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 طارق رحهي / كمهة االستاذ الدكتور

هدير هركز القياس والتقويم ورئيس هجمس  - رئيس الجاهعة 
االدارة 

س هىذ اىشائٍا عاـ  اف تتبؤا هكاىة هرهكقة  كالْ اٚف 1976تتطمع جاهعة قىاة السٓك
ر التعمٓـ الجاهعْ ٓحتؿ كبٓف هؤسسات التعمٓـ العالْ استىادا الْ هساٌهتٍا فْ تطٓك

ـ هكاىة كبٓرة فِ الهىظكهة التعمٓهٓة بكافة أبعادٌا كجكاىبٍا ىظرآ ٌٖهٓتً فِ تحدٓد  التقٓك
هقدار ها ٓتحقؽ هف اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهىشكدة كالتِ ٓتكقع هىٍا أف تىعكس إٓجابٓآ 

ة  كفِ اطار ها ىسعِ إلًٓ كىىشدي ٘صمح التعمٓـ هف , عمِ الطالب كالعهمٓة التربٓك
ـ  ر الهستهر لىظـ القٓاس كالتقٓك د هخرجاتً فاىً التطٓك خٛؿ تحسٓف هدخٛتً كتجٓك

ة كتكىكلكجٓة حدٓثة  ٓتضهف قٓاس هخرجات التعمـ الهستٍدفة , باستخداـ أسالٓب تربٓك
لمهقررات الدراسٓة كالتِ تىعكس عمِ البراهج التعمٓهٓة فِ اطار هف القٓـ لضهاف الدقة 
ك ها ىسعِ الًٓ جهٓعا هف خٛؿ ٌذا الهشركع كلتشجٓع  كالشفافٓة كالعدالة كاٚىجاز ٌك
الهجتهع اٖكادٓهِ كاٚدارل كالطٛبِ عمِ تطبٓؽ الهعآٓر القكهٓة كالدكلٓة لمهٍارات 
التعمٓهٓة الهختمفة لهكاكبة ىظٓرتٍا فِ الدكؿ الهتقدهة لهكاجٍة التحدٓات الهعاصرة 

 .كاحتٓاجات سكؽ العهؿ

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب األول

  الٍيكل التىظيهى إلدارة أعهال االهتحاىات

  



4 
 

 



5 
 

 التوصيف الوظيفى لمٍيكل التىظيهى آلدارة أعهال االهتحاىات

:- هجمس الجاهعة 

 العاـ الىظاـ كضع  بالىظر فِ {14}( 23)ٓختص هجمس الجاهعة  طبقا لمهادة 
 .لٍا كلٛىتداب اٚهتحاف ٖعهاؿ

اإلشراف العام عمى االهتحاىات بالجاهعة  

عاكىً كؿ هف السادة ىكاب رئٓس / د .كتشكؿ لجىة برئاسة السٓد أ رئٓس الجاهعة ٓك
 .الجاهعة كأهٓف عاـ الجاهعة

 " اإلشراف العام لالهتحاىات "رئيس الجاهعة 

 .ٓتكلِ رئٓس الجاهعة ا٘شراؼ العاـ لٛهتحاىات -
هتابعة جهٓا أعهاؿ اٚهتحاىات لمتاكد هف تىفٓذ التعمٓهات الهتعمقة بٍذا الشأف  -

صدار القرارات الهىاسبة التِ تحافظ عمِ حسف سٓر العهؿ  .كا 
عمِ ء بىات ٚهتحاىاف الجاؿ تشكٓد عتهاالجاهعة س ائٓر/كر كتدلذ اٖستاالِ كٓت -
 .صلهختالجاهعة س ائٓب رىائ/كر  كتدلذ اٖستارض اع
اصدار القرارات الٛزهة لحاٚت الغش أك ا٘خٛؿ بىظاـ اٚهتحاف كذلؾ فِ ضكء  -

 .المكائح كالقكاىٓف الهىظهة ٖعهاؿ اٚهتحاىات
 .اعتهاد ىتائج السىكات الىٍائٓة لمكمٓات كالهعاٌد بالجاهعة -

ىائب الهشرف العام لالهتحاىات لمهرحمة الجاهعية " ىائب رئيس الجاهعة لشئون التعميم والطالب
  "االولى

ٓتكلِ ىائب رئٓس الجاهعة لشئكف التعمٓـ كالطٛب تحت اشراؼ رئٓس الجاهعة  -
 .ا٘شراؼ العاـ عمِ اٚهتحاىات بجهٓع كمٓات كهعاٌد الجاهعة
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ت لكؿ عاـ جاهعِ لجهٓع  - قـك سٓادتً بإعداد هذكرة بشأف عرض تشكٓؿ الكىترٚك ٓك
كمٓات كهعاٌد الجاهعة لمهرحمة الجاهعٓة اٖكلِ عمِ السٓد اٚستاذ الدكتكر رئٓس 

 .الجاهعة لمعرض عمِ هجمس الجاهعة
 .هتابعة سٓر العهؿ قبؿ كاثىاء كبعد اٚهتحاىات -
 .هتابعة التزاـ لجاف الىظاـ كالهراقبة بتطبٓؽ جهٓع القكاعد الهىظهة -
 .اعتهاد ىتائج الطٛب بكمٓات كهعاٌد الجاهعة فِ السىكات قبؿ الىٍائٓة -

ىائب الهشرف العام لالهتحاىات  "والبحوثىائب رئيس الجاهعة لمدراسات العميا 
 " العميالمدراسات

تحت اشراؼ رئٓس الجاهعة كالبحكث ٓتكلِ ىائب رئٓس الجاهعة لمدراسات العمٓا  -
 .بجهٓع كمٓات كهعاٌد الجاهعةبالدراسات العمٓا ا٘شراؼ العاـ عمِ اٚهتحاىات 

ت لمدراسات العمٓا لكؿ عاـ  - قـك سٓادتً بإعداد هذكرة بشأف عرض تشكٓؿ الكىترٚك ٓك
جاهعِ لجهٓع كمٓات كهعاٌد الجاهعة عمِ السٓد اٚستاذ الدكتكر رئٓس الجاهعة 

 .لمعرض عمِ هجمس الجاهعة

 :-هركز القياس والتقويم 
 :-المهبم والمسئىليبد

إجشاء عًهُاخ تصحُح دعى انكهُاخ نتطىَش آنُاخ تمىَى انطالب وااليتحاَاخ و -

نً ِيٍ خالل اجهزج انتصحُح  ا" انًًُكُح " اإلوساق االيتحاَُح انًىضىعُح 

 تانًشكز 

انضُىَح انخاصح تتمُُى اعًال األيتحاَاخ و إعذاد خطظ انفصهُح واعذاد انتماسَش  -

 .تُفُزَح نإلجشاءاخ انتصحُحُح نُماط انضعف و انتأكُذ عهً تعزَز َماط انمىج

  .يتاتعح تفعُم يُثاق تمىَى انطالب فً وحذاخ انمُاس وانتمىَى -
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إصذاس انًعهىياخ واإلحصائُاخ انذوسَح عٍ يذي انتطىس فً َظى انمُاس وانتمىَى  -

 .ويذي تطثُمها نُظى انتمُُى اإلنكتشوًَ , تكهُاخ انجايعح 

تطثُك  )تحفُز انكهُاخ وخاصح راخ األعذاد انكثُشج فً تطثُك َظى انتمُُى اإلنُكتشوًَ -

 .(تحهُم َتائج االيتحاَاخ , انتصحُح االنكتشوٍَ , االيتحاَاخ اإلنُكتشوَُح 

: أهين عام الجاهعة 

 اهدادٌابالهتعمقات هف الجاهعة هعاٌد ك كمٓات جهٓع هتابعة الجاهعة عاـ اهٓف ٓتكلِ -
 .اٚهتحاىات باعهاؿ الخاصة

ا هجمس الجاهعة كهجمس شئكف التعمٓـ كهجمس  - هراقبة كهتابعة القرارات التِ ٓصدٌر
شئكف الدراسات العمٓا التِ تتعمؽ بالشئكف الهالٓة كا٘دآرة الخاصة باٚعهاؿ 

اٚهتحاىٓة عمِ هستكل الجاهعة لضهاف حسف سٓر العهؿ خٛؿ فترة اٚهتحاىات 
 .بالجاهعة

إخطار ا٘دارة العاهة لشئكف التعمٓـ بالجاهعة بتشكٓؿ لجاف أعهاؿ اٚهتحاىات  -
 .بالكمٓات لمهراجعة

اصدارقرار  بتكقؼ جهٓع اٚجازت لجهٓع العاهمٓف باٚداري العاهة لشئكف التعمٓـ  -
. كالطٛب كشئكف الطٛب بالكمٓات كا٘دارة الطبٓة 

اهين عام الجاهعة الهساعد  

هتابعة تىفٓذ جهٓع تأشٓرات اهٓف عاـ الجاهعة عمِ جهٓع الهكضكعات التِ تصدر  -
هف هكتبة إلِ كافة كحدات الجاهعة ككمٓاتٍا كهعاٌدٌا فٓها ٓختص باٚعهاؿ 

 .اٚهتحاىٓة
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هدير عام إدارة شئون الطالب بالجاهعة  

اٚشراؼ عمْ تطبٓؽ الىظـ كالقكاعد الهقررة لمدراسة كاٚهتحاىات بالهرحمة الجاهعٓة  -
اٚكلِ كالدراسات العمٓا كتقدٓـ العكف الفىْ لمكمٓات لرفع كفاءتٍا اثىاء سٓر العهمٓات 

 .اٚهتحاىٓة
هراقبة تىفٓذ المكائح كالقكاىٓف كقرارات الهجمس اٚعمْ لمجاهعات كهجمس الجاهعة  -

 .كهجمس الدراسات العمٓا فٓها ٓختص بشئكف الطٛب كالدراسات العمٓا
 .هراجعة الىتائج لٛهتحاىات لكمٓات الجاهعة كهعاٌدٌا  -
 .ت كالهعاٌدبالكمٓات ٚهتحاىاؿ اعهاف ألجاؿ تشكٓهراجعة  -

هدير عام إدارة الشئون القاىوىية  
ك لِ هحاهكٓتف  ٚهتحاف اىٓة لمجاكلقاىرات اٚستشات كالتحقٓقاالجىة ٓشرؼ عمِ  -
ت بالهخالفاؽ لتْ تتعماٛبٓة طلت التحقٓقاراء اجإلجاهعة ت كاىٓة بالكمٓاكلقاىكف الشئا
 .فٚهتحاـ اعاس ئٓراؼ رشت إتحت ٚهتحاىار اسٓء ثىاأٓبًٓ دلتأا
 .بالهىاسء اش َاتخاذ اٚجاىكىٓة فِ الهخالفات القبت  العةش لسقاىكىٓة لجىة متشكٓ -

:- هدير عام إدارة الشئون الهالية 
 بىظـ الهتعمقة كالقرارات كالتعمٓهات الهالٓة كالمكائح اٖىظهة كافة تىفٓذ عمِ ا٘شراؼ -

ـ  . كاٚهتحاىات التقٓك
 الجاهعة كمٓات لكافة اٚهتحاىات بىظـ الخاصة الصرؼ استهارات كافة هراجعة -

 الهعىٓف لجهٓع كهعاٌدٌا
 .عهاؿ اٚهتحاىٓةٖاتخاذ اجراءات شراء اٚدكات كالهستمزهات الٛزهة ؿ -
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هدير عام إدارة أهن الجاهعة  
هف ٖعهاؿ اٚهتحاىات كتكمٓؼ ٔٓتكلِ هدٓر أهف بالجاهعة تىظٓـ أعهاؿ الحراسة كا -

ت عمِ  هف ٓتكلِ القٓاـ بٍا هف إدارة اٖهف بالجاهعة إلِ جاىب تاهٓف هقار الكىترٚك
 .الساعة 24هدار 

هف هف خارج الجاهعة بىاء عمِ اقتراح آٓجكز فِ حالة الضركرة ا٘ستعاىة بأفراد  -
صرؼ لمهىتدبٓف هف  هدٓر ا٘دارة العاهة لٗهف بالجاهعة كهكافقة رئٓس الجاهعة ٓك

 .الخارج هكافاة عف أٓاـ العهؿ الفعمٓة
تكلِ  - هتابعة الىظاـ اٚهىِ بالكمٓات كالهعاٌد بالجاهعة كالعهؿ عمِ حسف سٓر ٓك

 .اٚعهاؿ اٚهتحاىٓة عمِ الكجة اٚكهؿ
الحفاظ عمِ سٛهة الطٛب كالسادة الهراقبٓف كالهٛحظٓف كاعضاء ٌٓئة التدٓرس  -

 .أثىاء اٚهتحاىات
ت بكمٓات الجاهعة كهعاٌدٌا -  .تاهٓف كافة الكىترٚك
 )هىِ كرفعة الِ الهشرؼ العاـ لٛهتحاىات ٔكتابة تقٓرر عف خط سٓر اٚهتحاىٓة ا -

 .(رئٓس الجاهعة 
ا  -  ٓكهآ لمهشاركة فِ ا٘هتحاىات هف أساسِ الهرتب بكاقع فرد 15تصرؼ هكافاة قدٌر

 . طالب200اهف لكؿ 
 . هرات أك اكثر3ٓحـر هف الهكافاة هف تغٓب عف الهشاركة ؿ -

 االدارة الطبية 
تشكؿ لجىة هف طبٓب كاحد كههرض لكؿ كمٓة أك هعٍد خٛؿ فترة عقد ا٘هتحاىات  -

تـ  ادة عدد أهاكف ا٘هتحاىات ٓزاد عدد المجىة الطبٓة ٓك صباحآ كهساءآ كفِ حالة ٓز
ترشٓح اٖطباء كالههرضٓف بالمجاف ا٘هتحاىٓة بقرار هف هدٓر عاـ ا٘دارة العاهة 

 .لمشئكف الطبٓة بالجاهعة
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تقـك ا٘دارة الطبٓة بفحص الطٛب الذٓف ٓتقدهكف بالكمٓات كالهعاٌد باٚعتذارات عف  -
دخكؿ ا٘هتحاىات ٖسباب هرضٓة هف خٛؿ لجىة طبٓة ثٛثٓة عمِ أف ٓتـ التصدٓؽ 
عمِ كافة تكصٓات المجىة هف هدٓر عاـ ا٘دارة العاهة لشئكف الطبٓة بالجاهعة كطبقآ 

 .لمقكاعد كالقرارات الهىظهة لٛعتذارات الهرضٓة
 .فحص الحاٚت التِ تستمـز الرعآة الطبٓة أثىاء إىعقاد لجاف ا٘هتحاىات -

 هجالس الكميات أو الهعٍد 
 أعهالً كتكٓزع ٓحدد هجمس الكمٓة أك الهعٍد هكاعٓد اٚهتحاىات ككضع الجداكؿ  -

قرار الههتحىٓف كاجبات كتحدٓد لجاىً كتشكٓؿ ت كا   كىتائج اٚهتحاف لجاف هداٚك
 .-{21} (41) الهادة لىص طبقا الهعٍد أك الكمٓة فْ اٚهتحاىات

 "الرئيس العام لإلهتحاىات بالكمية" عهيد الكمية او الهعٍد 
تكلِ  - طبقا ٓككف عهٓد الكمٓة أك الهعٍد الرئٓس العاـ لٙهتحاىات فِ ىطاؽ كمٓتً ٓك

 أك الكمٓةب ا٘هتحاىات أهكر تصٓرؼهف قاىكف تىظٓـ الجاهعات ( 44)لمهادة رقـ 
 الجاهعة هجمس ٓرسهٍا التِ السٓاسة حدكد فِ العهؿ سٓر عمِ كا٘شراؼ الهعٍد
دعك , بٍا الهعهكؿ كالمكائح القكاىٓف  ٖحكاـ كفقآ الهعٍد أك الكمٓة كهجمس  إلِ ٓك
 أعهاؿ سٓر خطة لتحدٓد ا٘هتحاىات لجاف كركساء الكمٓة ككٛء ٓضـ اجتهاع

ت عمِ كالرد الشأف ٌذا فِ التعمٓهات كاصدار ا٘هتحاىات  .كاٚستٓضاحات التساٚؤ
 أو بالكمية االهتحاىات رئيس ىائب " والطالب التعميم لشئون الهعٍد أو الكمية وكيل

  " األولى الجاهعية لمهرحمة الهعٍد
تكلِ ا٘شراؼ عمِ سٓر العهؿ بٍا فِ حدكد السٓاسة التِ ٓرسهٍا هجمس الجاهعة  - ٓك

هف قاىكف  (44)كالكمٓة كفقآ ٖحكاـ القكاىٓف كالمكائح كالقرارات كىص الهادة رقـ 
 .تىظٓـ الجاهعات
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ت لكؿ عاـ جاهعِ كتعرض عمِ  قـك سٓادتً بإعداد هذكرة بشأف تشكٓؿ الكىترٚك ٓك
كها ٓقـك بتشكٓؿ .اٚستاذ الدكتكر عهٓد الكمٓة أك الهعٍد لمعرض عمِ هجمس الكمٓة 

السادي أعضاء ٌٓئة التدٓرس كالٍٓئة الهعاكىة القائهٓف بأعهاؿ الهراقبة بالكمٓة أك 
 .الهعٍد

 أو بالكمية االهتحاىات رئيس ىائب " والبحوث العميا لمدراسات الهعٍد أو الكمية وكيل
 "العميا لمدراسات الهعٍد

تكلِ ا٘شراؼ عمِ سٓر العهؿ بٍا فِ حدكد السٓاسة التِ ٓرسهٍا هجمس  - ٓك
هف  (44)الجاهعة كالكمٓة كفقآ ٖحكاـ القكاىٓف كالمكائح كالقرارات كىص الهادة رقـ 

 قاىكف تىظٓـ الجاهعات 
ت لكؿ عاـ جاهعِ كتعرض  - قـك سٓادتً بإعداد هذكرة بشأف تشكٓؿ الكىترٚك ٓك

عمِ اٚستاذ الدكتكر عهٓد الكمٓة أك الهعٍد لمعرض عمِ هجمس الكمٓة أك 
 .الهعٍد

 :-وحدة القياس والتقويم 
 :-المهبم والمسئىليبد -

إجشاء عًهُاخ تصحُح اإلوساق االيتحاَُح تطىَش آنُاخ تمىَى انطالب وااليتحاَاخ و -

 " انًًُكُح " انًىضىعُح 

عًال األيتحاَاخ و إعذاد خطظ أانضُىَح انخاصح تتمُُى انفصهُح وعذاد انتماسَش إ -

 .تُفُزَح نإلجشاءاخ انتصحُحُح نُماط انضعف و انتأكُذ عهً تعزَز َماط انمىج

 . تانكهُح أو انًعهذ يتاتعح تفعُم يُثاق تمىَى انطالب  -

إصذاس انًعهىياخ واإلحصائُاخ انذوسَح عٍ يذي انتطىس فً َظى انمُاس وانتمىَى  -

 .ويذي تطثُمها نُظى انتمُُى اإلنكتشوًَ  , جتكهٍ
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تحهُم َتائج , انتصحُح االنكتشوٍَ ,  تطثُك االيتحاَاخ اإلنُكتشوَُح انًضاعذج فً -

 .االيتحاَاخ

 رؤساء األقسام 
 :-المهبم والمسئىليبد -

كلجاف التصحٓح لعرضٍا عمِ تشكؿ لجاف اهتحاف الهقررات ٓتكلِ هجالس اٖقساـ  -
 .هجالس الكمٓة اك الهعٍد

 التىبٓة عمِ أعضاء القسـ بضركرة حضكر أستاذ الهادة ٓـك اٚهتحاف  -
 .هتابعة تسمـ أكراؽ ا٘جابة -
 .هتابعة سرعة التصحٓح -
هتابعة اىتٍاء الهصحح الثاىِ هف القٓاـ بهٍاهً بسرعة حتِ ٓتهكف الكىتركؿ هف بدء  -

 .الرصد
 التكقٓع عمِ جهٓع صفحات كشكؼ الشفكم كأعهاؿ السىة لتقدٓهٍا لمكىتركلز -
ت كفٓرؽ عهؿ هف آجؿ سرعة ظٍكر الىتٓجة  - تقدٓـ الدعـ كالهساىدة لرؤساء الكىترٚك

 .بأفضؿ صكرة هف حٓث السٛهة كالعدالة
هٍام اعضاء ٌيئة التدريس خالل عهمية التقويم  

 :-هٍام أعضاء ٌيئة التدريس قبل اإلهتحاىات هن حيث :- اوال 
 .كتابة اٚهتحاف كهراجعتً هف المجىة الهعتهدة باٚقساـ العمهٓة -
 .طبع ا٘هتحاف فِ الهكعد الهحدد كالهعمف -
 .تسمٓـ ا٘هتحاف إلْ لجىة سٓر ا٘هتحاىات -

: هٍام أعضاء ٌيئة التدريس أثىاء اإلهتحاىات :- ثاىيا 
 .ا٘لتزاـ بالتكاجد أثىاء عقد إهتحاىات الهقررات الخاصة بٍـ -
 .تقبؿ هٛحظات الطٛب كالتعاهؿ هعٍـ بٍدكء كهكضكعٓة -
 .ا٘لتزاـ بتعمٓهات إدارة الكمٓة -
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 :-هٍام عضو ٌيئة التدريس بعد اإلهتحاىات هن حيث :-  ثالثا 

 . الهباشر ٖكراؽ ا٘هتحاىات فِ حالة اٚسئمة الهقالٓةما٘ستٓٛـ الشخص -
 .هف جاىب الهصحح اٖكؿ كالثاىِ (تصحٓح اٖكراؽ  )تقدٓر درجات الطٛب  -
 .تسمٓـ اكراؽ ا٘هتحاىات لمكىتركؿ الهختص فِ الكقت الهحدد -
 .تسمٓـ ىهكذج اٖجابة لمكىتركؿ الهختص -
 .بالىسبة لٛسئمة الهكضكعٓة -
ٓتـ تسمٓـ تهاذج اٚجابة لٛختبارات الههٓكىة لمكىتركؿ الهختص فِ ىفس تآرخ عقد  -

 .ٓـك اٚهتحاف

:- هٍام أعضاء الٍيئة الهعاوىة هن حيث 

 .ا٘لتزاـ بتىفٓذ ها ٓكمفكف بً هف هٍاـ -
 .(.....,الهعاهؿ , اٖكراؽ ا٘هتحاىٓة  )التحضٓر كالهراجعة قبؿ ا٘هتحاف -

 لجان اهتحان الهقررات 
تشكؿ هجالس الكمٓات أك الهعٍد لجاف اهتحاف الهقررات بعد أخذ رأل هجالس اٖقساـ  -

هىع عمِ الهتخصصة بحد أقصِ خهس أعضاء بهرحمة البكالكٓركس كالمٓساىسٓك
عضك ٌٓئة التدٓرس أف ٓشترؾ فِ أعهاؿ ا٘هتحاىات أذا كاف هف بٓف الهتقدهٓف 

 .لٙهتحاىات أحد أقاربً حتِ الدرجة الرابعة
هف  (71)ٚ ٓجكز اىفراد عضك ٌٓئة تدٓرس بكضع ام اهتحاف تطبٓقآ لىص الهادة  -

 .قاىكف تىظٓـ الجاهعات
الهقررات التِ ٓشترؾ فٍٓا أكثر هف عضك ٌٓئة تدٓرس ٓعتبر القائهكف بالتدٓرس ٌـ  -

 .أعضاء لجىة ا٘هتحاف
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الهقررات التِ ٓىفرد عضك ٌٓئة التدٓرس بالقسـ بتدٓرسٍا ٓعٓف هجمس القسـ أحد  -
 .أساتذة القسـ باٚشتراؾ هع اٚستاذ القائـ بالتدٓرس فِ كضع ا٘هتحاف

الهقررات التِ ٓتـ اىتداب هف ٓدرسٍا هف خارج الكمٓة أك الهعٍد ٓعٓف هجمس القسـ  -
 .الهختص أحد اٖساتذة لٗشتراؾ فِ كضع اهتحاىٍا هع القائـ بالتدٓرس

ا اساسآ فْ كضع اٚهتحاىات لمهقررات التِ تـ  - اٖعتهاد عمِ بىكؾ اٖسئمة كاعتباٌر
 .ادراجٍا ضهف بىؾ اٚسئمة

