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 خطة تقویم الطالب

یقوم الطالب فى ضوء محصلة انجازھم  ثحی  تقویم الطالب ھو منظومة متكاملة مع التدریس
 س بحیث یمكنھم القیاملالھداف التعلیمیة ثم تقدیم التغذیة الراجعة الى القائمین على التدری

المؤسسات التعلیمیة بأن تكون  صالح او تطویر التدریس ھذا و تنصح غالبیةإبتصحیح او 
ن إفات جودة التعلیم فحسب تعریو ھدافھ التعلیمیةأو  من المقرر متحانات نسخة كربونیةإلا

داء و تحصیل الطالب مقارنة أو موضوعیة لقیاس  دوریةالتقویم ھوعملیة منھجیة و
ستخدام الموارد الخاصة بالعملیة إدفة و كذا لقیاس فعالیة و كفاءة المستھبالمخرجات التعلیمیة 

 . التعلیمیة
ختبارات المختلفة إلدواتھ من اأالقیاس و و علینا ان نتذكر دائما بأن تقویم الطالب یشمل 

ن یشمل حزمة من طرق أمتحان إلفالبد ل. صالحیةإلاو  ضافة الى االجراءات التصحیحیة إلبا
ختبارات المختلفة إلالشمولیة و التكاملیة بین طرق الى إت المتعددة بحیث نصل ختباراإلا

 . ستفادة من ممیزات و تالشى عیوب كل طریقة منفردةإلابغرض تعظیم 
 اإلمتحانات

سبوع إلامن  الدراسى تبدأ دوریة خالل الفصل رمتحانات و تقاریإ  :الفصل  عمالأ -١
 .عشر من الدراسة  حتى اإلسبوع الثالث من الدراسة الثالث

  عمال الفصل نسبة من درجة المقرر طبقا لالئحة الكلیةأتمثل. 
  متحانات وتحدید موعدھا وموعد إلاجراء ھذه إالقائم بالتدریس ھو المسئول عند یكون

 . تقدیم التقاریر
 القائم بالتدریس ھو المسئول عند متحانات اثناء حصص التمارین و یكون إلتكون ھذة ا

 . متحانات وتحدید موعدھاإلاجراء ھذه إ
 طالع على إلقسام ویستطیع الطالب ااألداخل  عالن النتائجإقسام ألتابع السادة رؤساء ای

 . جابة و التقاریر ومراجعة درجاتھمإلورقة ا
تبدأ من اإلسبوع الثامن من ) امتحانات نصف فصلیة(  :عمال الفصلأمتحانات إ -٢

 .الدراسة حتى اإلسبوع التاسع من الدراسة 

 
 



 
 

 
 

 خامسسبوع الإلا حتى سبوع الرابع عشر من الدراسةإلاتبدأ من   :متحانات الشفھیةإلا -٣
 . عشر من الدراسة

 تمثل ھذه االمتحانات نسبة من درجة المقرر طبقا لالئحة الكلیة . 
 عضاء ھیئة أختبارات الشفھیة بما ال یقل عن اثنین من إلقسام العلمیة لجان األتشكل ا

 . التدریس للمادة فى كل لجنة ویفضل لجنة ثالثیة من القسم
  ة من المنھج الذى تم تدریسھ وتكون موحدة لجمیع جزاء متنوعأیتم عمل كروت تشمل

 . لجان الشفوي ومطبوعة جیدا
 یقسم الطالب على اللجان بما الیتعدى خمس طالب لكل لجنة . 
 من الطالب االجابة علیھا ةوضع نظام موحد لعدد الكروت المطلوب . 
 عضاء اللجنة أب متوسط درجات حسیضع كل ممتحن درجتة فى كشف منفصل، ثم ی

 . ل طالبلك
 ومراجعتھا جیدا متحان فى كشوف الرصد الخاصة بذلكإلیتم رصد درجات ا . 
  رصد بعد رصدهلى كنترول الإ الدرجات مع كشوف توقیع الطالب كشوفیسلم 

 .قبل االمتحانات النظریة على النظام 
 تاحة الفرصة إلمتحانات النظریة إلعالن عن النتائج قبل اإلقسام باألیقوم رؤساء ا

 .  ب لمعرفة درجاتھم ومراجعتھاللطال
 

 خامسسبوع الإلا حتى سبوع الرابع عشر من الدراسةإلاتبدأ من   :ھمتحانات العملیإلا -٤
 . عشر من الدراسة

 تمثل ھذه االمتحانات نسبة من درجة المقرر طبقا لالئحة الكلیة. 
 متحانات العملیةإلجراء اإلیة الفترة الزمنیة المتاح فیھا تحدد ادارة الك. 
 یقوم كل قسم باعداد الجدول الخاص بة . 
 عضاء ھیئة أثنین من إختبارات العملیة بما ال یقل عن إلقسام العلمیة لجان األتشكل ا

 . التدریس للمادة فى كل لجنة ویفضل لجنة ثالثیة من القسم المختص
 یقسم الطالب على اللجان بما الیتعدى خمس طالب لكل لجنة . 
 عضاء اللجنة أكشف منفصل، ثم یسحب متوسط درجات  یضع كل ممتحن درجتة فى

 .لكل طالب
 رقام صحیحة  فى كشوف الرصد الخاصة أمتحان بالغة العربیة، وإلیتم رصد درجات ا

 .بكل مقرر ومراجعتھا جیدا
 رصد بعد رصدهلى كنترول الإ الدرجات مع كشوف توقیع الطالب یسلم كشوف 



 
 

 
 

 .متحانات النظریةإلقبل ا على النظام 
 تاحة الفرصة إلمتحانات النظریة إلعالن عن النتائج قبل اإلیقوم رؤساء االقسام با

 .ھا درجاتھم ومراجعت معرفةالب لللط
 

من اثال   االسبوع إلى  االسبوع السادس عشرتبدأ من  :لتحریریةمتحانات النھائیة ااإل -٥
 . عشر

 قواعد والضوابط  تتم  تبعا لمراحل وخطوات خطة سیر االمتحانات بالكلیة وطبقا لل
 . المنظمة من الجامعة

 رؤساءالكنترول، ادارة الكلیة( المعنیین بعملیة التقویم بالكلیة(... 

 نات الطالب القواعد العامة لتنظیم أعمال إمتحا

شراف رئیس الجامعة إامعة لشئون التعلیم والطالب تحت نائب رئیس الج یتولى     ١: مادة
ة او المعھد ویكون عمید الكلی ٠بجمیع كلیات ومعاھد الجامعة  تانمتحاإلعلى ا شراف العامإلا

ة أو متحانات بالكلیإلاو المعھد ویتولى تصریف أمور ا فى تطاق الكلیة إلمتحاناتالرئیس العام ل
جلس الجامعة ومجلس مل بھا فى حدود السیاسة التى یرسمھا معشراف على سیر الإلالمعھد وا

 ٠واللوائح والقرارات المعمول بھا  القوانینحكام ألالكلیة وفقا 

متحان وتوزیع األعمال وتشكیل اللجان إللس الكلیة بوضع جداول اجیقوم م      ٢: مادة
ویعرض  متحانات فى الكلیةإلد نتائج اتماعإید مسئولیات وواجبات الممتحنین وة  وتحدفالمختل

 .س شئون التعلیم والطالب لتحدیده على مجل اناتمتحإلموعد ا

 



 
 

 

     ٣: ادةم

 :متحانات بكلیة الھندسة كما یليإلتشكیل لجان ا 

 لجان االعداد
 :تشكیلھا

الرئیس العام  فشراإتحت  الكلیة مدیرعامتشكل لجنة لكل فرقة دراسیة ویرأس تلك اللجان  
ه اللجان من العاملین فى شئون الطالب ذمتحان بالكلیة أومن ینوب عنھ ویكون تشكیل ھإلل

دل عل فرقة بمكان من تحمإلدد الطالب المتقدمین لعأعضاء اللجنة بالنسبة ل ددیحو  بالكلیة
ھم رئیس ثنین بخالفإن عضاء اللجنة بالفرقة عأ ددعطالب على أال یقل  ٥٠ عضو لكل

 :یلي  ماه اللجان بھذختص تو
 عداد البیانات اإلحصائیة إسماء الطالب وأرقام الجلوس وأإعداد قوائم ب -١

على  متحان في كل مادةإلین یتقدمون لذوكل قسم وعدد الطالب ال بعدد طلبة كل فرقة
 ةالسابقمتحانات األعوام إن واقع سجالت قید الطالب ونتائج حدة م

 وضیحي ترسم  عمل و تجھیزھاوانات تحمإلماكن الالزمة لعقد ااأل یدتحد  -٢
    .یعلن في مكان ظاھر  متحانإلللجان ا     

