
1

جامعة دم�شق

دليـل االمتحــانات



2

املحتوى
- املقدمة

- ت�شكيل اللجان والإعداد لالمتحان  
- اللجنة المتحانية    

- جلنة الر�شد     
- جلنتا درا�شة طلبات العرتا�ض      

- اإعالن الربامج المتحانية      
- اإعالن الربامج الزمنية لت�شوير الوراق المتحانية وت�شحيحها وت�شليمها      

- اإعالن قواعد المتحان    
- جاهزية م�شتلزمات المتحان    

- اإعداد جداول املراقبات المتحانية   
- التقرير العام لالمتحانات     

- التعليمات املتعلقة بالأ�شئلة المتحانية 
- التعليمات املتعلقة مبعاجلة وت�شحيح املقررات

- اأوًل : اعداد قوائم اأ�شماء الطالب    
- ثانيًا : طباعة الأ�شئلة المتحانية   

- ثالثًا : الر�شد والفرز والتدقيق  
- رابعًا : ت�شحيح اأوراق الإجابة  

- خام�شًا : كيفية درا�شة طلبات العرتا�ض  
- التعليمات املتعلقة باملراقبات المتحانية 

- التعليمات اخلا�شة بحالت الغ�ض )العقوبات المتحانية (
- التعليمات املتعلقة بالطالب 

- الن�شباط 
- التقديرات 

3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
10
10
11
12
13
16
19
23
26
29
32



3

املقدمة
   تكاد المتحانات النظرية التي جتريها اجلامعات اأن تكون امل�شعر الوحيد املتاح لتقييم معلومات 
ولعل  العملية.  النظرية واجلل�شات  املحا�شرات  الدرا�شي يف  الف�شل  اأثناء  الذي جمعها  الطالب 
تقييم اأداء اجلامعة مرهون على نحٍو كبري يف قدرتها على تهيئة امتحانات جيدة توؤدي الهدف 
على  ينعك�ض  ما  اجليد  للتنفيذ  املمكنة  الت�شهيالت  جميع  تقدمي  بالعتبار  اآخذين  منها،  املرجو 
اأ�شا�شًا ملجرد دخوله المتحان، وعلى الأداء الرقابي اجليد  الراحة النف�شية للطالب امل�شطرب 

للقائمني على العملية المتحانية.

   نقدم يف هذا الدليل جمموعة من التعليمات التنفيذية لالمتحانات بدًءا من الإعدادات الأولية 
جيد  نحو  على  قراءتها  وعاملني،  اإدارة  الكليات،  من  ناأمل  والتي  الن�شباطية  بالأمور  وانتهاًء 

ومذاكرتنا يف كل ما يوؤدي اإىل اإ�شكاليات قد تفقد المتحان من جودته.

واهلل ويل التوفيق

         

                                                                                                 رئي�ض جامعة دم�شق
                      الأ�شتاذ الدكتور حممد عامر املارديني
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ت�شكيل اللجان والإعداد لالمتحان

•اللجنة االمتحانية 	
اأ. توؤلف جلنة المتحان يف كل مقرر من ع�شوين اأو اأكرث بقرار من عميد الكلية بناء على طلب 
رئي�ض الق�شم املخت�ض، ويختارهم بقدر الإمكان من اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الكلية. ويجوز اأن 

يقوم باأعمال اللجنة ع�شو واحد يف المتحانات الكتابية.

ب. تقوم جلنة امتحان املقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب �شفهيًا وعمليًا اإذا كان 
التي  املقررات  درا�شي  الكلية يف مطلع كل عام  ويحدد جمل�ض  اأو عملي.  �شفهي  امتحان  للمقرر 
يجري فيها امتحان �شفهي اأو عملي اإ�شافة اإىل المتحان الكتابي واملقررات التي يخ�ش�ض جزء 

من عالمة امتحانها لأعمال ال�شنة.

•جلنة الر�صد: 	
   ت�شكل جلنة الر�شد مع تو�شيف عمل كل ع�شو يف اللجنة على النحو الآتي: يوؤلف عميد الكلية 
برئا�شته اأو برئا�شة من يكلفه من نائبيه، جلنة املراقبة العامة )الر�شد( من بني اأع�شاء الهيئة 
التعليمية والعاملني الإداريني، وتكون مهمة هذه اللجنة ت�شجيل الدرجات واملراجعة واإعداد نتائج 

المتحان.

•جلنتا درا�صة طلبات االعرتا�ض: 	
اأ. ت�شكل جلنة لدرا�شة طلبات العرتا�ض للجزاأين العملي والنظري من املقرر الدرا�شي لطالب 

املرحلة اجلامعية الأوىل على النحو الآتي:
رئي�شًا - عميد الكلية      
ع�شوًا - نائب العميد ل�شوؤون الطالب وال�شوؤون الإدارية  
ع�شوًا - رئي�ض الق�شم اأو اأحد اأ�شاتذة الق�شم املخت�شني  

ولها ال�شتعانة برئي�ض ق�شم المتحانات.
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ب. ت�شكل جلنة لدرا�شة طلبات العرتا�ض للجزاأين العملي والنظري من املقرر الدرا�شي لطالب 
املرحلة اجلامعية العليا على النحو الآتي:

رئي�شًا - عميد الكلية      
ع�شوًا - نائب العميد لل�شوؤون العلمية    
ع�شوًا - رئي�ض الق�شم اأو اأحد اأ�شاتذة الق�شم املخت�شني  

ولها ال�شتعانة برئي�ض ق�شم المتحانات.
ج. حتال طلبات العرتا�ض اخلا�شة باجلزء العملي اإىل الق�شم املخت�ض.

•اإعالن الربامج االمتحانية : 	
على اإدارة الكلية التوجيه لإعداد برنامج المتحان ح�شب التقومي اجلامعي ال�شنوي للعام الدرا�شي 
الذي ي�شدر عن جمل�ض التعليم العايل، ومن ثم الإ�شراع يف الإعالن عنه واأماكن اإجرائه يف مكان 
بارز يف لوح الإعالنات وعلى نحو ي�شهل على الطالب الإطالع عليه وذلك قبل ثالثة اأ�شابيع من 
بدء المتحان على الأقل، وذلك بعد اإجراء مناق�شة علنية للربامج بح�شور نائب العميد ل�شوؤون 
الطالب وال�شوؤون الإدارية وممثل عن الهيئة الإدارية، وتعلن م�شودة الربنامج ملدة ثالثة اأيام فقط 

لتدارك اأي خطاأ يف املقررات قبل اإعالن الربنامج النهائي.

•اإعالن الربامج الزمنية لت�صوير االأوراق االمتحانية وت�صحيحها وت�صليمها: 	
   على اإدارة الكلية التوجيه لإعداد برامج ت�شوير الأ�شئلة المتحانية التقليدية واملوؤمتتة، ومواعيد 
ت�شحيح الأوراق، والتاأكيد على ت�شليم الأوراق التقليدية اإىل اأ�شاتذة املقررات بعد انتهاء المتحان 
مبا�شرة، وحت�شب املدد امل�شموحة لت�شحيح املقررات من تاريخ المتحان ولي�ض من تاريخ ا�شتالم 

الأوراق للت�شحيح التزامًا بالتقومي اجلامعي.
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•اإعالن قواعد االمتحان 	
تعر�ض  التي  واملخالفات  المتحان  قواعد  عن  وا�شح  نحو  على  الإعالن  الكلية  اإدارة  على     
الطالب الإحالة اإىل جلنة الن�شباط وذلك على نحو وا�شح للطالب واأمام كل قاعة امتحانية. 
ويف�شل تخطيط لوحات تعريفية للفت النتباه وخا�شة ما يتعلق با�شتخدام اجلوال واأدوات الغ�ض 

التقليدية.

•جاهزية م�صتلزمات االمتحان: 	
   على اإدارة الكلية التاأكد من جاهزية القاعات المتحانية )ال�شعة، املقاعد، التهوية، التدفئة، 
اأو  )املبي�شات  المتحانية  الأوراق  كاف:  وقت  قبل  المتحان  متطلبات  وتاأمني  النظافة....(. 
الكمبيوتر(، املغلفات، اخلتم،..... واإبالغ رئا�شة اجلامعة قبل وقت كاٍف مب�شتلزمات المتحان 

ليت�شنى تاأمينها بال�شرعة املطلوبة.

يجب اأن يك�ن اخلتم امل�ستعمل يف ختم االأوراق االمتحانية م�ؤرخ واأبجدي معًا يحدد 
ن�عه من قبل رئي�س الدائرة اأو رئي�س ق�سم االمتحانات لكل مقرر على حدة

•اإعداد جداول املراقبات االمتحانية: 	
املراقبات  جداول  باإعداد  املكلفني  اأ�شماء  امتحانية  دورة  بكل  البدء  قبل  الكلية  عميد  يحدد     

المتحانية.

التقيد بتوزيع اجلزء اخلا�ض     تعد جداول املراقبات المتحانية قبل المتحان بوقت كاف مع 
ب�شاعة واحدة  الوقت املحدد لالمتحان  بالعاملني قبل  واإعالن اجلزء اخلا�ض  القاعات  بروؤ�شاء 
فقط. كما يوعز ال�شيد العميد للقائمني على اإعداد جداول املراقبات باتخاذ كافة الإجراءات التي 

حتافظ على �شرية اأ�شماء املراقبني.



