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 انات الدراسة واالمتح 
 الحضور والغياب للمحاضرات 

بها   • املسجل  ملقررات  في جميع  والتمرينات  واملناقشات  العملية،  والدروس  املحاضرات،  الطالب حضور  على  يجب 

%من مجموع الساعات املخصصة  20حسب الساعات الدراسية املعتمدة لكل مقرر، وإذا غاب الطالب أكثر من  

  راسات العليا بالكلية، بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي تقبلها لجنة الدعذر شرعي  ملقرر ما دون  

 يحرم الطالب من التقدم لالمتحان النهائي فيه؛ ويعطي درجة )صفر( في ذلك املقرر. 

من   • معتمد  طبي  أو  قهري  بعذر  الغياب  كان  إذا  العليا أما  الدراسات  لجنة  تقبلها  و  بالجامعة  االستشارية  اللجنة 

فيسمح للطالب إسقاط ذلك املقرر الذي تتجاوز نسبة  عد موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي  بالكلية، ب

 . فيها فيعتبر ذلك الفصل إيقاف قيداملسجل   ، وإذا كان يتوجب إسقاط جميع املقررات%20غيابه فيه عن 

 نظام االمــتحانـات
لتسيير   لجنة  الدراس ي  الفصل  نهاية  في  الكلية  مجلس  االمتحانات  يشكل  )لجنة  تسمي  عليها  واإلشراف  النهائية  االمتحانات 

يجري امتحان عام في نهاية كل فصل دراس ي لجميع املقررات  و واملراقبة( تتولي كافة األمور املتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها  

 : سجلها الطالب حيثلك الفصل والتي التي أعطيت في ذ

ة الفصل الذي يدرس فيه مرة واحدة لجميع الطالب املعنيين في موعد يحدده  يعقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاي •

مجلس الكلية بالتنسيق مع األقسام املختصة، ويجوز للكلية أن تسمح بعقد امتحان نهائي في مقرر أو أكثر قبل نهاية  

خاصة   ظروف  هناك  كانت  إذا  لألقساالفصل  يجوز  كما  الوقت  ذلك  إلي  إرجاءه  دون  تحول  عقد  بالقسم  م 

 االمتحانات، والندوات العلمية، وبحوث التخرج، وما في حكمها في أي وقت أثناء الفصل الدراس ي . 

(، دقيقة  15املحدد لالمتحان لفترة )النهائي في أي مقرر إذا تأخر عن املوعد  االمتحان  يفقد الطالب حقه في أداء   •

 . االمتحان دقيقة( من بداية  40قبل مض ي )االمتحان بر راسبا فيه كما ال يجوز له الخروج من قاعة  ويعت

اثنان، • عن  تقل  ال  دورية  امتحانات  على  الدراس ي  للفصل  السنة  أعمال  امتحانات  االمتحانات    تشتمل  وتدخل 

االمتحا حكم  في  عنها  املعلن  غير  املفاجئة  واالمتحانات  والتقارير،  مواعيدها  الشفوية،  تحديد  يترك  الدورية  نات 

 ورؤساء األقسام.ألعضاء هيئة التدريس 



 تعليمات للطالب الممتَحنين  
 قبل خمس دقائق ماالمتحان ال يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة  •

ّ
 . االمتحانن الزمن املعلن لبداية  إال

إلى قاعة   • بالدخول  يبرز بطاقة كلية  االمتحان  يسمح  الذي  املفعول على أن يكون للطالب  للجلوس    سارية   
ً
مسجال

 . لالمتحان

 .  االمتحانم الطالب بتوجيهات املراقبين داخل قاعة يجب أن يلتز  •

 ربع ساعة من بداية االمتحان.   انقضاءبعد االمتحان ال يسمح ألي طالب بالدخول إلى قاعة  •

 بعد  االمتحان قاعة ال يسمح ألي طالب بمغادرة  •
ّ
 . االمتحانن من بداية  نصف الزم  انقضاءإال

 . لالمتحان على الطالب أن يحضر معه املتطلبات الالزمة •

 . بالتدخيناالمتحان ال يسمح للطالب املمتحن داخل قاعة  •

أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية أو أي جهاز إلكتروني أو  االمتحان  ال يسمح للطالب أن يحمل معه داخل قاعة   •

 منها داخل القاعة ما عدا املواد املسموح بها والتي يستلمهاهاتف نقال أو غيرها، أو يتبادل  
ً
 من املراقبين مباشرة.   أيا