  سلیمھا إلى لجان المراقبةف وتوشكرقام جلوسھم في كتابة أسماء الطالب وأ -٣
 .) الكنترول (  العامة    

    االمتحانات بدء لبق نھاإعالو دھاماتعإلدا ھیتم متحاناتإلد اعیوموا داولج ددعإ -٤  
 .بوقت مناسبا        
 خدمات معاونھ  لعمان  وجنود حراسة ویمن مالحظ یةما تحتاجھ الكل یدتحد -٥

  بالغ اإلدارة العامة لشئون التعلیمإمتحانات وإلحتیاجات أخرى خاصة باإوأي     
  . متحان بوقت كافإلقبل ا وبةحتیاجات المطلإلبذلك لتدبیر ا والطالب    
  ان بأرقام الجلوس وتثبیتتحف توقیع الطالب الحاضرین لالموشكعداد إ -٦

 . تھامتحان بعد مراجعإلعلى مناضد ابطاقات أرقام الجلوس     
 ي تقدم من الطالب عن عدم دخولھم تتخاذ اإلجراءات الخاصة باألعذار الإ -٧

 ) .الكنترول (العامة  لمراقبةان وتبلیغھا للجان اتحماإل    
 

 )الكنترول (لجان المراقبة العامة
 
لشئون التعلیم  لیةالك كیلویتولى رئاسة ھذه اللجان و لعامةلجان المراقبة ا یةالكل یدشكل عمی

أن على  لیةمستوى الك علىبإحدى الفرق واألقسام  منھاتشكل عدة لجان تختص كل  و والطالب
دم وجود أساتذة أو أساتذة ع،یرأس كل لجنة احد األساتذة او األساتذة المساعدین وفى حالة 

  ھذة تشكلتجنة أحد المدرسین وللن یرأس اأیجوز فكامساعدین بعدد 
 



 
 

 
 

ل لجنة معاون او اكثر من بین یعین لك و لیةالكبالتدریس  ةھیئاللجان من السادة أعضاء 
 .وال ثم باقى العاملین بالكلیةأبالكلیة  و الطالب فى شئون التعلیم العاملین

 :كیل ھذه اللجان بالنسبة العداد الطالب بمعدلتشویكون :  تشكیلھا 
 . لقاألطالب علي  ٥٠عضولكل  -                
 .طالب  ١٥٠املین بواقع مساعد لكل دارى من العإاعد مس -                

 : و تختص لجان المراقبة العامة بما یلى
ة نلجرئیس تم اوخ  ة الدراسیةلفرقاوسم المادة إبخاتم التاریخ وخاتم  بةختم أوراق اإلجا -١

 اكنمأ بیوم علىا معادة توزیعھم یوإتوزیعھم و بعد للمالحظین تسلیمھا و المراقبةا
 .ت متحاناإلا

     لجان  توزیع المالحظین والمراقبین والتواجد المستمر ألعضاء ھذه اللجان داخل   - ٢    
 متحانات والتاكد من اإل شراف على سیرإلت بعد توزیع المالحظین علیھا وامتحاناإلا          
  .ة المالحظین لعملھم على خیر وجھ مباشر          

   الب لطناتھا على ابیة قق من مطابقبعد التحابة جاإلتسلم مظاریف كراسات   -٣    
 ونماذج محاضر الغیاب التفصیلیة و المجمعة متحان إلین سوف یؤدون اذال         
   لقاأل ساعة على ربعمتحان المحدد بإلد اقبل موعو نموذج محاضر الغش          
 . ء االمتحانمتحان قبل بدإلیعھا على المالحظین داخل مقار اوتوز         

        وتسلم مظاریف األسئلة واالطمئنان على سالمة أختامھا وضمان سریتھا   -٤   
 توزیعھا على المالحظین وتحان مإلادول جعلى ة بیاناتھا قابمطن مالتأكد         
   .متحان مباشرة إلتحانات قبل بدء امإلداخل مقار ا        

 بعد عدھا  إلمتحان ة انار لجقالحظین فى متسلم أوراق اإلجابة من الم - ٥   
  .التى یوقع علیھا الطالب  و اإلنصراف الحضور مطابقة عددھا على كشوفو        

    . متحان على األقلاإل عدم السماح بخروج أى طالب قبل مضى نصف وقت -٦   
    محاضر الغیاب  نصراف وتسلیم أوراق اإلجابة مع كشوف الحضور و اإل -٧   

 سئلة أعد لذلك و أیضا تسلیم أوراق األ إستالم إیصالو  الى لجنة السرى       
 .سئلةالزائدة داخل مظروف األ       

 عدامھا للتأكد بة العامة إلتسلیم أوراق االجابة الزائدة الى رئیس لجنة المراق - ٨   
 . مختومة خارج اللجنةمن عدم تسرب أى أوراق         

 فى حینة و یجب أن یوقع ) إن وجد(حضر الغش أو محضر الشغبإعداد م - ٩   
 على المحضر الطالب و المراقب و المالحظ و عضو ھیئة التدریس ثم یرفع         
 أن یرفع  زم و یمكنالتخاذ الارة الكلیة إلالى رئیس الكنترول لرفعة الى إد        
 .تخاذ الالزم طالب إلالتعلیم و ال لى وكیل الكلیة لشئونمباشرة إ        

 .عدم السماح بدخول التلیفون المحمول مع الطالب  -١٠ 
 

 لجان الرصد
والتى یعاد تشكیلھا من أعضاء لجان المراقبة ) الكنترول( ھى إحدى لجان المراقبة العامة
ویحظر إشراك المدرسین المساعدین  لیةبالك التدریس ھیئةالعامة بحیث ال تضم سوى أعضاء 

 .الرصد  مراجعة عملیاتاملین فى عن أوالأوالمعیدی



 
 

 
 

 .و إظھار النتائج  الرصد مراجعة تتكون ھذة اللجان من لجان السرى و لجان
 

 :تقوم لجنة السرى بما یلى
 متضمنة الفرق طالب ألعداد طبقا مرتبة غیابال ومحاضر جابةإلا أوراق ستالمإ -١

 . متحانإلا نتھاءإ بعد المراقبة لجنة منغیاب ال محاضر
 . متحانإلا انتھاء بعد المراقبة لجنة من  األسئلة أوراق ستالمإ -٢
   لغیاب ا محاضر وحفظ لیوما نفس فى النظام الى الغیاب إدخال -٣
 . ومراجعتھاسریة ال األرقام وضع -٤
 .مین الرق مطابقة بعد الطالب ببیانات الخاص الجزء قص -٥
 .لید با اتالكراس على األرقام ووضع للتخلفات لسریةا األرقام طباعة -٦
 األرقام على مرتبة المادة متحانإ یختار منیومین  خالل حینللمصح الكراسات سلیمت -٧

 جراءاتإو لیماتتع كشف مع )سلیمللت المناسب النموذج میم بتص اللجنة تقوم( لسریةا
 ) .٢و ت١ت نموذج( حینلمصحل

 من یوم ١٥ أقصاھا مدة بعد مصححة جابةإلا أوراق عادتھإ حتى المصحح متابعة -٨
 حركة ىف خیرتأ أىب لیة لشئون التعلیم والطالبالك كیلو خطارإو متحانإلا تاریخ

  )ب للتنبیةالمناس النموذج میمبتص اللجنة تقوم( الكراسات
 الدرجات ووضع حیحھاتص من والتأكد مرتبة حینالمصح من األجابة أوراق ستالمإ -٩

 من مراجعة نسخة لیمتسو النظام على ورصدھا والخارج بالداخل المطلوبة بالصورة
 )ىالسر لجنة قبل من المعد النموذج على( الرصد كشوف

  والتأكد مراجعة العملى/ىوالشفو الفصل ألعمال الرصد كشوف ستالمإ -١٠
 و أیضا الكشوف الیدویة ألعمال السنة و كشوف  النظام علىتوثیقھا من      
    .العملى /توقیعات الطالب للشفوى      

   وكشوف مرتبة الفرق رصد مراجعة كنتروالت لىإ جابةإلا أوراق لیمست -١١    
     اللجنة تقوم( دالرص لكنتروالتلیمات والتع اإلجراءات نموذج مع الرصد          

 . )لیمللتس بالمناس النموذج میمبتص   
 

 :بما یلى وإظھار النتائج رصد الفرق مراجعة تقوم لجنة
    طالب ألعداد طبقا مرتبةغیاب ال ومحاضر مصححةال جابةإلا أوراق ستالمإ -١

  بالصورة الدرجات ووضع حیحھاتص من والتأكد ىالسر لجنة من الفرق    
    الرصد كشوف من مراجعة نسخةو تسلیم  النظام على ورصدھا المطلوبة    
 .والتأكد من توقیع المصححین على كراسات اإلجابة     
  میعج حیحتص من والتأكد الكراسات جاتدر مع الرصد كشوف مراجعة -٢