7

•التقرير العام لالمتحانات: 	
   تعد عمادة الكلية يف نهاية الدورة المتحانية تقريرًا مف�شاًل ي�شمل:

لوازم  يف  والنق�ض  املراقبني  وو�شع  المتحانية  املراكز  و�شع  يت�شمن   : المتحانات  �شري   .1
الكلية  والتزام  بالنظام  والإخالل  الغ�ض  وحوادث  للطالب  العامة  واحلال  المتحانات 
التنفيذية  ولئحته  اجلامعات  تنظيم  قانون  يف  عنها  املن�شو�ض  المتحانية  بالتعليمات 

والتعليمات ال�شادرة عن رئا�شة اجلامعة.
2. اإح�شائية خا�شة بن�شب النجاح والر�شوب لكل مقرر على حدة.
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التعليمات املتعلقة بالأ�شئلة المتحانية

•يف االمتحان املوؤمتت: 	
اأوراق كمبيوتر معّدة م�شبقًا  لتوافر  الأ�شئلة وذلك  ورقة  النموذج على  ُيذكر  اأن  - ل يجوز   1
ح�شب النماذج )A، B، C، D( والتي ُتقراأ من قبل اجلهاز على نحو تلقائي. يجري ا�شتالم 

الأوراق المتحانية اجلديدة واملنمذجة لالأ�شئلة املوؤمتتة من مديرية النظم واملعلومات.

- المتناع عن و�شع الأ�شئلة املعنونة ب)�شع الإجابة الأكرث �شحة اأو الأكرث خطاأً( اأو اخلطاأ   2
يلي  املعنونة مبا  الأ�شئلة  وت�شتخدم  الواحد،  لل�شوؤال  الإجابات  اأو متعددة  ال�شواب  يذهب 
اإجابة واحدة �شحيحة اأو اإجابة واحدة خطاأ، مع اإمكانية ا�شتخدام مفاتيح لكل جمموعة 
توقيع  الأ�شئلة( مع  بدقة، ويجب و�شع عبارة )انتهت  الوقت  �شريطة ح�شاب  الأ�شئلة  من 

الأ�شاتذة اإ�شافة اىل ترقيم ال�شفحات .

- ُيخرز كل منوذج اأ�شئلة مع النموذج املقابل له من اأوراق الكمبيوتر وُيعطى الأ�شتاذ ورقة   3
كمبيوتر )مفتاح( من  النموذج نف�شه لو�شع الإجابات عليه. يجب اأن تخرز ورقة الكمبيوتر 

مع اأوراق الأ�شئلة ملنع حدوث الأخطاء يف النماذج ول�شبط عمليات الغ�ض اأثناء المتحان.

- يقوم الأ�شتاذ )الأ�شاتذة( با�شطحاب مفتاح الأجوبة جاهزًا بعد حذف الأ�شئلة امل�شتبه   4
بها اأو امللغاة وموقعًا عليه من قبل جميع اأ�شاتذة املقرر ويوقع الأ�شتاذ على اأ�شول النتائج 

والقوائم النهائية.

- تراجع الأ�شئلة بناء على ن�شب اإجابات الطالب ال�شادرة من برنامج الت�شحيح ليجري   5
التاأكد من �شحة الأ�شئلة ودقتها وعدم وجود اأخطاء يف الإجابة فقط ودون القيام بتغيريها 

بغية تعديل ن�شبة النجاح اإل مبوافقة رئي�ض اجلامعة ح�شرًا.

- حتدد مدة المتحان ب�شاعة ون�شف، كما ميكن يف حالت خا�شة حتديد مدة المتحان   6
باأقل من الفرتات املحددة اأعاله �شريطة اعتمادها من جمل�شي الق�شم والكلية ومبا يتنا�شب 

مع عدد الأ�شئلة.
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• يف االمتحان التقليدي: 	
- ُت�شلم الأ�شئلة اإىل ق�شم المتحانات مطبوعة على ورق )A4( من قبل اأ�شاتذة املقرر وقبل   7

وقت كاٍف من المتحان ل�شحبها وخرزها.
- يوقع اأ�شاتذة املقرر على اأوراق الأ�شئلة كافة قبل ت�شليمها اإىل ق�شم المتحانات على اأن تكون   8

مذيلة بعبارة )انتهت الأ�شئلة( واأن يكون عدد الأ�شئلة متنا�شبًا مع فرتة المتحان.
الأوراق  الأ�شئلة و عدد  املقرر و عدد  الآتية: )ا�شم  املعلومات  الأ�شئلة  اأن حتوي ورقة  - يجب   9
اأثناء  النق�ض  ك�شف  ل�شهولة  ال�شفحات  ترقيم  ويجب  الدرجات(  توزيع  و  المتحان  مدة  و 

ال�شحب اأو اأثناء المتحان.
10 - يجب اأن تكون الأ�شئلة على نحو عام من م�شتوى ميكن للطالب الو�شط من النجاح، ووا�شحة 

و�شوحًا كافيًا.
- حتدد مدة المتحان ب�شاعتني، كما ميكن يف حالت خا�شة حتديد مدة المتحان باأقل من   11
الفرتات املحددة اأعاله �شريطة اعتمادها من جمل�شي الق�شم والكلية ومبا يتنا�شب مع عدد 

الأ�شئلة.
12 - تكون الأ�شئلة وا�شحة و�شوحًا كافيًا بحيث مينع تقدمي اأي �شرح لل�شوؤال املطروح، واإذا كانت 
هناك اأخطاء مطبعية وردت �شهوًا يف ن�ض ال�شوؤال فت�شحح ب�شوت عال واأمام جميع الطالب 
املمتحنني. اأما اإذا وجد بع�ض الطالب غمو�شًا يف الأ�شئلة فاإن لالأ�شتاذ اأن يقوم باإي�شاح ما 
غم�ض على اأن يتم ذلك علنًا على جميع الطالب. كما متنع املخاطبات الثنائية اخلافتة بني 

اأ�شاتذة املقررات والطالب املمتحنني.
- يراعى يف انتقاء الأ�شئلة المتحانية:  13

اأ.   �شمول الأ�شئلة معظم مو�شوعات املنهاج على اأن تكون من الأمايل اأو الكتب املعتمدة 
اأو املراجع العامة املقررة، واأل يقل عدد الأ�شئلة عن اأربع، ودرجة اأي فقرة ل تزيد على 

ع�شر درجات.
ب. تعدد الأ�شئلة وعدم القت�شار على مو�شوع واحد.

- ي�شتلم اأ�شتاذ املقرر الأوراق المتحانية )الدفاتر( من ق�شم المتحانات ويوقع على �شبط   14
ال�شتالم بعد التاأكد من عدد الأوراق وذلك بعد ت�شليم �شلم الت�شحيح، ثم يقوم بت�شليمها 
اإىل الق�شم خالل الفرتة امل�شموح بها بعد ت�شحيحها و�شبط العدد مع المتحانات، ثم يقوم 

الأ�شتاذ بتوقيع قوائم النتائج حال انتهاء الق�شم من تدقيقها وت�شجيلها وقبل اإعالنها.



10

التعليمات اخلا�شة مبعاجلة وت�شحيح املقررات
•اأواًل: اإعداد قوائم اأ�صماء الطالب: 	

وتكون ح�شب اجلدول الآتي:
الرقم الوطني

ا�صم االأما�صم االأباال�صم والن�صبةالرقم االمتحاين)ح�صب احلاجة(
)ح�صب احلاجة(

1 - ُتعطى الأرقام المتحانية للطالب من ال�شنة الأوىل وحتى اآخر طالب يف ال�شنة الأخرية )ح�شب عدد 
ال�شنوات 4 اأو 5 اأو 6( على نحو مت�شل�شل ويرتك فراغ لعدد من الأرقام بني ال�شنة والتي تليها، وهذه 
الأرقام متغرية مع بداية كل عام درا�شي جديد ويف�شل اأن يكون هذا الرقم من اأربع خانات على 

الأقل ح�شب اأعداد الطالب يف كل كلية، مثال:
ال�صنة االأوىل

ا�صم االأباال�صم والن�صبةالرقم االمتحاين
1001
1002
1003
1004
1005

طالب( )اآخر   1300
ال�صنة الثانية

ا�صم االأباال�صم والن�صبةالرقم االمتحاين
2001
2002
2003
2004

طالب( )اآخر   2700

وتبداأ ال�شنة الثالثة بـ 3001 وهكذا دواليك.
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مالحظـــــــــــة : يحدد الرتقيم بح�شب عدد الطالب يف كل ق�شم )األف اأو ع�شرة اآلف ...( بحيث 
تخ�ش�ض الأرقام بني اآخر طالب يف �شنة واأول طالب من ال�شنة التالية لطالب املر�شوم وبذلك 

تقدر الفراغات بح�شب الأعداد املتوقعة لطالب املر�شوم.
ح�شب  الإنرتنت  على  النتائج  لت�شدير  للطالب(  ثابت  رقم  اأي  )اأو  الوطني  الرقم  ي�شتعمل   -  2
جرى  والتي  المتحانية  النتائج  لن�شر  واملعلومات  النظم  مديرية  قبل  من  املتبعة  الطرائق 
تعميمها على الكليات �شابقًا وهي تت�شمن رموزًا خا�شة ب)الهوية ال�شورية اجلديدة، الهوية 

ال�شورية القدمية، جواز ال�شفر، هوية موؤقتة...(.
- ُتف�شل قوائم الطالب الذين يتبعون نظام درجة النجاح )50( عن النظام احلديث )درجة   3
النجاح 60( يف معاجلة النتائج ويف توزيع الطالب على القاعات المتحانية، كما يطبق ذلك 

على طالب اخلطط القدمية يف حال وجودها.
4 - تقوم الكلية بو�شع الإعالنات املنا�شبة عن طريقة التظليل يف املقررات املوؤمتتة ح�شب التعليمات 
الواردة خلف الورقة المتحانية وخا�شة ا�شتعمال قلم الر�شا�ض )B2( وكل خطاأ يعد خمالفة 

امتحانية لهذه التعليمات.
5 - يوزع الطالب عند المتحان على القاعات المتحانية ح�شب ت�شل�شل الأرقام المتحانية وتوزع 

قوائم التفقد مطبوعة ل�شهولة التدقيق مهما كان عدد الطالب يف القاعة.