ٓسمـ اصؿ اٖهتحاف هكقعآ عمًٓ هف كاضعًٓ إلِ عهٓد الكمٓة أك الهعٍد أك الكىتركؿ  -
الهختص داخؿ هظركؼ هحكـ الغمؽ قبؿ هكعد عقد ا٘هتحاف باسبكع عمِ اٚكثر 
راعِ اف ٓتضهف البٓاىات التِ تكشؼ عىً بدقة ككضكح هثؿ الفرقة الدراسٓة   –ٓك

 كرقة اٚجابة الهطمكبة لٙهتحاف التقمٓدٓة أك – الزهف – اسـ الهادة –تآرخ ا٘هتحاف 
 .(......,الههٓكىة 

الهقررات التِ تدرس فِ اكثر هف هجهكعة طٛبٓة ٓتـ كضع اهتحاف هكحد لكؿ  -
 .الهجهكعات

لجان تصحيح الهقررات  

هف بٓف أعضاء ٌٓئة هجالس الكمٓات أك الهعٍد لجاف تصحٓح أكراؽ ا٘جابة تشكؿ  - أ
كتقدر هكافئة تصحٓح أكراؽ  (لجىة ثٛثٓة)التدٓرس بحد أدىِ ثٛثة أعضاء 

ا٘هتحاىات بىسبة ها صححً الههتحف فِ كؿ ٌذي اٖكراؽ عمِ أساس جىًٓ كاحد 
 5جىًٓ كبحد اقصِ 100لمكرقة بحٓث أٚ تقؿ الهكافأي فِ هادة الههتحف الكاحد عف 

تٓزد جهمة  هقررات عمِ هستكل الكمٓة الكاحدة ٘هتحاىات الىقؿ كا٘هتحاىات الىٍائٓةٚك
فقط ألؼ  (جىٓة 1500)هكافأة التصحٓح التِ ٓحصؿ عمٍٓا الههتحف الكاحد عف 

 .كخهسهائة جىٍٓان عمِ هستكل الجاهعة فِ الفصؿ الدراسِ الكاحد
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إذا إقتضِ ا٘ختبار العهمِ تصحٓح أكراؽ بالكمٓات أك الهعٍد التِ تىص لكائحٍا  - ب
ثٛثكف قرشان لكؿ كرقة بشرط أٚ تقؿ  (30)عمِ ذلؾ قدرت الهكافأة عمِ أساس 

جكز الجهع بٓف ٌذي الهكافأة كهكافأة  جهمة الهكافأة عف عشركف جىٍٓان فِ كؿ هادة ٓك
. اٚهتحاىات التحٓرٓرة أك حدكدٌها الدىٓا هعان 

ٓهىح الههتحىكف بالكمٓات أك الهعٍد التِ تىص لكائحٍا عمِ هادة الهشركع لمفرقة  - ت
ا خهسة جىٍٓات عف كؿ هشركع فِ هقابؿ فحصً كهىاقشتً  الىٍائٓة هكافأة قدٌر

ان كذلؾ كفقان لٛئحة الداخمٓة بكؿ كمٓة . شفٓك
ٛن هف حٓث الحد  - ث ٓعتبر الفصؿ الدراسِ اٖكؿ بكمٓات الجاهعة أك الهعاٌد دكران هستق

ٛن  هف  اٚدىِ كاٖقصِ لهكافأة التصحٓح كها ٓعتبر الفصؿ الدراسِ الثاىِ دكران هستق
. حٓث الحد اٚدىِ كاٖقصِ لهكافأة التصحٓح

هكهمً ٘هتحاىات كهعاٌدٌا كمٓات الجاهعة بكاهتحاىات الدكر الثاىِ لمفرقة الىٍائٓة  - ج
. العاـ الدراسِ بٍا هف حٓث الحد اٖدىِ كاٖقصِ لهكافأة التصحٓح 

ف  - ح تصرؼ كافة هكافأت التصحٓح لمسادة أعضاء ٌٓئة التدٓرس هف كمٓاتٍـ اٖصمٓة كا 
كاىت تخص تصحٓح أكراؽ إهتحاىات كمٓات أخرل بالجاهعة بىاء عمِ إستهارة 

صرؼ هف الكمٓة الهىتدب إلٍٓا هكضحان بٍا عدد اٖكراؽ التِ تـ تصحٓحٍا هكقع هف 
عهٓد الكمٓة الهىتدب / الهسئكؿ عف كىتركؿ الفرقة كهعتهدان هف السٓد اٖستاذ الدكتكر 

لٍا كعمِ الكمٓة اٖصؿ القٓاـ بالصرؼ هع هراعاة الحد اٖقصِ لهكافأت التحصحٓح 
ئحتً التىفٓذٓة  .الكاردة بقاىكف تىظٓـ الجاهعات ٚك

عداد الىتائج    (الكىتروالت   )لجان الرصد والهراجعة وا 
عداد الىتائج  - ت  )ٓشكؿ عهٓد الكمٓة أك الهعٍد لجاف الرصد كالهراجعة كا    (الكىترٚك
طالب بحد أدىِ  (100)تشكؿ لكؿ فرقة دراسٓة بهعدؿ عضك ٌٓئة تدٓرس لكؿ  -

عشركف عضكان لكؿ فرقة دراسٓة  (20)ثٛثة أعضاء عمِ هستكل الفرقة كبحد أقصِ 
( 40)بالكمٓة أك الهعٍد كبالىسبة لكمٓة اك الهعاٌد ذات الكثافة الطٛبٓة  بحد أقصِ 
. أربعكف عضكان لكؿ فرقة دراسٓة بالكمٓة اك الهعٍد كذلؾ بخٛؼ رئٓس المجىة 
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كالكمٓات العهمٓة التِ تطبٓؽ فٍٓا ىظاـ الساعات الهعتهدة أك البرىاهج الجدٓد فتشكؿ 
ٓئةتدٓرس لكؿ   طالب بحد أدىِ ثٛثة 50لجاف الىظاـ كالهراقبة فٍٓا هف عضٌك

ضاؼ عضكا لمجكدة20أعضاء كبحد أقصِ   . عضك ٓك
لٛئحة  (72)ٓراس لكؿ كىتركؿ أحد اٖساتذة اك اٚساتذة الهساعدٓف طبقا لمهادة  -

 .التىفٓذة لقاىكف تىظٓـ الجاهعات
. ٓحظر إشتراؾ الهعٓدٓف فِ أعهاؿ تمؾ اٚهتحاىات بطٓرقة هباشرة كغٓر هباشرة  -
ٓقسـ أعضاء الكىتركؿ إلِ هجهكعات كؿ هجهكعة هسئكلة عف رصد درجات عدد  -

هف الطٛب كخاصة فِ الكمٓات ذات اٖعداد الكبٓرة هع إشتراؾ جهٓع أعضاء 
 .الكىتركؿ فِ العهؿ

هٍام رئيس كىترول الفرقة  
 .استٓٛـ اٚختبارات التحٓرٓرة الخاصة بهقررات جهٓع الشعب فِ الفرقة .1
, التآرخ , كراؽ اٚسئمة بالهظآرؼ هف الهادة أهراجعة جهٓع البٓاىات الخاصة ب .2

, اعضاء المجىة اٚهتحاىٓة , كىكعٓة كراسة اٚجابة الهطمكبة , عدد اٚكراؽ 
 .كسٓمة التكاصؿ

كراؽ اٚسئمة أعداد إعداد الطٛب بالمجاف الهختمفة هع إالتاكد هف تطابؽ  .3
 . الخاصة بالفرقة كالشعب الهختمفةهظآرؼالهكجكدة داخؿ اؿ

ىهكذج ا٘لكتركىِ  )التاكد هف تحدٓد ىكع أكراؽ ا٘جابة الهطمكبة عمِ الهظآرؼ  .4
 .(كمٓتٍها– كراسة ا٘جابة – 

استٓٛـ كشكؼ اسهاء الطٛب لمفرقة هعتهدة هف ادارة شئكف الطٛب هكضح  .5
 .بٍا

 .الطٛب الهستجدكف كالطٛب الباقٓف لٛعادة .6
 .ارقاـ الجمكس الخاصة بالطٛب هدكىة بجاىب اسهائٍـ .7
 .قرارات قبكؿ اعتذار الطٛب هعتهدة .8
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 .قرارات الطٛب الهحرهٓف هف دخكؿ اٚهتحاف .9
 لرئٓس لجاف .تسمٓـ هظآرؼ اكراؽ اٚسئمة الخاصة بالهادة طبقا لمجداكؿ الهعمف .10

 .الفرقة قبؿ عقد اٚهتحاف بخهس دقائؽ
استٓٛـ صكرة هف كشكؼ الحضكر كالغٓاب لمطٛب بكؿ هادة عمِ حدي بعد  .11

 .عقد اٚهتحاف هباشرة
كضع اٚرقاـ السٓرة الخاصة بكراسات اجابة الطٛب لٛهتحاىات التِ تحكم  .12

 .عمِ اسئمة هقالٓة
 .تسمٓـ كراسات ا٘جابة لمجزء الهقالِ لمسادة اعضاء ٌٓئة التدٓرس .13
استٓٛـ كراسات ا٘جابة هف السادة الهصححٓف هع ىهكذج ا٘جابة هكقع هف  .14

 .المجىة اٚهتحاىٓة لمهقرر
جابة  لمتصحٓح ا٘لكتركىِ هف عضك ٌٓئة التدٓرس طبقا ٖاستٓٛـ ىهاذج ا .15

ـ تكلِ الكىتركؿ تصحٓحٍا فِ كحدة القٓاس كالتقٓك  .لمجداكؿ الهعمف  ٓك
استٓٛـ درجات أعهاؿ السىة كالشفكل كالهىتصؼ هف خٛؿ رؤساء اٚقساـ  .16

 .الهختصة
عضاء الكىتركؿ ككذلؾ أعهاؿ هراجعة التصحٓح هف السادة أالتاكد هف صحة  .17

 .صحة ىقؿ الدرجات كحساب الهجهكع
اٚشرؼ عمِ رصد درجات اٚهتحاىات كعهؿ اٚحصائٓات الخاصة بالىتٓجة  .18

 .لكؿ هقرر
 " ابف الٍٓثـ " رفع درجات الطٛب عمِ الىظاـ الههٓكف  .19
اٚشراؼ عمِ اعهاؿ اٚىتٍاء هف الىتٓجة الخاصة بالفرقة  كهراجعتٍا كاعتهادٌا  .20

 .عٛىٍاأقبؿ 
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أك عهٓد الكمٓة  )تقدٓـ تقٓرر لرئٓس لجىة تىظٓـ كهتابعة تسٓٓر اٚهتحاىات  .21
 .عف جهٓع اٚعهاؿ التِ تهت خٛؿ فترة عقد اٚهتحاىات (الهعٍد 

عٛف لمىتائج استقباؿ ال طمبات لمتظمهات هف خٛؿ عهٓد الكمٓة اك هف ٖبعد ا .22
 كهراجعتٍا طبقا الِ المكائح .ٓىكب عىً ككٓؿ الكمٓة لشئكف التعمٓـ كالطٛب

 .الجاهعٓة كرفع تقٓرر بىتٓجة التظمهات
ٓبمغ عهٓد الكمٓة أك الهعٍد باسهاء اٚعضاء الذٓف لـ ٓمتزهكف بالتعمٓهات  .23

 .تسمٓـ اكراؽ اٚهتحاىات, الهحددة هف هكاعٓد التصحٓح اٚكراؽ اٚهتحاىٓة 
هٍام عضو الكىترول  

 .تسمٓـ كتسمـ كراسات اٚجابة هف رئٓس الكىتركؿ .1
كذلؾ هف حٓث عددٌا  (التقمٓدٓة كا٘لكتركىٓة  )تجٍٓز كتحضٓر أكراؽ ا٘جابة  .2

 .كجكدتٍا كاعتهادٌا بختـ كؿ هف الٓـك كالكىتركؿ كالفرقة
 .تسمٓـ كتسمـ كراسات ا٘جابة هف الهصححٓف فٓها ٓخص اٚسئمة  الهقالٓة .3
 .هتابعة عهمٓة التصحٓح كالتأكد هف تصحٓح جهٓع اجزاء اٚسئمة .4
التاكد هف صحة ىقؿ الدرجات هف داخؿ كراسة ا٘جابة عمِ الهراة كتكقٓع  .5

 .الهصححٓف طبقا الِ المجىة اٚهتحاىٓة الهعتهدة
 .التاكد هف جهع الدرجات عمِ الكراسة .6
التاكد هف صحة التصحٓح كالهراجعة عمِ ىهكذج ا٘جابة فٓها ٓخص اٚسئمة  .7

 .الهكضكعٓة
ة طبقا الِ طبٓعة الهقرر  .8 استٓٛـ كشكؼ الدرجات اٚعهاؿ الفصمٓة كالعهمٓة كالشفٓك

 .بالبرىاهج باٚئحة
القٓاـ بعهمٓة ادخاؿ البٓاىات كالدرجات الخاصة بالطٛب لٛختبارات الهختمفة لكؿ  .9

 ."ابف الٍٓثـ " هقرر عمِ الىظاـ الههٓكف 
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 .القٓاـ بأعهاؿ إعداد الىتٓجة الىٍائٓة كهراجعتٍا كعرضٍا عمِ رئٓس الكىتركؿ .10
هتابعة أعضاء ٌٓئة التدٓرس الذٓف ٚ ٓمتزهكف بالهكاعٓد الهعمىة لتسمٓـ كتسمـ  .11

ـ قبؿ الهكعد الهحدد لفترة هىاسبة  .اٖهتحاىات كتذكٌٓر

 :-المجىة العميا لهراجعة أعهال االهتحاىات الكىترول 

 :-أٌـ الهٍاـ كالهسئكلٓات  تشهؿ عىاصر الهراجعة ها ٓمْ 
هراجعة أسهاء الطٛب الكاردة بكشكؼ الكىتركؿ شٓت عمِ اٖسهاء الكاردة بكشكؼ  .1

 .أرقاـ الجمكس الهعتهدة هف جٍات التخصص بالكمٓة أكالهعٍد
 هراجعة أسهاء الهقررات الدراسٓة لكؿ فرقة كتخصص كالىٍآات العظهِ لكؿ هقرر .2
 .هراجعة جهٓع درجات كؿ طالب لمتأكد هف صحة هجهكع الدرجات كالتقدٓر العاـ .3
 )هراجعة بدآات كىٍآات التقدٓر لدرجات الهكاد الهختمفة هع التأكد هف أف هكاد  .4

 .قد كضعت بدخؿ دائرة حهراء (الرسكب أك الغٓاب أك الحرهاف أك ا٘لغاء 
 .هراجعة تطبٓؽ قرارات الرفع الهقررة ككذلؾ قرارات لجاف الهكاد كالههتحىٓف .5
ٓهىع عمِ رئٓس كأعضاء لجاف هراجعة اهتحاىات الكمٓات أك الهعاٌد هىعآ باتآ  .6

كتحت أم ظركؼ تعدٓؿ ىتائج درجات أك تقدٓرات ٖم طالب بىتائج الكىتركؿ شٓت 
ب فِ حٓىً بهعرفة لجىة الكىتركؿ الهختصة  .أك ا٘عٛف بأىفسٍـ كاف أم تصٓك

 هٍام رئيس المجان 
كد هف تىاسب عدد الطٛب هع الهساحة أالهركر عمِ القاعات اٚهتحاىٓة كالت .1

ة كالبعد عف الضكضاء   .درجة حرارتٍا كبركدتٍا, كاٚضاءي كالتٍٓك
التاكد هف كضع جداكؿ اٚهتحاىات الخاصة بالفرقة كاهاكف المجاف كتكٓزع  .2

 .الطٛب
 التاكد هف كضع خٓرطة كبٓرة باٖهاكف الهخصصة لٙهتحاىات فِ هكقع كاضح  .3
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تخصص هكتب لٙستعٛهات ٓقـك بهساعدة الطٛب عمِ تحدٓد أهاكف المجاف  .4
 .كقاعات ا٘هتحاف

رقاـ الجمكس الخاصة بالطٛب طبقا  أالتاكد هف تجٍٓز قاعات عقد اٚهتحاىات ب .5
 .الكشكؼ الخاصة بالفرقة كالهعتهدة هف ادارة شئكف الطٛب

ـ كحاٚت الغش كالعقكبات .6  .التاكد هف كضع التعمٓهات الخاصة بىظـ التقٓك
التاكد هف اٚعداد الجٓد لتسمـ الٍكاتؼ الهحهكلة هف الطٛب خارج المجاف هف  .7

 .خٛؿ كشكؼ هعدة لذلؾ كالعاهمٓف الهسئكلٓف
التاكد هف كجكد هكاف هخصص لكضع الكتب كالهراجع الخاصة بالطٛب خارج  .8

 .المجاف
 هٍام الهراقبون 

الحضكر إلِ هقر المجاف قبؿ الهكعد الهحدد لبدء اٚهتحاىات بىصؼ ساعة  .1
 .عمِ اٖقؿ

التحقؽ هف خمك قاعة اٚهتحاف هف الكتب كالهراجع كالتأكٓد عمِ ترؾ الطٛب  .2
 .ٖجٍزة الهحهكؿ

تسمـ عدد هف كراسات ا٘جابة هف كىتركؿ الفرقة كتكٓزعٍا عمِ الهٛحظٓف  .3
لتسمٓهٍا لمطٛب كهراقبة تكٓزع كراسات ا٘جابة كأكراؽ اٚسئمة عمِ الطٛب 

عادة الفائض هىٍا  .كفقا الِ التعمٓهات الخاصة بىهاذج اٚسئمة كا 
التحقؽ هف اداء الهٛحظٓف لهٍهة هراجعة بٓاىات الطٛب عمِ كراسات  .4

 .اٖجابة كعدـ السهاح بعهؿ ام عٛهات عمِ الكراسة
 .عدـ السهاح بتكاجد غٓر العاهمٓف بالمجىة طبقا لمكشكؼ الهدرجة بالهؤسسة .5
هراقبة حسف سٓر اٖهتحاىات بالمجىة كالعهؿ عمِ هىع الغش أك الشركع فِ  .6

 .الغش
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فِ حالة هٛحظتً أك ابٛغً بأل حالة إخٛؿ بىظاـ اٖهتحاف فعمًٓ اىذار  .7
كاذا تكررت الهخالفة فعمًٓ التصاؿ فكرا برئٓس , الطالب الهتسبب فِ ذلؾ 

 .كىتركؿ الفرقة ٘تخاذ ها ٓمـز فِ ٌذا الشأف
فِ حالة ضبط أل طالب هتمبسا بالغش ٖك الشركع فًٓ فعمًٓ استدعاء رئٓس  .8

المجىة بٍدكء تاـ لٓتخذ اٚجراءات القاىكىٓة بإقصاء الطمب هف هقعدي كالتحفظ 
حرر الهراقب باٚشتراؾ هع الهٛحظ الهختص هحضرآ  عمِ أداة الغش ٓك

رفع فكرآ الِ عهٓد الهؤسسة ٚتخاذ  عتهد هف رئٓس المجىة ٓك بتفصٓؿ الكاقعة ٓك
 .ا٘جراءات القاىكىٓة

 تحٓرر استهارات الحضكر كقكائـ الغٓاب كالتكقٓع عمٍٓا  .9
التحقؽ هف شخصٓة الطٛب هف خٛؿ بطاقات تحقٓقة الشخصٓة التِ تعدٌا  .10

 .إدارة شئكف الطٛب لٍذا الغرض
الطٛب الذٓف ٓحتاجكف لرعآة طبٓة اثىاء اٚهتحاف عمًٓ استدعاء طبٓب المجىة  .11

كفِ حالة ها إذا رأم الطبٓب عدـ تهكف الطالب هف تكهمة اٚهتحاف ٓخطر 
حرر تقٓرر بذلؾ ٓكقع عمًٓ الطبٓب كهراقب المجىة كرئٓس  رئٓس المجىة ٓك

 .المجىة
 .استٓٛـ اكراؽ ا٘جابة هف الهٛحظٓف كتسمٓهٍا لمكىتركؿ الفرقة .12
تىفٓذ ها ٓكمفً بً رئٓس المجىة طبقا الِ قاىكف تىظٓـ الجاهعات فٓها ٓختص  .13

 .ىظـ اٚهتحاىات
 لجان فىية إدارية لتىظيم أعهال االهتحاىات 

( 150)تشكؿ بالكمٓات كالهعاٌد لجىة إعداد لكؿ فرقة دراسٓة بهعدؿ عضك كاحد لكؿ  -
أك عضك عمِ هستكل الكمٓة  (50)طالب كبحد أدىِ أربعة أعضاء كحد أقصِ 
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ة لمعاهمٓف بشئكف  هن بين العاهمين بالكاهؿالهعٍد  بالكادر العاـ بالكمٓة كتككف اٖكلٓك
 .الطٛب بالكمٓة كالفئات التِ لٍا عٛقة هباشرة بأعهاؿ اٚهتحاىات

كتصرؼ لمجاف ا٘عداد حافز شاهؿ ٓعادؿ شٍر هف الهرتب اٖساسِ لمفصؿ اٖكؿ  -
بكافة الكمٓات كالهعاٌد كهثمٍا عف الفصؿ الدراسِ الثاىىبكافة الكمٓات 

كالهعاٌدكىصؼ شٍر عف إهتحاىات الدكر الثاىِ بكافة الكمٓات كالهعاٌد كها ٓصرؼ 
 .لمجاف كىتركؿ التخمفات حافز ٓعادؿ شٍر هف الهرتب اٖساسِ

جكز الجهع بٓف الحافز الهقرر لمجاف الىظاـ كالهراقبة كالحافز الهقرر لٗعهاؿ  - ٓك
 .الهتصمة با٘هتحاىات هثؿ الهٛحظة كالهراقبة

 تقويهالطالب خالل عهميات إهتحاو َيين َاألدارينرسات العاهمههاهٍان َ
 ألعهال االهتحاىاتاالعداد  فى هأدَار العاهمي

 :لجىة االعداد والتىظيم
 (العهٓد كككٓؿ الكمٓة لشئكف الطٛب ككحدة الجكدة)أك الهعٍد   تشكؿ إدارة الكمٓة  -

: ٌذي المجىة هف العاهمٓف فْ إدارة شئكف الطٛب, كتختص ٌذي المجىة بها ٓمْ
  (هتحاىات٘ات اءاش اجمقب)التىظٓـ  َاٚعدادلجاو :اٚك
كؿ شعبة – إعداد كشكؼ بأسهاء كأرقاـ جمكس الطٛب لجهٓع الفرؽ كجهٓع الشعب  -

 .عمِ حدة كتكٓزعٍا عمِ المجاف الهختمفة طبقا لقكاعد اٚعداد بكؿ لجىة اهتحاىٓة
كضع – إستخراج بطاقة دخكؿ اٚهتحاف لكؿ طالب هكضح بٍا ا٘سـ  - رقـ الجمكس ٓك

 .عمٍٓا صكرة لمطالب لمتاكد هف شخصٓتً أثىاء ا٘هتحاف
 الهكاد  بٍا ضحاهك كافٓة ةشا٘هتحاىات بفتقبمبدآة  ا٘هتحاىات عدادجداكؿ إ -

ا ء صباحا َهسا كاىت  اٚهتحاىات اوكهكاعٓد هادة م إهتحاو كٍَالتارٓخ َزه
 .جدٓدة كقدٓهة ٚئحة كالهكاد التِ كاىت 

 . الِ الفرؽ اٚعمِالتخمؼ لمطٛب الهىقكلٓىبهكاد دبهكاَؿعدادجداإ -
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 م بكوٓكك او اعاةش هع هلكمٓة الهتاحة باٍ اٚهاكحسب لجاو اٚهتحاىات  عدادإ -
 طالب م هسافة هىاسبة َلكشَاخطالب  م كٍ َبٓالطٛبٍ هسب الهىالعددلجىة ا
 .رقـ جمكسً عمًٓ اسهً َلهكتكب الهحددهكاىً ا

 عمٍٓا اٚستدٚؿى حتِ ٓتجمكسٍـٍ اهاكفةش لهعلمطٛب ارشادٓة لكحاتَضع  -
 . كسٍكلةعةشبس

ة  - اعداد الهقاعد – تٍٓئة الهىاخ الهىاسب أثىاء تادٓة اٚهتحاىات هف هراكح لمتٍٓك
ت الهىاسبة  .كالطاٚك

 هثؿ حهؿ اىكىٓة الهخالفات اٚهتحاىٓة القفةش لهعلمطٛب ارشادٓة لكحاتَضع  -
 .الكتب أك اٚكراؽ اك الهحهكؿ داخؿ المجاف اثىاء تادٓة اٚهتحاف