 .حیح الص المكانفى   الدرجة ووضع األسئلة    
 .مراجعة درجات أعمال السنة المطبوعة مع النسخة الیدویة من أعمال السنة  -٣
 .  مع كشوف توقیعات الطالب المطبوعة العملى/ مراجعة درجات الشفوى -٤



 
 

 
 

 و ذلك بإستدعاء   ) ٤و٣و٢(السابقة صویب األخطاء بأى مرحلة من المراحلت-٥
  و قیامة بتصویب األخطاء و فى وجود رئیس القسم المختص   أستاذ المادة     
 .الرصد بذلك  مراجعة لجنةوتأكد تصویبھا على النظام     
 فى  ىادموجد خطأ  فإذاالطالب  لیھاحصل ع لتىموع الدرجات امجة عمراجیتم  -٦

  نأى المصحح مع توضیح لة بتصحیحھ دون الرجوع انجالجمع تقوم الل لیةعم    
   ویوقع رئیس الكنترول على الدرجة بعد نترول ة الكلجنة عرفبمتم التصحیح     
 . تصویبھا    
 ثبات تقدیرات درجات المواد التى سبق ان إإثبات األعنار الخاصة بالطالب و -٧

 مواد التخلف ومراجعة  متحانات سابقة ورصد درجاتإنجح فیھا الطالب فى     
 . متحانات السابقةإلقھ على نتائج اذلك بد    
 . الطالب الغائب بعنر یدون أمامھ غائب بعنر -    
 رالتقدیو) غائب(الدرجة للمادة  خانةب في تالطالب الغائب بدون عذر یك -    

 . وال تجمع درجات المادة) ضعیف جدا (      
  وال ) محروم( دیبي یكتب في خانة التقدیر أار تالطالب الذي رصد ضده قر -    

 . درجات المادة تجمع       
 ب ترقتھم وسبق نجاحھم فى بعض المواد یكفالطالب الباقون لإلعادة ب -    

 . ) -اى ال تكتب عالمة ( ن حصل علیھ فعال أالذى سبق ات رتقدیال      
 :لراسبین كاالتى ظھار النتائج بالنسبة للطالب اإف وشكوحید ت -    
 . صلین الدراسیینفطالب راسبون ولھم حق دخول ال -أ       
 .قط ف صل الدراسى االولفطالب راسبون ولھم حق دخول ال -ب     
 .صل الدراسى الثانى فقط فطالب راسبون ولھم حق دخول ال -ج     
 .  متحان من الخارجإلحق التقدم لصولون ولھم فطالب م -د     
 .والخارج  اذھم مرات الرسوب من الداخلفستنإلصولون نھائیا فطالب م -ر    
 كل و إثبات حسب األحوال ن ینلجان الممتح ما تقرره إثباتالرأفة اعد تطبیق قو -٨

 . طالبكل  ظات أمامحالة على حدة فى خانة المالح     
    اتھممتحان وعدد الناجحین حسب تقدیرإلدمین لتقإحصاء عدد الطالب الم -٩

       وتحویل األرقام الى  دةعاقین لإلباین وعدد الراسبین والفالعامة وعدد المتخل    
 متحان إلمتحان العامة ونتائج اإلعمل بیان إحصائي عن نتیجة ا ثمنسب مئویة     
 وعرض ھذه المالحظات على  على النتائجة نت مالحظات اللجباثإودة مالكل     
 ال بعد إمتحان إلائج اتال تعلن نأ عىھ ویراعنوب نو من یمتحان اإلعام ارئیس     
 عمید الكلیة بالنسبة لسنوات النقل /رسمیا من السید األستاذ الدكتور مادھاتاع    
 . امعة بالنسبة للسنوات النھائیة رئیس الج/ والسید األستاذ الدكتور    
 ابقتھا للبیانات    و التأكد من مط)  IT(ستعانة بوحدة طباعة النتیجة باإل -١٠

 مع التأكد على حاالت   ) بمراجعة بعض  النتائج  بشكل عشوائى(المدخل       
 طالب التخلفات والمحملین بمواد ثم تسلیم النتیجة لرئیس الكنترول       
 .إلعتمادھا       



 
 

 
 
  بالكنترول العمل سیر عن سبوعيإ تقریر تقدیم الكنترول رئیس تولىی-١١ 

   لھا یدعو والتى النتائجر إظھا أعمال لمتابعة تعقد التى جتماعاتإلا حضروی      
 . نائبة أو متحاناتإلل العام الرئیس      

  
  الثالث سبوعإلا خالل لتماساتإلا جمیع بفحص لتماساتإلا فحص لجنة تقوم -١٢

   من سبوعینإ لمدة لتماساتاإل بتقدیم للطالب یسمح حیث النتائج إظھار من      
 .ة النتیج ظھارإل یوم ثانى      
 :فحص اإللتماسات المقدمة من الطالب طبقا لإلجراءات والتعلیمات األتیة -١٣
 النظام على )لذلك نموذج اعدادیتم  ( مجمع كشف ىف االلتماسات میعتج متی. 
 النظام من ىبالسر مجمع األلتماسات كشف بطباعة الكنترول ئیسر یقوم . 
 لما یلى قیقةد مراجعة وعمل الكراسات باخراج لجنة مراجعة الرصد یقوم: 

 حیحھا تص تم قد األسئلة أجزاء میع ج أن. 
 الكراسة داخل وأجزائھا األسئلة میع لج درجات . 
 لداخلیة ا للدرجات الكراسة غالف على المكتوبة األسئلة درجات مطابقة. 
التى بھا    بالكراساتمى رس محضر عمل میت أخطاء ىأ وجود لةحا ىف 
       لمراجعة الى الكنترول المصحح واستدعاء ) لذلك نموذج اعدادیتم   ( أخطاء      

 . الكراسات حالة عن تقریر وكتابة ىالسر على الكراسات
 المادة استاذ حضور ىف كراساتھم على لالطالع الطالب استدعاء یتم . 

 مدة من النتیجة الرقمیةمعتسخة بن بالجامعةئون التعلیم لش لعامةتوافي اإلدارة ا -٤١
 .لإلمتحان فور إعالنھا      

 
 تسلیم أوراق األسئلة/ لجنة إستالم 

 :تتولى اللجنة تنفیذ المھام التالیة
 النظام خالل من حینوالمصح نینالممتح لجان دخالإ من التأكد  . 
 بعد  )األقل على بأسبوع متحانإلا موعد قبل وذلك( الممتحن من ئلةاألس أوراق ستالمإ 

 على المادة ستالمإ یلتسج مع األسئلة أوراق / الطلبة وعدد األمتحان موعد من التأكد
 . )لإلستالم المناسب النموذج بإعداد اللجنة تقوم ( النظام

 لیة الك وكیل إلى كذل ورفع المناسب الموعد فى لیمالتس عن تأخر اذا الممتحن بیھتن
 .لیم التس یتم حتى والمتابعة لشئون التعلیم و الطالب

 متحانإلا یوم حتى األسئلة بأوراق حتفاظإلا . 
 بدء موعد قبل( المادة تحانإم م یوم المختص الكنترول ئیسر الى األسئلة أوراق لیمتس 

 ) .لیمللتس المناسب النموذج بإعداد اللجنة تقوم) قیقة د ٣٠ب  اللجنة
 

 لجنة فنیة لتشغیل الحاسب األلى



 
 

 
 لجنة المجموع التراكمى

  
 
 التخصصات لجمیع الصیفي التدریب نتائج ظھاروإ رصد كنترول جنةل

 : التیةا عمالباأل اللجنة ھذه وتختص
           واقع من والثالثة والثانیة اإلعدادیة للفرقة الصیفي التدریب كشوف إعداد  -١

 . العلمیة األقسام نم الواردة الكشوف     
 . للطالب إلعالنھا الطالب شئون إلى الكشوف تسلیم  -٢
 

 الدرجات رصد ودقة صحة من للتأكد النھائیة المراجعة لجنة
 

 : التالیة بالمھام اللجنة ھذه وتختص
  یلى ما یتم دراسیة فرقة كل فى الطالب عدد من % ١٠ حدود فى عشوائیة لعینة -١

 الشفھى متحانإلا درجات - الفصل أعمال درجات (تالدرجا رصد أعمال مراجعة - أ
 ) .التحریرى متحانإلا درجات – العملى /

 المجموع و العام والتقدیر للدرجات الكلى المجموع ، المواد تقدیرات مراجعة - ب
 . البكالوریوس لطلبة التراكمى

   وجمیع  الغیاب حاالت وجمیع ألمعتمده المرضیة األعذار جمیع مراجعة -٢
 الدرجات من جزء أى فى صفر درجات على الحاصلة والحاالت الشاذة الحاالت