•ثانيًا: طباعة الأ�شئلة المتحانية: 	
- يف االمتحان املوؤمتت:

يف  الإجابة  ورقة  وتو�شع  اخلا�شة  التجميع  اآلة  على  الكمبيوتر  ورقة  مع  الأ�شئلة  اأوراق  جتمع     
اآخر الأوراق وتخرز معها من الأعلى واإىل اأق�شى اليمني ح�شرًا ل�شهولة فرز الأوراق وق�ض ورقة 
الكمبيوتر مع التاأكد من عدم ت�شوه اجلزء الي�شار من الورقة والذي يحوي )الكود( الذي يتعرف 

اإليه اجلهاز اأثناء الت�شحيح واأي خطاأ فيه يوؤدي اإىل رف�ض الورقة من قبل جهاز الت�شحيح.

يجب التقيد مب��س�ع اخلرز وعدم ت�زيع اأوراق االأ�سئلة على نح� منف�سل عن اأوراق االإجابة

- يف االمتحان التقليدي:
   يجب التاأكد من ا�شتيفاء اأوراق الأ�شئلة املقدمة من اأ�شاتذة املقرر للتعليمات املذكورة اآنفًا حيث 
يوقع اأ�شاتذة املقرر على اأوراق الأ�شئلة كافة قبل ت�شليمها اإىل ق�شم المتحانات على اأن تكون مذيلة 

بعبارة )انتهت الأ�شئلة(.
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•ثالثًا: الر�شد والفرز والتدقيق: 	
- االمتحان املوؤمتت:

أ.  يجري بح�شور اأ�شتاذ )اأ�شاتذة( املقرر فرز اأوراق الإجابة عن الأ�شئلة يف كل مغلف على حدة 
الأكرب(  اإىل  الأ�شغر  )من  ت�شاعديًا  الأوراق  وترتب  اخلرز(  )مكان  اليمنى  اجلهة  وتق�ض 
مع  وتو�شع  بع�شها  مع  الأوراق  كافة  جتمع  ثم  المتحاين  املغلف  على  الأوراق  عدد  ويثبت 
املغلفات اخلا�شة بالقاعات يف مغلف واحد )اأو عدة مغلفات ح�شب عدد الطالب( كما تو�شع 
الأوراق اخلا�شة بتغيري القاعة )بعد التاأكد من عدم خمالفتها للقوانني( يف مكانها املنا�شب 
واملت�شل�شل ويجمع العدد املوجود على املغلفات لإح�شاء عدد املتقدمني كاماًل. يف حال التقيد 
التام بنماذج اأوراق الكمبيوتر املطبوعة واملوزعة من قبل مديرية النظم واملعلومات فاإن عملية 

الفرز تكون اأ�شهل واأكرث دقة.
ب. ُيدقق رقم الطالب المتحاين مع قوائم التفقد وذلك من قبل جلنة موؤلفة من ع�شوين على 
الأقل يقوم اأحدهما بقراءة الرقم المتحاين املظلل لكت�شاف اخلطاأ يف التظليل ويطابق ا�شم 

الطالب ورقمه املوجودين يف اخللف مع املدقق الآخر.
للتعليمات المتحانية )عدم ا�شتخدام القلم الر�شا�ض، عدم وجود  ج.  تهمل الأوراق املخالفة 
ختم، وجود الطالء الأبي�ض )الكوريكرت(...( وتعالج بعد ت�شكيل جلنة خمت�شة وتعر�ض على 

جمل�ض الكلية.

- االمتحان التقليدي:
أ.  تقوم جلنة الر�شد بتدقيق جميع مفردات الدرجات يف الأوراق المتحانية قبل الفتح ثم يوقع 

على كل ورقة املكلف بتدقيقها.
ب.  ينق�شم اأع�شاء اللجنة بعد فتح الأوراق اإىل جمموعات كل جمموعة موؤلفة من اثنني، وتوزع 
هذه  على  المتحانية(  الأرقام  ت�شل�شل  ح�شب  )اأو  اأبجديًا  املرتبة  املفتوحة  املقرر  اأوراق 
املجموعات، يقراأ احد اأع�شاء املجموعة الأوىل وي�شجل الع�شو الثاين الدرجات على القوائم 
ال�شمية، وبعد النتهاء تدقق كل جمموعة ما قامت بت�شجيله املجموعة الأخرى. وهذا الأمر 

ينطبق على ال�شجالت المتحانية اأي�شًا.
ج. يقوم اأحد اأع�شاء اللجنة بجمع الدرجات يف جدول الأ�شماء يف حال كان للمقرر اأكرث من جزء 

من الدرجات. مع ا�شتخدام اللون الأزرق للدرجات الناجحة، والأحمر للرا�شبة.
يجب اأن تكون هذه العملية بطريقة اإلكرتونية على احلا�شب تفاديًا لالأخطاء .د. 
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•رابعًا: ت�شحيح اأوراق الإجابة: 	
- االمتحان املوؤمتت:

1. يحدد اأ�شماء العاملني يف ق�شم الت�شحيح من قبل عميد الكلية من �شمن جلنة املراقبة العامة 
)الر�شد( قبل كل دورة امتحانية ويف�شل اأن يحدد عامالن اثنان للمقرر، الأول ملراقبة �شا�شة 
الت�شحيح  جهاز  عمل  ملراقبة  والثاين  الأخطاء...(  المتحانية،  )الأرقام  احلا�شوب  جهاز 

ومعاجلة م�شاكل الأوراق المتحانية.
نائبي  واأحد  المتحانية(  اللجنة  )اأو  املقرر  )اأ�شاتذة(  اأ�شتاذ  بح�شور  الت�شحيح  يجري   .2

العميد.
3. ُي�شلم املفتاح اإىل املوظف امل�شوؤول م�شدقًا من قبل اأ�شاتذة املقرر كافة ومدون عليه ا�شم املقرر 
اإبالغ  بعد  وذلك  الدرجات،...(  توزيع  �شوؤال،  )حذف  اأخرى  مالحظات  واأي  الأ�شئلة  وعدد 

اإدارة الكلية.
4. ُيفتح مغلف الأوراق المتحانية اأمام اأ�شتاذ املقرر، حيث ل يجوز اأن يغادر غرفة الت�شحيح اإل 

بعد التوقيع على النتائج النهائية.
5. مينع منعًا باتًا ا�شتعمال اخليارين )Omitted( و)Multiple( حيث اإن الطالب هو امل�شوؤول 

عن طريقة تظليله وعن حمافظته على نظافة الورقة المتحانية. على النحو الآتي:
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�شوء  الكود،  و�شوح  عدم  الق�ض،  )�شوء  المتحانية  بالورقة  اخلا�شة  الفنية  امل�شاكل  تعالج   .5
اخلرز...( بح�شور اأحد نائبي العميد.

الطالب  واأعداد  امل�شححة  الأوراق  اأعداد  بني  يطابق  الت�شحيح  عملية  من  النتهاء  بعد   .6
املتقدمني، ثم  تطبع اأ�شول النتائج الآتية وحتفظ يف ق�شم المتحانات: رقم الطالب ودرجته 
اأ�شاتذة املقرر(، ن�شب الإجابة لكل �شوؤال )مع ن�شخة لأ�شتاذ املقرر(، املخطط  )يوقع عليها 

البياين )مع ن�شخة لأ�شتاذ املقرر( مفتاح الإجابات )مع ن�شخة لأ�شتاذ املقرر(.
تراجع الأ�شئلة من قبل اأحد نائبي العميد ح�شرًا مع اأ�شاتذة املقرر بناء على ن�شب اإجابات   .7
الطالب ال�شادرة من برنامج الت�شحيح ليجري التاأكد من �شحة الأ�شئلة ودقتها وعدم وجود 
رئي�ض  مبوافقة  اإل  النجاح  ن�شبة  تعديل  بغية  بتغيريها  القيام  ودون  فقط  الإجابة  يف  اأخطاء 

اجلامعة ح�شرًا.
وتطابق  الت�شحيح  على جهاز  ت�شحيحها  ويعاد   )% الأوراق )10  من  ع�شوائية  عينة  توؤخذ   .8
نتائج العينة مع نتائج الأ�شول بح�شور اأ�شتاذ املقرر واأحد نائبي العميد ويوقع الأ�شتاذ والنائب 

على هذه النتائج ويف حال وجود اأخطاء كثرية يعاد ت�شحيح املقرر.
9. حتفظ امللفات اخلا�شة باأ�شول ت�شحيح كل مقرر على حدة يف جملد خا�ض يحمل ا�شم املقرر، 
اإىل  لي�شار  الدرا�شي،  والعام  الف�شل  ا�شم  يحمل  كافة يف جملد  املقررات  وحتفظ جملدات 