تء  اىتٍابعد)اإلعداد والتىظيم لجاو :ثاىٓا   (عٛولٙ الىتائج عداد اعهالٍا َاٍهالكىترٚك

تسمٓـ الطٛب رقـ الهركر كاسـ الهستخدـ لمدخكؿ عمِ الىظـ الههٓكىة ٚستٓفاء  -
ـ الحدٓثة كاٚستبٓاىات  اٚستبٓاىات الخاصة برضا الطٛب عف ىظـ القٓاس كالتقٓك

 .الجكدة
 عمِ أفةش الكتطبٓؽ قكاعداجعتٍاش هتتـ الىتائج َرصدٍ هَؿش ٓىتٍِ الكىتعىدها  -

ف الهٛحظاتالطٛب  .الب طبكؿ الخاصة كتدٓك
لِ فِ هكاو َاضح طبقا ٔاحاسب  الةز باجٍكهدكىة َرقٓا الهعدةاعٛو الىتائج  -
ـل  .ىظاـ كحدة القٓاس كالتقٓك
 ف تخمهكاد بهىقكلٓف الككذالؾ الطٛب عمِ أقشلِ فىقكلٓىإالهالطٛبش حصىٓت -

 لذٓف َالرسكب ااتش لهتىفٓذٓف الهسلمطٛب م  َحاٚت الفصلطٛبالراسبٓفَا
 . الخارجٍ اٚهتحاو هخكؿ دستحقكفٓ
 .ىٍـ هحٓف الىاجابعةش القةش الفلطٛبجشات التخءاش اجإعداد -
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ـ َلٍـ  اهتحاىات تـ إعداد جداكؿ ٓدتٓف فِ هادة اَ هااسبكفشال - عداد ٘ كاحصٌر
 .هتحاىات الدكر الثاىِ لٍـ٘

 . ٓتعمقبٍا هام َكىٍاضهك ىتٓجتً اَ هٍ عالطٛب عمِ استفسار دشال -
هساعد الطٛب فِ التعرؼ عمِ ىتائجٍـ هف خٛؿ السجٛت الكرقٓة كالرد عمِ  -

 .استفساراتٍـ
 .إعداد الشٍادات الهؤقتة كالىٍائٓة لمخٓرجٓف لمتعاهؿ بٍا هع الجٍات الهختمفة -

 هٍام الهالحظين

التكاجد فِ هقار الجاف اٖهتحاىٓة الهكمفٓف بالهٛحظة قبؿ الهكعد الهحدد لبدء  .1
اٖهتحاف بىصؼ ساعة عمِ اٖقؿ لتسمـ أكراؽ ا٘جابة كهعرفة الهكاف 

 .الهخصص كال تعمٓهات أخرل
 .هساعدة الطٛب فِ تحدٓد أهاكىٍـ فِ قاعة اٚهتحاىات .2
 .ٓقـك بالهٛحظة فِ الجزء الهخصص لً حتِ ىٍآة الفترة الهحددة لٛهتحاف .3
 .التاكد هف اف الطٛب ٚ ٓحهمكف هعٍـ كتب أك هذكرات أك ٌكاتؼ هحهكلة .4
 .تكٓزع كراسات ا٘جابةعمِ الطٛب قبؿ بدء اٚهتحاف .5
استٛـ أكراؽ اٚسئمة هف الهراقب كتكٓزعٍا عىد بدء اٚهتحاف كاعادة الفائض هىٍا  .6

 .إلِ الهراقب
التأكد هف شخصٓة الطالب كهكاف جمكسً كهطابقة اسهً كرقـ الجمكس عمِ البٓاىات  .7

 .الهكتكبة عمِ ظٍر كراسة ا٘جابة
 .هعاكىة هراقب المجىة فِ حصر الحضكر كالغٓاب كتحٓرر استهارات الغٓاب .8
العهؿ عمِ هىع الغش أك هحاكلة الغش كاخطار الهراقب عىد ضبط حالة غش أك  .9

 .هحاكلة فًٓ اك الكٛـ كالتصرؼ فِ ٌدكء تاـ طبقا الِ قاىكف تىظٓـ الجاهعات
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الحصكؿ عمِ تكقٓع الطالب عىد تسمٓـ كرقة ا٘جابة الخاصة بً عمِ الكشكؼ  .10
 .الهعدة لذلؾ كبعد التاكد هف سٛهتٍا كاستٓفاء كافة البٓاىات

تسمٓـ اكراؽ ا٘جابة هرتبة فِ ىٍآة اٚهتحاف إلِ هسئكؿ الكىتركؿ ككشكؼ  .11
 .تكقٓعات الطٛب كاحصائٓة الحضكر كالغٓاب

 .إبٛغ هراقب المحىة بشاف الطٛب الذٓف ٓحتاجكف لمرعآة الطبٓة .12
 .اتهاـ ها ٓكمفٍـ بً الهراقبكف أك رئٓس المجىة هف أعهاؿ .13

 الهعاوىةأدَار العهالة 

 .فرش اٖهاكف هع هىاسباتٍا لراحة الطٛب طبقا الِ الىظـ كالمكائح .1
 .تخصٓص عاهؿ لحفظ الههتمكات الشخصٓة لمطٛب خارج لجاف اٚهتحاف .2
 .الحفاظ عمِ الٍدكء اثىاء تقدٓـ الخدهة داخؿ المجاف هف تهٓرض اك ها شابة .3
ة كاٖضاءي الهىاسبة فِ قاعات اٖهتحاف .4  .تكفٓر التٍٓك
 . ا٘لتزاـ بقكاعد الصحة العاهةكتكفٓر هٓاي الشرب لمطٛب  .5
 .هتابعة ىظافة الهكاف .6
 .ا٘لتزاـ بتىفٓذ ها ٓكمفكف بً هف هٍاـ .7

 -:  باإلهتحاىـاتهٍام آهن الكمية 

هف كالحراسة لمجاف ٔهسئكلٓة ا٘شراؼ عمِ أعهاؿ أهف العاهمكف بقطاع الٓتكؿ .1
خصص   (هائتٓف  ) 200 هشرؼ أهف أك فرد أهف  لكؿ 2ا٘هتحاىات كالكىتركلٓك

 كفقان لترشٓح لجىةلكؿ  (إثىٓف  ) 2طالب لحراسة أهاكف اٚهتحاىات بحد أدىِ 
 . الجاهعِ هدٓر أهفالسٓد 

تأهٓف هقار اىعقاد ا٘هتحاىات كهىع دخكؿ أل شخص لٓس لً آٓة صمة  .2
 باه٘هتحاىات
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 تأهٓف كصكؿ أكراؽ اٖسئمة إلِ هقار المجاف ا٘هتحاىٓة  .3
 تأهٓف تسمٓـ أكراؽ ا٘جابة هف لجاف اههتحاف ٘لِ أهاكف التصحٓح  .4
ت عمِ هدار اٚربع كالعشركف ساعة  .5  حراسة لجاف التصحٓح كالكىترٚك
 الحفاظ عمِ سٛهة الطٛب كجهٓع الهعىٓٓف أثىاء اٚهتحاىات  .6

 الجان الطبية 
 :-لمقٓاـ بالهٍاـ أتٓة  اٚهتحاىات لمتكاجد اثىاء عقد لجاو طبٓة متشكٓ -

 التكاجد طكؿ فترة اٚهتحاف  .1
 عهؿ ا٘سعافات اٖكلٓة لمطٛب داخؿ المجىة  .2
فحص الطٛب الذٓف تسكء حالتٍـ كتقٓرر عدـ تهكف الطالب هف تكهمة اٚهتحاف  .3

كفِ ٌذي الحالة ٓحرر هراقب المجىة تقٓررآ بذلؾ ٓكقعً الطبٓب كرئٓس المجىة 
تهٍٓدآ ٘تخاذ ا٘جراءات الٛزهة لتشكٓؿ لجىة طبٓة عمِ كجً السرعة بهعرفة 

الهشرؼ العاـ عمِ إدارة الشئكف الطبٓة بالجاهعة لكْ تقرر هكقؼ الطالب / د.أ
هكاىٓة احتساب ذلؾ عذرآ هرضٓا هف عدهً   هف عدـ استكهاؿ اٚهتحاف كا 

فِ حالة غٓاب طبٓب المجىة أك عدـ تكاجدي فِ هقر لجاف اٚهتحاف ٓبمغ السٓد  .4
الهشرؼ العاـ عمِ / د.ىائب رئٓس الجاهع لشئكف التعمٓـ كالطٛب كالسٓد أ/ د.أ

 .إدارة الشئكف الطبٓة بالجاهعة بذلؾ ٘تخاذ الٛـز 
 :-الطباعة 
 :-لشروط التى يجب هراعاتٍا  طباعة االهتحاو َاخطوات

فْ أّ بطبعتٍا  الجاهعة َٚ ٓسهح  كهعاٌدكمٓاتبهطابع  جهٓع اٚهتحاىات تطبع -
 هطبعة 

 .التىسٓؽ كحجز هكعد هسبؽ هع الهطبعة  -
تـ  - اٚهتحاف اٖصؿ الذل ٓستخدـ  ٓجب اف ٓككف عمِ درجة عالٓة هف الكضكح ٓك

 الهراجعً جٓدا هف المجىة اٚهتحاىٓة 



27 
 

 كجكد بٓاىات احصائٓة بالهطبعة بعدد الطٛب بالفرؽ الهختمفة كالتخمفات كهف الخارج  -
ٓجب كضع اٚهتحاف اٚصؿ بدخؿ حافظة اك هظركؼ غٓر شفاؼ ٚك ٓخرج ا٘ عىد  -

 البدآة فِ الطباعة 
ٚ ٓسهح بتكاجد أل شخص آخر داخؿ غرؼ الطباعة سكل فىِ الهطبعة حتِ  -

 اٚىتٍاء هف الطبع 
 فْ طبع اٚهتحاو لبدء ام قبلداخؿ  اٍهالطبع فة ش إغٛق باب غٍ هبدٚ  -
ر  -  التاكد هف عدـ ترؾ اٚهتحاف اٖصؿ عمِ السطح الزجاجِ لهاكٓىة التطٓك
 الىسخة عداـ ٌذي إٍ هذ ٚ بصكرة العدـ كضكح اٖسئمة أَ ٍهء زفْ حالة إزالة ج -

بدكٚصبشٓرط  َغمقً حفظٍافِ هظركؼرق أَى التقطٓع فْ جٍاز  تكقٓع  الٍ ه٘ك
 عمٓة 

ادة فِ عدد الكرقة حكالِ  -  عمِ عدد اٖكراؽ الهطمكبة % 5ٓجب اضافة ٓز
 كداجع لمتأشة َرقة َتش فتم كٚبد هف سحب لٛهتحاو الطبععهمٓة اثىاء  -
 اَ ش قمة الحببسببَاضحة غٓر  اَٖراق ككىبعضٚ تكضكحالطبع لٛطهئىاف باٍه

 شآخسبب أُ 
كعىد ََاضح ٓـ سمالطبع  او ٍ هكد التأى اٚهتحاو َٓتٍاجعة َرقً هش هىٓت -

كتب  اكتشاؼ ال كمهة اك رقـ غٓر كاضح تسحب اك ٓتـ التصحٓح بقمـ احهر ٓك
كقع   ىسخة هصححة ٓك

 تكجد الخارج عبارة ٍعمٓة هلهظركؼ تكتب  امفِ حالة َضع ىسخة هصححة داخ -
ب المجىة اعٛو التحتِ ٓستطٓعرئٓس  )ىسخة هصححة   بعدتكٓزعطالبعمِ الصٓك
 . ة  شاَٚراق هباش
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تهاها لهظركفسمٓـ  بأو اكد هع التأوفهظر م َضع اَراق اٚهتحاو داخى ٓت -
تـ التكقٓع عدة هرات عمِ شَغٓ غمؽ الهظركؼ بشٓرط ٚصؽ عٓرض ٓك هفكؾ ٓك

 اهتداد الشٓرط المصؽ بقمـ حبر 
 ىاس/........  اهتحاو دَر الهظركؼ  اٚهتحاو عمِ ٍكتابة البٓاىات اٚساسٓة ع -

 تشكٓؿ/ الساعة / تارٓخ اٚهتحاو / قة شالف/ ر شقهِ لمهقشد الىالك/ ر  شالهق
كتب اعمِ الهظركؼ ....... كالشعبة د اَراقذساعات اٚهتحاو َععدد / المجىة  ٓك

 ىكعٓة اٚهتحاف هكضكعِ اك هقالِ اك اٚثىٓف هعآ 
 م اٚهتحاو داخٍُ َرقة هإك شتعدـ ٍ هكد التأالطباعة ٓتـة ش هغادرة حجمقب -

 ة شالحج

قواعد الهراجعة الىٍائية  

تقَن اٚدارة العاهة لشئَو التعمٓن َالطٛب بهراجعة هىح الدرجة العمهٓة لهرحمة -
تـ ارساؿ الكثائؽ التالٓة هع عضك البكالَرَٓس أَ المٓساىس قبؿ اعتهادٌا  ٓك

 :-الكىتركؿ الهسئكؿ 

 .خهس ىسخ(الىاجحٓو ء قرار السٓد اٚستاذ الدكتَر رئٓس الجاهعة بأسها-

 .كشَف تقدٓرات َ درجات طٛب البكالَرَٓس أَ المٓساىس-

 .كشَف تقدٓرات الطٛب الىاجحٓو فْ البكالَرَٓس أَ المٓساىس- 

 الهعدة سىسخة هو كشَف تقدٓرات َ درجات طٛب البكمَرَٓس أَ المٓساى-
 .بالكهبٓكتر
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 ككشف ٓشهؿ اٚسن ٓرسؿ فْ حالة َجَد طٛب حاصمٓو عمِ هرتبة الشرف - 
جٓد عف التقدٓر العان بكؿ فرقة بالكمٓة عمِ أٚ ٓقؿ التقدٓر فْ أّ فرقة هو فرق 

 .الدراسة ن  رسب فْ أّ اهتحاو تقدن لً فْقدجدا َ أٚ ٓكَو 

 عشركفالطٛب الء احصائٓة لىتٓجة اٚهتحاو َ تشهؿ الىسبة الهئَٓة لمىجاح َ أسها-
 .اَٖائؿ  عمِ الكمٓة

لكؿ شعبة اك الهعٍد ك الكمٓة عمِ هستكلالعشرة اَٖائؿ َ ترتٓبٍن ء كشف بأسها- 
الطٛب الىاجحٓو بالفرقة الىٍائٓة َ ء خطاب ٓتضهو أسهآتـ ارساؿ - عمِ حدي 

الذٓو لن ٓؤدَا التربٓة العسكرٓة  أَ الَافدٓو هىٍن َ لن ٓؤدَا الرسَن الدراسٓة أَ 
 .فِ حالة كجكدٌـالحاصمٓو عمِ شٍادات هعادلة َ لن ٓتجاَزَا اٚهتحاو التكهٓمْ 

الطٛب الهتقدهٓو لٛهتحاو الىٍائْ َ التْ تن اعدادٌا ء ىسخة هو كشَف أسها- 
بهعرفة  شئَو الطٛب هو َاقع شٍادات هٓٛد الطٛب َ ذلك عمِ استهارة بً 

قرار المجىة العاهة لمههتحىٓو  ن )قَاعد الهراحعة الىٍائٓة التْ طبقت َ بعد إقراري 
  (.هَضحا هو هجمس الكمٓة

  لمفرق قبل الىٍائى اهتحاىات الىقل

الكىتركؿ لمفرقة كا٘دارة ء هع أحد السادة اعضآتـ هراجعة الىتائج لمفرؽ قبؿ الىٍائِ -
 :-اٚتِ هف خٛؿ 

 .كشَف رصد الدرجات َ التقدٓرات لكؿ فرقة -
 .عٛوٖصَرة هو كشَف ا -
ٓف هكضحا بً قكاعد الهراجعة الىٍائٓة التِ طبقت كبعد قرار المجىة العاهة لمههتحىٓ -

 .اقراري هف هجمس الكمٓة
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   البــــــــــــــــــــــــــــــاب الثاىى 

إدارة عهمية التقويم 
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 خطة سير االهتحاىات بالجاهعة

الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

التىظٓـ - 1
كاٚستعدا
دات 

لٛهتحاف  

تحدٓد هكاعٓد  -1
اٚهتحاىات  

اجتهاع الهشرؼ العاـ عمِ  - أ
اٚهتحاىات بالجاهعة لتحدٓد هكاعٓد 

اٚهتحاىات بالجاهعة  

الفصؿ الدراسْ اٚكؿ هجمس الجاهعة 

ىكفهبر شٍر اٚسبكع الثاىِ هف 

 ثاىِالفصؿ الدراسْ اؿ

  شٍر ابٓرؿاٚسبكع الثاىِ هف

اجتهاع المجىة العمٓا لتىظٓـ  - أجدكؿ اٖهتحاىات -2
عاٌد ٘عداد ـاٚهتحاىات بالكمٓات كاؿ
" هقترح  " الجداكؿ اٖكلٓة 

– هجمس الكمٓة أك الهعٍد 
عهٓد الكمٓة اك الهعٍد  

ككٛءالكمٓة اك الهعٍد 
لشئكف الطٛب 
, كالدراسات العمٓا 
ركساء اٚقساـ  

الفصؿ الدراسْ اٚكؿ 

ىكفهبر شٍر اٚسبكع الثاىِ هف 

 ثاىِالفصؿ الدراسْ اؿ

  شٍر ابٓرؿاٚسبكع الثاىِ هف

 هف الثالثاٖسبكع اٚسبكع الثاىِ هف شئكف – عهٓد الكمٓة  الىشر كا٘عٛف لمجداكؿ فِ -ب
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 -كرقِ  )صكرتً اٖكلٓة لمطٛب
 (هكقع الكمٓة أك الهعٍد

هدٓر كحدة – الطٛب 
 ITالتكىكلكجْ 

       ىكفهبرشٍر 
الفصؿ الدراسْ  )

 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

 )شٍر ىكفهبر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

استطٛع اراء الطٛب بهقترح - ج
الجدكلكتحدٓد الهختص لتٛقِ 

 الهخصصةهدة اؿالهقترحات ك

– الطٛب بجهٓع البراهج 
هسئكؿ شئكف الطٛب 

اٚسبكع الثاىِ هف 
       ىكفهبرشٍر 

الفصؿ الدراسْ  )
 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 
 )شٍر ابٓرؿ  

 هف الثالثاٖسبكع 
 )شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
 )شٍر ابٓرؿ  
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

 

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

 

كا٘عٛف لجداكؿ الىٍائِ اعتهادا-د
كالىشر هف خٛؿ لكحات بشئكف 
الطٛب كاٚقساـ العمهٓة كالهكقع 

اٚلكتركىِ  

هدٓر – شئكف الطٛب 
 ITكحدة التكىكلكجْ 

اٖسبكع اٚخٓر 
 )هىشٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع اٚخٓر 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

تشكٓؿ  -3 
كتجٍٓز 

ا٘عٛف عف هعآٓر اختٓار  - أ
ت كاٚعضاء  –ركساء الكىترٚك

– هجمس الكمًٓ اك الهعٍد  
كككٛء الكمٓة اك الهعٍد 

اٚسبكع الثاىِ هف 
) ىكفهبرشٍر 

 هف الثالثاٖسبكع 
 )شٍر ىكفهبر
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الكىترٚك
 ت

تكفٓر الهكارد البشٓرة )
كالهادٓة 
ت  (بالكىترٚك

– الهراقبٓف – المجاف رؤساء 
الهٛحظٓف  

الفصؿ الدراسْ ركساء اٖقساـ – 
 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

ت كاٚعضاء -ب تحدٓد رؤساء الكىترٚك
كرؤساء المجاف كالهراقبٓف كفقآ 
لهعآٓر ا٘ختٓار كاعتهادٌا  

اٖسبكع اٚخٓر  -هجمس الكمًٓ اك الهعٍد  
 )هىشٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع اٚخٓر 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 



35 
 

الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

( الثاىْ

 

( الثاىْ

ت كالهٍاـ - ج إعٛف تشكٓؿ الكىترٚك
الكظٓفٓة كاٚجراءات التِ ٓجب 
اتباعٍا لحسف سٓر العهؿ 

ت   بالكىترٚك

- هجمس الكمًٓ اك الهعٍد  
هختص كحدة 
 ITالتكىكلكجِ 

اٖسبكع اٚخٓر 
 )هىشٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 

اٖسبكع اٚخٓر 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

ت -د اٖسبكع الثاىْ هف اٖسبكع اٖكؿ هف – أك الهعٍدعهٓد الكمٓة أكراؽ ا٘جابة بتجٍٓز الكىترٚك



36 
 

الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

التقمٓدٓة كالههٓكىة ككراسات التسمٓـ 
كالتسمـ كختـ الكىتركؿ  

  أك الهعٍد الكمٓةٚءكؾ
لشئكف التعمٓـ كالطٛب 
كالدراسات العمٓا ركساء 
ت  كاعضاء الكىترٚك

) شٍر دٓسهبر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

) شٍر دٓسهبر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 االثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 إعداد كتجٍٓز -4 
القاعات 

اٚهتحاىٓة طبقا 
 لهعتهدةلمهعآٓر ا

حصر اعداد الطٛب بالهؤسسة  - أ
كحصر اٚحتٓاجات هف 
القاعات كالهدرجات كدراسة 

هدل التىاسب طبقا الِ الهعآٓر 
الهعتهدة هف الجاهعة بعدد 
الطٛب طبقا الِ هساحة كؿ 

– عهٓد الكمٓة اك الهعٍد 
اهٓف – شئكف الطٛب 

الكمٓة اك الهعٍد 

اٚسبكع الثاىِ هف 
       ىكفهبرشٍر 

الفصؿ الدراسْ  )
 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 
 )شٍر ابٓرؿ  

 هف الثالثاٖسبكع 
 )شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
 )شٍر ابٓرؿ  
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الفصؿ الدراسْ قاعة  
 (الثاىْ

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

عهؿ خرائط تكٓزع المجاف ك  - ب 
هراجعة هدل هىاسبة التكٓزع 
طبقا لمهعآٓر الهعتهدة ك 

اعتهاد هقر المجاف اٚهتحاىٓة 
عٛـ لمطٛب  كالىشر كا 

عهٓد الكمٓة كككٛء الكمٓة 
اك الهعٍد لشئكف 
الطٛب كالدراسات 
العمٓا كاهٓف الكمٓة اك 
الهعٍد كهدٓر شئكف 
الطٛب كهدٓر أهف 

الهؤسسة 

اٖسبكع اٚخٓر 
 )هىشٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع اٚخٓر 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 إستخراج بطاقة دخكؿ اٚهتحاف -ج
رقـ – لكؿ طالب هكضح بٍا ا٘سـ 

كضع عمٍٓا صكرة لمطالب  الجمكس ٓك

العهٓد كككٓؿ الكمٓة لشئكف 
 الطٛب ككحدة الجكدة

اٖسبكع اٚخٓر 
 )هىشٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 لمتاكد هف شخصٓتً أثىاء ا٘هتحاف 

تسمٓـ الطٛب كمهة الهركر كاسـ -
الهستخدـ لمدخكؿ عمِ الىظـ 

الههٓكىة ٚستٓفاء اٚستبٓاىات بجكدة 
 العهمٓة التعمٓهٓة 

 (اٖكؿ

اٖسبكع اٚخٓر 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

فرش اٖهاكف هع هىاسباتٍا لراحة - ك
الطٛب طبقا الِ الىظـ كالمكائح  

اٖسبكع اٖكؿ هف العهالة الهعاكىة 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

لصؽ كركت أرقاـ الجمكس كالمكحات -ل
ا٘رشادٓة ٖرقاـ المجاف داخؿ كخارج 

كؿ لجىة  

شئكف الطٛب أك الدراسات 
العمٓا طبقا الِ 
التخصص 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اعتهاد تشكٓؿ -5 
فٓرؽ الهٛحظٓف 
كالتكعٓة بالهٍاـ  

حصر احتٓاجات الكمٓة اك الهعٍد هف -أ
أعهاؿ الهٛحظة  

– ككٓؿ الكمٓة اك الهعٍد 
– إدارة شئكف الطٛب 

اهٓف الكمٓة اك الهعٍد  

اٚسبكع الثاىِ هف 
       ىكفهبرشٍر 

الفصؿ الدراسْ  )
 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 

 هف الثالثاٖسبكع 
 )شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 )شٍر ابٓرؿ  
الفصؿ الدراسْ 