 . الرصد صحة من والتأكد  )التحریرى العملى،/الشفھى الفصل، أعمال(
 . الكلیة الى المحولین الطلبة جمیع حاالت مراجعة -٣
 الحالیة الكلیة بالئحة جاء ما مراعاه مع - والرأفة والتیسیر الجبر قواعد تطبیق مراجعة -٤

 . الخارج من مقرر أى فى متحاناإل یؤدون الذین للطلبة سبةبالن
 وإظھار الدرجات رصد مراجعة  لجنة رئیس الدكتور األستاذ السید وعلى -٥

 مھامھا بإنجاز اللجنة لقیام الالزمة التسھیالت ةكاف توفیر كلیھما أو نائبة أو - النتائج
 النتیجة وكشوف الرصد كشوف ىعل المراجعة یفید بما بالتوقیع اللجنة قیام من والتأكد
 التعلیم الشئون الكلیة وكیل / الدكتور األستاذ السید على عرضھا قبل وذلك المعلنة

 . الكلیة عمید / الدكتور األستاذ السید عتمادإو والطالب

 قواعد الرأفة
القواعد الموحدة لنظام الرأفة بكلیات ومعاھد  ٢٦/٥/٢٠٠٩بتاریخ  ٣٩٦قرر مجلس رقم 

 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩التى بدأ تطبیقھا إعتبارا من العام الجامعى  الجامعة
 
 



 
 

 
 من الالئحة التنفیذیة لقانون) ٧١(تھا طبقا لنص المادة تمارس إختصالجان الممتحنین  -١

إمتحان من لجان تنظیم الجامعات وتشكل لجنة الممتحنین بقرار من عمید الكلیة 
ا نتیجة اإلمتحان لمراجعتھا  الدراسیة فى كل فرقة على حدة وتعرض علیھ المقررات

 أن ولھا طالب بالنسبة للمقررات المختلفة و إقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقدیرات ال
 . الفرقة مقررات باقي نتائجة بعض المواد بھدف المسایرة و اإلتساق مع نتیج ترفع

 :على مجلس الكلیة مراعاة األتى فى تقدیر الرأفة :قواعد الرأفة -٢
      انىثة الفصل الدراسي الیالرأفة ورفع الدرجات فى نھاقواعد  -١/ ٢

 . تیجة الفصلین معانل         
    قواعد بیقتط كما ھى بدونالدراسى االول  لفصلا یجةتن تعلن -٢/ ٢

  .لرأفةا        
 دامت درجات الرأفة ما ى عدد من المواد أتطبق قواعد الرأفة على  -٢/٣ 

 . المقررةسبة نحدود ال فى        
  السنةررات ومقتخلفات ال ررات مقعلى  ةرأفقواعد ال طبیقت -٢/٤

 ق القواعد ن نطبأ على امالطالب لنفس الع بھاالمقید  الدراسیة       
 .للطالب  صلحألبالصورة ا       

  ة كافل ات العظمىیھانر من مجموع الثعلى األك% ٢ة فنسبة درجات الرأ -٥/ ٢        
  من  %  ١٠بحد اقصى  موزعة على مقرر واحد أو أكثر الفرقة مواد      
 . الواحد ررمقالعظمى لل ةیالنھا      

 فى حالة تغییر حالتھ من راسب واعد الرأفة یستفید الطالب من تطبیق ق -٢/٦        
 أو مادتین و من منقول بمادتین إلى منقول بمادة و من إلى منقول بمادة                

  .منقول بمادة أو مادتین إلى ناجح بدون مواد                
 % ٤درجات الرأفة إلى  ضین للفصل النھائى تزدادبالنسبة للطالب المعر -٧/  ٢     

 من النھایة العظمى للمقرر الواحد بشرط أن تتغیر% ١٥بحد أقصى               
 .اجح أو ن حالتھ إلى منقول بمادة أو مادتین              

 وظروفالقواعد الخاصة للرأفة لدور سبتمبر بما یتفق  یضع مجلس الكلیة  -٨ / ٢    
 .كلیة ولوائحھا ال             

 تطبق قواعد الرأفة بما ال یتعارض مع نصوص خاصھ قد توجد فى لوائح  -٩ / ٢   
 .بعض الكلیات والمعاھد             

 لتعدیل التقدیر العام بشرط  % ١/٢أقصى  یرفع المجموع التراكمى بحد -١٠/   ٢
 .أال یكون الطالب قد إستفاد من قواعد الرأفة فى أیة سنة دراسیة             

   إلجابةا اسةكر علىق لفرا میع جمیع المواد لج فى  جةرالد نصف  یجبر -١١/  ٢
 
 



 
 

 .على النظام  الصحیحة رجةرصد الدتو            
   أوال ثم  لى النجاحإقرب ألاعد الرأفة على المقررات ایق قویبدء تطب -١٢/  ٢

  .المقررات األخرى بحیث تجبر كسور درجة الرأفة لصالح الطالب            
  حیث من ة یسلوب الذى درجت علیھ الكلإلبا للسنة النھائیة نتیجةالتعلن  -١٣/ ٢

  التقدیر العام والمجموع للتخرج بنتیجة العامة ال تعلنالدرجات، والتقدیرات           
 . الكلى التراكمى          

 
 التنفیذیة الالئحة من ٧١ المادة علیھ تنص لما طبقا الفرق لجان تشكل 

 منفصلة قرارات یلالتشك بھذا ویصدر الجامعات تنظیم قانون من
 

  لھا المعاونة الفرق واللجان لجمیع النتائج لمراجعة العامة اللجنة تشكل
 

 حظةلجنة المال
 :المالحظة والمراقبة  لعماأ

قبة والمرا أعمال المالحظة ةیاملون بالكلعاونیھم وكذلك العیتولى أعضاء ھینة التدریس وم
  .فى االمتحانات 

 :ان المالحظة والمراقبة كما یلى جل تشكیلویكون 

  ثنین إ عنالمالحظین بالقاعة الواحدة  ال یقل عددأاة طالب مع مراع ٣٠مالحظ لكل
 .ب ا كان عدد الطالمھم

  ام عاملین بالكادر العأومن ال  لیةالتدریس  بالك ھیئةطالب من أعضاء  ١٥٠مراقب لكل
 .ال تقل درجتھ عن درجة مدیر عام  بحیث  لیةمن الك

 : یلىمراعاة ما  بینلمراقوعلى المالحظین وا

متحان إلدء ان بھا قبل الموعد المحدد لبمتحانات المكلفیإلقار لجان االتواجد فى م -١
ى تعلیمات أخر ىن مراقب اللجنة وأبنصف ساعة على األقل لتسلم أوراق اإلجابة م

. 
 . متحاناتإلحدید أماكنھم فى قاعة امساعدة الطالب فى ت -٢
 إلى أى فى الجزء المخصص لھ وال یتعداه  الحظةلمبایقوم كل مالحظ  -٣

              
 

 . متحان لإل فترة المحددة أخر حتى نھایة ال جزء              
 یةأكتب أو أو لةمحمو ھواتفن الطالب ال یحملون معھم أالتأكد من  -٤

 .ى أوراق أو أیة أجھزة أخر



 
 

  ائق قشرة دعات بنمتحاإلت اإلجابة على الطالب قبل بدء اتوزیع كراسا -٥
 )   رنیھاتالكا( سحب بطاقات طالب اللجنة  بعد التأكد من سالمتھا مع     

 .متحان بعد تسلم كراسات اإلجابة منھم إلفى نھایة ا  إلیھم دتةعاإو     
 تسلیم  االمتحان وعند بدء  توزیعھاب وقستالم أوراق األسئلة من المراإ -٦         

 .ض منھا الى المراقب مباشرة ئافال             
ات نبیاال سمھ ورقم جلوسھ علىإومطابقة  التأكد من شخصیة الطالب ورقم جلوسھ -٧

 . یفید مراجعتھا بماات نبیاوالتوقیع بجانب تلك ال جابةكراسة اإل عليتوبة المك
  یاب وتحریر االستمارات الخاصة بھغمعاونة مراقب اللجنة فى حصر ال -٨

 .توقیع الطالب كشوف الحضور المعدة لذلك  بعد    
 ى   تحاشالطالب مع  بینالعمل على منع الغش أو المحاولة أو الكالم  -٩

  خطارإوبھا وء باللجنة المكلف الھدالطالب ومراعاة مع حتكاك إلا    
 ام تى ھدوء فف روالتصفیھ ش أومحاولة غالمراقب عند ضبط حالة     
 .وبالطریقة القانونیة     
    الب أو االجتھاد فى تفسیر معنى مراعاة عدم قراءة أوراق األسئلة للط -١٠