اللجوء اإليها يف حال وجود اأي خلل يف عملية الت�شحيح.
10. تعالج اأ�شول النتائج بوا�شطة برنامج )Academy Score( )خا�ض لتحويل الدرجة اإىل 
الكليات  يف  العملي  المتحان  درجة  لإ�شافة  اأو  ذلك  من  اأقل  الأ�شئلة  عدد  كان  حال  يف  مئة 
العملية اأو درجة المتحان ال�شفهي اأو حلقة البحث اأو اجلزء التحريري من املقرر والتي تكون 

موجودة من قبل وجاهزة يف ملف املقرر اخلا�ض بها ومدققة من قبل ق�شم امتحانات(.
بالآلة  )اأي  منها  للتاأكد  يدويًا  وتعالج  النهائية  الدرجات  من  ع�شوائية  عينات  توؤخذ   .11

احلا�شبة(.
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- االمتحان التقليدي:
1. ي�شتلم الأ�شاتذة امل�شححون اأوراق امتحان املقرر من رئا�شة الدائرة بعد التوقيع على ال�شبط 
املخ�ش�ض لذلك، ويجب اإعادة الأوراق م�شححة وموقعة ح�شب الأ�شول اإىل رئا�شة الدائرة 

�شمن مدة ل تتجاوز 3 اأ�شابيع من تاريخ المتحان.
2. ينبغي اأن يكون هناك �شلم موحد للدرجات املقدرة يلتزمه م�شححو املقرر. )ي�شلم قبل ا�شتالم 

الأوراق المتحانية للت�شحيح(.
3. ت�شجل درجة كل �شوؤال اإىل جانب رقم ال�شوؤال يف الهام�ض على نحو وا�شح و�شمن دائرة مغلقة، 
اأما الدرجات اجلزئية لل�شوؤال فتو�شع بني �شطور الكتابة اإذا وجدت باأرقام فقط دون اأن يحيط 
بها اأو يذيلها اأي اإ�شارة، وت�شجل يف الزاوية اليمنى للورقة درجات الأ�شئلة ب�شكل جمموع يف 
�شطر �شاقويل على اأن يو�شع �شفر لكل �شوؤال مل يجب عنه الطالب بحيث يظهر ب�شكل ح�شابي 

اأن عدد الأرقام يف هذه الأ�شطر ي�شاوي عدد الأ�شئلة املطلوبة.
4. ل يجوز اإعادة النظر يف الدرجات املقدرة اأو اإعادة ت�شحيح الورقة المتحانية اإل يف حال وجود 
خطاأ مادي يتعلق بجمع الدرجات اأو تثبيتها اأو عدم ت�شحيح كامل اجلواب اأو كامل فقرة من 

جواب مف�شولة عنه.
5. ل يجوز للجنة امتحان املقرر ا�شرتداد الأوراق بعد فتحها كما ل يجوز لها تبديل اأي درجة بعد 

فتح الأوراق.
6. ل يجوز ت�شحيح الورقة املخالفة للتعليمات المتحانية )عدم الكتابة بلون اأزرق نا�شف، وجود 
عالمة فارقة على الورقة، عدم وجود اخلتم، فتح الزاوية ال�شوداء،....( وتعالج بعد ت�شكيل 

جلنة خمت�شة وتعر�ض على جمل�ض الكلية.

مينع حتت طائلة امل�س�ؤولية ت�سحيح االأوراق االمتحانية من قبل اأ�سخا�س غري 
القائمني على تدري�س املقرر مهما كانت �سفتهم العلمية اأو االإدارية
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- ت�صدير النتائج:
1. تطبع النتائج وتوقع من قبل اأ�شاتذة املقرر وتوقيع اأحد نائبي عميد الكلية.

املغلف  الأ�شلية( داخل  الدرجات )الن�شخة  �شلم  اأو  املقرر  ومفتاح  المتحانية  الأوراق  تو�شع   .2
المتحاين ويجري اإغالقها وتوقيعها من قبل اأ�شتاذ املقرر.

اأ�شماء  3. يجري تدقيق القوائم النهائية يف ق�شم المتحانات مع قوائم التفقد الأوىل مبطابقة 
املتقدمني يف القائمتني للتاأكد من �شدور نتيجة كل طالب تقدم لالمتحان.

4. توقع النتائج من قبل عميد الكلية وتثبت على ال�شجالت المتحانية من ثم تعلن يف لوحات 
الإعالن ثم تن�شر على املوقع اخلا�ض بالنتائج المتحانية.

5. يعطى الطالب درجة ال�شفر يف المتحان الذي يتغيب عنه.
6. مُينع تغيري اأي ن�شبة جناح بعد �شدور النتائج اإل مبوافقة رئي�ض اجلامعة.

مالحظة: لرئي�س اجلامعة يف نهاية الدورة االمتحانية اأن ي�ؤلف جلانًا بناء على 
اقرتاح عميد الكلية املخت�س تدر�س عينات من اأوراق االمتحانات من خمتلف 

االخت�سا�سات من اأجل تقدير اأداء الطالب وال�ق�ف على اأ�ساليب تق�مي هذا االأداء 
وتقدمي االقرتاحات الرتب�ية املنا�سبة.

•خام�صاً: كيفية درا�صة طلبات االعرتا�ض: 	
أ. على الطالب اأن يتقدم بطلب العرتا�ض خالل خم�شة ع�شر يومًا من �شدور نتيجة املقرر بعد 
ت�شديد الر�شوم املطلوبة، ول تقبل الطلبات بعد هذه املهلة. وتناق�ض طلبات العرتا�ض بعد 

�شدور النتائج كافة.
ب. ل يجوز، مهما كانت الأ�شباب، درا�شة طلبات العرتا�ض اإل بوجود كامل اأع�شاء اللجنة.

ج.  يف حال اعرتا�ض طالب ما بعدم وجود نتيجة امتحانية له بعد �شدور النتائج تدر�ض جلنة 
درا�شة العرتا�شات طلبه وحتقق بالأمر وتعالج العرتا�ض اأ�شوًل.
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القلم  با�شتعمال  القا�شية  المتحانية  التعليمات  من  لأي  املخالفة  الورقة  معاجلة  د. ترف�ض 
القلم الأزرق  ُكتب عليها بغري  التي  الر�شا�ض ح�شرًا بالتظليل يف الأوراق املوؤمتتة، والورقة 
الزاوية  فتح  اخلتم،  وجود  عدم  فارقة،  عالمة  )وجود  اأو  التقليدية،  الأوراق  يف  النا�شف 
ال�شوداء، ....( )وذلك يف حال عدم تداركها يف وقت �شابق من قبل جلنة الفرز والتدقيق يف 

املقررات املوؤمتتة، واأ�شتاذ املقرر يف املقررات التقليدية(.

- االمتحان املوؤمتت:
طائلة  حتت  الأ�شلي  املقرر  ملف  عن  منف�شل  خا�ص  ملف  �شمن  العرتا�ص  طلبات  تعالج   .1

امل�شاءلة القانونية.
القائمني  احتفاظ  عدم  حال  يف  نتيجتها،  على  �ض  املعرترَ المتحانية،  الورقة  درا�شة  ترف�ض   .2
على الت�شحيح باأ�شول النتائج اخلا�شة بجهاز الت�شحيح وعدم احتفاظهم بالأ�شول الورقية 
اخلا�شة بالنتائج المتحانية. )القوائم التي يجب ت�شويرها من برنامج الت�شحيح والتي حتوي 
وبذلك  كافة(.  املقرر  جلنة  قبل  من  موقعة  وتكون  املقرر  وا�شم  فقط  ودرجته  الطالب  رقم 
يحا�شب القائمني على الت�شحيح لإهمالهم التعليمات اخلا�شة بعملية الت�شحيح واملعممة 

اإليكم �شابقًا.
الورقة على جهاز  يعاد �شرب  واإمنا  اليدوي لدرا�شة طلب العرتا�ض  ال�شرب  ا�شتعمال  3. ل يجوز 

الت�شحيح ح�شرًا.
من  للتاأكد  حمدودة  العرتا�ض  طلبات  كانت  اإذا  املحفوظة  النتائج  اأ�شول  اإىل  العودة  يجب   .4
النتيجة وتطابقها مع النتائج املعلنة، اأما اإذا كانت طلبات العرتا�ض يف املقرر الواحد كثرية 
على نحو لفت يف�شل �شرب عينة ع�شوائية من هذه الطلبات يدويًا بح�شور اأ�شتاذ )اأ�شاتذة( 
املقرر واأحد نائبي العميد وذلك بعد التاأكد من �شحة معاجلة النتائج للتاأكد من م�شدر اخلطاأ 

اإن كان يف التحويل اأو الرتحيل...
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- االمتحان التقليدي:
يعالج طلب العرتا�ض باإعادة جمع درجات الأ�شئلة فقط.  .1

2. يف حال وجود �شوؤال مل ي�شحح من قبل اأ�شاتذة املقررات ترفع جلنة درا�شة العرتا�ض تقريرها 

بوجود �شوؤال اأو اأ�شئلة غري م�شححة اإىل عميد الكلية الذي يرفعه بدوره اإىل رئي�ض اجلامعة 
ت�شحيح  يجري  اجلامعة،  رئي�ص  موافقة  حال  ويف  الت�شحيح،  اإعادة  على  املوافقة  بطلب 
الورقة  النتيجة اجلديدة على  الأ�شئلة غري امل�شححة بوجود جلنة درا�شة العرتا�ض وتكتب 
بعد �شطب الدرجة ال�شابقة باإ�شارة )×( ويعاد اإعالن النتيجة اإذا مل تغري من و�شع الطالب، 
وتعر�ض على املجال�ض املخت�شة يف حال تغري و�شعه، علمًا اأن وجود اأ�شئلة غري م�شححة 

