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  في درجة اإلجازة االمتحانيةالقـواعـد                                   

 
  :جازة كما يليدرجة اإل من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات القواعد االمتحانية في الثالثالباب  حّدد الفصل الثاني من

   .وانتهائها وفق نظام الدراسة املتبع يف الكلية حيدد جملس التعليم العايل مواعيد بدء االمتحانات -
   .ويعدُّ راسباً فيه امتحان املقرر الذي مل حيقق فيه نسبة الدوام احملددة يف الالئحة الداخلية للكلية حيرم الطالب من التقدم إىل  -
 مل الذينء االمتحان بأسبوع على األقل،بناًء على اقرتاح جملس القسم وموافقة جملس الكلية، أمساء الطالب يعلن عميد الكلية قبل بد -

   .سبة الدوام املطلوبةن  حيققوا
   .املراقبني ويشرف على جلان االمتحان يدير عميد الكلية االمتحانات ويعني رؤساء القاعات -
  :تؤلف يف كل كلية  -

  .ملقرر جلنة امتحان          -
 .)جلنة املراقبة العامة (الرصد          -

  
  قـــدر  ن عضـــوين أو أكثــر بقــرار مــن عميــد الكليــة بنــاًء علـــى طلــب رئــيس القســم املخــتص، وخيتــارهممــ تؤلــف جلنــة االمتحــان يف كــل مقــرر

   ت الكتابيةاحد يف االمتحاناو   وجيوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو 0اإلمكان من أعضاء هيئة التدريس يف الكلية
 لـس جم  لكتابيـة واختبـار الطالـب شـفهياً وعمليـاً إذا كـان للمقـرر امتحـان شـفهي أو عملـي. وحيـددا تقوم جلنة امتحان املقـرر بتقـدير اإلجابـات

خيصـص جـزء باإلضافة إىل االمتحان الكتايب واملقررات اليت  الكلية يف مطلع كل عام دراسي املقررات اليت جيري فيها امتحان شفهي أو عملي
ا ألعمال   السنة من عالمة امتحا

 اإلداريـني،  نائبيـه، جلنـة املراقبـة العامـة ( الرصـد) مـن بـني أعضـاء اهليئـة التعليميـة والعـاملني يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفـه مـن
   وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات واملراجعة وإعداد نتائج االمتحان

 املتعلقة بنتائج امتحانات املقررات املختلفة لتعليم العايل بعد أخذ رأي جمالس اجلامعات القواعد الناظمةضع جملس اي  
  اية الدورة أوراق االمتحانـات  االمتحانية أن يؤلف جلاناً علمية بنـاء علـى اقـرتاح عميـد الكليـة املخـتص تـدرس عينـات مـن لرئيس اجلامعة يف 

   تقومي هذا األداء وتقدمي االقرتاحات الرتبوية املناسبة تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليبمن خمتلف االختصاصات من أجل 
   االمتحان أي طالب بعد توزيع األسئلة ال يدخل إىل قاعة   
 مدة االمتحـان. ولعميـد ومتناسبة مع  أسئلة االمتحانات الكتابية على أن تكون شاملة جلميع أجزاء املقرر ومتعدُّدة يضع القائم بتدريس املقرر

   .االقتضاء أن يقوم بوضعها من خيتاره عميد الكلية هلذا الغرض الكلية ورئيس القسم حق اإلطالع عليها. وجيوز عند
  0بداية العام الدراسي بناء على اقرتاح جملس القسم املختص مدة االمتحان الكتايب لكل مقرر، ويكون ذلك يف حيدد جملس الكلية  
  عليه يف درجـة اإلجـازة اجلامعيـة الـيت تقـدم إليهـا، شـهادة موقعـة مـن عميـد الكليـة ورئـيس يف مجيع مقررات اخلطة الدراسية املطبقةمينح الناجح 

ـــــــــــس ـــــــــــرتاح جمل ـــــــــــى اق ـــــــــــاء عل ـــــــــــيم العـــــــــــايل منـــــــــــوذج هـــــــــــذه الشـــــــــــهادة بن ـــــــــــس التعل ـــــــــــة اجلامعـــــــــــة، وحيـــــــــــدد جمل   اجلامعـــــــــــة املعني
 