 (الثاىْ

 )شٍر ابٓرؿ  
الفصؿ الدراسْ 

 (الثاىْ

هخاطبة الجاهعة بكجكد فائض اك -ب
عجز لسد اٚحتٓاجات أك الدعـ 
لكمٓات هعاٌد اٚخرل بالجاهعة  

– عهٓد الكمٓة اك الهعٍد 
أهٓف عاـ الجاهعة  

اٚسبكع الثاىِ هف 
       ىكفهبرشٍر 

الفصؿ الدراسْ  )
 (اٖكؿ

اٚسبكع الثاىِ هف 
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

 هف الثالثاٖسبكع 
 )شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 هف لثاٚسبكع الثا
 )شٍر ابٓرؿ  

الفصؿ الدراسْ 
 (الثاىْ

- عهٓد الكمٓة اك الهعٍد إعداد كشكؼ الهٛحظة كاعتهادٌا  -ج
شئكف الطٛب 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٚعٛف كالىشر لمهٛحظٓف بالهٍاـ - د
الهكمفكف بٍا   

ككٛء الكمٓة اك الهعٍد 
لشئكف التعمٓـ كالطٛب 

– كالدراسات العمٓا 
كحدة الجكدة 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

( الثاىْ( الثاىْ

ضبط -2
جكدة اداء 
ا٘هتحاىا
ت  

تطبٓؽ  -1
اختبارات 
 عالٓة الجكدة

 

اعتهاد تشكٓؿ لجاف اٚهتحاىات -أ
كالىشر كا٘عٛف  

– هجمس الكمٓة اك الهعٍد 
ركساء اٚقساـ  

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

تسمٓـ اٚهتحاىات كهراجعتٍا هف -ب
المجىة الهعتهدة باٖقساـ طبقا الِ 

قرارات هجمس الجاهعة كشركط كضع 
الكرقة اٚهتحاىٓة  

أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
بالمجاف اٚهتحاىٓة  

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

طبع ا٘هتحاف فِ الهكعد الهحدد - ج
كاستٓفاء جهٓع البٓاىات كالتسمٓـ 

 الهطمكبة عمِ الهظركؼ 

اٖسبكع الثاىْ هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف اٖسبكع الثاىْ هف – أعضاء ٌٓئة التدٓرس تسمٓـ درجات اعهاؿ السىة كهىتصؼ -د
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 طبقا الِ لالفصؿ كالشفكل كاٚكمٓىٓؾ
المكائح كطبٓعة الكمٓة اك الهعٍد قبؿ 

البداء فِ اٚهتحاف الىٍائِ 

) شٍر دٓسهبرركساء اٚقساـ  
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

) شٍر ٓىآر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

إعداد تقٓرر عف هدل اٚلتزاـ -ق
جكدة الكرقة ا٘هتحاىٓة بالهكاصفات 

طبقا  كالهضهكف هف حٓث الهكضكع 
 لمهعآٓر الهعتهدة

كحدة – كحدة الجكدة 
القٓاس كالتقكٓـ  

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) ٓكلٓكهىشٍر 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖخٓراٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

هخاطبة ركساء اٚقساـ بىتائج بتحمٓؿ -ك
اٚهتحاىات لمعرض كالرد  

ـ  – كحدة القٓاس كالتقٓك
ركساء اٚقساـ العمهٓة  

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖخٓراٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

تكفٓر هىاخ  -2
لٛهتحاىاآهف

تكعٓة  الطٛب هف خٛؿ  - أ
لجاف الىظاـ كالهراقبة 
بخطكرة حٓازة الٍاتؼ 

ككٛء الكمٓة اك الهعٍد 
لشئكف التعمٓـ كالطٛب 

- كالدراسات العمٓا

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 

اٖسبكع الثالث هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الهحهكؿ حتِ لك كاف  ت
هغمقنا ككذا أم أجٍزة 

تكىكلكجٓة هف شأىٍا تسٍٓؿ 
عهمٓة الغش أك الهساعدة 

 عمًٓ

 –ركساء المجاف 
 الهراقبٓف

 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 (اٖكؿ

  الثاىْاٖسبكع
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

تركٓب كاهٓرات بمجاف سٓر  - ب
اٚهتحاىات هف أجؿ تأهٓف 

 أعهاؿ اٚهتحاىات

 –عهٓد الكمٓة أك الهعٍد
 أهٓف الكمٓة اك الهعٍد 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  الثاىْاٖسبكع
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ



47 
 

الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

تكفٓر العصا ا٘لكتركىٓة  - ت
الهخصصة لمكشؼ عف 
أجٍزة الهعادف كالٍكاتؼ 
الهحهكلة بمجاف سٓر 

 اٚهتحاف

 اهٓف عاـ –رئٓس الجاهعة 
  الهشتٓرات –الجاهعة 

 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  الثاىْاٖسبكع
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 تحدٓد العاهمكف بقطاع آٚهف -ج
كالحراسة لمجاف كالىشر كالتكعٓة 

بالهٍاـ الهىكطة لٍـ 

آهف – أك الهعٍدهف الكمٓة آ
الجاهعة 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 الثاىْاٖسبكع 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

  الثاىْاٖسبكع
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

كجكد خطة ٘دارة اٚزهات قبؿ كاثىاء -د
عقد اٚهتحاىات  

– كحدة اٚزهات كالككارث 
اعضاء ٌٓئة التدٓرس 

عهٓد الكمٓة  – 

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر ىكفهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع ا٘خٓر 
هف شٍر 

الفصؿ  )ىكفهبر
 (الدراسْ اٖكؿ

  اٖخٓراٖسبكع
) ابٓرؿهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع الثاىْ هف اٖسبكع اٖكؿ هف هجمس – كحدة الجكدة كالهراقبٓف تشكٓؿ رؤساء المجاف  - أتكافر لجىة -3
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

٘شراؼ كالهتابعة ؿ
كضبط الجكدة  

عٛف الهٍاـ إ ككفقآ لمهعآٓر
 الهىكطة لٍـ 

هراقبة حسف سٓر اٚهتحاىات  - ب
بالمجاف كالعهؿ عمِ هىع الغش 

تكعٓة  الطٛب كاك الشركع فًٓ 
بخطكرة حٓازة الٍاتؼ الهحهكؿ 
حتِ لك كاف هغمقنا ك أم أجٍزة 
تكىكلكجٓة هف شأىٍا تسٍٓؿ 
 عهمٓة الغش أك الهساعدة عمًٓ

تخصٓص هكتب لٛستعٛهات  - ت
ٓقـك بهساعد الطٛب عمِ 
 تحدٓد إهاكف المجاف كالقاعات 

فتح هظآرؼ اٚهتحاف  - ث

كحدة القٓاس – الكمٓة 
ـ  كالتقٓك

) شٍر دٓسهبر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 

) شٍر دٓسهبر
الفصؿ الدراسْ 

 (اٖكؿ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 كتسمٓهٍا لمتكٓزع عمِ الطٛب 

إعداد تقٓرر ٓكهِ عف  - ج
اٚهتحاىات  

تكفٓر -3
الرعآة 
الصحٓة 
كالدعـ 
لمطٛب 

تكفٓر الدعـ  -1
 الهعىكل 

كجكد أساتذة الهادة داخؿ المجاف  - أ
لٙجابة عف استفسارات الطٛب 

حؿ أم  كالتْ تخص الهادة,
هشكٛت قد تكاجً الطٛب 
كتعكؽ أدائٍـ لٛهتحاىات  

أعضاء ٌٓئة التدٓرس طبقا 
 الِ جدكؿ اٚهتحاىات 

 )بدآة اٖهتحاىات 
الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

 )ىٍآة اٖهتحاىات 
الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

 

تكفٓر الدعـ -2
لمطٛب 

اٚحتٓاجات 
 الخاصة 

تحدد الهؤسسة ا٘حتٓاجات كهتطمباتٍا -أ
قاعات هعدة فِ , هف هبىِ هجٍز 
دكرات هٓاي خاصة , أدكار أرضٓة 

 هجٍزة 

تكفٓر اعضاء الفٓرؽ الهعٍكد  - ب

 ركساء –عهٓد الكمٓة 
ت    الكىترٚك

 )بدآة اٖهتحاىات 
الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

 

ىٍآة اٖهتحاىات        
الفصؿ  )

الدراسْ اٖكؿ 
 (ك الثاىْ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

إلٓة بتقدٓـ الخدهات الهٛئهة 
لكتابة لمطٛب الهصابٓف ؿ

 طبقا كالهكفكفٓف با٘هتحاىات
الِ الشركط الهعتهدة هف 

 .الجاهعة 

تكفٓر الرعآة -3
 الصحٓة

تكاجد سٓارات إسعاؼ كأطقـ طبٓة -أ
هجٍزة لهكاجٍة أم هشكٛت صحٓة 

 طارئة لمطٛب, 

-عهٓد الكمٓة اك الهعٍد 
 –المجىة الطبٓة 

 هستشفِ الجاهعة

بدآة اٖهتحاىات   
الفصؿ الدراسْ  )

 (اٖكؿ ك الثاىْ

ىٍآة اٖهتحاىات 
 )اٖهتحاىات 

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

إعٛف -4
ىتائج 
ـ   التقٓك

ضبط جكدة  -1
عٛف  التصحٓح كا 

 الىتائج 

كجكد ارشادات كاضحة لعهمٓة  - أ
" تصحٓح كرقة ا٘جابة التقمٓدٓة 

تكافر , أكثر هف هصحح 
" ىهكذج اجابة عىد التصحٓح 

ت  رؤساء الكىترٚك
 اعضاء –كاٚعضاء 

 ٌٓئة التدٓرس

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

اٖسبكع الثاىْ هف 
) شٍر دٓسهبر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

عهمٓات التصحٓح كتطبٓؽ 
 التقمٓدل 

التصحٓح اٚلكتركىِ  - ب
 لٛختبارات الهكضكعٓة 

 اٖكؿاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 الثاىْاٖسبكع 
) هآكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

هراجعة الدرجات بعد التصحٓح  - ت
كالرصد  

ت  رؤساء الكىترٚك
 كاٚعضاء

بعد تسمٓـ اٖكراؽ 
الهصححة 
 )لمكىتركؿ 

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

بعد تسمٓـ اٖكراؽ 
الهصححة 
 )لمكىتركؿ 

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

رفع اعهاؿ الرصد لمىتائج عمِ  - ث
"  ابف الٍٓثـ " الىظـ الههٓكىة 

هسئكؿ ىظاـ ابف الٍٓثـ 
 بالكىتركؿ

بعد رصد درجات 
اٖكراؽ 
الهصححة 
 )لمكىتركؿ 

بعد رصد درجات 
اٖكراؽ 
الهصححة 
 )لمكىتركؿ 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ ك الثاىْ

طباعة ىسخة هف الىتائج  - ج
كالهراجعة كالتدقٓؽ  

ت  رؤساء الكىترٚك
 كاٚعضاء

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖخٓراٖسبكع 
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

الهراجعة الىٍائٓة لمىتائج هف  - ح
المجىة العمٓا بالكمٓة أك الهعٍد 
كباٚدارة العاهة لشئكف الطٛب 

 المجىة العمٓا بالكمٓة أك 
اٚدارة العاهة - الهعٍد 

لشئكف الطٛب 

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

 (اٖكؿبالجاهعة بالجاهعة 

 اٖخٓراٖسبكع 
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

رفع الىتائج لعهٓد الكمٓة أك  - خ
الهعٍد ٚعتهاد الىتائج كاٚعٛف  

 ىائب –رئٓس الجاهعة 
رئٓس الجاهعة الهختص 

 رئٓس – عهٓد الكمٓة –
 اعضاء –الكىتركؿ 

 الكىتركؿ 

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖخٓراٖسبكع 
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ
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الهدة الزهىية هسئول التىفيذ األىشطة الهخرج الٍدف 

 الىٍاية البداية

إعٛف الىتائج عمِ هكقع  - د
الجاهعة كخٛؿ شئكف الطٛب 

كهف خٛؿ الهكبٓؿ 

 –هسئكؿ الىظاـ الفارابِ 
 شئكف الطٛب 

اٖسبكع اٖخٓر هف 
) شٍر ٓىآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

 اٖخٓراٖسبكع 
) ٓكىٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ

 

اٖسبكع اٖكؿ هف 
) شٍر فبرآر

الفصؿ الدراسْ 
 (اٖكؿ

  اٖكؿاٖسبكع
) ٓكلٓكهىشٍر 

الفصؿ الدراسْ 
( الثاىْ
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 هراحل سير االهتحان 
 هرحمة اإلعداد لالهتحاىات : اوآل 
إعداد البٓاىات ا٘حصائٓة بعدد طٛب كؿ هستكل ككؿ هقرر عمِ بجهٓع  -1

 .الشعب
حصرعدد الطٛب الذٓف سٓتقدهكف لٙهتحاف فِ كؿ هقرر عمِ حدة هف كاقع  -2

 .كشكؼ شئكف الطٛب
 .إعداد كشكؼ تكقٓع الطٛب بالحضكر لٙهتحاف -3
تجٍٓز كراسات ا٘جابة التقمٓدٓة كالههٓكىة  )ا٘عداد كالتىظٓـ ٘عهاؿ اٚهتحاف  -4

 .( ختهٍا بشعار الكمٓة كرئٓس الكىتركؿ كالفرقة الدراسٓة –
 هرحمة أعهال اإلهتحاىات : ثاىيا 

 دقٓقة ٚستٓٛـ اكراؽ 30التكاجد فِ المجاف قبؿ هكعد اىعقاد اٚهتحاف بحكالِ  -1
 .ا٘هتحاىات كأكراؽ ا٘جابة فِ أظرؼ هحكهة الغمؽ

 .التكاجد الدائـ بالمجاف طكاؿ فترة ا٘هتحاف -2
 .عدـ السهاح ٚم طالب بالخركج بعد ىصؼ ساعة هف بدآة ا٘هتحاف -3
 .التأكد هف عدـ كجكد الهحهكؿ هع آم طالب داخؿ المجاف كلك كاف هغمقآ -4
بعد هركر ساعة هف بدء ا٘هتحاف ٓقـك آحد اعضاء الكىتركؿ بحصر الغٓاب  -5

 .كاستٛـ كراسات ا٘جابة الزائدة كتسمـ بعد ذلؾ إلِ رئٓس الكىتركؿ
عدـ السهاح ٖل طالب بالخركج هف اٚهتحاف قبؿ هضْ هدة ٚ تقؿ عف ىصؼ  -6

 .زهف ا٘هتحاف
 .استٛـ كراسات ا٘جابة هف السادة الهٛحظٓف كتسمٓهٍا لرئٓس الكىتركؿ -7
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 (قواعد التصحيح  )ثالثا هرحمة التصحيح 

 قواعد تصحيح األسئمة الهقالية 

أساتذة الهادة / ٓتـ التصحٓح اٖسئمة كفقآ لىهكذج ا٘جابة الهعد هف قبؿ أستاذ  -
 .ككفقآ لمهادة العمهٓة التِ تـ تدٓرسٍا لمطٛب

ٓفضؿ أف ٓقـك الهصحح بتصحٓح عٓىة عشكائٓة هف أكراؽ ا٘جابات بآخذ عدد  -
هعٓف هف اٖكراؽ هف كؿ هجهكعة كخاصة فِ ا٘عداد التِ تٓزد عف خهسٓف 

 :كرقة كذلؾ هف أجؿ 
 .التأكد هف الهستكل العاـ ٖداء الطٛب لٛهتحاف بصفة عاهة .1
 .التاكد هف عدـ كجكد أخطاء شائعة باٚهتحاىات كلٓس سكء فٍـ لمسؤاؿ .2
 .جابةإالتاكد هف هكضكعٓة تكٓزع الدرجات عمِ اٚسئمة كعمِ خطكات كؿ  .3
ٓقرر الهصحح ها اذا كاف اٖهر ٓحتاج إعادة الىظر فِ تكٓزع الدرجات لكؿ سؤاؿ  .4

ٚؼ الكبٓر تاك الدرجات الهخصصة لكؿ خطكة هف كؿ سؤاؿ هع هراعاة عدـ اٚخ
عمف لمطٛب فِ كرقة اٚسئمة عف درجات كؿ سؤاؿ كها قد ٓضطر إبٓف ها 

 .الهصحح إلِ تعدٓمً
قد ٓضطر الهصحح بىاء عمِ تصحٓح العٓىة العشكائٓة أف ٓقر هدل صعكبة  .5

بعض اٖسئمة كهدل السٍكلة فِ أسئمة أخرل كذلؾ دكف إعادة تكٓزع الدرجات 
 .الهخصصة لكؿ سؤاؿ

بعد اٚىتٍاء هف الخطكات السابقة ٓهكف البدء فِ تصحٓح جهٓع الكراسات ا٘جابة  .6
عادة تصحٓح أكراؽ العٓىة العشكائٓة فِ ضكء ها ٓستجد بالخطكات إهع هراعاة 

 .هف الثالثة الِ السادسة
كضع عٛهة كاضحة عمِ كؿ صفحة تدؿ عمِ اف الهصحح قد رآٌا كقاـ  .7

بالتصحٓح ها بٍا هف إجابات كاف تشطب بالقمـ اٖحهر الصفحات الفارغة التِ 
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ٓتركٍا الطالب سكاء فِ كسط الكراسة بٓف ا٘جابات اك فِ ىٍآتٍا أك حتِ أكؿ 
الكراسة كها تكضع عٛهة تعجب عمِ ا٘جابات الغٓر كاضحة كعٛهات استفٍاـ 

 .عمِ ا٘جابات التِ لٓس بٍا صمة بالهطمكب
كضع الهصحح عٛهة تدؿ عمِ كجكد خطأ فِ ا٘جابات عمِ الجزء الذل ٓحتكل  .8

 .عمِ ٌذا الخطأ كالذل ٓكضح اسباب خصـ درجات الطالب
كضع الدرجة الكمٓة الحاصؿ عمٍٓا الطالب فِ كؿ سؤاؿ فِ هكاف كاضح فِ  .9

ف الدرجات لكؿ خطكة بقدر اٚهكاف  .بدآة السؤاؿ كتدٓك
تصحٓح اٚسئمة ٓككف لٗجزاء غٓر الهشطكبة أك أل ا٘جابات التِ قد ٓككف  .10

 .الطالب قاـ بشطبٍا أثىاء
تسجٓؿ درجة كؿ سؤاؿ فكر تصحٓحً عمِ غٛؼ كراسة ا٘جابات فِ الجدكؿ  .11

 .الذل ٓكضح رقـ السؤاؿ كالدرجة
فِ حالة تعدد الهصححٓف لكرقة ا٘جابات ٓجب أف ٓقـك شخص كاحد بتصحٓح  .12

 .السؤاؿ الكاحد فِ جهٓع الكراسات لضهاف العدالة
ٓجب التاكد فِ ىٍآة التصحٓح هف أف جهٓع صفحات كراسة ا٘جابات تـ التعمٓـ  .13

عمٍٓا بخط إحهر بطكؿ الصفحة هها ٓعىِ إتهاـ التصحٓح كالتاكد هف تسجٓؿ 
 .جهٓع الدرجات عمِ الغٛؼ

ٓقـك الهصححكف بعد اٚىتٍاء هف التصحٓح بتحمٓؿ ىتٓجة اٚهتحاف إحصائٓا  .14
 .كاتخاذ

ٓجب اف ٓككف الهصح فِ حالة صحٓة كذٌىٓة كبدىٓة سمٓهة كعمِ درجة عالٓة  .15
 .هف التركٓز أثىاء التصحٓح

ادئ ٚك ٓسهح ٖل شخص بدخكؿ حجرة  .16 ٚبد اف ٓككف التصحٓح فِ هكاىـ آهف ٌك
 .التصحٓح أثىاء القٓاـ بٍذا العهؿ
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إذا لـ ٓكتهؿ التصحٓح الِ ال اسباب ٓجب عىد العكدة الىظر لٙجابات السابقة  .17
 .هف اكلٍا هرة اخرل كعدـ اٚستكهاؿ الهباشر

 سؤاؿ بها ٓتطمب تغٓٓر فِ هقآٓس التقٓٓـ إماذا تـ اكتشاؼ أل جدٓد فِ إجابة  .18
الهكضكعة هسبقا فٛبد هف هراجعة كؿ الكراسات السابقة تصحٓحٍا هف تطبٓؽ 

 .ىفس الهقآٓس الجدٓدة عمِ إجابات ذات السؤاؿ
ٓتـ التكقٓع عمِ كراسة ا٘جابة هف قبؿ لجىة التصحٓح الهعتهدة هف هجالس  .19

 .اٖقساـ
 قواعد تصحيح األسئمة الهوضوعية 

رقـ الصكرة / هراجعة رهز  )تفرز أكراؽ ا٘جابة كجهع الصكر اٚختبآرة كتصىٓفٍا  -
حصر أعداد أكراؽ ا٘جابة اٚلكتركىٓة لكؿ صكرة كهراجعتٍا هع كراسات , اٚختبآرة 
هراجعة البٓاىات كدقة تظمٓؿ ا٘جابات كفرز اٖكراؽ التِ تحتاج إلِ , اٖسئمة 

 .(تصحٓح ٓدكم كغٓر ذلؾ 
فِ  )ٓتـ إعداد ىهكذج ا٘جابة فِ الكرقة ا٘لكتركىٓة كادخالٍا إلِ هاكٓىة التصحٓح  -

حالة كجكد صكر اختبآرً هتىكعة ٓراعِ أٌهٓة التأكد هف كرقة ا٘جابة كهطابقتٍا 
 .(لمىهكذج 

هراجعة التصحٓح اٚلكتركىِ هف خٛؿ الحاسب ألِ كاستدعاء أستاذ الهادة إذا  -
 .تطمب اٖهر

آ كهضاٌاة الدرجة هف ىتائج  - ٓتـ اختبار عٓىة هف أكراؽ ا٘جابة كتصحٓحٍا ٓدٓك
 .الدرجات الهصححة الكتركىٓآ لمتأكد هف صحتٍا

لتعدٓؿ الدرجة تبعا لقكاىٓف كلكائح  (  Factor)تحدٓد الهكاد التِ تحتاج إلِ هعاهؿ  -
 .الكمٓة أك الهعٍد بالبراهج

ت الهعىٓة -  .تسمـ أكراؽ ا٘جابة اٚلكتركىٓة بعد تقدٓر الدرجات إلِ الكىترٚك
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 .ٓتـ إعداد قائهة بالدرجات كتسمٓهٍا لمكىتركؿ الهختص -
عداد الىتيجة : رابعآ   هرحمة الرصد وا 
تبداء عهمٓة رصد الدرجات بهجرد كصكؿ كراسات ا٘جابة التقمٓدٓة بعد  .1

 .تصحٓحٍا بالىسبة لٛهتحاىات الهقالٓة
هراجعة كراسات ا٘جابة هف الداخؿ لمتاكد هف تصحٓح جهٓع جٓزئات اٚسئمة  .2

كجهع درجات اٚسئمة كهطابقتٍا لمدرجات الهثبتة عمِ غٛؼ كراسة ا٘جابة 
كها تقـك بهراجعة الجهع الخارجِ كالتاكد هف , كطبقا الِ اٚئحة الداخمٓة 

 .استٓفاء تكقٓعات جهٓع أعضاء لجىة التصحٓح لمهقرر
بالىسبة لٛهتحاىات الهكضكعٓة ٓتـ فرز أكراؽ ا٘جابة كجهع الصكر اٚختبآرة  .3

 التْ تحتاج الْ تحدٓد الهكادكتصىٓفٍا طبقا الِ ارقاـ جمكس الطٛب كاسهائٍـ ك
تـ إعداد قائهة بالدرجات لعهمٓة الرصد(FACTOR) مهعاه  .ٓك

ٚ ٓجكز أف ٓىفرد بالرصد أكالعهمٓات الهتصمة بً عضك كاحد فقط هف أعضاء  .4
 .المجىة

ٓىبغِ هراعاة الدقة فِ كؿ عهمٓات الرصد كضركرة هراجعة كؿ العهمٓة بعد  .5
 .اجرائٍا ابتداء هف الرصد كاثىات الهٛحظات الخاصة باٚعذار الهقبكلة

 .تكقٓع أعضاء المجىة كرئٓسٍا عمِ كؿ كشؼ هف كشكؼ الرصد قبؿ اعتهادٌا .6
ٓىبغِ هراعاة السٓرة التاهة أثىاء عهمٓات الرصد كعدـ اذاعة أك تبمٓغ آة ىتٓجة  .7