يعر�ص جلنة الر�شد للم�شاءلة.
3.  اإذا ظهر عند درا�شة طلب العرتا�ض اأحد الأخطاء املوجودة يف الفقرة )رابعًا - المتحان 

الدكتور  الأ�شتاذ  اإىل  4( يعد تقرير من جلنة العرتا�شات ويرفع   - التقليدي 
رئي�ص اجلامعة لأخذ املوافقة على اإعادة الت�شحيح، وبعد احل�شول على املوافقة 
املطلوبة مينع منعًا باتًا ا�شتكمال الت�شحيح على الورقة الأ�شلية واإمنا على �شورة 
منها على اأن تخرز الأ�شل وال�شورة مع بع�شهما للعر�ص على جلنة �شوؤون الطالب 
يف الكلية ومن ثم جمل�ص الكلية ومن ثم جلنة �شوؤون الطالب يف اجلامعة واأخري 

قرار جمل�ص اجلامعة.
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التعليمات املتعلقة باملراقبات المتحانية
املقرر  اأ�شاتذة  وبح�شور  ونائبيه  الكلية  عميد  اإ�شراف  حتت  الكتابية  المتحانات  •جتري  	

واملراقبني.
•يعقد اجتماع للمراقبني برئا�شة عميد الكلية وتقراأ عليهم التعليمات المتحانية قبل الدورة  	

المتحانية.
بال�شادة  اخلا�شة  المتحانية  املراقبات  لو�شع  منا�شبًا  يراه  من  بتكليف  الكلية  عميد  •يقوم  	

اأع�شاء الهيئة التدري�شية والفنية والعاملني يف الكلية ح�شب عدد القاعات والطالب.
•اإذا كان هناك اأكرث من مركز امتحاين فيختار العميد م�شرفًا على كل مركز يقوم بالإ�شراف  	

الكامل على قاعاته وح�شن �شري العملية المتحانية فيه.
•يتوىل ق�شم المتحانات ت�شليم اأمناء القاعات املغلفات المتحانية قبل المتحان والإ�شراف  	
على القاعات المتحانية عند توزيع الأوراق على الطالب املمتحنني وا�شرتداد الأوراق الزائدة 
العدد يف  التاأكد من �شبط  بعد ربع �شاعة من بدء المتحان مع  الإجابة(  واأوراق  )الأ�شئلة 
انتهاء المتحان من  املغلفات عند  با�شتالم  الق�شم  اأع�شاء  اأحد  املوؤمتتة. كما يقوم  الأ�شئلة 

اأمني القاعة وبح�شور رئي�ض الدائرة.
•يجري توزيع املراقبني على النحو الآتي: 	

1. رئي�ض القاعة: من ال�شادة اأع�شاء الهيئة التعليمية ح�شرًا اأو من املحا�شرين ذوي ال�شمعة 
املعروفة.

2. اأمني القاعة: يف�شل انتقاوؤهم من حملة الإجازة اجلامعية اأو من حملة املعاهد املتو�شطة 
ذوي اخلربة ، اإل من تتطلب طبيعة عملهم غري ذلك .

3. املراقبون: جميع العاملني يف الكلية اإل من تتطلب طبيعة عملهم غري ذلك، ويكون يف كل 
قاعة عددًا كافيًا من املراقبني مبا يتنا�شب مع عدد الطالب املتقدمني لالمتحان.

4. امل�شتخدمون: م�شتخدم واحد يف كل قاعة.
•املهــــــــــــــــــــام: 	

اإدارة الكلية:أ.  يقوم عميد الكلية بالتعاون مع نائبيه بجولت امتحانية خا�شة على 
القاعات المتحانية للتاأكد من ح�شن �شري المتحان ووجود املراقبني )روؤ�شاء واأمناء 
ح�شب  الأمور  هذه  ومعاجلة  والغ�ض  ال�شغب  حالت  و�شبط  اأماكنهم  يف  القاعات( 

احلاجة حلني انتهاء المتحان.
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رئي�ض الدائرة:ب.  يقوم بجولت تفقدية دائمة على املراقبني طوال الفرتة المتحانية 
وتغطية النق�ض يف حال تخلف اأحدهم واإطالع اإدارة الكلية على كل امل�شتجدات.

ي�شرف على ح�شن �شري المتحان ويديره وي�شتلم مغلفات الأ�شئلة  رئي�ض القاعة: 	. 
من اأمني القاعة ثم يفتحها بعد التاأكد من �شالمة تغليفها ويوزع املراقبني على اأماكن 
حمدودة يف قاعة المتحان كما يقوم بتوزيع املهام عليهم )توزيع الأوراق والأ�شئلة، 

�شبط احل�شور للطالب، ل�شق الأوراق...(.
ُيكلف با�شتالم مغلف الأوراق المتحانية من ق�شم المتحانات قبل  اأمني القاعة: د. 
الأوراق  بت�شليم  يقوم  ثم  القاعة  رئي�ض  اإىل  وي�شلمه  المتحان  بدء  من  �شاعة  ربع 
الزائدة واملبي�شات اإىل م�شوؤول ق�شم المتحانات املوجود يف القاعة بعد �شبط عدد 
الأوراق مع عدد الطالب مع العدد املوجود على املغلف المتحاين يف حال الأ�شئلة 
املوؤمتتة، ويكون م�شوؤوًل عن ا�شتالم اأوراق الإجابات من الطالب والتاأكد من �شالمة 
المتحان  يف  الطالب  ل�شم  املخ�ش�شة  الزاوية  ل�شق  من  والتاأكد  عليها،  اخلتم 
التقليدي، وو�شعها يف املغلف المتحاين والتاأكد من تطابق عدد الأوراق امل�شلمة مع 
عدد الطالب ثم ي�شلمها يف نهاية المتحان اإىل رئي�ض الدائرة بعد توقيعه على املغلف 
وختمه ول�شقه ثم توقيعه على �شبط ال�شتالم. ويكلف اأمني القاعة بتقدمي �شبط 
وهو  المتحان،  انتهاء  فور  املركز  اأمني  اأو  الدائرة  رئي�ض  اإىل  املتخلفني  باملراقبني 
امل�شوؤول عن كتابة �شبط املخالفات المتحانية من قبل الطالب وعر�شها وتوقيعها 
من قبل رئي�ض القاعة ثم ت�شليمها اإىل رئي�ض الدائرة اأ�شوًل. ومن مهام اأمني القاعة 
باإ�شارة )×(  املبي�شات(  )اأوراق  الطالب  قبل  امل�شلمة من  البي�شاء  الورقة  �شطب 
مع كتابة �ُشلمت بي�شاء والتوقيع عليها، اأو �شطب الأجزاء البي�شاء من الأوراق مهما 
كانت، ويف حال اأوراق الكمبيوتر تكتب عبارة )�شلمت بي�شاء( على الزاوية اليمنى 

من الورقة بتوقيعه دون �شطب الورقة.

مالحظة هامة:
 يف حال و�سع الطالب اإجابات متفرقة، اأو قليلة، على ورقة االأمتتة، فيجب 

عندها كتابة عدد هذه االإجابات على الزاوية اليمنى والت�قيع.
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اأو  املراقبة  تخلفهم عن  ومُينع  المتحانية  القاعة  املراقبون على  يوزع  املراقبون:	.  
التجمع  مُينع  القاعة كما  رئي�ض  باإذن من  اإل  المتحان  اأثناء  القاعة  خروجهم من 
واحلديث فيما بينهم. ومن مهام املراقب اأخذ التفقد )بتكليف من رئي�ض القاعة اأو 
اأمينها( وذلك ب�شبط ا�شم و�شورة الطالب على البطاقة اجلامعية والهوية ال�شخ�شية 
مع ال�شم يف قوائم التفقد وعلى ورقة الإجابة، كما يقوم بالتاأكد من كتابة الطالب 
ل�شمه ب�شكله ال�شحيح )على املبي�شات واأوراق الكمبيوتر واأوراق الأ�شئلة( باحلرب 
ويتاأكد من وجود  الكمبيوتر  ورقة  ر�شا�ض )B2( على  بقلم  رقمه  وتظليل  النا�شف 
ل�شق  اإىل  اإ�شافة  الكمبيوتر  ورقة  اأو خلف  ال�شم  زاوية  قرب  املبي�شة  على  اخلتم 

الزاوية املخ�ش�شة لال�شم.
الطالب  وتنظيم دخول  القاعة  بتلبية حاجات  امل�شتخدمون  يكلف  امل�صتخدمون:و.  

وخروجهم ومنع جتوالهم يف القاعة.

طائلة  حتت  الأ�شباب  كانت  مهما  املراقبني  قبل  من  اجلوال  ا�شتخدام  •مينع  	
امل�شوؤولية.

المتحان  بدء  من  �شاعة  ربع  قبل  املراقبني  وجميع  واأمينها  القاعة  رئي�ض  يح�شر  اأن  •يجب  	
كما ل يجوز لأي منهم مغادرة قاعة المتحان قبل انتهائه والتاأكد من خروج كافة الطالب 
وت�شليمهم لأوراقهم المتحانية و�شبط العدد. ويف حال التاأخري يف توزيع الأوراق المتحانية 

لأي �شبب يح�شب الوقت ل�شالح الطالب.
الطالب  �شوؤون  مديرية  مع  وبالتن�شيق  خارجها  من  مبراقبني  الكلية  امتحانات  يف  •ي�شتعان  	
املركزية ومينع جتمع املراقبني اأو تبادل احلديث فيما بينهم اأو مع الطالب خا�شة كما يحظر 

عليهم القراءة اأو الكتابة اأثناء فرتة املراقبة.
• تعلن اأ�شماء املراقبني واأماكن مراقباتهم قبل بدء المتحان ب�شاعة واحدة فقط. 	