 بإذن من املراقب.   •
ّ
 على الطالب املمتَحن عدم مغادرة مكانه إال

 بعد مغادرتها.  االمتحان ال يسمح للطالب الرجوع لقاعة  •

 باشرة من طالب آخر.  ال يسمح للطالب املمتَحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير م •

أو أي وسائل    امتحان مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة  ال يسمح للطالب املمتَحن أن يحمل أي أوراق   •

 للخارج فيما عدا أوراق األسئلة والوسائل التي ُسمح له بإدخالها.  االمتحان من داخل قاعة  خري أ

 . كراسة اإلجابة تمزيق أي ورقة من  ال يسمح للطالب املمتَحن نزع أو •

ورقته يتحصل علي صفر    تصحح رة دالة داخل كراسة اإلجابة ولن  ال يسمح للطالب املمتَحن كتابة اسمه او أي عبا  •

 في املقرر. 



 غياب الطالب خالل االمتحانات 
الدورية يعطي درجة )صفر( في ذلك   • ما لم يتقدم املعني بعذر شرعي  االمتحان  إذا تغيب الطالب عن االمتحانات 

 يقبله أستاذ املقرر، ورئيس القسم املختص. 

االمتحان  النهائي في أي مقرر يحصل الطالب على تقدير )غ(، ويعتبر غائبا عن  االمتحان  ء  إذا تغيب الطالب عن أدا •

 . النهائي مهما كانت األسباباالمتحان  ال يجوز إعادة ر الطالب راسبا و وبالتالي يعتب

 توزيع درجات لمقررا ما
مضافا إليها درجات االختبارات، والنشاطات  تكون النتيجة ملقرر ما محسوبة من واقع االمتحانات التي تجري في نهاية الفصل  

كون النهاية العظمي لدرجة كل مقرر مائة درجة توزع على النحو  العلمية التي يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراس ي كله، وت

 التالي:

 أوال: املقررات العلمية النظرية 

 ر أو القسم العلمي% تخصص لالمتحانات الجزئية أو أي نشاطات علمية يراها أستاذ املقر 30 •

 % لالمتحان النهائي الذي يجرى نهاية الفصل الدراس ي. 70 •

 لنظرية املتزامنة مع املعملية ثانيا: املقررات العلمية ا

 % تخصص لالمتحانات الجزئية أو أي نشاطات علمية يراها أستاذ املقرر أو القسم العلمي50 •

 . % لالمتحان النهائي الذي يجرى نهاية الفصل الدراس ي50 •

 تقدير درجات الطالب
 :ويحسب تقديره حسب الجدول األتي تقدر درجات الطالب في كل مقرر من صفر إلي مائة درجة

 الرمز التقدير  النسبة  ترقيم 
 A ممتاز 100إلي  90من  1



 B جيد جدا  90إلي اقل من  75من  2
 C جيد  75إلي اقل من  65من  3
 D ضعيف  65اقل من  4

   ألقرب رقمين عشريين عند حساب النسب. ويعتمد نظام التقريب •

 .% 65هو ر  الحد األدنى للنجاح في أي مقر  •

 حساب معدل متوسط التقدير الفصلي للطالب 
في نهاية كل دراس ي يحسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر نجح فيه في عدد الوحدات املعتمدة  

ملقررات التي درسها الطالب على العدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظمي،  له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع ا

 . %65يقل عن   شرط اال  عشرييناقرب رقمين  إلىويقرب معدل متوسط التقدير  

 حساب معدل متوسط التقدير العام للطالب 
لك الطالب  عليها  املتحصل  الدرجة  بضرب  للطالب  العام  التقدير  متوسط  يحسب  التخرج  الوحدات  عند  عدد  في  مقرر  ل 

بالنهاية العظمي،   املعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع املقررات التي درسها على العدد الكلي للوحدات مضروبا

 . % في كل الفصول 65يقل عن   شرط اال  ويقرب معدل متوسط التقدير إلي اقرب رقمين عشريين

 التقارير الدورية 
 كل نهاية فصل دراس ي للجنة الدراسات العليا بالكلية، عن طريق لجنة  يقدم املشرف على الرسالة أو  

ً
 دوريا

ً
األطروحة تقريرا

 بالقسم العلمي  يتضمن مدى التزام الطالب ببرنامجه ، وما تم انجازه من الخطة البحثية. الدراسات العليا 

 