 .قبؿ اعتهادٌا كاعٛىٍا رسهٓة
 .ٓتـ رصد الىتائج عمِ الىظاـ الههٓكف ٚبف الٍٓثـ .8
 .تطبٓؽ قكاعد التٓسٓر طبقا لمىظـ الجاهعٓة .9

ٓتـ طباعة كشؼ الدرجات الطٛب الهفصؿ لمهقررات كالذم ٓحتكل عمِ درجات  .10
 .العهمِ كالشفكل كالىظرم كذلؾ تهٍٓدآ لعهمٓة الهراجعة

 .تتـ الهراجعة كالتدقٓؽ تهٍٓدآ لٛعتهاد .11



61 
 

 هرحمة إعالن الىتائج 

 إلتزام بإعالن ىتائج تقويم الطالب وفقآ لهواعيد هحددة 
ـ لٗعهاؿ  - تعقد إدارة الكمٓة أك الهعٍد اجتهاعآ ٘عداد هخطط ٘عٛف ىتائج التقٓك

 .الفصمٓة كىٍآة الفصؿ كذلؾ هف حٓث الهكعد ككٓفٓة ا٘عٛف عىٍا
تضع الكمٓة اك الهعٍد تعمٓهات كاضحة ٖعضاء ٌٓئة التدٓرس بضركرة اٚلتزاـ  -

بتسمٓـ أٚكراؽ اٚهتحاىٓة بعد تصحٓحٍا لمكىتركؿ فِ الهكاعٓد الهحددة طبقا الِ 
 .قرارات هجالس الجاهعة

تؤكد الكمٓة أك الهعٍد عمِ ضركرة التزاـ اعضاء ٌٓئة التدٓرس الهىتدبٓف هف الخارج  -
 .بهكاعٓد التسمٓـ كالتسمـ

تقـك الكمٓة أك الهعٍد بتكعٓة القائهٓف عمِ تصحٓح اٚهتحاف بالقكاعد الهحاسبٓة فِ  -
 .حالة عدـ اٚلتزاـ بالهكاعٓد الهحددة

ٓقـك أعضاء الكىتركؿ بهتابعة اعضاء ٌٓئة التدٓرس الذٓف ٚ ٓمتزهكف بالهكاعٓد  -
ـ قبؿ الهكعد الهحدد بفترة هىاسبة  .الهعمىة كتذكٌٓر

ٓبمغ رئٓس الكىتركؿ رئٓس القسـ فِ حالة عدـ التزاـ عضك ٌٓئة التدٓرس بالهكاعٓد  -
 .الهعمىة

ٓبمغ رئٓس الكمٓة أك الهعٍد بأسهاء اٚعضاء الذٓف ٚ ٓمتزهكف بالتعمٓهات بعد  -
 .هتابعتٍا

 أساليب هتىوعة فى اإلعالن عن ىتائج تقويم الطالب 

تعمف ىتائج لجهٓع الفرؽ بعد اعتهادٌا بالىسبة لسىكات الىقؿ هف ىائب رئٓس الجاهعة 
 .لشئكف التعمٓـ كالطٛب كهف السٓد الدكتكر رئٓس الجاهعة بالىسبة لمسىكات الىٍائٓة

تخصص الجاهعة هساحة عمِ هكقعٍا اٚلكتركىِ ٘عٛف الىتائج بحٓث ٓتكافر بً  -
 "ابف الٍٓثـ " سٍكلة دخكؿ الطٛب باستخداـ اسـ الهستخدـ ك كمهة الهركرعمِ ىظاـ 
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 .دقة عرض ىتائج الطٛب -
 .تتعاقد الجاهعة هع بعض شركات الهحهكؿ ٘عٛف الىتٓجة عمِ التمٓفكف الهحهكؿ -
تكفر كؿ كمٓة أك هعٍد قكائـ كدفاتر كرقٓة بىتائج الطٛب كتعمف عىٍا بهكاقع هختمفة  -

 .بالكمٓة اك الهعٍد فِ هكاف آهف
 .تقدـ الكمٓات كالهعاٌد التسٍٓٛت لمطٛب لمتعرؼ عمِ ىتائجٍـ -

 قواعد العهل بالكىتروالت 

 قواعد إعداد أوراق اإلجابة-1           

 .ٓتـ التاكد هف هطابقة اكراؽ ا٘جابة لمهكاصفات -
ٓتـ ختـ كراسة ا٘جابة باٚختاـ الهقررة ختـ الكمٓة أك الهعٍد كختـ الفرقة ختـ  -

 .الكىتركؿ كالتآرخ كالهادة
 .ٓتـ إعداد كراسة ا٘جابة كتصىٓفٍا ٔعداد المجاف -
 .بعد اٚىتٍاء هف اٚهتحاف ٓتـ كضع الرقـ السرم أك اخفاء اسـ الطالب -
 .ٓتـ عد كراسات ا٘جابة كالتاكد هف صحة العدد -
 .ٓتـ كضع غٛؼ لكراسات ا٘جابة هستكفِ البٓاىات -

 قواعد التسميم والتسمم 
ٓتـ تسمٓـ كراسات ا٘جابة إلِ عضك ٌٓئة التدٓرس بعد عدٌا كالتاكد هف صحة  -

 .العددكهطابقتٍا لها ٌك هكتكب عمِ الغٛؼ
 – الفرقة – القسـ –ٓتـ تكقٓع الهستمـ عمِ آصاؿ هستكفِ البٓاىات هثؿ الكمٓة  -

 – تكقٓع عضك الكىتركؿ الهسئكؿ عف التسمٓـ – العدد – تآرخ اٚستٓٛـ –الهادة 
ف داخؿ كراسة هعدي بداخؿ الكىتركؿ  تكقٓع عضك ٌٓئة التدٓرس الهستمـ اك ٓتـ التدٓك

تـ التكقٓع بداخمٍا  .ٓك
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عىد اعادة كراسات ا٘جابة لمكىتركؿ ٓقـك عضك الكىتركؿ بعد كراسات ا٘جابة أك  -
بالكراسة الهدرج فٍٓا اٚستٓٛـ كالتاكد هف هطابقة عدد الكراسات هع ها ٌك هذككر 

 .فِ آصاؿ التسمٓـ كغٛؼ كراسات ا٘جابة
ٓتـ التاكد هف تصحٓح جهٓع كراسات ا٘جابة كالتكقٓع عمٍٓا هف قبؿ الهصححٓف كفقآ  -

 .لمجىة التصحٓح
ٓتـ تسمٓـ آصاؿ اٚستٛـ الِ الهستمـ أك ٓتـ التكقٓع هف عضك الكىتركؿ بدخؿ  -

 .الكراسة عمِ استٓٛـ الكراسات
 قواعد الرصد 

 .هراجعة الدرجات كهطابقتٍا داخؿ كراسة ا٘جابة كهع الغٛؼ الخارجِ -
 .هراجعة هجهكع الدرجات -
 .ترتٓب كراسات اٚجابة -
 .رصد الدرجات -
 .هراجعة الرصد -

 :-قواعد الرافة والتيسير 
ٓكمؼ ككٓؿ الكمٓة لشئكف التعمٓـ كالطٛب بتطبٓؽ قكاعد الرافة الهعتهدة هف هجمس 

 .الجاهعة
ت الهختصة  - تـ تكٓزعٍا عمِ الكىترٚك تطبع الكمٓة أك الهعٍد قكاعد الرافة كالتٓسٓر ٓك

 .لتطبٓقٍا

 :-أعهال التظمهات 

بتآرخ  (246)طبقا لقرار هكافقة هجمس شئكف التعمٓـ كالطٛب بجمستً رقـ  -
 عمِ آلٓات تقدـ الطالب بالتهاس إعادة رصد درجات اهتحاف 12/4/2016

 .23/4/2016هقرر كهكافقة هجمس الجاهعة بتآرخ 



64 
 

 ٓـك هف 15بعد إعٛف الىتائج ٓسهح لمطٛب بتقدٓـ طمب إعادة رصد فِ خٛؿ  -
 .تآرخ إعٛف الىتٓجة

 آليات التقدم بإلتهاس إلعادة رصد الدرجات

ككٓؿ / د.ٓتقدـ الطالب الذل ٓرغب فِ إعادة رصد درجاتً بطمب إلِ السٓد أ -
 .الكمٓة لشئكف التعمٓـ كالطٛب ٓطمب فٓة إعادة رصد درجات هقرر ها

ا  -  جىٓة لكؿ هادة 100ٓسدد الطالب الرسـك الهقررة ىظٓر التقدـ با٘لتهاس قدٌر
 .ٓعاد رصد درجاتٍا

 . رئٓس الكىتركؿ كأستاذ الهادة–ككٓؿ الكمٓة / د.تشكؿ لجىة هف أ -
 .ككٓؿ الكمٓة أك الهعٍد هكعد ٘عادة رصد الدرجات/ د.ٓحدد أ -
ٓعمـ الطالب بهكعد إىعقاد المجىة كالتِ تتـ فِ حضكر الطالب حتِ ٓتهكف هف  -

 .ا٘طٛع عمِ كرقتً فِ كجكد أعضاء المجىة
 .ٓتـ التاكد هف أف جهٓع أجزاء الكرقة تـ تصحٓحٍا  -
ٓتـ التأكد هف جهع الدرجات التِ حصؿ عمٍٓا الطالب عمِ كا جزء هف أجزاء  -

السؤاؿ كأف جهٓع الدرجات الهدكىة داخؿ كراسة ا٘جابة قد تـ رصدٌا عمِ 
 .غٛؼ الكراسة

 .ٓتـ التأكد هف تجهع الدرجات الهدكىة عمِ غٛؼ الكراسة -
ذا لـ ٓثبت أحقٓة  - فِ حالة ثبكت إحقٓة الطالب فِ التظمـ ٓسترد قٓهة ا٘لتهاس كا 

 :-الطالب فِ التظمـ تؤكؿ قٓهة التظمـ إلِ الجاهعة كتكزع كأتِ 
 50جىًٓ لمجىة فحص ا٘لتهاسات . 
 50جىًٓ لصىدكؽ الخدهات التعمٓهٓة . 
د ىائب رئٓس .تعرض ىتائج اٚلتهاس عمِ هجمس الكمٓة أك الهعٍد كترفع الِ أ -

 الجاهعة
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 ـ:  العاهً لمعهل باالهتحاىات ضوابطال
تشكؿ لجاف الهٛحظة هف العاهمٓف بذات الكمٓة بهعدؿ جمسة كاحدة لمٓـك الكاحد  -

بٛغ ا٘دارة العاهة لشئكف التعمٓـ بالجاهعة بأسهاء الهٛحظٓف هف بٓف العاهمٓف  كا 
 كعدد حاٚت العجز إف كجد كذلؾ تٍـ كاٖسهاء الزائدة عف حاجاك الهعٍد بالكمٓة 

قبؿ شٍر هف بدآة اٚهتحاىات عمِ أف تقـك ا٘دارة العاهة بشئكف التعمٓـ بالجاهعة 
بها ٓفِ إحتٓاجاتٍا فإذا لـ تتهكف ا٘دارة هف تمبٓة كالهعاٌد بالتىسٓؽ بٓف الكمٓات 

إحتٓاجات الكمٓة ٓجكز الجهع بٓف جمستٓف فِ الٓـك الكاحد بىاء عمِ هذكرة تفصٓمٓة 
ىائب /هف ا٘دارة العاهة لشئكف التعمٓـ تكضح ذلؾ كبهكافقة السٓد اٖستاذ اٚدكتكر 

. رئٓس الجاهعة لشئكف التعمٓـ كالطٛب
ٓككف ىدب العاهمٓف لمجاف اٚهتحاىات هف إدارة الجاهعة كالكحدات التابعة لٍا  -

إٚ فِ حالة الضركرة  )كالكمٓات كالهعاٌد بها ٚٓجاكز ىصؼ عدد العاهمٓف بكؿ إدارة 
ككف ذلؾ بالتىاكب فٓها بٓىٍـ بىاء عمِ ترشٓح هدٓر ا٘دارة  (التِ تراٌا الكمٓات  ٓك

عتهاد أهٓف عاـ الجاهعة أك الىائب الهختص كبها ٚٓخؿ  كهكافقة الهدٓر العاـ كا 
إدارة  )بحسف أداء العهؿ بإدراتٍـ كتقـك ا٘دارة العاهة لشئكف التعمٓـ بالجاهعة 

بتىسٓؽ ٌذي اٚىتدابات عمِ أف تراعِ الكمٓة عدالً التكٓزع بٓف  (اٚهتحاىات 
. الجمسات الصباحٓة كالهسائٓة 

 فِ حالة ىدب أحد أعضاء ٌٓئة التدٓرس لمهشاركة فِ أعهاؿ الهراقبة كرصد  -
لكمٓة أخرل هف كمٓات الجاهعة كهعاٌدٌا ٓصرؼ حافز بكاقع  (الكىتركؿ  )الدرجات 

رسؿ  شٍر كىصؼ هف الهرتب اٖساسِ عف ٌذي الهشاركة هف الكمٓة الهستفٓدة ٓك
خطاب لمكمٓة اٖصمٓة بها ٓفٓد حصكلً عمِ هستحقاتً كبشرط عدـ ا٘شتراؾ فِ 

ككف بهكافقة أ )أكثر هف كىتركلٓف عمِ هستكل الجاهعة بالكاهؿ  ىائب رئٓس / د .ٓك
. الجاهعة لشئكف التعمٓـ كالطٛب 
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 كؿ هف ٓخطئ أك ٍٓهؿ فِ العهؿ الهسىد إلًٓ فِ أعهاؿ اٚهتحاىات بكافة لجاىٍا  -
أك كظائفٍا ٓقـك رئٓس عاـ اٚهتحاىات بالكمٓة أك هف ٓحؿ هحمً بالغاءتكمٓفً بالعهؿ 

حاؿ لمتحقٓؽ  . ٓك
ٚٓجكز ٖل عضك هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس كهعاكىٍٓـ أك أحد العاهمٓف بالكادر  -

ـ التخمؼ عف ا٘شتراؾ فِ أعهاؿ اٚهتحاىات بأل كمٓة بالجاهعة بكافة  العاـ أك غٌٓر
لجاىٍا كأىشطتٍا إٚ بعذر هسبؽ ٓقبمً ىائب رئٓس الجاهعة أك عهٓد الكمٓة أك أهٓف 
عاـ الجاهعة كؿ فِ دائرة إختصاصً بعد الرجكع لعهٓد الكمٓة الهختص كبالتىسٓؽ 

كفِ حالة التخمؼ عف  (إدارة اٚهتحاىات  )هع ا٘دارة العاهة لشئكف التعمٓـ بالجاهعة 
ا٘شتراؾ فِ أعهاؿ اٚهتحاىات بغٓر عذر هقبكؿ ٓحـر العضك هف هكافأة 

اٚهتحاىات كمٓان أك جزئٓان عف الدكر الذل تخمؼ فًٓ بقرار ٓصدر هف رئٓس الجاهعة 
 .بىاء عمِ عرض الجٍة هع عدـ ا٘خٛؿ بالهسائمً التأدٓبٓة 

/ هىالٛئحةالتىفٓذٓةلقاىكىتىظٓهالجاهعاتقرارالسٓد125,126 تطبقىصكصالهادي -
 2017 لسىة( 73 )رئٓسالجهٍكٓرةرقـ

 .فىشأىهكافحةاعهاٚٚخٛلباٚهتحاىاتفٓهآخصالطٛبكالهشرفٓىكالهٛحظٓىكالهراقبٓف

 ضوابط حسن سير األهتحاىات لمطالب

ٓجب عمِ الطٛب إستٓٛـ كراسة ا٘جابة ككتابة البٓاىات كاهمة كصحٓحة كعدـ  .1
 كعدـ كضع أل عٛهة ههٓزة بكرقة ا٘جابة , إستخداـ أقٛـ همكىة فِ كرقة ا٘جابة 

 .عدـ إستخداـ الككٓركتكر فِ كرقة ا٘جابة .2
. ٓحظر اصطحاب أٓة هذكرات أك هراجع أك أكراؽ إلِ داخؿ لجىة اٖهتحاف .3
. ٓحظر الدخكؿ إلِ لجىة اٖهتحاف بالٍاتؼ الهحهكؿ .4
 .عمِ كؿ طالب اٚلتزاـ بالهكاف الهحدد لً كالهثبت عمًٓ رقـ جمكسً .5
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عمِ كؿ طالب اٚلتزاـ بحهؿ بطاقة التعٓرؼ الجاهعٓة أك بطاقة الرقـ القكهْ عىد  .6
حـر الطالب هف دخكؿ المجىة فْ حالة عدـ التأكد هف  دخكلً إلِ لجىة اٚهتحاف ٓك

 .شخصٓتً
 .ٓجب عمِ الطالب التكقٓع فْ كشكؼ حضكر اٚهتحاف أهاـ أسهً فْ كؿ اهتحاف .7
 .ٓجب عمِ الطالب اٚلتزاـ بالتكاجد قبٓؿ بدء اٚهتحاف بربع ساعً عمِ اٚقؿ .8
ككف ذلؾ خٛؿ  .9 ٔ ٓسهح لمطٛب بدخكؿ القاعة إٚ عىد كجكد أحد الهراقبٓف بٍا ٓك

 . دقٓقة فقط قبٓؿ بدء اٚهتحاف15
ٓجب عمِ الطالب اتباع تعمٓهات لجاف الهراقبة كالقكاعد العاهة لضكابط حسف  .10

 .سٓر اٚهتحاىات
 .ٓحظر الكتابة عمِ طاكلة اٚهتحاف أك كضع أم همصقات عمٍٓا .11
ٓحظر إثارة الشغب أك التحدث بصكت عالْ أك ا٘خٛؿ بىظاـ اٚهتحاىات  .12

 .داخؿ المجىة
 .ٓحظر التحدث هع الزهٛء بعد تكٓزع أكراؽ اٖسئمة كحتِ ىٍآة اٚهتحاف .13
ٓحظر الخركج عف التقالٓد أك أداب العاهة أك عدـ احتراـ الهراقبٓف كلجاف  .14

 .اٚشراؼ عمِ اٚهتحاىات
ٓحظر ارتكاب ام هحاكلة لمغش اك الشركع فْ الغش أك الغش كهف ٓضبط  .15

هف الٛئحة التىفٓذٓة لقاىكف تىظٓـ الجاهعات كالتْ  (125)ٓطبؽ عمًٓ ىص الهادة 
ضبط فْ " تىص عمْ  كؿ طالب ٓرتكب غشان فْ اهتحاف أك شركع شركعان فًٓ ٓك

حـر هف دخكؿ حالة تمبس ٓخرجً العهٓد أك ٓىكب عىً هف لجىة ا٘هتحاف  ٓك
عتبر الطالب راسبان فْ جهٓع هكاد ٌذا ا٘هتحاف حاؿ ا٘هتحاف فْ باقْ الهكاد ٓك  ٓك

طبؽ عمًٓ ىص قرار السٓد" إلْ هجمس التأدٓب  ( 73)رئٓس الجهٍكٓرة رقـ  / ٓك
 .بشأف ا٘هتحاىات
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ٚٓسهح بدخكؿ الطالب بعد هركر ىصؼ ساعة هف هكعد بدء ا٘هتحاف إٚ فْ  .16
حاٚت إستثىائٓة ٓكافؽ عمٍٓا عهٓد الكمٓة بعد التأكد هف عدـ خركج أم طالب هف 

 .تمؾ المجىة قبؿ ٌذا الهكعد
 .ٚٓسهح بخركج الطٛب هف المجىة قبؿ هضِ ىصؼ الكقت الهحدد لٗهتحاف .17
 .ام هخالفة لمتعمٓهات السابقة تعرض الطالب لمهساءلة ك التحقٓؽ كالعقكبة .18

 ضوابط لجان االهتحاىات وعقوبات الغش

ٓجب حضكر الهراقبٓف إلِ قاعة اٚهتحاف قبؿ ىصؼ ساعة هف هكعد بدء  .1

اٚهتحاف كقبؿ دخكؿ الطٛب إلِ قاعة اٚهتحاف ٚستٛـ أكراؽ ا٘جابة كا٘شراؼ 

 . عمِ ترتٓب جمكس الطٛب

ٓسهح لمطالب بالدخكؿ إلِ قاعة اٚهتحاف قبؿ ربع ساعة هف هكعد بدء  .2

 . اٚهتحاف

ٓهىع دخكؿ الطالب إلِ قاعة اٚهتحاف بعد تكٓزع اٖسئمة بىصؼ ساعة إٚ بعذر  .3

 .ٓقبمً ككٓؿ الكمٓة لمدراسات العمٓا كالبحكث

ٚ ٓسهح لمطالب بالجمكس فْ هكاف غٓر الهخصص لً طبقان لرقـ الجمكس  .4

كاٖسهاء الهدكىة عمِ باب القاعة كالهعمىة قبؿ اٚهتحاف فْ الكمٓة بعذر ٓقبمً 

 .رئٓس المجىة

ا لمهراقب .5 ظٍاٌر تً الشخصٓة كا  ٓك  .عمِ كؿ طالب حهؿ بطاقتً الجاهعٓة ٌك
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إذا كاف اسـ الطالب غٓر هدرج فْ قكائـ اٖسهاء الهعمىة, ٚ ٓسهح لً بدخكؿ  .6

قـك رئٓس القاعة بهراجعة إدارة الكمٓة كقسـ الدراسات العمٓا  .قاعة اٚهتحاف ٓك

ٚ ٓجكز أف ٓصطحب الطالب أم كتاب أك همزهة أك أم كسٓمة اتصاؿ هعً فْ  .7

ا  .قاعة اٚهتحاف عدا ها ٓسهح بً أستاذ الهقرر هف أٚت الحاسبة كغٌٓر

 .  ٓجب أف ٓستخدـ الطالب كراسة إجابة كاحدة, إف أهكف .8

 .فْ اٚهتحاىات العهمٓة ٓعد اٖستاذ الههتحف رئٓسان لمقاعة .9

ٓحظر عمِ الطٛب الكٛـ أثىاء اٚهتحاف أك القٓاـ بأم عهؿ فًٓ إخٛؿ بىظاـ  .10

اٚهتحاف, أك بتسٍٓؿ الغش لزهٓمً, كفْ حاؿ الهخالفة ٓىذر الطالب الهخالؼ, 

ذا  حاؿ إلِ التحقٓؽ طبقان كرركا   الطالب الهخالفة ُٓخرج هف قاعة اٚهتحاف ٓك

 .لمقاىكف

إذا عثر هع الطالب عمِ أم هستىد لً عٛقة باٚهتحاف ٓتـ خركجً هف القاعة  .11

حاؿ إلِ التحقٓؽ طبقان لمقاىكف  .كتسحب كراسة ا٘جابة ٓك

الههحاة, )ُٓهىع الطالب هف استعارة أم هستمزهات هف زهٓمً إٚ بهعرفة الهراقب  .12

 .(...الهسطرة, القمـ, ألة الحاسبة

 .ٓجب عدـ هغادرة الطالب لقاعة اٚهتحاف إٚ بعد هركر ىصؼ الكقت .13
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 :حاالت الغش التي يعاقب عميٍا الطالب

كل طالب يرتكب غشًا في اهتحان أو شروعًا فيً ويضبط في حالة تمبس يخرجً "

العهيد أو هن يىوب عىً هن لجىة االهتحان ويحرم هن دخول االهتحان في باقي 

". الهواد، ويعتبر الطالب راسبًا في جهيع هواد ٌذا االهتحان ويحال لهجمس التأديب

. هف قاىكف تىظٓـ الجاهعات (125)الهادة   

 :الٍاتف الجوال

 . ٓجب عدـ اصطحاب الهكبآؿ أك غمقً فْ قاعة اٚهتحاف -

تكقع العقكبات التأدٓبٓة فْ حاٚت الغش إذا ثبت أف الهكبآؿ هفتكحان أك تـ استخداهً  -

 .أك أحدث الطالب شغبان فْ قاعة اٚهتحاف

ٓحاؿ الطالب الِ القضاء فْ حا٘ذا ثبت اىتحالً شخصٓة غٓري بقصد أداء اٚهتحاف  -

ٚن هىً لٍذي الغآة  .عىً, ككذلؾ الطالب الذم أدخؿ شخصان بد

عتبر رئٓس ٓعاهؿ الطالب الهخالؼ فْ اٚهتحاىات العهمٓة بالطٓرقة السابقة ىفسٍا-   ٓك

.  لجىة اٚهتحاف العهمْ ٌك أستاذ الهادة
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هعايير إلختيار القائهين عمى عهمية اإلهتحاىات وتحديد هسئولياتٍم  