• ل تقبل العتذارات عن اأعمال املراقبة اإل اإذا كانت م�شفوعة مبوافقة من رئا�شة اجلامعة اأما  	
يف الأحوال الطارئة فتقبل اأعذار املكلفني من قبل عميد الكلية وبعد تاأمني بديل عن املراقب 

املعتذر من بني املراقبني املعتمدين على اأن يتم ذلك قبل وقت كاف من بدء المتحان.
• ل جتوز اإ�شافة اأي ا�شم من املراقبني اإىل القائمة املر�شلة من قبل اإدارة الكلية اإل مبعرفة  	
املراقبني  الأ�شلي من  العدد  اإىل جتاوز  يوؤدي ذلك  ل  اأن  وعلى  نائبيها  اأحد  اأو  الكلية  عميد 

املخ�ش�شني للقاعة.
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اإبالغ رئي�ض  اإل بعد  اأماكنهم  اأو نقلهم من  ل يجوز لأي من املراقبني التحدث مع الطالب  • 	 
القاعة اأو اأمينها.

• ل ي�شمح للمراقبني بالتوقيع على جداول املراقبة اإل يف نهاية المتحان وكل خمالفة ُتوجب  	
اإلغاء التعوي�ض اخلا�ض باجلل�شة.

• ل يعطى الطالب اإل ورقة امتحانية واحدة )الدفرت المتحاين( ولو كان هناك اأكرث من اأ�شتاذ  	
للمقرر، اإل يف حال الإ�شارة اإىل غري ذلك من قبل اأ�شتاذ املقرر. وهذا طبعاً ال ينطبق على 

االأوراق املوؤمتتة كونها تخرز مع االأ�صئلة وال يجوز ا�صتبدالها الأي �صبب كان.

التقيد  مع  كلياتهم،  خارج  المتحانية  باملراقبات  العليا  الدرا�شات  طالب  يكلف 
بالأمور املذكورة اأعاله اإ�شافة اإىل:

1. اللتزام باملراقبة المتحانية يف املكان والوقت املحددين حتت طائلة امل�شوؤولية.
2. ا�شطحاب البطاقة اجلامعية والبطاقة ال�شخ�شية اإىل قاعة المتحان.

3. ا�شطحاب جدول املراقبات الذي يجري ا�شتالمه من مديرية �شوؤون الطالب املركزية مثبتًا 
عليه �شورة �شخ�شية حديثة وخمتومة من قبل املديرية.

4. مينع منعًا باتًا ا�شطحاب اجلوال مهما كانت الأ�شباب.
5. عدم تبديل املراقبة مع اأي من زمالئه الطالب دون علم اإدارة الكلية املعنية وموافقتها حتت 

طائلة امل�شوؤولية.
6. ل يغادر الطالب القاعة المتحانية اإل بعد انتهاء فرتة المتحان والتاأكد من توقيعه على 

ال�شبط المتحاين وعلى جدول املراقبات الذي يوقعه من رئي�ض القاعة /اأو اأمينها/.
7. ُي�شلم جدول املراقبات اإىل اإدارة الكلية املعنية، والتي تقوم بدورها باإر�شال ن�شخة من هذه 

اجلداول اإىل كلية الطالب بعد ت�شديقها مع تقرير مف�شل عن املخالفات التي ارتكبت.
8. تقوم الكلية التي يتبع لها الطالب بدرا�شة التقرير وفر�ض العقوبات املنا�شبة بحقه يف حال 

ثبوت املخالفة.
9. اأي خمالفة اأو تغيب عن املراقبات، لطالب الكليات الطبية، يرتتب عليها – اإ�شافة ملا �شبق 
اأعاله – اإعادة النظر يف �شرف امل�شتحقات املالية لقاء تفرغهم بح�شب الأنظمة والقوانني 

النافذة.

مينع منعًا باتًا تكليف مراقبني من خارج مالك اجلامعة
 مهما كانت االأ�سباب اأو احلاجة اإىل ذلك
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التعليمات اخلا�شة بحالت الغ�ص )العقوبات المتحانية(:
•ل ي�شمح للطالب بالدخول اإىل قاعات المتحان اإل قبل ربع �شاعة من موعد بدء المتحان  	
وبعد ح�شور املراقبني ومينع دخول اأي طالب بعد توزيع الأ�شئلة مهما كانت الأ�شباب. )املادة 

91 من قانون تنظيم اجلامعات(.

•كل طالب ل يحمل بطاقته اجلامعية والهوية ال�شخ�شية اأو كان ا�شمه غري وارد �شمن قوائم  	
اأحد املراقبني  اأو  الكلية ول يحق لرئي�ض القاعة  اإدارة  الأ�شماء الأ�شا�شية يراجع بخ�شو�شه 
اإىل  الطالب  يتقدم  ق�شري  وقت  خالل  الطالب  اأمر  معرفة  تعذر  حال  ويف  ب�شاأنه  الت�شرف 
و�شعه  من  التاأكد  حلني  درجته  فتحجب  باأمره  المتحانات  ق�شم  ويبلغ  �شرطيًا  المتحان 

المتحاين.
•ل يجوز للطالب اأن ي�شطحب معه يف قاعة المتحان اأي كتاب اأو اأي و�شيلة ات�شال اأو كل ما  	
له عالقة باملقرر اأو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما ي�شمح به العميد بناء على 
طلب اأ�شتاذ املقرر، ويجب اأن تكتب الإجابة على الورق املقدم من الكلية. )املادة 92 من قانون 
تنظيم اجلامعات(. كما ل يجوز على الطالب حيازة الأ�شياء الآتية اإل باأمر من اأ�شتاذ املقرر 
الفيزيائية  و اجلداول  والآلت احلا�شبة  اللغارمت  املراقبني: )جداول  تفتي�شها من قبل  وبعد 

والريا�شية و القوامي�ض...(. ويعد الأ�شتاذ املمتحن يف المتحانات العملية رئي�شًا للقاعة.
•يحظر على الطالب الكالم اأثناء المتحان اأو القيام باأي عمل فيه اإخالل بنظام المتحان،  	
اأو اإذا قام بت�شهيل النقل لزميله، ويف حال املخالفة ينذر الطالب املخالف، واإذا كرر الطالب 
املخالفة ُيخرج من قاعة المتحان ويعد امتحانه لغيًا يف املقرر الذي ارتكب فيه املخالفة 
ويعطى درجة ال�شفر. )املادة 93 – اأ من قانون تنظيم اجلامعات(. وحتجب درجته اإىل اأن 

ُت�شدر جلنة الن�شباط يف اجلامعة العقوبة اخلا�شة به.
•ل يجوز للطالب اأن يوؤدي امتحانه يف غري القاعة اأو املقعد املخ�ش�شني له حتت طائلة اإلغاء  	

امتحانه، واإعطائه درجة ال�شفر يف املقرر.
•كل طالب يعرث معه على ما له عالقة باملقرر مو�شوع المتحان يخرج من قاعة المتحان ويعد  	
امتحانه لغيًا يف املقرر الذي ارتكبت فيه املخالفة ويحال اإىل جلنة الن�شباط، ويف حال ثبوت 
املخالفة يحرم من دخول امتحان املقررات التي تليه ويعطى فيها درجة ال�شفر، وللعميد اأو 
من ينوب عنه اأو رئي�ض القاعة اأن يفت�ض الطالب اأو ياأمـــر بتفتي�شه اإذا وجــــــدت قرائــن قوية 
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)املادة  • تدعو اىل ال�شتباه باأن يف حيازة ذلك الطالب ما له عالقة باملقرر مو�شوع المتحان. 	
93 - ب من قانون تنظيم اجلامعات(.

• متنع ال�شتعارات باأنواعها كافة اإل بعد اإذن اأحد املراقبني )املمحاة وامل�شطرة والقلم والآلة  	
احلا�شبة...(.