 .للطالب  كلمة أو جملھ ىأ      
 فى    بھالخاصة جابة ة اإلقعلى توقیع الطالب عند تسلیم ور الحصول -١١

 . بھاھ نات الطالب مدونبیاوبعد التأكد من وجود  لذلك عدةالكشوف الم       
  یةى نھافام الجلوس قعدیا وفقا ألرجابة مرتبة تصالیم أوراق اإلتس -١٢

   الطالب بعد أن  وقیعاتوف تكشمتحان إلى مسئول الكنترول وكذلك إلا      
 .یوقع علیھا       
   ذن من المراقب وبعد توفیر من إم مغادرة اللجنة الخاصة بھ إال بعد -١٣

 .محلھ  یحل       
  بین طبیة لرعایة جتحتامرضیة  حالة عن أیةب اللجنة قالغ مراإب -١٤

 . الطالب      
 المصابین  للطالب بةللكتا كلیة الأحد العاملین بالكادر العام بیجوز ندب  -١٥

  ویفضل تناوب ھالت متوسطة مؤالحاصلین على  یكون منترط أن یشو      
جابة حح اإلتصعلى أن  .متحان إلة افترللطالب خالل  بةكثر من مالحظ للكتاأ      

 .مصاب بواسطة لجنة خاصة مع إعالم اللجنة بانھا ممالة من 
 

 اللجان الخاصة
 الطلبة  ىومستشفأ لیةمقر الك فىمتحان خاصة للطالب المرضى إن د لجاعق یجوز

 
دارة إلعلى تقریر من ا بناءلحالة الطالب المریض فقا و معةللجا بعةالتا معیةت الجاأوالمستشفیا

متحانات إلمن ینوب عنھ بال وألیة عمید الك فقةوبموا ىالجامع ىطبیة بالجامعة أوالمستشفال
د لجان عقلشئون التعلیم والطالب ویمكن  الجامعة نائب رئیس/ لدكتورد االستاذ اعتماد السیإو

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب / السید االستاذ الدكتور افقةخاصة للمعتقلین بمو
اوبسجن الزقازیق  امعةعمید الكلیة  وذلك بداخل الج/ ستاذ الدكتوربناء على عرض من السیداأل



 
 

 ھیئة  عضاءأحدھما من بین أقل ألن على الجنة الخاصة من عضویوتتكون الفقط  ىالعموم
 . متحاناتإلال بھا فىالمعمول  عیدذات الموا فىالتدریس وتبدأ اللجان الخاصة وتنتھى 

 
 لجان و ضع األسئلة

             یعین مجلس الكلیة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة  - ١  
 ائم قشتراك مع الإلباى متحان التحریرإلع موضوعات اى وضلیتول       
 قتضاء أن یشترك فى وضعھا من یختاره مجلس إلیجوز عند ا و بتدریسھا       
 .الكلیة لھذا الغرض        

   وین على األقل یختارھما مجلس متحان فى كل مقرر من عضإلتشكل لجنة ا - ٢  
       ھیئةأعضاء  رھما  منختیاإتم یو على طلب القسم المختص لیة بناءالك      

    حد أعضاء اللجنة على ان أ إختیارعجال ستإلحالة افى  عمیدولل لیةالتدریس بالك      
  من الالئحة التنفیذیة بالنسبة  ٨٢المادة  نصحوال ألالجمیع  فى عىیرا      
 .متحانات الفرق النھائیھ إل      

       النموذج الموحد و بیوتر بطریقة واضحھ علي سنلة علي الكمألتكتب ورقة ا -٣ 
 :كاألتى تكون مواصفات ورقة األسئلة     
  :بالنسبة للشكل واإلخراج : أوال     

ً للمعاییر القیاسیة  -١ ھى جامعة الزقازیق و -لكلیة الھندسة مواصفات رأس الورقة طبقا
 :اتيكما ی

 . اسم الجامعة والكلیة والقسم والفرقة الدراسیة -
 .اإلمتحان  تاریخ قرر وكود المقرر والتخصص واسم الم -
 . االسئلةعدد عدد االجزاء و -
 . زمن االمتحان -
 . متحانلإلالدرجة الكلیة  -
 :سئلة و یتضمنألیوجد فاصل ما بین رأس الورقة وا -٢

 . التعلیمات المطلوبة لإلجابة -
 :سئلة مكتوبة بالشروط اآلتیةألا -٣

 . جم ٨٠مكتوبة ببنط واضح على ورق  -
 . تخلو من األخطاء اإلمالئیة وسوء الطباعة والكلمات غیر المألوفة -
 . توجد مسافات فاصلة بین كل سؤال وأخر -

 
 

 . شاملة كل المستویات الضعیف والمستوى المتمیز -
 . سئلة بالسھل وتتدرج لتنتھى بالصعب الذى یتطلب مھارة وتركیزألتبدأ ا -
 . عیةمام كل سؤال واالسئلة الفرأعة الدرجات موضو -
 . یوجد اشارة على كل صفحة لالنتقال للصفحة التالیة -
تحت تطبع بمطبعت الكلیة  و لجنة إمتحان المادة منان حمتإلأسئلة ا یوقع على ورقة -٤



 
 

 تسلیم أوراق األسئلة/لى لجنة إستالمو تسلم إ إشراف لجنة اإلمتحان فى سریة تامة
مانا للسریة قبل عقد ض إلمتحانا جنةلظروف محكم الغلق وعلیھ توقیع داخل م

ى تكشف تالبیانات ال یكتب على الظرفسبوع على األقل ویراعى أن إحان بمتإلا
ان تحمإلتاریخ ا —ن وجدت إالشعبة  —ة الدراسیة فرقة ووضوح مثل القعنھ بد

المتطلبات الخاصة بأوراق األسئلة و  —ان حمتإلالزمن المحدد ل —سم المادة إ —
الطالب  — ......)اإلجابة فى ورقة األسئلة  –انى رسم بی –لوح رسم (اإلجابة

  . )ن أوعلیھم مواد تخلفمستجدو( ھ ب  المخاطبون
مع  متحانإلر المختصین بدخول قاعة طبع احال من األحوال لغی أىال یسمح ب -٥

متحان ال إلى نفس یوم افضمان كل السریة لھذا العمل وفى حالة طبع أوراق األسئلة 
لون الذین شاركوا فى كتابة أونسخ أوتصویر أوراق األسئلة یجوز أن یغادر العام

متحان وبعد أن یتم التحفظ على إلبل مضى ساعة على األقل من بدء اقاعة الطبع ق
 . أصول األسئلة الخطیة والنسخیة وكذا أوراق األسئلة التالفة والزائدة

 
 متحاننونیة للجان الإلستشارات القاالتحقیقات و ا إل  لجان
ي تتعلق تة الیات الطالبقمحامین الشئون القانونیة بالكلیات والجامعة إجراء التحقی یتولى

ان ویقوم بھذه المھمة حمتإلف رئیس عام اشراإمتحانات تحت إللمخالفات التادیییھ أثناء سیر ااب
عدة فى ة وعضوأخر من الشئون القانونیة بالجامعة للمسایة الموجود بالكلیعضو الشئون القانون

ة أثناء سیر یالمخالفات التأدییبى تتعلق تستشارات القانونیة الإلال لجنة التحقیقات واأعم
ة عجاملیس ارئب نائ/ دكتور لسید األستاذ الصدر قرار الندب لھذه اللجنة من ایات وبنحاتمإلا
و  متحانات باإلدارة العامة لشئون التعلیمإلد العرض من إدارة اعشئون التعلیم والطالب بل

  .ب الطال
 أعمال الخدمات المعاونة

 بقاعات  انتحمإلد اقان وإذا عتحمإلة طالب یؤدى ائما )١٠٠( ل لكلعامخصص ی
 .ل لكل قاعة مھما كان عدد الطالب عامیخصص 

  ألعمال اإلمتحانات بالكلیةة وكھربائي ونجاریخصص عامل طباع . 
  ةیلكلات من عمال انمتحاإلابیة نة والمھنتم تدبیر الخدمات المعاوی . 