:- هعايير إختيار رؤساء الكىتروالت 

 .لدٍٓـ  خبرة كاسعة فِ أعهاؿ الكىتركؿ كسٓر اٖهتحاىات .1
 .أف ٚ تقؿ الدرجة العمهٓة عف استاذ هساعد .2
 .أف ٓككىكا عمِ كعْ تاـ بهٍاهٍـ كهسئكلٓاتٍـ .3
 .لدٍٓـ القدرة عمِ إتخاذ القرارات الهىاسبة فِ الكقت الهىاسب .4
 .ٓحسىكف التصرؼ فْ إدارة الهكاقؼ الحرجة كحسف إدارة اٚزهات .5
 .لدٍٓـ الكفاءة فِ التعاهؿ هع اٖفراد .6
 .أف ٓتسهكا بالدقة كالحفاظ عمِ سٓرة العهؿ .7
 .لدٍٓـ سهات الهثابرة كالصبر .8
 .لٓس لدٍٓـ أقارب هف الطٛب حتِ الدرجة الرابعة فْ الكىتركؿ الهسؤاؿ عىً .9

هعايير إختيار رؤساء المجان  
 .لدٍٓـ  خبرة كاسعة فِ أعهاؿ الكىتركؿ كسٓر اٖهتحاىات .1
 .أف ٓككىكا عمِ هعرفة بالهٍاـ الهكمؼ بٍا كالخاصة بأعهاؿ اٚهتحاىات .2
 .لدٍٓـ القدرة عمِ إتخاذ القرارات الهىاسبة فِ الكقت الهىاسب .3
 .لٓس لدٍٓـ أقارب هف الطٛب حتِ الدرجة الرابعة فْ المجاف الهسؤلٓف عىٍا .4
 .لدٍٓـ القدرة عمِ حسف إدارة اٖزهات .5
 .القدرة عمِ التعاهؿ هع أخٓرف بٍدكء كحـز .6
 .لدٍٓـ صفات ا٘لتزاـ كالصبر .7
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 هعايير إختيار أعضاء الكىتروالت 
 .ا٘لتزاـ بتىفٓذ التعمٓهات .1
 .ا٘لتزاـ بالسٓرة كاٖهاىة .2
 .تحرم الدقة فِ اٖداء كالتىظٓـ .3
 .حسف السهعة .4
 .الهثابرة كالدأب .5
 .حسف إدارة الكقت .6
 .لٓس لدٍٓـ أقارب هف الطٛب حتِ الدرجة الرابعة .7
 .لدٍٓـ القدرة عمِ التعاهؿ هع كسائؿ التكىكلكجٓا الحدٓثة .8
 .أف ٓككىكا عمِ هعرفة بالهٍاـ الهكمؼ بٍا كالخاصة بأعهاؿ اٚهتحاىات .9

: هعايير إختيار الهالحظين 
 .أف ٓككىكا عمِ هعرفة بالهٍاـ الهكمؼ بٍا كالخاصة بأعهاؿ اٚهتحاىات .1
 .ا٘لتزاـ بتىفٓذ التعمٓهات .2
 .ا٘لتزاـ بالصدؽ كاٖهاىة .3
 .لٓس لدٍٓـ أقارب هف الطٛب حتِ الدرجة الرابعة .4
 .القدرة عمِ التعاهؿ هع أخٓرف بٍدكء كحـز .5
 .تحرم الدقة فِ اٖداء كالتىظٓـ .6

 :الهراقبين هعايير إختيار 

 .لٓس لٍـ أقارب هف الطٛب حتِ الدرجة الرابعة .1
 .ٓتسهكف بالهكضكعٓة كالحٓاد كالشفافٓة .2
 .ٓتصفكف بالصدؽ كاٖهاىة .3
 .ٓتسهكف بالحـز كالٍدكء فِ التعاهؿ هع الطٛب .4
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. حسف كسرعة إتخاذ القرار فِ الهكاقؼ الحرجة أك الهفاجئة .5
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 الباب الثالث

  ههارسات جيدة إلدارة عهمية التقويم
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 ههارسات جيدة إلدارة عهمية التقويم
للطالةخطخ إدارح األزمبد أثىبء العمليخ األمزحبويخ   

 تألهتحاىايبارتس -1
سمـ ف اهتحجكد إىاقتراح  - بدٓؿ جاٌزٓك

عدـ فْحالةٍلههتحىٓالمجىةهغمقانكهاٌكتسمٓهًدٓعاأفعمِت٘هتحاىاهغمقممجىةا
 . استخداهً

 .سحب أختبار هف بىؾ اٖسئمة ك طباعة ك تكٓزعة عمْ الطٛبٓتـ  -
وقذ ثن إلمزحبمىعذ  اقجل د إلمزحبوبريت  أحذ  المعلىمخ عه رسل اصىوعىذ  -

 مصتئكؿهسدشفأكؿ  عمِ :كبف
. د.أك الهعٍد كألكمٓةهٓداع.د.ألكمٓةدارةابإؿ٘تصااعةشهةسىلهعمالًٓٳ

 .  بٛطلكاىلتعمٓىاىلشئككٓٛلكمٓة

  .  سؤكلعىٍالهحدٓداتكهةلكلهعاصحةٍعمشلتحأك الهعٍد بالتأكدأكالكمٓةهإدارةاىتق -

  .  ٓب اٚهتحافشقعةتسكاٍعسؤكؿلهةاىٓةتجاىكلقااءاتاش٘جذكافةاتخاتهإٓ -

تـ تسمٓـ الهظركؼ لمجىة الهختصة  -  ٓتـ تشكٓؿ لجىة لكضع اهتحاف جدٓد ٓك

ٓتـ سحب اختبار هف بىؾ اٖسئمة كالطباعة كتةٓزعً عمِ الطٛب فِ حالة  -
 تكفٓر بىؾ فِ الهادة اٚهتحاىٓة 

 :  نإلهتحاءأوعىد بدايةاثىاأهةىلهعمالىصوذعى

أو انًعهذ نكهُح داسج اتإل إلتصاانًعهىيح صشعح انُه ٳتصم ل يضؤد فشأول هً ع -

 . طالبنو وانتعهُئىٌ انكهُح نشوكُم ا. د.و أنكهُح عًُذ ا. د.أ
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ٌ نًذج صاعح  أو إليتحااتتأجُم ل نحاافٍ اس لشو إداسج انكهُح أو انًعهذ تاتخار تمى -

يح نىنًعاعٍ صحح ٌ نتحشوانتأكذ واخش ٌ ايتحااعذاد اصاعتٍُ نحٍُ 

 . صؤول عُهانًحذَذاتو

 .  َة االيتحاٌلعح تضشواعٍ صؤول نًج اَُح تجاَىنمااءاخ اإلجشر كافح اتخاإَتى  -

 : لعدهأداءاألهتحانإلحتجاجيةتاقفاىلابوارإلضا-2

أك الهعٍد ئٓسٓةلمكمٓةشلبكاباٚؽ اغٛا -
لطٛباكاىاشلهىعخ  .حدثلكمٓةبالاخطارادارةاعةشسىرجلخااٍهصشخاكجاكدخٚك

ك  (عهٓد الكمٓة)ٓقـك رؤساء المجاف بسرعة إخطار المجىة العمٓا لٙهتحاىات بالكمٓة  -
 .(رئٓس الجاهعة )الذم ٓتكلْ إبٛغ المجىة العمٓا لٙهتحاىات بالجاهعة 

 .ٓقـك أعضاء المجىة العمٓا لٙهتحاىات بالكمٓة بىزكؿ المجاف لمطٛب لمتكاصؿ هعٍـ -
 .كرهعٍـلمتحاداتالطٛبقٓاٍهٍبٓىدكهبإستدعاءلمجىةءاعضاهاىٓق -
لة كلمجىة هحاء اعضااعمِ  -
 .ادارةالكمٓة أك الهعٍد عمِضهتطمباتالطٛبشعٍضِلحٓشهملِحلكصٚكا
لدعـ كحدة تقٓٓهًأك الهعٍد بتكثٓؽ الحدث كلكمٓةادارةاهعاؾشلمجىةباٚشتهاىتق -
اشتكلعدـ هةزلٛخذالتدابٓراهةٚزٚحدكثالِ  إادتلتِتابالبٓاىاتهازٚا  . اٌر

 اسزخذام آسبليت غير رقليذيخ لمراقجخ االمزحبوبد

س إجراء احترآزآ جدٓد فِ هكاجٍة أعهاؿ الغش كالخركج عف  - بدأت جاهعة قىاة السٓك
القكاعد الهعهكؿ بٍا الطرؽ التقمٓدٓة هف خٛؿ تركٓب كاهٓرات الهراقبة بالكمٓات فِ 
الجاف اٚهتحاىٓة لهراقبة المجاف إلكتركىٓآ كالتأكد هف تطبٓؽ ا٘جراءات الهتبعة فِ 

ٌذا الشأف بحـز  كاف العهمٓة اٚهتحاىٓة كمٍا تككف تحت التحكـ بسبب ٌذي الكاهٓرات  
 .بط عهمٓة اٚهتحاىات ضلحسف 
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االختبار الجيدهواصفات - 3  

 هن حيث الشكل: 

تىظٓـ الكرقة بشكؿ جٓد بحٓث تككف البٓاىات اٖساسٓة هبٓىا فٍٓا رقـ الشعبة,  -
 .كالزهف, كتآرخ اٚختبار, كالدرجة الكمٓة, كرقـ الطالب

ا كخالٓة هف اٖخطاء ا٘هٛئٓة, هع ضركرة التأكد  - أف تككف الصٓاغة سمٓهة ىحٓك
هف كتابة الهصطمحات العمهٓة بالمغة العربٓة كاٚىجمٓٓزة بخط كاضح كفقا 

 .لمتخصص

عدـ ضغط اٖسئمة فِ الكرقة الكاحدة بحٓث تبدك هحشكة تربؾ الطالب فِ  -
 .قراءتٍا هع ترؾ الهساحات الٛزهة لتكضٓح السؤاؿ أهاـ الطالب

أف تككف أرقاـ اٖسئمة كفركعٍا كاضحة بعٓدة عف كؿ تداخؿ بحٓث ٚ تتداخؿ  -
 .اٖسئمة ٚك الفركع

 .طباعة اٖسئمة بالحاسب ألِ كلٓس بخط الٓد هع كضكح الخط ببىط هىاسب -

 .تكٓزع الدرجات عمِ أسئمة اٚختبار الرئٓسٓة كالفرعٓة -

 .التكقٓع عمِ كرقة اٖسئمة هع أستاذ الهقرر -
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أك . التعٓزز الهعىكل عمِ كرقة اٖسئمة لمطٛب ككمهة هع تهىٓاتِ بالتكفٓؽ -
 .تهىٓاتِ لمجهٓع بالىجاح

 

 هن حيث الهضهون: 

ىا ٚبد هف العكدة إلِ تكصٓؼ الهقرر -  .تحدٓد أٌداؼ اٚختبار ٌك

 .تكضع اٖسئمة فِ جدكؿ الهكاصفات -

كفآة اٖسئمة لتقٓس كؿ هخرجات التعمـ الهتكقعة هف الهقرر كتمتـز بتكصٓؼ  -
 .الهقرر كأٌدافً

 .تتىكع اٖسئمة هابٓف الهكضكعِ كالهقالِ طبقا لطبٓعة الهادة التعمٓهٓة  -

تحدٓد الغرض هف اٚختبار إذا كاف تشخٓصِ أك تحصٓمِ, أك عهمِ, أك  -
 .ىظرل

 .هراعاة عدـ تكرار اٖسئمة التِ تـ تىاكلٍا فِ اختبارات اٖعهاؿ الفصمٓة -

 :كلتحقٓؽ صدؽ الهحتكل ٓجب هراعاة ها ٓمِ: هراعاة صدق االختبار -

 .ٚ ٓجكز أف تتركز اٖسئمة كمٍا أك هعظهٍا عمِ بعض فصكؿ الهقرر فقط .1

 .ٓجب أف ٓككف عدد اٖسئمة كافٓا لتحقٓؽ ىكاتج التعمـ الهطمكبة .2

هراعاة العكاهؿ التِ تؤدل إلِ عدـ ثبات اٚختبار كهىٍا الغش كعدـ اٚلتزاـ   .3
 .كهراعاة تعمٓهات اٚختبار كالتخهٓف اٖعهِ
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اٚختبار الجٓد ٓراعِ عاهؿ التكقت, إذ ٓجب أف ٓككف الكقت : هراعاة توقيت االختبار
الهحدد لٛختبار كافٓا لمطالب الهتكسط كِ ٓجٓب عف أسئمة اٚختبار هع اٚلتزاـ بتحدٓد 

 .الزهف الهىاسب لٛجابة عف كؿ فقرة هف فقرات اٚختبار

اٚختبار الجٓد ٓستثىِ . اٚختبار الجٓد ٓهثؿ الهقرر تهثٓٛ هتكازىا: هراعاة التهاثل
اٖجزاء الهعادة هف الهقرر أك اٖجزاء التِ درسٍا الطٛب فِ سىكات سابقة أك فصكؿ 

ركز عمِ اٖجزاء الجدٓدة هف الهقرر  .دراسٓة ٓك

قصد بً أف اٚختبار ٓستطٓع أف ٓبرز الفركؽ الفردٓة بٓف الطٛب : هراعاة التهييز ٓك
تطمب ٌذا أف ٓككف ٌىاؾ هدل كاسع بٓف السٍؿ كالصعب هف  الضعاؼ كالهتهٓٓزف, ٓك

 .اٖسئمة بحٓث ٓسٍؿ تكٓزع أعمِ كأقؿ الدرجات

 .اٚختبار الجٓد سٍؿ التدرج, بعٓد عف التعقٓد: هراعاة التدرج

 .ٓجب أف ٓصهـ عضك ٌٓئة التدٓرس هفتاحا لٛجابات عىد بىاء اٚختبار -

ٚ . أف تتساكل أكزاف اٖسئمة هف حٓث درجاتٍا إذا تساكت فِ كقت اٚجابة -
 .تختمؼ اٖكزاف الىسبٓة لٗسئمة إٚ لسبب ٓهكف تبٓرري جدٓا

قصد بٍا عدـ تأثر عضك ٌٓئة التدٓرس القائـ بالتصحٓح عىد كضع : الهوضوعية ٓك
 .تقدٓر أك عٛهات الطٛب فِ اٚختبار

. أف تككف تعمٓهات اٚختبار كاضحة هحددة كهكتكبة فِ كرقة اٚختبار ذاتٍا: التعميهات
 :كلمتعمٓهات ىكعاف

 .تعمٓهات عاهة تخص اٚختبار كمً بكجً عاـ- 1       
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. كتعمٓهات خاصة بكؿ سؤاؿ عمِ حدة -2

 

 

 هواصفات ىهوذج االجابة: 

بعد أف ٓىتٍِ عضك ٌٓئة التدٓرس هف طباعة أسئمة اٚختبار عمًٓ أف ٓقـك بكضع 
ذا اٖهر ٓفٓد عضك  ىهكذج لٛجابة عف ٌذي اٖسئمة كعمًٓ أف ٓراعِ الدقة فِ ذلؾ, ٌك

ٌٓئة التدٓرس فِ هعرفة هدل تىاسب اٖسئمة هع الزهف الهحدد لٍا, ككها ٓفٓدي فِ 
ب بعض اٖخطاء التِ ٓككف قد كقع فٍٓا عىد كتابة اٖسئمة كلذلؾ ٓجب هراعاة  تصٓك

 :التالِ عىد إعداد ىهكذج اٚجابة

 .ٓجب أف ٓكتب الىهكذج بخط كاضح جدا -

 .اٌٚتهاـ بترتٓب الىهكذج كفقا لترتٓب اٖسئمة -

 .اجعؿ إجابة كؿ فرع هف فركع اٖسئمة عمِ كرقة هستقمة -

 .اجعؿ فاصٛ بٓف كؿ سؤاؿ كآخر -

 .ضع تكٓزع الدرجات كالزهف الهىاسب عمِ إجابات اٖسئمة كالفركع بشكؿ كاضح -
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 الباب الرابع

 قواعد الىظام التأديبي و األعذار 
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الىظام التاديبي 
ٓعتبر هخالفة تأدٓبٓة كؿ إخٛؿ بالقكاىٓف كالمكائح كالتقالٓد الجاهعٓة كعمِ  -1٢٤هادة 

  : اٖخص
  . اٖعهاؿ الهخمة بىظاـ الكمٓة أك الهىشأة الجاهعٓة .1
تعطٓؿ الدراسة أك التحٓرض عمًٓ أك اٚهتىاع الهدبر عف حضكرالدركس  .2

  . كالهحاضرات كاٖعهاؿ الجاهعٓػة اٖخػرل الػتْ تقضْ المكائح بالهكاظبةعمٍٓا
كؿ فعؿ ٓتىافِ هع الشرؼ كالكراهة أك هخؿ بحسف سٓر كسمكؾ داخؿ الجاهعة أك  .3

  . خارجٍا
  . كؿ إخٛؿ بىظاـ اهتحاف أك الٍدكء الٛـز لً ككؿ غش فْ اهتحاف أك شركع فًٓ .4
  . كؿ إتٛؼ لمهىشآت كاٖجٍزة أك الهكاد أك الكتب الجاهعٓة أك تبدٓدٌا .5
كؿ تىظٓـ لمجهعٓات داخؿ الجاهعة أك اٚشتراؾ فٍٓا بدكف ترخٓص سابؽ هف  .6

  . السمطات الجاهعٓة الهختصة
تكٓزع الىشرات أك إصدار جرائد حائط بأٓة صكرة بالكمٓات أك جهع تكقٓعات بدكف  .7

  . ترخٓص سابؽ هف السمطات الجاهعٓة الهختصة
اٚعتصاـ داخؿ الهباىْ الجاهعٓة أك اٚشتراؾ فْ هظاٌرات هخالفة لمىظاـ العاـ  .8

  . كأداب
ضبط فْ حالة ً فْ اهتحاف أك شركعاً كؿ طالب ٓرتكب غشا -1٢٥هادة  فًٓ ٓك

حـر هف دخكؿ اٚهتحاف  تمبسٓخرجً العهٓد أك هف ٓىكب عىػً هػف لجىة اٚهتحاف ٓك
عتبر الطالب راسبا حػاؿ  إلىهجمػس ً فٓباقْ الهكاد ٓك فْ جهٓع هكاد ٌذا اٚهتحاف ٓك

أها فْ اٖحكاؿ اٖخرل فٓبطؿ اٚهتحاف بقرار هف هجمس التأدٓب أكهجمس  . التأدٓب
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ترتب عمًٓ بطٛف الدرجػة العمهٓػة إذا كاىت قد هىحت لمطالبقبؿ الكشؼ عف  الكمٓة ٓك
.  الغش
  :  العقوبات التأديبية ٌي -1٢٦هادة 
  . التىبًٓ شفاٌة أك كتابة .1
 . ا٘ىذار .2
الحرهاف هف حضكر دركس أحد  .4 -الحرهاف هف بعض الخدهات الطٛبٓة .3

 . ًالهقررات لهدة ٚ تجاكز شٍرا
 .ًالفصؿ هف الكمٓة لهدة ٚ تجاكز شٍرا .4
 . الحرهاف هف اٚهتحاف فْ هقرر أك أكثر .5
كقؼ قٓد الطالب لدرجة الهاجستٓر أك الدكتكراي لهدة ٚ تجاكز شٍٓرف أك لهدة  .6

 .فصؿ دراسْ
 . إلغاء اهتحاف الطالب فْ هقرر أك أكثر .7
 . ًدراسٓاً الفصؿ هف الكمٓة لهدة ٚ تجاكز فصٛ .8
 . الحرهاف هف اٚهتحاف فْ فصؿ دراسْ كاحد أك أكثر .9

  . حرهاف الطالب هف القٓد لمهاجستٓر أك الدكتكراي هدة فصؿ دراسْ أك أكثر .10
 . الفصؿ هف الكمٓة لهدة تٓزد عمِ فصؿ دراسْ .11
ترتب  .12 بمغ قرار الفصؿ إلِ الجاهعاتاٖخرل ٓك الفصؿ الىٍائْ هف الجاهعة ٓك

عمًٓ عدـ صٛحٓة الطالب لمقٓد أك التقػدـ إلِ اٚهتحاىات فٓجاهعات جهٍكٓرة 
 . هصر العربٓة

جب إبٛغ  .13 جكز اٖهر بإعٛف القرار الصادر بالعقكبة التأدٓبٓة داخؿ الكمٓة ٓك ٓك
 . القرارات إلِ كلْ أهر الطالب
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كتحفظ القرارات الصادرة بالعقكبات التأدٓبٓة عدا التىبًٓ الشفكم فْ همؼ  .14
 . الطالب

كلهجمس الجاهعة أف ٓعٓد الىظر فْ القرار الصادر بالفصؿ الىٍائْ بعد هضْ  .15
 . ثٛث سىكات عمِ اٖقؿ هف تآرخ صدكر القرار

  :  الٍيئات الهختصة بتوقيع العقوبات ٌي -1٢٧هادة 
كلٍـ تكقٓع العقكبات اٖربعاٖكلْ الهبٓىة فْ الهادة : اٖساتذة كاٖساتذة الهساعدكف .1

  . السابقة عها ٓقع هػف الطػٛب أثىػاء الدركسكالهحاضرات كاٖىشطة الجاهعٓة الهختمفة
كلً تكقٓع العقكبات الثهاىْ اٖكلِ الهبٓىة فٓالهادة السابقة, كفْ حالة : عهٓد الكمٓة .2

حدكث اضطراب أك إخػٛؿ بالىظػاـ ٓتسبب عىً أك ٓخشىهىً عدـ اىتظاـ الدراسة أك 
اٚهتحاف ٓككف لعهٓد الكمٓة تكقٓع جهٓعالعقكبات الهبٓىة فْ الهػادة الػسابقة عمِ أف 
ٓعرض اٖهر خٛؿ أسبكعٓف هىتآرخ تكقٓع العقكبة عمِ هجمس التأدٓب إذا كاىت 

العقكبة بالفػصؿ الىػٍائْ هػف الجاهعة, كعِ رئٓس الجاهعة بالىسبة إلِ غٓر ذلؾ هف 
  . العقكبات كذلؾ بالىظرفْ تأٓٓد العقكبة أك إلغائٍا أك تعدٓمٍا

كلً تكقٓع جهٓع العقكبات الهبٓىة فْ الهادةالسابقة عد العقكبة : رئٓس الجاهعة .3
اٖخٓرة, كذلؾ بعد أخذ رأم عهٓد الكمٓػة, كلً أف ٓهىعالطالب الهحاؿ إلِ هجمس 

  . التأدٓب هف دخكؿ أهكىة الجاهعة حتِ الٓـك الهحددلهحاكهتً
  . كلً تكقٓع جهٓع العقكبات: هجمس التأدٓب .4

ٚ تكقع عقكبة هف العقكبات الكاردة فْ البىد الخاهس كها بعدي هىالهادة  -1٢٨هادة 
 إٚ بعد التحقٓؽ هع الطالب كمٓة كسهاع أقكالً فٓها ٌك هىسكبإلًٓ فإذا لـ 126

تكلِ التحقٓؽ هف  ٓحضر فْ الهكعد الهحدد لمتحقٓؽ سقط حقً فْ سهاع أقكالٍٓك
ٚك ٓجكز لعضك ٌٓئة التدٓرس الهىتدب التحقٓؽ هع الطالب أف  . ٓىتدبً عهٓد الكمٓة

  . فْ هجالس التأدٓبً ٓككف عضكا
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ً القرارات التْ تصدر هف الٍٓئات الهختصة بتكقٓع العقكبات التأدٓبٓة كفقا -1٢٩هادة 
 . تككف ىٍائٓة127لمهادة 

هف هجمس التأدٓبفْ خٛؿ أسبكع ً كهع ذلؾ تجكز الهعارضة فْ القرار الصادر غٓابٓا
عتبر القرارحضكٓرا إذا كاف طمب ً هف تآرخ إعٛىً إلِ الطالب أك كلْ أهري ٓك

الحضكر قد أعمف إلِ شخص الطالب أك كلْ أهري كتخمفالطالب عف الحضكر بغٓر 
  . عذر هقبكؿ

جكز لمطالب التظمـ هف قرار هجمس التأدٓب بطمب ٓقدهً إلِ رئٓسالجاهعة خٛؿ  ٓك
عرض رئٓس الجاهعةها ٓقدـ إلًٓ هف ً خهسة عشر ٓكها هف تآرخ إبٛغً القرار ,ٓك