•حالت الغ�ص التي يعاقب عليها الطالب: 	
1. اإذا عرث مع الطالب على ما له عالقة باملقرر مو�شوع المتحان �شواء ا�شتفاد منه اأم مل ي�شتفد، 

يعاقب باحلرمان من المتحان يف دورتني امتحانيتني.
2. كل طالب يحاول الغ�ض باأي �شورة كانت )النقل، الكتابة على املقعد، اأوراق �شغرية، الكالم 

اأثناء المتحان...(، يعاقب باحلرمان من المتحان يف دورة امتحانية واحدة.
3. الهاتف اجلوال:

مينع ا�شطحاب اجلوال منعًا باتًا ولو كان مغلقًا. » 
ُيعر�ض الطالب الذي يحمل جواًل لعقوبة احلرمان من التقدم اإىل المتحان  » 

ت�شل اإىل اأربع دورات امتحانية.
ُيعر�ض الطالب الذي ي�شبط معه اجلوال مفتوحًا اأو يقوم با�شتخدام البلوتوث  » 

اإىل عقوبة ت�شل اإىل الف�شل النهائي من اجلامعة.
4. ال�شطدام مع املراقبني وعدم التقيد بتعليماتهم المتحانية واإحداث �شغب مق�شود يف القاعة 
املخ�ش�ض  الوقت  بانتهاء  تقيده  عدم  اأو  المتحانية  ورقته  �شحب  اأو  مكانه  من  نقله  نتيجة 

لالمتحان، حيث يعاقب باحلرمان من المتحان يف دورة امتحانية واحدة.
انعقاد  اأثناء  الأ�شئلة  الأوراق( بق�شد ت�شريب  اإحدى  املوؤمتتة )اأو  الأ�شئلة  اأوراق  ت�شليم  5. عدم 

المتحان، حيث يعاقب باحلرمان من المتحان يف دورة امتحانية واحدة.
اأداء  انتحاله �شخ�شية غريه بق�شد  ثبت  اإذا  النهائي من اجلامعة  6. يعاقب الطالب بالف�شل 
المتحان عنه، وكذلك الطالب الذي اأدخل �شخ�شًا بدًل منه لهذه الغاية ويحال كل منهما اإىل 

الق�شاء. )املادة 93 – ج من قانون تنظيم اجلامعات(.
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اإذا غ�ص الطالب يف المتحان خالل حياته اجلامعية للمرة الثانية ت�شاعف عقوبته واإذا   .7

غ�ص للمرة الثالثة يف�شل من اجلامعة.
8. يعاقب الطالب الذي يتقدم لالمتحان من خارج اجلامعة مبوجب دورة امتحانية 
اإليها وبف�شله نهائيًا من  اإ�شافية ا�شتثنائية ت�شدر مبر�شوم باإلغاء امتحاناته التي تقدم 

اجلامعة اإذا ثبت ارتكابه للغ�ص يف المتحان.
9. يعامل الطالب املخالف يف المتحانات العملية بالطريقة ال�شابقة نف�شها.

اأكرث  اأو  اإىل المتحانات يف دورة امتحانية  التقدم  10. يعد الطالب الذي يعاقب باحلرمان من 

م�شجاًل حكمًا ول حت�شب مدة هذه العقوبة من مدد الت�شجيل.

تعالج حالت الغ�ص يف المتحان كما يلي:
من  ويطلب  الغ�ض  حال  ح�شب  الطالب  لتفتي�ض  منا�شبًا  يراه  من  بتكليف  القاعة  رئي�ض  يقوم   .1

الطالب اخلروج من القاعة المتحانية.
2. يقوم اأمني القاعة باإعداد �شبط الغ�ض املنا�شب باإحدى احلالت املذكورة اأعاله ويوقع كل من 

رئي�ض القاعة واأمني القاعة واملراقبني على ال�شبط . وعليه:
يجب اأن يتقدم املراقب الذي �شبط احلادث بتقرير يذكر فيه ما لحظه. » 

عن  مالحظاته  فيها  يبني  التقرير  هذا  على  حا�شية  ي�شطر  اأن  القاعة  رئي�ض  على  » 
املو�شوع ويرتك الأمر بعد ذلك اإىل الكلية ل�شتكمال ال�شتق�شاء.

ثم ُي�شاأل الطالب عن الواقعة وي�شتو�شح منه ال�شتي�شاح الكايف لت�شدر العقوبة بعد  » 
ا�شتكمال جميع البيانات، ولكون هذه البيانات يف متناول جمل�ض اجلامعة اإذا تظلم 

الطالب.
اأ�شوًل على جلنة  لتعر�ض  الكلية  اإىل عميد  امتحانية  بكل فرتة  الغ�ض اخلا�شة  ترفع �شبوط   .3

الن�شباط.
حتجب درجات الطالب املعنيني يف حالت الغ�ض يف املقررات كافة املتقدمني اإليها اإىل حني   .4

�شدور قرار جلنة الن�شباط يف اجلامعة.
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التعليمات املتعلقة بالطالب
على الطالب كافة اللتزام بالأمور الآتية �شمانًا حل�شن �شري العملية المتحانية 

وعدم تعر�شهم للعقوبات:
وا�شحة  ال�شخ�شية  ال�شورة  تكون  واأن  معًا  اجلامعية  والبطاقة  ال�شخ�شية  الهوية  •اإح�شار  	

عليهما ول يو�شع على مقعد المتحان اأي �شيء �شواها.
( ح�شرًا من اأجل تظليل الإجابات ، اإ�شافة  • 	B2( لالختبارات املوؤمتتة، اإح�شار قلم ر�شا�ض
اأو  الأ�شئلة،  ورقة  وعلى  الكمبيوتر،  ورقة  خلف  املعلومات  لكتابة  النا�شف  الأزرق  القلم  اإىل 
ل�شتعماله يف حال املقررات الكتابية وتت�شمن هذه املعلومات )ا�شم الطالب الثالثي والرقم 

المتحاين وا�شم املقرر وال�شنة الدرا�شية والف�شل الدرا�شي(.

الكمبيوتر  ين خلف ورقة  الرقم والإجابة املوجدرَ املتعلقة بطريقة تظليل  بالتعليمات  •اللتزام  	
وكل خمالفة لهذه التعليمات تعد خمالفة امتحانية ُتهمل من خاللها ورقة الطالب يف حال 

عدم قراءتها من قبل جهاز الت�شحيح.
•عدم و�شع اأي اإ�شارة فارقة على ورقة الإجابة مهما كان نوعها. 	
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الإجابة وبطريقة نظيفة وعدم ترك  وا�شتعمال املمحاة على ورقة  الكوريكرت  ا�شتعمال  •عدم  	
عالمات املحي على الورقة لكي ل ُتقراأ من قبل اجلهاز وعدم تعري�ض الورقة للتمزق من جراء 

املحي اأو ال�شتعمال ال�شيئ لها.
• 	
• 	
• 	

•عدم ف�شل ورقة الكمبيوتر عن اأوراق الأ�شئلة ويجب اأن ُي�شلم اأوراقه كاملة دون نق�ض. 	
•مينع ا�شطحاب احلقائب باأنواعها كافة ويف حال ا�شطر الطالب لذلك فترتك احلقيبة خارج  	

قاعة المتحان ولي�شت اجلامعة م�شوؤولة عن فقدانها.
• على الطالب احل�شور اإىل قاعة المتحان قبل بدء المتحان بربع �شاعة على الأقل ملعرفة  	

اأماكنهم ولت�شهيل عملية توزيع الأوراق المتحانية.
• اللتزام بالهدوء يف حال تاأخر و�شول الأوراق المتحانية وعدم اإثارة ال�شغب يف القاعة لأن  	
كل تاأخري ُيح�شب ل�شالح الطالب، ويف حال وجود خطاأ من املراقبني يتقدم الطالب ب�شكوى 
ر�شمية اإىل اإدارة الكلية دون اأن يثري ال�شغب يف القاعة اأو يحتك مع اأي من املراقبني لكي ل 

يحال اإىل جلنة الن�شباط.
•مينع منعًا باتًا اخلروج من قاعة المتحان قبل م�شي ن�شف �شاعة على بدئه وقبل اأن يتم اأخذ  	

التفقد لكامل الطالب يف القاعة و�شبط العدد على نحو �شحيح.
• ت�شليم الأوراق المتحانية واأوراق الأ�شئلة املوؤمتتة مع نهاية الفرتة المتحانية مبا�شرة دون  	

اإثارة ال�شغب اأو اإحداث ال�شجة مع املراقبني حتت طائلة الإحالة اإىل جلنة الن�شباط.
• يقوم الطالب بالتاأكد من وجود اخلتم المتحاين على ورقة الإجابة وخلف ورقة الكمبيوتر،  	

اإ�شافة اإىل تدوين ا�شمه يف التفقد.
• ُي�شمح للطالب باإدخال املعاجم وجداول احل�شاب واللوغاريتم والآلت احلا�شبة يف حال �شمح  	

اأ�شتاذ املقرر بذلك عن طريق اإدارة الكلية.
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•على الطالب اأن ي�شتجيب لرغبة رئي�ض القاعة يف تغيري مكانه اإذا ما راأى رئي�ض القاعة �شرورة  	
لذلك حتى ل يعترب خمالفًا لالأنظمة المتحانية.

•ل يجوز للطالب تبديل اأوراقهم المتحانية بعد توزيعها عليهم مهما كانت الأ�شباب. 	
•ل يجوز للطالب طي اأوراقهم المتحانية مبا فيها املبي�شات وامل�شودات واأوراق الأمتتة والأ�شئلة  	
ويوجه انتباههم اإىل �شرورة اإبقاء اأوراقهم مل�شاء واإل يعر�ض الطالب نف�شه لإلغاء امتحانه 

مع العقوبة.
• مينع كتابة اأي �شيء على ورقة الأ�شئلة حتت طائلة اإلغاء المتحان. 	

اأو عالمة فارقة )�شواء على  اأو رقم  اإ�شارة  اإجاباتهم كتابة كل  اأن يتجنبوا يف  •على الطالب  	
دوا على اأوراق المتحان. اأوراق الأ�شئلة اأو الإجابة( ول يجوز لهم اأن ي�شوِّ

•مينع التدخني نهائيًا داخل حرم اجلامعة وعلى نحو خا�ض داخل القاعات المتحانية. 	
• مينع التجول والتجمع يف املمرات.	

مينع منعًا باتًا ال�سماح للطالب باخلروج من القاعة االمتحانية قبل ن�سف �ساعة من 
بدء االمتحان، كما مينع من ا�سطحاب اأوراق االأ�سئلة )التقليدية وامل�ؤمتتة( قبل 

انتهاء االمتحان ول� خرج بعد الفرتة املحددة لذلك.

