.
 .4يسمح لمطالب التسجيل في الفصل الصيفي بعد أخذ موافقة قسمو والتنسيق مع دائرة القبول
والتسجيل في جامعة أخرى .
 .5عمى الطالب دراسة أخر فصمين نظاميين لو في الجامعة.
 .6يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعمى لسنوات التخرج مقابل كل  ١٥ساعة معتمدة تحسب
لمطالب من خارج الجامعة.