 .  تظمهات عمِ هجمس الجاهعة لمىظر فٍٓا

 األعذار

ٓقصد بالعذر أىً إذا تخمؼ الطالب عف دخكؿ اٚهتحاف بسبب قٍرم ٓقبمً هجمس الكمٓة 
 :-أك الهعٍد فٛ ٓحسب غٓابً رسكبآ فِ ضكء ها ٓمْ 

ٚ تحتسب عدد هرات سىكات غٓاب الطالب عف اداء اٚهتحاف بعذر هقبكؿ هف  -
ا بفرقتً  .فرص الرسكب الهسهكح لً بعدـ تجاكٌز

جٍات اٚختصاص الهخكؿ لٍا سمطة اتخاذ قرارات قبكؿ أعذار الطٛب عف  -
 .أداء اٚهتحاف لمهرة اٖكلِ كالثاىٓة فقط هجالس الكمٓات كالهعاٌد

هجمس الجاهعة كلً الحؽ فِ اتخاذ قرارات قبكؿ أعذار الطٛب عف أداء  -
 .اٚهتحاف لمهرة الثالثة فأكثر

عمِ الطٛب التقدـ بطمبات اٚعتذار عف دخكؿ اهتحاىات ىٍآة الفصؿ الدراسْ  -
دة بالشٍادات الهرضٓة الٛزهة عمِ أف  قبؿ بدء هكعد اٚهتحاىات أك أثىاءٌا هٓؤ
تقـك إدارة شئكف الطٛب بالكمٓات أكالهعاٌد باتخاذ ا٘جراءات الٛزهة لعرض 

 .الطالب عمِ المجىة الطبٓة لتقٓرر إعتهاد العذر هف عدهً
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ٚ ٓجكز قبكؿ طمبات اٖعذار الهرضٓة بعد ىٍآة هكاعٓد اهتحاىات ىٍآة الفصؿ  -
 الدراسْ 

 ٚ ٓجكز اعتهاد الشٍادات الهرضٓة التِ ٓقـك بإرسالٍا الطٛب الهتكاجدكف  -
خارج البٛد إٚ إذا كاىت الشٍادات صادرة هف احدم الهستشفبات كهكثقة 

 .كهصدقآ عمٍٓا هف الجٍات الهختصة
قبكؿ طمبات باٚعتذار عف إداء اٚهتحاىات فِ أم هقرر قبؿ بدء اهتحاف  -

 .الهقرر كلٓس بعدي هع ضركرة إعٛت ذلؾ لمطٛب
ت الدكلٓة الرسهٓة  -  ٚ تحتسب فترات هشاركة الٓراضٓٓف هف الطٛب فِ البطٚك

كالهعسكرات التِ تىظهٍا اٚتحادات الٓراضٓة لمهىتخبات القكهٓة التِ تقاـ داخؿ 
هصر أك خارجٍا كالتِ تصدر بشأىٍا قرار كٓزر الشباب غٓاب عف الدراسة 
ء  ت السهاح لٍٚك جكز لهجمس الجاهعة فِ حالة تزاهف هكعد احدم البطٚك ٓك

الطٛب بأداء اٚهتحاف فِ الخارج أك عقب عكدتٍـ فِ أكؿ فرصة اهتحاف عاـ 
ذا تعذر ذلؾ ٓعتبر تخمفٍـ عف الحضكر اٚهتحاف بعذر هقبكؿ كؿ ٓحتسب  كا 

 . ضهف عدد هرات الرسكب الهسهكح بٍا

  :تىدرج تحت أسباب حاالت األعذار اآلتي

كفاة كالد الطالب أك كالدتً فبٓؿ اٚهتحاف هباشر كتاثٓر ذلؾ عمِ عدـ إهكاىٓة إلهاهً  -
 .بالهادة العمهٓة

 .تعرض الطالب لحادث سٓر أك قطع طٓرؽ أدل إلِ تأخري عف هكعد بدء اٚهتحاف -
 .اٖعذار الهرضٓة فِ ضكء الكثائؽ الهقدهة كهف خٛؿ اٚدارة الطبٓبة بالجاهعة -

 المجان الخاصً
ٓجكز عقد لجاف اهتحاف خاصة لمطٛب الهرضِ فِ هقر الكمٓة أك الهعٍد أك  -

كفقا لحالة الطمب الهٓرض بىاء عمِ تقٓرر , الهستشفٓات الجاهعٓة التابعة لمجاهعة 
كبهكافقة عهٓد الكمٓة أك الهعٍد , هف ا٘دارة الطبٓة بالجاهعة أك الهستشفِ الجاهعْ 
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ىائب رئٓس الجاهعة / أك هف ٓىكب عىً باٖهتحاىات كاعتهاد السٓد اٖستاذ الدكتكر 
 .لشئكف التعمٓـ كالطٛب

ٓهكف عقد لجاف خاصة لمهعتقمٓف بهكافقة ىائب رئٓس الجاهعة لشئكف التعمٓـ كالطٛب - 
عهٓد الكمٓة أك الهعٍد الهختص بىاء / بىاء عمِ عرض هف السٓد اٖستاذ الدكتكر 

عمِ خطاب هف إدارة السجف الهتكاجد بً الطالب كذلؾ بداخؿ الجاهعة أك بالسجف 
كذلؾ فِ الهرحمة الجاهعٓة اٖكلِ فقط كتتككف المجىة الخاصة هف , الهحدد فقط 

ف عمِ اٖقؿ أحدٌها هف بٓف أعضاء ٌٓئة التدٓرس ترسؿ لٍـ أٓاـ اٚهتحاىات  عضٓك
الهقررة عمٍٓـ فِ هقر حبسٍـ كتبدأ المجاف الخاصة كتىتٍِ فِ ذات الهكاعٓد 

 .الهعهكؿ بٍا فِ اٖهتحاىات
ٓحظر تهاهآ عقد ال لجىة خاصة لْ طالب بعد بدء اهتحاف الهادة بالفعؿ كتحت ال  -

 ظركؼ 
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 تعميهات الهشرفين عمى لجان االهتحاىات الههيكىة( 1)همحق رقم 
:- برجاء هراعاة االجراءات االتية خالل االهتحاىات الههيكىة 

  التاكد هف خٛؿ الهظركؼ الخاصة باٚهتحاىات هف كجكد أكثر هف صكرة لٛختبار
راعِ عىد تكٓزع كراسات اٖسئمة التالِ  :- ٓك

 1                2 3 4 1 2 3 
4 3 2 1 4 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 
4 3 2 1 4 3 4 

 اذا كان ٌىاك طالب هتغيب ىفترض وجودي وال يتم توزيع كراسة :-همحوظة ٌاهة 
. االسئمة الخاصة بً وذلك حتى يكون ٌىاك ثبات لىظام التوزيع الداخمى بالمجىة 

 ٓسمـ كؿ طالب كرقة ا٘جابة الههٓكىة كالتِ تختص باٚسئمة الهكضكعٓة  -
 :-ٓهٕ الطالب البٓاىات الخاصة عمِ كرقة اٚجابة الههٓكىة كالهتضهىة  -

o     ِالكمٓة                                        الفصؿ الدراس
o   اسـ الطالب                                  رقـ الجمكس
o  اسـ الهقرر                                    ككد الهقرر

 ورقة االجابة الههيكىةعمِ  ( 1,2,3,4)ٓىقؿ الطالب رقـ  ىهكذج كراسة اٖسئمة  -
هف كتابة اسـ الطالب عمِ كرقة التاكد  بالمجىة يجب عمى الهالحظٌاـ جدآ ك

ىقل الطالب لرقم االختبار بصورة صحيحة اثىاء اٚجابة هىذ بدآة اٖختبار ك 
 االهتحان

 ككؿ رقـ عمِ حدي فِ رقم الجموس يجب عمى الطالب كتابتً بالترتيبعىد كتابة  -
جب هٛحظة أىً ٚ ٓجب اف ٓظمؿ الطالب أكثر هف رقـ كاحد  الصؼ الخاص بً ٓك

 فِ ىفس الصؼ 
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التاكٓد عمِ استخداـ الطٛب القمـ الرصاص اك اٚزرؽ اك اٚسكد فقط كعدـ  -
 استخداـ اٖلكاف اٚخرل 

التىبٓة عمِ الطٛب بعدـ الكتابة عمِ كرقة اٚجابة الههٓكىة غٓر البٓاىات الخاصة  -
كتظمٓؿ اٚجابات الخاصة باٚختبار فقط حتِ ٚ تكثر عمِ عهمٓة التصحٓح 

 اٚلكتركىِ 
جب التىىبٓة بعدـ استخداـ الككٓركتكر ىٍائٓآ اك شطب اجابة ككضع ال عٛهات  - ٓك

 اخرل 
 صفرآ ٓجب التىبٓة باىً ٚ ٓعتد با٘جابة عىد إختٓار إجابتٓف كتحسب درجة السؤاؿ  -
ٓجٓب الطالب عمِ اٚسئمة الهكضكعٓة بتظمٓؿ الهكاف الهىاسب لٙجابة الصحٓحة   -

 تظمٕٓ كاهٛ هف كجٍة ىظري 
ٚ ٓجكز ٖحد قراءة أسئمة اٚختبار لمطٛب كفِ حالة كجكد هشكمة ٓستدعِ استاذ  -

 الهادة اك رئٓس الكىتركؿ أك الهشرؼ العاـ عمِ اٚهتحاىات 
 كراسة االسئمةداخؿ ورقة االجابة الههيكىةبعد اٚىتٍاء هف ا٘جابة ٓضع الطالب  -

  الِ الهٛحظ بالمجىة ويسمم كالٌها
 عف عدد الحضكر فِ كؿ لجىة الِ جهيع كراسات األسئمة الزائدةضركرة تسمٓـ  -

 الكىتركؿ الهختص 
بورقة االسئمة الهوضوعية او ورقة ٚ ٓسهح الهٛحظ بخركج ال طالب هف المجىة  -

 االجابة الههيكىة
 التأكد هف تكقٓع الطٛب كالهٛحظٓف قبؿ تسمٓـ اٚكراؽ لمكىتركؿ  -
 تسمـ جهٓع اٖكراؽ الِ الكىتركؿ الهختص  -
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تعميهات اإلجابة الخاصة بكراسات األسئمة الهوضوعية ( 2)همحق رقم 
س  شعار الكمٓة شعار جاهعة قىاة السٓك

س  ....... .........كمٓة جاهعة قىاة السٓك
............... الفرقة :......... اهتحاف الفصؿ الدراسِ 

.    .............الشعبة  ............................قسـ 
....... زهف اٚهتحاف ...... ....................الهادة 

..  ......عدد اٚسئمة ...... ....عدد صفحات اٚختبار 
  1,2,3,4كرقة اٚسئمة  ىهكذج   

 تعميهات االختبار
:- عزيزى الطالب الرجاء قراءة التعميهات التالية بدقة 

 .ٚ تضع اك تكتب ال عٛهات عمِ كراسة اٚسئمة -
 .ٓكجد اكثر هف ىهكذج لمهادة اٚهتحاىٓة هختمفة الترتٓب كاٚستجابات -
 .هٛحظة الهدة الزهىٓة لٛختبار كعدد اٚسئمة بالكراسة -
 .ههىكع استخداـ الككٓركتكر اك شطب اجابة ككضع ال عٛهات اخرل -
ٓستخدـ القمـ الرصاص أك كبعد التاكد هف اٚجابة الصحٓحة ٓستخدـ القمـ الجاؼ  -

وههىوع  اٚخرل وههىوع استخدام األلواناٚزرؽ اك اٚسكد اك القمـ الرصاص فقط  
 . كتظمؿ الدائرة جٓدا كها هكضح بالهثاؿ بكراسة اٚجابة الههٓكىةاستخدام القمم الحبر

همحكظة ٚ تضع ال عٛهات بدخؿ الدائرل كاٚجابة الصحٓحة ٓتـ تظممٍا فقط  -
 .بالكاهؿ

 .صفرآفِ حالة اختٓار اجابتٓف ٚ ٓعتد بٍها كتحسب درجة اٚجابة لمسؤاؿ  -
راعِ اٚجابة عمِ جهٓع اٖسئمة -  .ٓجب اٚجابة بدخؿ الكرقة الههٓكىة فقط ٓك
 .تكتب جهٓع البٓاىات فِ الهكاف الهخصص بكرقة اٚجابة الههٓكىة -
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 اك 2اك 1 )ضركرة التاكٓد عمِ كتابة رقـ  اٚختبار طبقا  لكرقة اٚسئمة الخاصة بؾ  -
 . (4 اك 3
 (د),(ج),(ب),(أ)باٚسئمة اختٓار هف هتعدد اقرا السؤاؿ بعىآة شدٓدة كالبدائؿ اٖربعة  -

ا كقـك بتظمٓؿ الدائرة بالكاهؿ حتِ ٓستطٓع الجٍاز  تخٓر اجابة كاحدة فقط كحدد رهٌز
 .قراءتٍا

كفِ  (أ)باسئمة الصح كالخطأ اقرا السؤاؿ بعىآة كاختار فِ حالة اٚجابة الصحٓحة  -
 .(ب)حالة اٚجابة الخطأ ٓختار 

قـك داخل كراسة االسئمةبعد اٚىتٍاء هف اٚهتحاف ضع كرقة اٚجابة الههٓكىة  -  ٓك
 .بتسميم لمهالحظ
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 البياىات الخاصة بهظاريف أوراق األسئمة الهوضوعية (   3  )همحق 

س  -  جاهعة قىاة السٓك
 هعٍد / كمٓة  -
 20لعاـ            ( الثاىِ –اٖكؿ  )اهتحاف الفصؿ الدراسْ  -

 أوراق اإلجابة اإللكتروىية   

 ...................... الشعبة ...................... القسـ  -
 .........................الهادة .............الفرقةالدراسٓة  -
 .....................الزهف ...................تآرخ ا٘هتحاف  -
 ...............هكاىالمجىة .................رقـ المجىة -
 ......إلِ ............رقـ الجمكس هف  -
 = ..................عدد اٖكراؽ ا٘لكتركىٓة = عدد الطٛب  -
 ...............................هحهكؿ .ت.......................... أستاذ الهادة  -

 المجىة ا٘هتحاىٓة
 ............................................هحهكؿ .ت-.....................1  -
 ...........................................هحهكؿ .ت-......................2 -
 .........................................       هحهكؿ . ت-..................... 3 -
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 ىهوذج لورقةإجابة الكتروىية لجاهعة قىاة السويس (  5  )همحق رقم 
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 جدول بأحصائية الحضور والغياب لتسميم األوراق اإلهتحاىية  (  5  )همحق رقم 

عدد الطالب  القسم/ الشعبة  الفرقة الهادة
 الحضور

عدد الطالب 
 الهتغيبين

 إجهالى عدد الطالب

 (األوراق اإللكتروىية  )

 توقيع عضو الكىترول الهستمم تاريخ التسميم
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 طمب إعادة رصد درجات (   6   )همحق 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور

..... تحٓة طٓبة كبعد,
/ .........  برجاء التكـر بالهكافقة عمِ إعادة رصد درجاتْ فْ هادة 

/ 201لمعاـ الجاهعْ   /....... فْ الفصؿ الدراسْ/.......... حٓث اىىْ بالفرقة 
201 .

...... كتفضمكا بقبكؿ فائؽ اٚحتراـ كالتقدٓر ,
هقدهً لسٓاتكـ  -

/..................... الطالب -
/................... الفرقة  -
/........... تمٓفكف الطالب -
. اجتهعت كٛ هف أعضاء المجىة

التوقيع  األسم  أعضاء المجىً م 
   (رئيسا)وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  1
   (عضواً )رئيس الكىترول 2
   (عضواً )استاذ الهادة  3
   (عضواً )شئون الطالب 4

 

................................................... وجد أن 
الهجهوع تحريري عهمي اعهال السىً شفوي  

     قبل 
     بعد 
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 تقريرضبطحالةهخالفةالىظهةاالهتحاىات( 7)همحق رقم 
تعبأ هن قبل هشرف المجىً 

:  اسم الهادة:                   الفصل الدراسي20/      20:          العام الجاهعي

: الكمية:  اسم الطالب
: رقم الجموس: الفرقة

: االختبارالذيتهتفيٍحالةالضبط

اسم استاذ الهادة الشعبة ساعات الهقرر  اسهالهقرر رقهورهزالهقرر
     

 :وقتضبطالهخالفة:الساعة                    التاريخ:اليوم:هوعداالهتحان

: السيد األستاذ وكيل الكمية لشئون التعميم و الطالب
احيط سيادتكم عمها بأن تم ضبط الطالب 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 :اسهالهراقبوتوقيعً : :                                       وتوقيعً المجىًاسههشرف
: )يرجىكتابةرأيكهفيحالةالضبطواالدواتالهستخدهةوعالقتٍاباالهتحان( رأي أستاذةالهادة -

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

: توقيع أستاذ الهادة
 عهيد الكمية/ السيد األستاذ -
بعدالتأكدهىالهعموهاتالواردةفيالتقريراعالٌوارفاقالوثائقالهتعمقةبضبطالحالةالهخالفة،ىرجوهىكهاتخاذهاتروىٍهىاس -

. با

و تفضموا بقبول وافر األحترام و التقدير 

وكيل الكمية لشئون التعميم و الطالب 
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  تىظيم الجاهعات فيها يتعمق باالهتحاىاتقاىون  (8)همحق 

 : الدراسة واالهتحان 
جكز أف تككف الدراسةعمِ أساس ىظـ  – ٧٩هادة  تككف الدراسة عمِ أساس ىظاـ السىة الكاهمة, ٓك

  . ٖحكاهالمكائح الداخمٓة لمكمٓاتً الهراحػؿ أك الفػصمٓىالدراسٓٓف أك أم ىظاـ أخر طبقا

جكز لهجمس الكمٓةالترخٓص )٥ )٨٠هادة  ٚ ٓجكز لمطالب أف ٓبقْ بالفرقة أكثر هف سىتٓف, ٓك
لمطٛب الذم قػضكا بفرقٍـ سىتٓف فْ التقدـ إلِ اٚهتحاف هف الخارجفْ السىة التالٓة فْ الهقررات 
 التْ رسبكا فٍٓا, كذلؾ فٓها عد طٛبا٘عدادٓة كالفرقة اٖكلِ فْ الكمٓات التْ لٓسبٍا  فرقة إعدادٓة

 . 

جكز الهجمس الكمٓة عٛكة عمِ ها تقدـ الترخٓص لطٛب الفرقة قبٛلىٍائٓة كالفرقة الىٍائٓة  ٓك
  . بفرصتٓف إضػافٓتٓف لمتقػدـ إلِ اٚهتحاف هىالخارج

كبالىسبة إلِ الكمٓات التْ تككف هدة الدراسة بٍا خهس سىكات عمىاٖقؿ ٓعاهؿ طٛب الفرقة الثاىٓة 
بالكمٓات التْ بٍا  فرقػة إعدادٓة ككذلكطٛب الفرقة الثالثة بالكمٓات التْ لٓس بٍا فرقة إعدادٓة 

ذا رسب طالب الفرقة الىٍائٓة فٓها ٚ ٓٓزد عمِ ىصفعدد هقررات  هعاهمة طٛبالفرقة قبؿ الىٍائٓة, كا 
ٌذي الفرقة أك فْ الهقرر الكاحد فْ الكمٓات التْ ٓدرس بٍا هقرركاحد فْ السىة الىٍائٓة كذلؾ 
 ). بصرؼ الىظر عف الهقررات الهختمفة هف فرقسابقة رخص لً فْ اٚهتحاف حتِ ٓتـ ىجاحً

ذا تخمؼ الطالب عف دخكؿ اٚهتحاف بعذر قٍرم ٓقبمً هجمس الكمٓةفٛ ٓحسب غٓابً رسكبا)6 ً كا 
جكز فْ حالة  بشرط أٚ ٓٓزد التخمؼ عػف فرصتٓف هتتالٓتٓف أكهتفرقتٓف خٛؿ سىْ الدراسة بالكمٓة ٓك

عتبر الطالب الهتغٓب عف )7). الضركرة بقرار هف هجمسالجاهعة هىح فرصػة ثالثػة لمطالب ٓك
  . ًبتقدٓر ضعٓؼ جداً اٚهتحاف بغٓر عذر هقبكؿ راسباَا 

ٓعاد اهتحاف الطالػب فْ  -٨1هادة  ٚ ٓككف الىقؿ هف فرقة إلِ أخرم إٚ فْ بدآة العاـ الجاهعْ ٚك
  . أقػساـ المٓػساىس أك البكالكٓركس فْ الهقرر الذم ىجحفًٓ

بالىسبة ٚهتحاف الفرقة الىٍائٓة تقترح ٌٓئة هكتب لجىة كؿ قطاع هىقطاعات التعمٓـ  -٨٢هادة 
الجاهعْ تشكٓؿ لجاف ثٛثٓة هشتركة هف أساتذة الجاهعاتالحالٓٓف أك السابقٓف ٚهتحاىات كؿ هادة 
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كٓشترؾ أعضاء كؿ لجىة فْ كضع اٚهتحاف  . هف الهكاد الداخمة فْ اختصاصٍابالىسبة لكؿ كمٓة
ككف هقرر المجىة  الهقرر فْ كؿ كمٓة هع هىٓختاري هف هجمس الكمٓة هف أعضاء ٌٓئة التػدٓرس بٍا ٓك

 . ا ٓبمغ إلىالجاهعة كلجىة القطاعتًعف هٛحظاً أقدهاٖساتذة العاهمٓف بٍا , كتقدـ المجىة تقٓررا
كٓصدر بتشكٓؿ المجاف السابقة قرار هف رئٓس الهجمس اٖعمِ لمجاهعات 

لمتقدٓرات التٓٓحصؿ عمٍٓا هع ً ٓحسب التقدٓر العاـ لىجاح الطالب عف كؿ فرقة كفقا -٨٣هادة 
هراعاة أٚ ٓٓزد تقدٓري عف هقبكؿ فْ الهقرر الذم سبؽ أف رسبفًٓ أك تغٓب عىً بدكف عذر هقبكؿ, 

  . أها إذا كاف قد تغٓب بعذر هقبكؿ فٓحسب لٍتقدٓر الىجاح الذم ٓحصؿ عمًٓ

  :  ٓقدر ىجاح الطالب فْ اهتحاىات كؿ فرقة بأحد التقدٓرات أتٓة-٨٤هادة 
 هقبكؿ-جٓد- ًجٓدا جدا– ههتاز 

  : أها رسكب الطالب فٓقدر بأحد التقدٓرات أتٓة
 ًضعٓؼ جدا– ضعٓؼ 

ككف تطبٓؽ التقدٓرات السابقة كفقا ذا تضهف اٚهتحاف ً ٓك لمىظاـ الذم تعٓىً المكائح  الداخمٓة لمكمٓات كا 
اً فْ أحػد الهقػررات اهتحاىا ٓر ً فٓعتبر الغائب عف اٚهتحاف التحٓررم غائباً أك عهمٓاً كأخر شفكٓاًتحٓر

  . فٓاهتحاف الهقرر ٚك ترصد لػً درجػات بشأىً
  : ٓقدر ىجاح الطالب فْ درجة المٓساىس أك البكالكٓركس بأحد التقدٓرات أتٓة(٨-) ٨٥هادة 
 هقبكؿ– جٓد ً – جٓد جدا– ههتاز 

حسب التقدٓر العاـ لمطٛب فْ درجة المٓساىس أك البكالكٓركس عمىأساس الهجهكع الكمْ لمدرجات  ٓك
  . لٍذا الهجهكعً التْ حصمكا عمٍٓا فٓكؿ السىكات الدراسٓة, كهآتـ ترتٓبٍـ كفقا

هىح الطالب هرتبة الشرؼ إذا كاف تقدٓري الىٍائْ ههتاز أك جٓدجدا كعمِ أٚ ٓقؿ تقدٓري العاـ فْ ً ٓك
كٓشترط لحصكؿ الطالب عمِ هرتبة ً أٓة فرقة هف فرؽ الدراسة عدا الفرقةا٘عدادٓة عف جٓد جدا

  .الشرؼ إٚ ٓككف قدرسب فْ أم اهتحاف تقدـ لػً كأٓة فرقة عد الفرقة ا٘عدادٓة
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 القسم الثالث الدراسات العميا
تحدد المكائح الداخمٓة لمكمٓات ىظاـ اهتحاف هقررات الدراسات العمٓا كفرص التقدـ ( – ٢ )٩٥هادة 