 
 
 

 الرعایة الطبیة
   د إذا زاد عددلعدمتحان ویضاعف اإوتومرجى لمقر كل یخصص طبیب وممرض 

 .طالب  ٥٠٠متحان عن إلطالب لجنة ا
  ٠یخصص لكل كلیة صیدلي وطبیب أسنان 
 حالة وفىالجامعة باإلدارة الطبیة ب العاملین منلكلیة حتیاجات اإتدبیر  یتم  

   لتابعة للجامعةا لجامعیةا تیافبالمستش لعاملینعانة باستن اإلعدم كفایتھم یمك   
 ون ئلش لجامعةنائب رئیس ا/ د األستاذ الدكتور ویصدر قرار ندبھم من السی   



 
 

 لشئون  لعامةمتحانات باإلدارة اإلمن إدارة ا العرض بعدوالطالب التعلیم    
 .و الطالب  مالتعلی   

 
 الحراسة و األمن

   متحانات من ضباط وجنود إلت الكلیات من الحراسة الالزمة لاجاحتیإتم تدبیر ی     
 ویكون تدبیر الحراسة  عة والعاملین باألمن بالجاممن مدیریة األمن بالمحافظة      
  :ىیلكما كل كلیة بالنسبة لعدد الطالب ل     
 طالب وذلك  ٥٠لكل )مساعد أو صف ضابط أو شرطي ( یخصص حارس  - ١    

 .متحان إللحراسة أماكن ا         
 . )ساعات ٨حارس كل (كل وردیة  ارس لمقار كل كنترول بمعدل فردح - ٢    
 .متحان إلضابط لإلشراف على حراسة أماكن ا  - ٣   

 .شراف على خدمة الكنترول لإلضابط  - ٤   
 . متحان إلاء مجھزة لتامین لجان افوحدة إط - ٥   
 

  ٤: مادة
 /والشفھى الفصل أعمال درجات وقوائم اإلجابة أوراق وإعادة ستالمإ متابعة لجنة تشكل

 األقسام مجالس ورؤساء المختص الكلیة وكیل /د.أ وعضویة الكلیة عمید /د.أ برئاسة العملى
  . الدرجات رصد لجان ورؤساء العلمیة
 : التالیة المھام تنفیذ متابعة اللجنة وتتولى

   قوائم بتسلیم المقررات أساتذة السادة قیام نم العلمى القسم مجلس رئیس تأكد - ١
   رصد لجان الى العملیة / الشفھیة االمتحانات ودرجات الفصل أعمال درجات     
  نماذج على ، المقرر إجابة أوراق ستالمإ تاریخ أقصاه موعد فى الدرجات     
   تسلیم مع الجامعة معلومات نظام على إدخالھا بعد لذلك المخصصة الكشوف     
 تسلیم وكذلك الشفھیة متحاناتإلبا والخاص الطالب توقیعات كشوف نسخة     
  بعد النظام من المطبوعة النسخة مع التخلفات لطالب الفصل أعمال كشوف     
 .المراجعة     
  التدریس ھیئة أعضاء السادة ستالمإ بمتابعة العلمى القسم مجلس رئیس قیام  -٢

      
 
 

  متحانإلا تاریخ من األكثر على یومین خالل بھم الخاصة اإلجابة ألوراق     
  بعد الغرض لھذا سرىال لجان تعدھا التى للجداول وطبقا مقرر لكل التحریرى     
 . علیھا السریة األرقام وضع     
  الى اإلجابة أوراق تسلیم عملیة ومتابعة بتنظیم رصدال لجنة رئیس قیام -٣

      المختص القسم برئیس تصالإلا علیھ تأخیر ىأ وجود حالة فيو التصحیح لجان    
  . فورا    
  خالل المصححة اإلجابة أوراق إعادة العلمى القسم مجلس رئیس متابعة -٤



 
 

  التى اإلعدادیة الفرقة مقررات ستثناءإب ستالمإلا تاریخ من األكثر على سبوعینإ    
 . سرىال كنترول من ستالمھاإ بعد األكثر على أسابیع ثالثة خالل إعادتھا یتم    
  وحتى متحاناتإلا بدء تاریخ من عتباراإ للمتابعة سبوعیاإ جتماعاإ اللجنة تعقد -٥
 .الكنتروالت موقف عرض مع النتائج إعالن    
     وراقأ ستالمإو  تسلیم عملیة متابعة كشوف بتسلیم الدرجات رصد  لجان رؤساء یقوم -٦
     النتیجة عالنإ قبل والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل الى الكنترول والى من جابةإلا

           حسب ر رالمق الموعد عن التأخیر ومدة المقرر أستاذ سمإ مقرر كل أمام موضحا
 . ٤ البند    
  تسلیم مواعید عن مفصل تقریر بتقدیم األسئلة مظاریف ستالمإ لجنة رئیس قومی -٧

 . المقرر متحانإ تاریخ الى التسلیم تاریخ من المدة حساب مع لةسئألا مظاریف     
  أوراق وختم متحاناتإلا وتسییر العامة المراقبة لجان رؤساء من كل یقوم  -٨

  بما مقارنھ یجابیاتإلوا وحلولھا والسلبیات المعوقات عن تقریر بتقدیم إلجابةا     
 . األداء لتقییم أعوام من سبق     

  بتسلیم المقررات ساتذةأ السادة قیام من العلمى القسم مجلس ئیسر تأكد -٩ 
   متحاناتإلا حلول تسلیم وكذلك الموحد النموذج على طباعتھا بعد متحاناتإلا     
 . االسئلة ورقة من نسخة مع التعلیمات حسب     

 
  اإلجراءات للمصحح و لجان الكنتروالتنماذج التعلیمات و 

 
 :للمصحح اإلجراءاتو التعلیمات نموذج -١

 ) .١ت(كما فى النموذج  بالتصحیح الخاصة التعلیمات :أوال
 ) .٢ت(كما فى  باإلجراءات الخاصة التعلیمات :ثانیا

 التعلیمات نموذج -٢
 ) ٣ت(كما فى  األسئلة أوراق تسلیم / ستالمإ للجنة واإلجراءات

 التعلیمات نموذج -٣
 ) .٤ت(كما فى  األجابة أوراق إعداد للجنة واإلجراءات

 ) .٥ت(كما فى  للفرق المراقبة للجان واإلجراءات التعلیمات نموذج -٤
 ) .٦ت(ى كما فى السر للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج -٥
 ) .٧ت( الفرق رصد كنترول للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج -٦
ن -٧

 ) .٨ت(كما فى  لتماساتإلا لفحص واإلجراءات التعلیمات موذج
ن -٨

 :النظام نم طباعتھا ملزی ماذج
 . بالفرق ودرجاتھا المواد نموذج  -
 . المادة ألستاذ ىبالسر تخلفات رصد شاشة عمل النظام علىیلزم  -



 
 

 . النظام خالل من حینوالمصح نینالممتح لجان دخالإ -
 . ینالممتحن من األسئلة أوراق ستالمإنموذج  -

 
 

                                                              الزقازیق جامعة
 للمصحح واإلجراءات التعلیمات نموذج             الھندسة  كلیة
 )  ١ت ( نموذج             بالتصحیح الخاصة التعلیمات :أوال                               

 
 

 / الدكتور األستاذ
 . . . . . . . . . . . . . . . . للفرقة . . . . . . . . . . . . . . . . مقرر سیبتدر القائم

 درجة:   يری التحر ، درجة . .  : الشفوي  ،درجة . .. : الفصل أعمال : المقرر درجات
 : االمتحانات أعمال أثناء یلىما مراعاة دتكمیاس من جىری

      درجة  وضع یتم   ماینب دائرة داخل السؤال فقرات درجات وضع حیح التص أثناء ىجیر -١
    درجاتھا وضع میت  الفقرة لخطوات درجات وجود حالة فىو طیلمست داخللیة الك السؤال    
 . یلأومستط دائرة بدون    
 ھى  الكراسة داخل یل مستط داخل  الموضوعة لیةالك السؤال درجة أن من التأكد جىری -٢

 .الكراسة ة آمر على بالسؤال الخاصة الخانة فى الموجودة نفسھا    
 ٥-٤-٣-٢-١بیة  العر باألرقام الكراسة وخارج داخل الدرجات تكتب أن اعىری -٣
 .الكرسة داخل الفارغة الصفحات على یبالتشط جىیر -٤
 .السؤال مصحح قبل من الكراسة آ ةمر على سؤال كل درجة بجانب قیع التو جىیر -٥
 .االمتحان أسئلة عن الزائدة األسئلة على الكراسة ة آمر على یبالتشط جىیر -٦
   الكراسة آ ةمر على السؤال أمام شرطة وضع یتم لسؤال الطالب حل عدم حالة فى جىری -٧
 .صفرلیس و     
ً  الدرجة كتابةیتم  صفر درجة على الطالب حصول حالة فى جىیر -٨       مرآ ة على حروفا

 .الكراسة    
 .األسئلة درجات أسفل المجموع خانة فى األسئلة درجة میع تج جىیر -٩

 بسط صورة على لذلك المحدد بیرالك المربع فى لألسئلة لىالك المجموع وضع ىاعیر -١٠
 للتحریرى العظمى الدرجة ھو والمقام األسئلة درجات  مجموع ھو البسطحیث  ومقام      
 .المقرر ھذا فى      