اإن املخالفة الأي من التعليمات ال�سابقة تعد خمالفة امتحانية ُيحال من خاللها الطالب 
اإىل جلنة االن�سباط وحتجب درجات املقررات التي تقدم بها 

اإىل حني �سدور قرار اللجنة.

كل حماولة للغ�س يخرج الطالب من قاعة االمتحان وي�سبح امتحانه الغيًا يف جميع 
مقررات الدورة ويعطى فيها درجة ال�سفر، ويعاقب باحلرمان من التقدم اإىل 

االمتحان يف �ست دورات امتحانية على االأكرث.
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الن�شبــــــــــــــــاط

اأوًل – يخ�شع الطالب امل�شجلون واملرخ�ض لهم بالتقدم اإىل المتحان من خارج اجلامعة وطالب 
التعليم املفتوح لنظام الن�شباط املبني يف املواد الآتية:

ثانيًا – يعد خمالفة ت�شتوجب اتخاذ اإجراءات ان�شباطية تاأديبية كل اإخالل بالقوانني والأنظمة 
�شورية،  لطلبة  الوطني  الحتاد  يتولها  التي  الطالبية  الن�شاطات  ومبختلف  اجلامعية 

وعلى الأخ�ض:
- الأعمال املخلة باأنظمة الكليات واملدن اجلامعية و�شائر املن�شاآت اجلامعية الأخرى.  1

- المتناع املدبر عن ح�شور الدرو�ض واملحا�شرات والأعمال اجلامعية الأخرى التي تق�شي   2
الأنظمة املواظبة عليها.

- الغ�ض يف المتحان اأو ال�شروع فيه اأو امل�شاركة فيه اأو تي�شريه اأو الإخالل بنظام المتحان.  3
ما  خارجها  اأو  اجلامعة  داخل  وال�شلوك  ال�شرية  وبح�شن  العامة  بالآداب  املخلة  الأفعال   -  4

ي�شيء اإىل �شمعة اجلامعة.
- تنظيم اجلمعيات داخل اجلامعة اأو النت�شاب اإليها اأو امل�شاركة يف اأعمالها دون ترخي�ض   5

م�شبق من اجلامعة اأو الحتاد الوطني لطلبة �شورية.
- ال�شرتاك يف اأعمال ذات طابع �شيا�شي خالفًا للقوانني والأنظمة النافذة.  6

القيام باأعمال منافية لالآداب اأو الحرتام الواجب للهيئات النظامية.  -  7
اأو  اجلامعية  الكتب  اأو  املواد  اأو  بالأجهزة  الإ�شرار  اأو  اجلامعة  اأمكنة  ا�شتعمال  اإ�شاءة   -  8

اإتالفها.
9 - توزيع الن�شرات اأو اإ�شدار جرائد حائط اأو و�شع اإعالنات باأي �شورة كانت اأو جمع توقيعات 
الحتاد  اأو  اجلامعة  رئا�شة  من  م�شبق  اإذن  دون  بها  امللحقة  الأمكنة  اأو  اجلامعة  داخل 

الوطني لطلبة �شورية.
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ثالثاً- اأ- العقوبات االن�صباطية هي:
•التنبيه م�شافهة 	

•التنبيه كتابة 	
•الإنذار 	

•احلرمان من ح�شور درو�ض اأحد املقررات ملدة ل تتجاوز �شهرًا. 	
•الف�شل من الكلية ملدة ل تتجاوز �شهرًا على األ يوؤدي ذلك حرمان الطالب من دخول  	

المتحان.
•حرمان الطالب من التقدم على المتحان يف مقرر واحد اأو اأكرث يف دورة امتحانية  	

واحدة.
•اإلغاء امتحان الطالب يف مقرر واحد اأو اأكرث يف دورة امتحانية واحدة. 	

•الف�شل من الكلية ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر. 	
•اإيقاف الطالب احتياطيًا ملدة �شتة اأ�شابيع على الأكرث عن متابعة الدرا�شة اأو المتحان  	

واإحالته اإىل جلنة الن�شباط.
•احلرمان من المتحان يف دورة امتحانية واحدة. 	

•الف�شل من الكلية ملدة تزيد على ثالثة اأ�شهر. 	
•الف�شل النهائي من الكلية. 	

•الف�شل النهائي من اجلامعة. 	
         ب- ت�صدد العقوبة يف حال تكرار املخالفة.

   وحتفظ القرارات ال�شادرة بالعقوبات الن�شباطية عدا التنبيه ال�شفوي والكتابي يف ملف 
الطالب، ويرتتب على الف�شل النهائي عدم ال�شماح للطالب بالقيد اأو التقدم اإىل المتحانات. 
ال�شادر  القرار  ويبلغ  اجلامعة،  داخل  الن�شباطية  بالعقوبة  ال�شادر  القرار  اإعالن  ويجب 

بالف�شل النهائي من اجلامعة على اجلامعات الأخرى.

رابعاً- تفر�ض العقوبات من:
الأربع  العقوبات  فر�ض  ولهم  امل�شاعدون  والأ�شاتذة  الأ�شاتذة  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  اأ- 
الأوىل املبينة يف املادة )124( عما يقع من الطالب اأثناء الدرو�ض واملحا�شرات والأعمال 

اخلا�شة مبقرراتهم.
ب- عميد الكلية وله فر�ض العقوبات اخلم�ض الأوىل املبينة يف املادة )124(.

ج- رئي�ض اجلامعة وله فر�ض العقوبات الع�شر الأوىل املبينة يف املادة )124( بعد اخذ راأي 
عميد الكلية، وله يف حال الإيقاف الحتياطي اأن مينع الطالب من دخول احلرم اجلامعي 

ملدة �شتة اأ�شابيع على الأكرث.
د- جمل�ض اجلامعة بناء على اقرتاح جلنة الن�شباط وله فر�ض جميع العقوبات.
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خام�صاً – توؤلف جلنة االن�صباط من:
رئي�شًا - نائب رئي�ض اجلامعة ل�شوؤون الطالب وال�شوؤون الإدارية   
ع�شوًا - نائب عميد الكلية املخت�شة ل�شوؤون الطالب وال�شوؤون الإدارية  
ع�شوًا - اأحد اأع�شاء جمل�ض الكلية املخت�شة ي�شميه جمل�ض الكلية   
ع�شوًا - ممثل عن نقابة املعلمني ي�شميه مكتب الفرع املخت�ض   
ع�شوًا - ممثل عن الحتاد الوطني لطلبة �شورية ي�شميه املكتب الإداري  

   وعند غياب نائب عميد الكلية اأو قيام مانع من ح�شوره يحل حمله النائب الآخر، يف حال 
تعذر تكوين اللجنة على النحو املتقدم توؤلف بقرار من رئي�ض اجلامعة.

�صاد�صاً – ي�شدر قرار اإحالة الطالب اإىل جلنة الن�شباط من رئي�ض اجلامعة مبا�شرة اأو بناء على 
طلب عميد الكلية املخت�ض.

�صابعاً- القرارات التي ت�شدر بفر�ض العقوبات اخلم�ض الأوىل الواردة يف املادة )124( وبالإيقاف 
الحتياطي تكون نهائية.

ثامناً- ل يجوز ملن فر�ض اأو اقرتح العقوبة اإعادة النظر فيها واإمنا يجوز التظلم ملجل�ض اجلامعة 
من القرار ال�شادر باإحدى العقوبات التاأديبية املبينة يف البنود: )6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 
– 13( من املادة )124(، ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئي�ض اجلامعة خالل   12
مدة اأق�شاها ثالثون يومًا من تاريخ اإعالن القرار وملجل�ض اجلامعة اأن يثبت العقوبة اأو 

يخف�شها.

تا�صعاً- يجوز ملرة واحدة رفع العقوبة من ملف الطالب بناء على طلب خطي منه بعد مرور عام 
واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من جمل�ض الكلية بالن�شبة 

للعقوبات اخلم�ض الأوىل وبقرار من جمل�ض �شوؤون الطالب بالن�شبة جلميع العقوبات.

عا�صراً- ملجل�ض اجلامعة اأن يعيد النظر يف القرار ال�شادر بالف�شل النهائي من الكلية اأو اجلامعة 
بعد م�شي �شنتني على تاريخ �شدوره.

اأحد ع�صر- ال يجوز اأن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح اجلامعة واأنظمتها اأو بعدم اإطالعه 
على ما ن�صر بلوحات االإعالنات فيها، ويعد ما ين�صر بهذ	 اللوحات معلوماً من وقت 

ن�صر	.
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درجة على االأقل يف الكليات التطبيقية، ومتنح فيها املراتب االآتية: • 	 )60(

• فاأكرث. ال�شــــــــــرف:  )95(	
. • المتيـــــــــاز:  )85( اإىل ما دون )95(	
. • جيد جــــــدًا:  )75( اإىل ما دون )85(	
. • جــــــــــــــــــيد:  )65( اإىل ما دون )75(	
. • مقبـــــــــــــول:  )60( اإىل ما دون )65(	

• درجة على االأقل يف باقي الكليات. 	)50(

• فاأكرث. ال�شــــــــــرف:  )90(	
. • المتيـــــــــاز:  )80( اإىل ما دون )90(	
. • جيــــــد جدًا: )70( اإىل ما دون )80(	
. • جيــــــــــــــــــد:  )60( اإىل ما دون )70(	
. • مقبـــــــــــــول:  )50( اإىل ما دون )60(	