 أن يعطــى  ية املطبقــة عليــه وثيقــة ختــرج يوقعهــا عميــد الكليــة أو مــن ينــوب عنــه، وجيــوزاخلطــة الدراســ يعطــى الطالــب النــاجح يف مجيــع مقــررات
درسها والعالمات اليت ناهلا، كمـا جيـوز أن يعطـى مـن يرغـب  الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبني فيها املقررات اليت

ا متضمنة أ من طالب أو خرجيي الكلية    .للتعليمات املتعلقة بذلك ياً من البيانات املذكورة يف هذه السجالت وفقاً مصدقة من واقع سجال
 مصدقة إال إذا أبرز ما يشري إىل براءة ذمته جتاه مجيع اجلهات املعنية يف اجلامعة ال ُيسلم الطالب شهادة اإلجازة أو أية وثيقة أو.   
 فيها إىل السـنة الدراسـية الـيت تليهـا وفـق النظـام الدراسـي املعتمـد   راسية املسجليضع جملس التعليم العايل األحكام الناظمة للنقل من السنة الد

الدراســة يف النظــام الفصــلي  ال ينقــل الطالــب مــن ســنة إىل أخــرى إذا كــان حيمــل أكثــر مــن أربعــة مقــررات مــن خمتلــف ســين ويف مجيــع األحــوال
املقـررات الـيت يكلـف  -لنسبة للطالب املقبول نقًال من جامعـة أخـرىبا–الرسوب  ال تدخل يف حسابو 0وأكثر من مقررين يف النظام السنوي

  الختالف املناهج واليت تعود إىل سنة أدىن من السنة اليت سجل فيها ا نتيجة
 حلقـــات البحـــث  –العمليـــة(أعمال الســـنة  الراســـب يف مقـــرر أو أكثـــر أن حيـــتفظ بعالماتـــه يف هـــذا املقـــرر يف مجيـــع االختبـــارات حيـــق للطالـــب

ـذه املقـررات، كمـا لـه أن يعيـد أعمـال السـنة ) أو ما يف حكمها من غري االمتحانات النظرية،…..  ويعفى يف هذه احلالة من الـدوام املتعلـق 
أو الســنة الدراســية، ويف هــذه احلالــة يطالــب  هلــذه املقــررات بنــاًء علــى طلــب خطــي يقدمــه للعمــادة خــالل الشــهر األول مــن الفصــل الدراســي

   .ط حقه يف العالمة السابقةبالدوام ويسق
 احملددة للتسجيل يتم التسجيل يف السنة الدراسية األعلى يف مطلع العام الدراسي يف املواعيد.  
 صفر إىل مئة درجة. ويعدُّ الطالب ناجحاً يف املقرر إذا حصل على تقدر عالمة امتحان كل مقرر من:  

بعـــد صـــدور هـــذه  التطبيقيـــة  علـــى األقـــل فـــي امتحـــان المقـــرر بالنســـبة للطالـــب المســـجل ألول مـــرة فـــي الكليـــات  ) درجــة60( -
  0يحدد مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات 0الالئحة

ي الكليـات الكليـات وكـذلك الطالـب المسـجل فـ ) درجة على األقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في بـاقي50( -
  0التطبيقية قبل صدور هذه الالئحة

 عالمة الطالب يف هذا املقرر تتكون من  كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتايب وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن إذا
 ويقرر جملس الكلية يف مطلع كل العملية أو أعمال السنة، درجات االمتحانات الشفهية أو جمموع درجات االمتحانات الكتابية مضافاً إليها

  .السنة الدراسية إال بقرار من جملس اجلامعة سنة دراسية، النسبة املئوية لكل من هذه االمتحانات، وال جيوز تعديل النسبة يف أثناء
 الالزمة لنيل درجة  اسةألول مرة بعد صدور هذه الالئحة مسجًال يف الكلية مدة تزيد على نصف مدة الدر  ال جيوز أن يبقى الطالب املسجل