ً  الدرجة كتابة( للكراسة لیة الك الدرجة فقیط ت یرجى -١١  لذلك المحدد السطرفى   ) حروفا
 .الكراسة أسفل      

 .االجابة كراسة على حینالمصح من ثالثة عدد قیعتو یرجى  -١٢
 .ر األحم باللون الدرجات  كتابة و تصحیح ال نیكو أن مراعاة یرجى -١٣

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 الزقازیق جامعة
 للمصحح واإلجراءات التعلیمات نموذج الھندسة كلیة

   )٢ت ( نموذج            باإلجراءات لخاصةا التعلیمات :ثانیا                           
 
 

 موعد قبل األسئلة أوراق وتسلم لیمتس لجنة الى األسئلة أوراق لیمبتس الممتحن ومیق -١
 .ستالمإلا نموذج على األقل علىع باسبو االمتحان

 .الخارج من المظروف على متحانإلا لجنة أعضاء میع ج سماءأ كتابة اعىیر -٢
 من المظروف على یفالمظار داخل الموجودة األسئلة قأور أعداد كتابة اعىیر -٣

 .الخارج
 طبقا( یةالسر باألرقام مرتبة ىالسر لجنة من االجابة أوراق ستالمإب المصحح ومیق -٤

 .)المعد للنموذج
 نموذج( حیحبالتص الخاصة لیماتالتع مراعاة مع الكراسات یح بتصح المصحح ومیق -٥

 ١) ت
 نظام على الكراسات درجات برصد الرصدب المفوض حیح التص لجنة عضو ومیق -٦

 .المعلومات
 درجات من مراجعة غیر نسخة بطباعة بالرصد المفوض حیحالتص لجنة عضو ومیق -٧

 .النظام على  حیحھاتص یتم أخطاء وجود وعند االجابة بكراسات ومطابقتھا الكراسات
 ثم وماتالمعل نظام على مراجعة إجراء یتم المرصودة الدرجات صحة من التأكد بعد -٨

 مع ىالسر لجنة إلى لیمھاتس یتم كىل الدرجات كشف من مراجعة نسخة طباعة
 .الكراسات

 حیحوتص ومراجعتھا التخلفات درجات برصد المفوض حیح التص لجنة عضو ومیق -٩
 كىل مراجعة نسخة وطباعة المعلومات نظام على مراجعتھا ثم وجدت إن بھا األخطاء

 تتم النظام على المراجعة أن مالحظة مع الكراسات معى السر لجنة إلى لیمھاتس یتم
 .التخلفات میعلج واحدة دفعة

  أو ىوالشفو الفصل أعمال درجات برصد المفوض حیحالتص لجنة عضو ومیق -١٠  
             ثم وجدت إن األخطاء حیحوتص ومراجعتھا المعلومات نظام على وجد إن ىالعمل         
    لجنة إلى لیمھا تس كى یتمل مراجعة نسخة طباعة ثم المعلومات ظامن على مراجعتھا         
 . لیةاألص الدرجات كشوف مع ىالسر         



 
 

  و العملىأ والشفوي الفصل أعمال درجات برصد المفوض حیحالتص لجنة عضو ومیق -١١ 
  مث وجدت إن األخطاء حیحوتص ومراجعتھا المعلومات نظام على التخلفات لطالب       
  ىالسر لجنة إلى لیمھاتس كى یتمل مراجعة نسخة طباعة ثم المعلومات نظام على مراجعتھا       
 .لیةاألص الدرجات كشوف مع       

  ىالسر لجنة إلى سلیمھات تى تمال الكشوف میعج على حینالمصح لجنة منقیع التو یلزم -١٢
 .النظام من المطبوعة أو لیةاألص الكشوف سواء       

  خالل یةالسر باألرقام مرتبة ىالسر لجنة الى جابةإلا أوراق عادةإب المصحح ومیق -١٣
 . الكراسات ستالمإ یختار من یوم١٥ عن یدالتز مدة       

  الكشوف لیمةتس یفید ىالسر لجنة من المخصص النموذج ستالمإب المصحح ومیق -١٤
 .تعلیماالت عیا فیھامرا والكراسات       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 الزقازیق جامعة

                                                                                                       األسئلة أوراق تسلیم / ستالمإ للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج      الھندسة  كلیة
                               ) ٣ت ( نموذج

 
 

 . النظام خالل من حینوالمصح نینالممتح لجان دخالإ من التأكد -١
 بعد )األقل على بأسبوع متحانإلا موعد قبل وذلك( الممتحن من األسئلة أوراق ستالمإ -٢

 على المادة ستالمإ جیلتس مع األسئلة أوراق / الطلبة وعدد متحانإلا موعدن م التأكد
 .)لإلستالم المناسب موذجالن بإعدادة لجنال تقوم( النظام

 لیة و الك كیلو إلى ذلك ورفع المناسب الموعد فى لیم التس عن تأخر اذا الممتحن بیةتن -٣
 .لیمالتس یتم حتى المتابعة

 .متحانإلا یوم حتى األسئلة بأوراق حتفاظإلا -٤
 بدء موعد قبل( المادة متحانیوم إ  المختص الكنترول ئیسر الى األسئلة أوراق م یلست -٥

 ).لیمللتس المناسب النموذج بإعداد اللجنة تقوم  )(دقیقة  ٣٠ ب نةاللج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 جابةإلا أوراق إعداد للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج     الزقازیق جامعة
 )٤ت ( نموذج                                                                              الھندسة كلیة

 
 

 لوح( واإلجابة األسئلة بأوراق الخاصة المتطلبات بیان بشأن األقسام رؤساء مراسلة -١
 النموذج عدادإب اللجنة تقوم(  )...... األسئلة ورقة فى اإلجابة -بیانى  رسم   -رسم

 ).لبیانل المناسب
 .منھا التالف واستبعاد جیدا االجابة أوراق فرز -٢
 متحانإلا ریختا قبل المطلوبة والمواصفات عدادباأل المواد لكل جابةإلا أوراق ختم -٣

 .فىكا بوقت
 .اإلجابة على ىتحتو لتىا األسئلة أوراق لختم یوسنار رسم -٤
 النماذج( الغش محاضر ونموذج والمجمعة  فصیلیةالت غیابال محاضر نماذج لیمتس -٥

 .یقةقد ٣٠ ب متحانإلا موعد قبل متحانإلا یوم المراقبة للجنة )لیةالك قبل من المعدة
 ٣٠ ب متحانإلا موعد قبل متحانإلا یوم المراقبة للجنة المختومة الكراسات لیمتس -٦

 )لیمللتس المناسب النموذج بإعداد اللجنة تقوم(  دقیقة
   ).٥ت  نموذج( المراقبة للجنة لیماتوالتع اإلجراءات نموذج لیم تس -٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 الزقازیق جامعة
 )٥ت ( نموذج     للفرق المراقبة للجان واإلجراءات التعلیمات نموذج        الھندسة  كلیة

                                                                                           
  

 موعد قبل متحانإلا یوم وذلك( األسئلة وراقأ تسلیم لجنة من األسئلة أوراق ستالمإ -١
 المعد النموذج على(یتھا وكفا األسئلة أوراق أعداد من والتأكد )قیقةد٣٠ ب األمتحان

 .)األسئلة أوراق لجنة قبل من
 ألعداد طبقا اللجان على موزعة االجابة أوراق اعداد لجنة من جابةإلا أوراق ستالمإ -٢

 أوراق أعداد من والتأكد )قیقةد ٣٠ ب األمتحان موعد قبل متحانإلا یوم وذلك( الطلبة
 )اإلجابة أوراق إعداد لجنة قبل من المعد النموذج على( ختامھاوأ یتھاوكفا جابةإلا

 .المادة ستاذأو المراقبة لجنة عضو بحضور األسئلة أوراق یفمظار فتح محضر عمل -٣
 موعد قبل وذلك( الطالب على یعھاتوز لىوبالتا اللجان على جابةإلا ورق یعتوز -٤

 جابةإلا أوراق فى یطفرالت وعدم األوراق أعداد مراعاة مع )قیقةد١٥ ب متحانإلا
 .متحانإلایة یوم نھا فى لیمھالتس الزائدة

 .خارجھا أو لیةالك من جھة ىأل لیمھاتس أو جابةإ أوراق ىأ یبتسر بعدم اإللتزام -٥
 .مغلقا كان نإو حتىالمحمول  الھاتف حمل بعدم الطالب علىیة التنب -٦
 .الورقة نفس فى جابةإلا ستكمالإویة ثان جابةإ ورقة وجود بعدم الطالب على بیةالتن -٧
  -الغش حاالت ضبط  -المالحظة  -غیاب ال استمارات تعبئة من المراقبة بأعمال قیامال -٨