  . لٍذا اٚهتحاف
  : ٓقدر ىجاح الطالب فْ اهتحاىات الدراسات العمٓا بأحد التقدٓرات أتٓة -٩٦هادة 
  . هقبكؿ- جٓد- ًجٓد جدا– ههتاز 

  : أها رسكب الطالب فٓقدر بأحد التقدٓٓرف أتٓٓف
 ًضعٓؼ جدا– ضعٓؼ 

ككف تطبٓؽ التقدٓرات السابقة كفقا   . لمىظاـ الذم تعٓىً المكائح الداخمٓةً ٓك
ذا تضهف اٚهتحاف فْ أحد الهقررات اهتحاىا اً كا  ٓر فٓعتبر الغائب عف ً أك عهمٓاًكآخر شفكٓاً تحٓر

  . فْ اهتحاف الهقررٚك ترصد درجات بشأىًً اٚهتحاف التحٓررم غائبػا

تحدد المكائح الداخمٓة لمكمٓات إجراء التسجٓؿ لدرجتْ الهاجستٓركالدكتكراي كالهدة التْ  -٩٧هادة 
ٓسقط التسجٓؿ بعدٌا إٚ إذا رأل هجمس الكمٓةا٘بقاء عمِ التسجٓؿ لهدة أخرل ٓحددٌا بىاء عمِ 

  . تقٓرر الهشرؼ

ٓشرؼ عمِ تحضٓر ًبىاء عمِ اقتراح هجمس القسـ الهختص استاذا– ٓعٓف هجمس الكمٓة  -٩٨هادة 
جكز أف ٓتعدد  الرسالة كلمهجمس أف ٓعٍد با٘شراؼ عمِ الرسالة ٖحداٖساتذة الهساعدٓف ٓك

ػـ , كفْ ٌذي الحالة ٓجكز لمهدرسٓف اٚشتراؾ  الهشرفكف هف بٓف أعضاء ٌٓئة التدٓرس أكهف غٌٓر
  . فْ ا٘شراؼ

كفْ حالة قٓاـ الطالب ببحث خارج الجاهعة ٓجكز هكافقة هجمس الكمٓة أف ٓشترؾ فْ ا٘شراؼ أحد 
  . البحث بٍاالهتخصصٓف فْ الجٍة الػتْ ٓجرم

 إذا بٍـٓجكز أف ٓىفرد با٘شراؼ عمِ رسائؿ الهاجستٓر كالدكتكراي رؤساءالجاهعات كىكا -٩٩هادة 
هٓف  كاف التسجٓؿ فْ الجاهعة التْ ٓعهمكف  بٍا , فإذا كاىالتسجٓؿ فْ جاهعة أخرل جاز لٍـ ٖك
ستهر أشرافٍـ أك هشاركتٍـ فْ ا٘شراؼ عمِ  الهجمس اٖعمِ لمجاهعات اٚشتراؾ فٓاٖشراؼ ٓك

  . الرسائؿ التْ سجمت تحتإشرافٍـ قبؿ شغؿ هىاصبٍـ
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فْ حالة إعارة الهشرؼ عمِ الرسالة إلِ جٍة خارج الجاهعة ٓقدـ إلىهجمس الكمٓة  -1٠٠هادة 
عف الهدل الذم كصؿ إلًٓ الطالب فْ إعداد الرسالة, كفٓضكء ذلؾ ٓعٓف الهجمس هف ٓحؿ ً تقٓررا

  . هحمً أك هف ٓىضـ إلًٓ فْ ا٘شراؼ

لظركؼ ً ٓضع الهجمس اٖعمِ لمجاهعات الىظاـ الذم ٓكفؿ التفرغ لمدراسات العمٓا كفقا -1٠1هادة 
  . الكمٓات الهختمفة

إلِ هجمسالقسـ عف هدل ً ٓقدـ الهشرؼ عمِ الرسالة فْ بدآة كؿ عاـ جاهعْ تقٓررا -1٠٢هادة 
عرض ٌذا التقٓرر عمِ هجمس الكمٓة كلهجمس الدراسات العمٓا كالبحكث  . تقدـ الطالػب فْ بحكثػً ٓك

  . بىاء عمِ اقتراح هجمس الكمٓة إلغاء قٓد الطالب عمِ ضكء ٌذا التقآرر– 

إلِ هجمس ً ٓقدـ الهشرؼ أك الهشرفكف عمِ الرسالة بعد اٚىتٍاء هف إعدادٌاتقٓررا -1٠٣هادة 
باقتراح تشكٓؿ لجىة الحكـ ً القسـ الهختص عػف هػدل صٛحٓتٍا لمعرض عمِ لجىة الحكههشفكعا

هف الىسخ تحددي المكائح ً لمعرض عمِ هجمس الكمٓة كعمػِ الطالػب أف ٓقدـ إلِ الكمٓة عدداً تهٍٓدا
  . الداخمٓة

ٓشكؿ هجمس الكمٓة لجىة الحكـ عمِ الرسالة هف ثٛثة أعضاء أحدٌهالهشرؼ ( – ٣ )1٠٤هادة 
ككف رئٓس المجىة  عمِ الرسالة كالعضكاف أخراف هف بٓف اٖساتذة كاٖساتذة الهساعدٓىبالجاهعات ٓك
. أقدـ اٖساتذة, كفْ حالة تعدد الهشرفٓف ٓجكزأف ٓشترككا فْ المجىة عمِ أف ٓككف لٍـ صكت كاحد

جكز أف ٓككف العضكاف أكأحدٌها هف اٖساتذة السابقٓف أك ههػف فْ هستكاٌـ العمهْ هف  ٓك
اٖخصائٓٓف كذلكبشرط أف ٓككف أحدٌها عمِ اٖقؿ هف خارج الكمٓة بالىسبة لرسائؿ الهاجستٓركهػف 

تـ اعتهاد تشكٓؿ لجىة الحكـ عمِ ىائب رئٓس الجاهعة  . خارج الجاهعة بالىسبة لرسائؿ الدكتكراي ٓك
  . لشئكف الدراسات العمٓا كالبحكث

ً عمهٓاً تتـ هىاقشة الرسائؿ عٛىٓة كٓقدـ كؿ عضك هف أعضاء لجىة الحكهتقٓررا -1٠٥هادة 
عف الرسالةكىتٓجة الهىاقشة كتعرض جهٓعٍا عمِ ً عمهٓاً عف الرسػاؿ ة كتقػدـ المجىة تقٓرراً هفصٛ

جكز أٚ ً لجىة الدراسات العمٓا كالبحكث بالكمٓةفهجمس الكمٓػة تهٍٓدا لعرضٍا عمِ هجمس الجاهعة, ٓك
  . لها تىص عمًٓ المكائح الداخمٓةً تجرم الهىاقشةفْ بعض الكمٓات كفقا
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لس ٖحكاهالمكائح الداخمٓة, كً تحدد تقدٓرات كؿ هف درجتْ الهاجستٓر كالدكتكراي كفقاَا  -1٠٦هادة 
الجاهعة بىاء عمػِ اقتراح لجىة الحكـ أف ٓقررتبادؿ الرسالة هع الجاهعات اٖجىبٓة إذا كاىت جدٓرة 

  . بذلؾ كها أف لمجىةالحكـ أف تكصْ بىشر الرسالة عمِ ىفقة الجاهعة

الهجمس الكمٓة بىاء عمِ اقتراح لجىة الحكـ عمِ الرسالة أف ٓرخصممطالب الذم لـ  -1٠٧هادة 
تقرر أٌمٓتً لدرجة الهاجستٓر أك الدكتكراي فْ إعادة تقدٓهرسالتً بعد استكهاؿ أكجً الىقص أك تقدٓـ 

  .رسالة أخرل

 القسم السادس ىظام تأديب الطالب
الطٛب الهقٓدكف كالهىتسبكف كالهرخص لٍـ بتأدٓة اهتحاف هف الخارج كالهستهعكف  -1٢٣هادة 

  . خاضعكف لمىظاـ التأدٓبْ الهبٓف فٓها بعد

  : ٓعتبر هخالفة تأدٓبٓة كؿ إخٛؿ بالقكاىٓف كالمكائح كالتقالٓد الجاهعٓة كعمِ اٖخص -1٢٤هادة 
  . اٖعهاؿ الهخمة بىظاـ الكمٓة أك الهىشأة الجاهعٓة .16
تعطٓؿ الدراسة أك التحٓرض عمًٓ أك اٚهتىاع الهدبر عف حضكرالدركس كالهحاضرات  .17

  . كاٖعهاؿ الجاهعٓػة اٖخػرل الػتْ تقضْ المكائح بالهكاظبةعمٍٓا
  . كؿ فعؿ ٓتىافِ هع الشرؼ كالكراهة أك هخؿ بحسف سٓر كسمكؾ داخؿ الجاهعة أك خارجٍا .18
  . كؿ إخٛؿ بىظاـ اهتحاف أك الٍدكء الٛـز لً ككؿ غش فْ اهتحاف أك شركع فًٓ .19
  . كؿ إتٛؼ لمهىشآت كاٖجٍزة أك الهكاد أك الكتب الجاهعٓة أك تبدٓدٌا .20
كؿ تىظٓـ لمجهعٓات داخؿ الجاهعة أك اٚشتراؾ فٍٓا بدكف ترخٓص سابؽ هف السمطات  .21

  . الجاهعٓة الهختصة
تكٓزع الىشرات أك إصدار جرائد حائط بأٓة صكرة بالكمٓات أك جهع تكقٓعات بدكف ترخٓص  .22

  . سابؽ هف السمطات الجاهعٓة الهختصة
  . اٚعتصاـ داخؿ الهباىْ الجاهعٓة أك اٚشتراؾ فْ هظاٌرات هخالفة لمىظاـ العاـ كأداب .23
فًٓ كٓضبط فْ حالة تمبسٓخرجً العهٓد ً فْ اهتحاف أك شركعاً كؿ طالب ٓرتكب غشا -1٢٥هادة 

عتبر الطالب راسبا حـر هف دخكؿ اٚهتحاف فٓباقْ الهكاد ٓك ً أك هف ٓىكب عىػً هػف لجىة اٚهتحاف ٓك
حػاؿ  إلىهجمػس التأدٓب أها فْ اٖحكاؿ اٖخرل فٓبطؿ اٚهتحاف  . فْ جهٓع هكاد ٌذا اٚهتحاف ٓك
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بقرار هف هجمس التأدٓب أكهجمس الكمٓة كٓترتب عمًٓ بطٛف الدرجػة العمهٓػة إذا كاىت قد هىحت 
  . لمطالبقبؿ الكشؼ عف الغش

  : العقكبات التأدٓبٓة ٌْ -1٢٦هادة 
  . التىبًٓ شفاٌة أك كتابة .1
  . ا٘ىذار .2
الحرهاف هف حضكر دركس أحد الهقررات لهدة ٚ  .4 -الحرهاف هف بعض الخدهات الطٛبٓة .3

  . ًتجاكز شٍرا
 ًالفصؿ هف الكمٓة لهدة ٚ تجاكز شٍرا .4
  . الحرهاف هف اٚهتحاف فْ هقرر أك أكثر .5
  . كقؼ قٓد الطالب لدرجة الهاجستٓر أك الدكتكراي لهدة ٚ تجاكز شٍٓرف أك لهدة فصؿ دراسْ .6
  . إلغاء اهتحاف الطالب فْ هقرر أك أكثر .7
  . ًدراسٓاً الفصؿ هف الكمٓة لهدة ٚ تجاكز فصٛ .8
  . الحرهاف هف اٚهتحاف فْ فصؿ دراسْ كاحد أك أكثر .9

  . حرهاف الطالب هف القٓد لمهاجستٓر أك الدكتكراي هدة فصؿ دراسْ أك أكثر .10
  . الفصؿ هف الكمٓة لهدة تٓزد عمِ فصؿ دراسْ .11
بمغ قرار الفصؿ إلِ الجاهعاتاٖخرل كٓترتب عمًٓ عدـ  .12 الفصؿ الىٍائْ هف الجاهعة ٓك

  . صٛحٓة الطالب لمقٓد أك التقػدـ إلِ اٚهتحاىات فٓجاهعات جهٍكٓرة هصر العربٓة
جب إبٛغ القرارات إلِ كلْ  جكز اٖهر بإعٛف القرار الصادر بالعقكبة التأدٓبٓة داخؿ الكمٓة ٓك ٓك

  . أهر الطالب
  . كتحفظ القرارات الصادرة بالعقكبات التأدٓبٓة عدا التىبًٓ الشفكم فْ همؼ الطالب

كلهجمس الجاهعة أف ٓعٓد الىظر فْ القرار الصادر بالفصؿ الىٍائْ بعد هضْ ثٛث سىكات عمِ 
 .صدكر القرارخ اٖقؿ هف تارم

  : الٍٓئات الهختصة بتكقٓع العقكبات ٌْ -1٢٧هادة 
كلٍـ تكقٓع العقكبات اٖربعاٖكلْ الهبٓىة فْ الهادة السابقة : اٖساتذة كاٖساتذة الهساعدكف .5

  . عها ٓقع هػف الطػٛب أثىػاء الدركسكالهحاضرات كاٖىشطة الجاهعٓة الهختمفة
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كلً تكقٓع العقكبات الثهاىْ اٖكلِ الهبٓىة فٓالهادة السابقة, كفْ حالة حدكث : عهٓد الكمٓة .6
اضطراب أك إخػٛؿ بالىظػاـ ٓتسبب عىً أك ٓخشىهىً عدـ اىتظاـ الدراسة أك اٚهتحاف ٓككف 

لعهٓد الكمٓة تكقٓع جهٓعالعقكبات الهبٓىة فْ الهػادة الػسابقة عمِ أف ٓعرض اٖهر خٛؿ 
أسبكعٓف هىتآرخ تكقٓع العقكبة عمِ هجمس التأدٓب إذا كاىت العقكبة بالفػصؿ الىػٍائْ هػف 

الجاهعة, كعِ رئٓس الجاهعة بالىسبة إلِ غٓر ذلؾ هف العقكبات كذلؾ بالىظرفْ تأٓٓد 
  . العقكبة أك إلغائٍا أك تعدٓمٍا

كلً تكقٓع جهٓع العقكبات الهبٓىة فْ الهادةالسابقة عد العقكبة اٖخٓرة, كذلؾ : رئٓس الجاهعة .7
بعد أخذ رأم عهٓد الكمٓػة, كلً أف ٓهىعالطالب الهحاؿ إلِ هجمس التأدٓب هف دخكؿ أهكىة 

  . الجاهعة حتِ الٓـك الهحددلهحاكهتً
  . كلً تكقٓع جهٓع العقكبات: هجمس التأدٓب .8
 إٚ بعد 126ٚ تكقع عقكبة هف العقكبات الكاردة فْ البىد الخاهس كها بعدي هىالهادة  -1٢٨هادة 

التحقٓؽ هع الطالب كمٓة كسهاع أقكالً فٓها ٌك هىسكبإلًٓ فإذا لـ ٓحضر فْ الهكعد الهحدد لمتحقٓؽ 
تكلِ التحقٓؽ هف ٓىتدبً عهٓد الكمٓة ٚك ٓجكز لعضك ٌٓئة التدٓرس  . سقط حقً فْ سهاع أقكالٍٓك

  . فْ هجالس التأدٓبً الهىتدب التحقٓؽ هع الطالب أف ٓككف عضكا
 127لمهادة ً القرارات التْ تصدر هف الٍٓئات الهختصة بتكقٓع العقكبات التأدٓبٓة كفقا -1٢٩هادة 

 تككف ىٍائٓة 
هف هجمس التأدٓبفْ خٛؿ أسبكع هف تآرخ ً كهع ذلؾ تجكز الهعارضة فْ القرار الصادر غٓابٓا

عتبر القرارحضكٓرا إذا كاف طمب الحضكر قد أعمف إلِ شخص ً إعٛىً إلِ الطالب أك كلْ أهري ٓك
  . الطالب أك كلْ أهري كتخمفالطالب عف الحضكر بغٓر عذر هقبكؿ

جكز لمطالب التظمـ هف قرار هجمس التأدٓب بطمب ٓقدهً إلِ رئٓسالجاهعة خٛؿ خهسة عشر  ٓك
عرض رئٓس الجاهعةها ٓقدـ إلًٓ هف تظمهات عمِ هجمس الجاهعة ً ٓكها هف تآرخ إبٛغً القرار ,ٓك

 .  لمىظر فٍٓا
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 الباب الخاهس في ىظام الدراسة واالهتحان وشئون الطالب
 

هع هراعاة أحكاـ ٌذا القاىكف, تحدد الٛئحة التىفٓذٓة هكعد بدءالدراسة كاىتٍائٍا  -1٦٧هادة 
  . كاٖسس العاهػة الهػشتركة لىظـ الدراسة كالقٓد كلىظهاٚهتحاف كفرصة كتقدٓراتً

كتحدد المكائح الداخمٓة لمكمٓات أك الهعاٌد التابعة لمجاهعة كمدائرة اختصاصٍا كفْ حدكد ا٘طار 
ىٍا كاٖحكاـ التفصٓمٓة لىظـ – العاـ الهقرر فْ القاىكف كفْ الٛئحةالتىفٓذٓة  الٍٓكؿ الداخمْ لتكٓك

  . القٓدبالدراسة كاٚهتحاف فٓها ٓخصٍا

المغة العربٓة ٌْ لغة التعمٓـ فْ الجاهعات الخاضعة لٍذا القاىكف, كذلؾ ها لـ ٓقرر  -1٦٨هادة 
  . هجمس الجاهعة فْ أحكاؿ أخرل استعهاؿ لغة أخرل

ككف أداء اٚهتحاف بالمغة التْ ٓدرس بٍا الهقرر, ك الهجمس الكمٓةفْ أحكاؿ خاصة أف ٓرخص  ٓك
  . لمطالب فْ ا٘جابة بمغة أخػرل بعد أخذ رأم هجمسالقسـ أـ اٖقساـ الهختصة

كتكضع رسائؿ الهاجستٓر كالدكتكراي بالمغة التْ ٓحددٌا هجمسالكمٓة بعد أخذ رأم هجمس القسـ 
 الهختص, كفْ جهٓع اٖحػكاؿ أف تككف الرسائمهشفكعة بهكجز كاؼ بالمغة العربٓة كآخر بمغة أجىبٓة

 . 

ٓجكز أف ٓعفِ الطالب فْ هرحمة البكالكٓركس أك المٓساىس هف حضكر بعضهقررات  -1٧٠هادة 
الدراسػة أك هػف أداء اٚهتحاىات فٍٓا, كذلؾ فٓها عدا هقرراتكاهتحاىات الفرقة الىٍائٓة إذا ثبت أىً 
حضر هقػررات تعادلٍػا أك أدم بىجػاح اهتحاىات تعادلٍا فْ كمٓة جاهعٓة أك هعٍد عمهْ هعترؼ  
ككف ا٘عفاء بقرار هف رئٓس الجاهعة بعد هكافقة هجمس شئكف التعمٓهكالطٛب  بٍها هف الجاهعة,ٓك

بىاء عمِ اقتراح هجمس الكمٓة أك الهعٍد الهختص بعد أخذ رأم هجمسالقسـ أك هجالس اٖقػساـ 
 . (36)الهختصة, كذلؾ دكف ا٘خٛؿ بحكـ الهادة 

ٓجكز أف ٓعفِ الطالب فْ هرحمة الدراسات العمٓا هف حضكر بعض هقرراتالدراسة  -1٧1هادة 
كهف اهتحاىاتٍا إذا ثبت أىً حضر هقررات ههاثمة كأدم بىجاحاٚهتحاىات الهقررة فْ كمٓة جاهعٓة 

أك هعٍد عمهْ هعترؼ  بٍها هف الجاهعة,كبػشرط أف تككف هدة الدراسة الٛزهة لمحصكؿ عمِ 
ككف ا٘عفاء بقرار 178 ك 177الدرجة العمهٓة أكثر هف سىةكذلؾ دكف إخػٛؿ بحكػـ الهػادت ٓف   ٓك
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هف رئٓسالجاهعة بعد هكافقة هجمس الدراسات العمٓا كالبحكث بىاء عمِ اقتراح هجمسالكمٓة أك الهعٍػد 
الهختص بعد أخذ رأم هجمس القسـ أك هجالس اٖقساهالهختصة, كذلؾ دكف إخٛؿ بحكـ الهادة 

(36). 

باتعمِ كسائؿ البحث  -1٧٧هادة   تشهؿ الدراسة لىٓؿ درجة الهاجستٓر هقررات دراسٓة عالٓة كتدٓر
ذا قٓهة ً كاسػتقراء الىتػائج ٓىتٍْ بإعداد رسالة تقبمٍا لجىة الحكـ,كٓشترط ٘جازتٍا أف تككف عهٛ

  . عمهٓة ٚك ٓجكز أف تقؿ الهدةالٛزهػة لىٓػؿ ٌذي الدرجة عف سىتٓف

عمِ البحث الهبتكر لهدة ٚ تقؿ عف سىتٓىتىتٍْ بتقدٓـ رسالة ً  تقـك الدكتكراي أساسا -1٧٨هادة 
جػكز أف ٓكمؼ الطالب ببعض الدراساتالهتقدهة طبقا لها تحددي المكائح الداخمٓة ً تقبمٍا لجىة الحكـ ٓك

ذا قٓهة عمهٓة ٓشٍد لمطالب بكفآتً الشخصٓة فْ ً كٓشترط ٘جازة رسالة الدكتكراٌأف تككف عهٛ
هثؿ إضافة عمهٓة جدٓدة   . بحكثٍكدراساتً ٓك

عمِ الطٛب الهشاركة فْ أعهاؿ الهؤتهرات العمهٓة لمكمٓة أك الهعٍد كالهؤتهرات  -1٧٩هادة 
  . ٖحكاـ الٛئحة التىفٓذٓةً العمهٓة لٗقػساـ كذلػؾ كفقػا

 ٓخضع الطٛب لمىظاـ التأدٓبْ, كتبٓف الٛئحة التىفٓذٓة ٌذا الىظاـ كتحدد العقكبات  -1٨٠هادة 
  . التأدٓبٓة
 لهجمس تأدٓب الطٛب تكقٓع جهٓع العقكبات التأدٓبٓة كلرئٓس الجاهعةكلعهٓد الكمٓة  -1٨1هادة 

  . كلٗساتذة الهساعدٓف تكقٓع بعض ٌذي العقكبات فْ الحدكدالهبٓىة لكؿ هىٍـ فْ الٛئحة التىفٓذٓة

 ٓصدر قرار بإحالة الطٛب إلِ هجمس التأدٓب هف رئٓس الجاهعة هف تمقاء ىفسً أك  -1٨٢هادة 
  . بىاء عمِ طمب العهٓد

  : ٓشكؿ هجمس تأدٓب الطٛب عمِ الكجً التالْ[( – 1 ) ]1٨٣هادة 
 ًعهٓد الكمٓة أك الهعٍد الذم ٓتبعً الطالب رئٓسا -
  . ككٓؿ الكمٓة أك الهعٍد الهختص -
  . أقدـ أعضاء هجمس الكمٓة أك الهعٍد الهختص -
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 ٚ ٓجكز الطعف فْ القرار الصادر هف هجمس تأدٓب الطٛب إٚ بطٓرقاٚستئىاؼ (2) 1٨٤هادة 
رفع اٚستئىاؼ بطمب كتابْ ٓقدـ هف الطالب إلِ رئٓس الجاهعةخٛؿ عشر ٓكها هف تآرخ إبٛغً ً ٓك
  . ًالقرار كعمًٓ إبٛغ ٌذا الطمب إلِ هجمسالتأدٓب اٖعمِ خٛؿ خهسة عشر ٓكها

شكؿ هجمس التأدٓب اٖعمِ عمِ الكجً التالْ   : ٓك
 ًىائب رئٓس الجاهعة الهختص رئٓسا -
  بٍاعهٓد كمٓة الحقكؽ أك أحد اٖساتذة -
  . أستاذ هف الكمٓة أك الهعٍد الذم ٓتبعً الطالب -

  . كٓصدر باختٓار اٖساتذة هف اٖعضاء قرار هف رئٓس الجاهعة
كفْ جهٓع اٖحكاؿ ٚ ٓجكز الحكـ بكقؼ تىفٓذ قرار هجمس تأدٓب الطٛب أك هجمس التأدٓب 

 .  اٖعمِ قبؿ الفصؿ فْ الهكضكع

  



110 
 

 الهراجع
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