   .السنوي ويضع جملس التعليم العايل القواعد الناظمة لذلك الطالب يف الكليات اليت تتبع النظام اإلجازة وجيرب الكسر ملصلحة
 0الالئحة العايل األحكام االنتقالية الالزمة ملعاجلة أوضاع الطالب املسجلني قبل صدور هذه يضع جملس التعليم  
 اليت يضعها جملس التعليم العايل يل الطالب ملدة ال تتجاوز السنتني، وذلك وفق القواعدجيوز توقيف تسج.   
 السنوي أن  مقررات على األكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاين، أو مقررين يف النظام يسمح لطالب السنة األخرية الذي حيمل أربع

  . العايل لذلك اليت يضعها جملس التعليم يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما، وذلك وفق القواعد
 متتالية  املذكورة يف الفقرة السابقة بالتقدم من خارج اجلامعة إىل أربع دورات امتحانية يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد املدة

ا فرص التسجيل   0تلي مباشرة الدورة اليت استنفد 
 ان الذي يتغيب عنهالصفر يف االمتح يعطى الطالب درجة.   
 املناسب وذلك إذا  تعاجل اخلطأ الذي يقع يف إعالن نتيجة الطالب االمتحانية ومل تتداركه كليته يف الوقت يضع جملس التعليم العايل القواعد اليت

  .هذا اخلطأ ثبت بنتيجة حتقيق أصويل جتريه إدارة اجلامعة أن ال يد للطالب يف ما
  
  



 :تب التاليةتمنح اإلجازة من المرا 
  :درجة على األقل تكون على النحو اآلتي 60لمقرر ا إذا كانت درجة النجاح في -أ

 ) فأكثر95معدًال عاماً قدره ( مرتبة الشرف إذا نال الطالب  -
  )90مادون ( ) إىل85مرتبة االمتياز إذا كان معدله العام ( - 
 )85( ) إىل مادون75مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام (  -
 )75) إىل مادون (65مرتبة جيد إذا كان معدله العام (  -
  ) 65) إىل مادون (60معدله العام ( مرتبة مقبول إذا كان  -

  :على األقل تكون على النحو اآلتي درجة 50إذا كانت درجة النجاح في المقرر  -ب
 ) فأكثر90قدره ( مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدًال عاماً   -
 )90) إىل مادون (80االمتياز إذا كان معدله العام ( مرتبة  -

  )80) إىل مادون (70مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام ( - 
 )70) إىل مادون (60إذا كان معدله العام ( مرتبة جيد  -

   )60إىل مادون () 50(مرتبة مقبول إذا كان معدله العام - 
 .والمصدقات، ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة لوثائقوتذكر هذه المرتبة في درجة اإلجازة وفي ا

دراسية هو المتوسط  هو المتوسط الحسابي لمعدالت سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة اإلجازة. ومعدل كل سنة والمعدل العام
  .ةالعائدة لتلك السن الحسابي للعالمات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات

 0نظام الساعات المعتمدة يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في -ج
  
 موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال االمتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على 

 :يقوم بها
 .من أعضاء اهليئة التعليمية   -
 .أعضاء اهليئة التعليمية معة من غريمن العاملني يف اجلا -
 .واملشرفني على اجلوانب التطبيقية من املندوبني إىل اجلامعة واملتعاقد معهم واحملاضرين -
 .من املكلفني من خارج اجلامعة -

  
 :االمتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي أعمال

  .أعمال املراقبة  -1
 .رجاألوراق االمتحانية ومشاريع التخ تصحيح -2
 .والعملية املشاركة يف إجراء االمتحانات الشفهية  -3
  .املشاركة يف أعمال جلنة املراقبة العامة (الرصد)  -4
 .يف القاعات االمتحانية لصاحل االمتحانات اخلدمة -5
  .التعليم العايل متصلة باالمتحانات املهام األخرى اليت يعدُّها جملس  -6
ا مبا ال يتعارض مع القواعد العامة لالمتحان الواردةكلية تتضمن الالئحة الداخلية لكل      .يف هذه الالئحة القواعد االمتحانية اخلاصة 

 
 