 .متحانإلا زمن یة نھا حتى المحاضرتحریر
 جابةإلا ورقة ستالمإ من التأكد بعد الإ نصرافإلا كشف فى الطالب قیعتو بعدم لتزامإلا -٩

 .منھ

   تسلم من والتأكد نامتحإلا زمن نصف ضاءقان لقب بالخروج للطالب السماح عدم -١٠
 .منھ االجابة ورقة       

 .متحانإلا زمن من قیقةد ١٥ آخر خالل بالخروج للطالب السماح عدم -١١     
  جابةإلا أوراق أعداد من التأكد بعد الإ اللجنة یةنھا فى بالخروج للطالب السماح عدم -١٢     

 .جنةل كل فى المسلمة            
 .اللجان غیاب كشوف من المجمعة غیابال كشوف یرتحر -١٣     
  محاضر متضمنة متحانإلا یوم یةنھا فى مرتبة ىالسر لجنة الى جابةإلا أوراق لیمتس -١٤     

 .ترتیبھا غیاب فى ال            



 
 

  داخل لزائدةا األسئلة أوراق جانب الى ستخدامھاإ یتم لم لتىا الزائدة األوراق لیمتس -١٥     
 .ىالسر لجنة الى األسئلة مظروف            

 
 
 

 ىالسر للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج            الزقازیق جامعة
 )٦ ت ( جذنمو                                                                               الھندسة كلیة

 
 

 متضمنة الفرق طالب ألعداد طبقا مرتبة غیابال رومحاض جابةإلا أوراق ستالمإ .١
 .متحانإلا نتھاءإ بعد المراقبة لجنة منغیاب ال محاضر

 .متحانإلا انتھاء بعد المراقبة لجنة من الزائدة جابةإلوا األسئلة أوراق ستالمإ .٢
 غیابال محاضر وحفظ لیوما نفس فى النظام الى غیابال دخالإ .٣
 .راجعتھایة و مالسر األرقام وضع .٤
 .مینالرق مطابقة بعد الطالب ببیانات الخاص الجزء قص .٥
 .لیدبا الكراسات على األرقام ووضع للتخلفات ریةالس األرقام طباعة .٦
 األرقام على مرتبة المادة متحانیخ إتار من یومین خالل حینللمصح الكراسات سلیمت .٧

 جراءاتإو تالیمتع كشف مع )لیمللتس المناسب النموذج یمبتصم اللجنة تقوم( ریة الس
 ). ٢ ت و ١ ت نموذج( حینلمصحل

 من یوم ١٥ أقصاھا مدة بعد مصححة جابةإلا أوراق عادتھإ حتى المصحح متابعة .٨
 اللجنة تقوم( الكراسات حركة فى خیرتأ ىبأ كلیةال كیلو خطارإو متحانإلا یختار

 ).بیھللتن المناسب النموذج میمبتص
 الدرجات ووضع حیحھاتص من والتأكد مرتبة حینالمصح من جابةإلا أوراق ستالمإ .٩

 من مراجعة نسخة لیموتس النظام على ورصدھا والخارج بالداخل المطلوبة بالصورة
 )ىالسر لجنة قبل من المعد النموذج على( الرصد كشوف

    وثیقھا ت من والتأكد مراجعة ى أو العملىوالشفو الفصل ألعمال الرصد كشوف ستالمإ .١٠
 .النظام على      

    نموذج مع الرصد وكشوف مرتبة الفرق كنتروالت الى جابةإلا أوراق لیمست .١١      
  المناسب النموذج میمبتص اللجنة تقوم( الرصد لكنتروالت علیماتوالت اإلجراءات            
 ).لیمللتس            

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

              الفرق رصد كنترول للجنة واإلجراءات التعلیمات نموذج     الزقازیق جامعة
 )٧ت ( نموذج                                                                                الھندسة كلیة

 
 

 من الفرق طالب ألعداد طبقا مرتبة غیابال ومحاضر المصححة جابةإلا أوراق ستالمإ .١
 على ورصدھا لمطلوبةا بالصورة الدرجات ووضع حیحھاتص من والتأكدى السر لجنة

 .الرصد كشوف من مراجعة نسخة لیموتس النظام
 األسئلة میعج حیحتص من والتأكد الكراسات درجات مع الرصد كشوف مراجعة .٢

 .حیحالص المكان فى الدرجة ووضع
 .ومراجعتھا تیجةالن وكشوف الكنترول كشوف وطباعة تیجةالن حساب .٣
 .ومراجعتھا النظام من الشاذة الحاالت طباعة .٤
 نموذج(ینةالمب علیماتوالت لإلجراءات طبقا الطالب من المقدمة األلتماسات فحص .٥

 ).٨ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 األلتماسات لفحص واإلجراءات التعلیمات نموذج       الزقازیق جامعة

 ) ٨ت ( نموذج                                                                         الھندسة كلیة
 
 

كلیة وأیضا إلى وكیل الكلیة لشئون إلكترونیا على موقع ال(لتماسإلا بطلب الطالب قدمت .١
 .)التعلیم و الطالب

 .النظام على )لذلك نموذج عدادإ یتم ( مجمع كشف فى لتماساتإلامیع تج یتم .٢
 .النظام من ىبالسر مجمع لتماساتإلا كشف بطباعة الكنترول ئیسر ومیق .٣
 :  یلى لما قیقةد مراجعة وعمل الكراسات خراجإب لمختصا الكنترول ومیق .٤

 حیحھاتص تم قد األسئلة أجزاءمیع ج أن. 
 الكراسة داخل وأجزائھا األسئلة میعلج درجات. 
 الداخلیة للدرجات الكراسة غالف على المكتوبة األسئلة درجات مطابقة. 
 مجموع الدرجات على غالف الكراسة صحیح. 

 ) لذلك نموذج عدادیتم إ (بالكراساتى رسم محضر عمل تمی أخطاءى أ وجود حالة فى .٥
 .الكراسات حالة عن یرتقر وكتابة ىالسر على الكراسات لمراجعة المصحح ستدعاءإو

 .المادة ستاذأ حضور فى كراساتھم على طالعإلل الطالب ستدعاءإ یتم .٦
 .یةإلكترونیا على موقع الكلیة وأیضا بإعالنات داخل الكل الطالب ستدعاءإ یتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تأدیب الطالب
 من قانون تنظیم الجامعات ةیوتبین الالئحة التنفیذ .الب للنظام التأدیبي طیخضع ال 

 ٠ھذا النظام وتحدد العقوبات التادیبیة 

 ة، ولرئیس الجامعة ولعمید دیبیأالتع العقوبات یع جمیالب توقطب الیلمجلس تأد
اعدبن توقیع بعض ھذه العقوبات فى الحدود ذة المستلألسا وذة تو لألساة یالكل

 .المبینة لكل منھم في الالئحة التنفیذیة 

 اء نفسھ أوقب من رئیس الجامعة من تلیالب الى مجلس التأدطحالة الإصدر قرار ی 
 .العمید على  بناءطلب 

 جھ التالىعلى الوتأدیب الطالب مجلس  یشكل : 

 عمید الكلیة               رئیسا
 .لیة المختص وكیل الك

 .أقدم أعضاء مجلس الكلیة 

 ستئناف إلریق ابطرار الصادر من مجلس تأدیب الطالب إال قیجوز الطعن في ال ال
رئیس الجامعة خالل خمسة  ىیقدم من الطالب إل ىستئناف بطلب كتابإلویرفع ا

أدیب غ ھذا الطلب إلى مجلس التبالعشر یوما من تاریخ إبالغھ بالقرار، وعلیھ إ
 .لى خالل خمسة عشر یومااألع

 : تالىویشكل مجلس التأدیب األعلى على الوجھ ال           
 رئیسا نائب رئیس الجامعة المختص           
 . عمید كلیة الحقوق أو أحد األساتذة بھا    
 .أستاذ من الكلیة      
 .ضاء قرار من رئیس الجامعة یار األساتذة األعتخإی صدروی    
         ب أو لطالاتأدیب مجلس  ف تنفیذ قراراتبوق حكمج األحوال ال یجوز الیمجى وف         
 .صل فى الموضوع فالقبل  علىألب ایتأدلا جلسم         
 )من قانون تنظیم الجامعات  ١٨٤ - ١٨٠واد من مال(              



 
 

 ام متحان من الخارج خاضعون للنظإلة ادیأبتوالمرخص لھم   قیدونمالطالب ال
 .ى التأدیب

 )  من قانون تنظیم الجامعات من الالئحة التنفیذیة ١٢٣مادة (               

 األخص علىو القوانین واللوائح والتقالید الجامعیةبدیبیة كل إخالل أة تفیعتبر مخال: 

  .نشآت الجامعیة ماألعمال المخلة بنظام الكلیة أو ال .١
دبر عن حضور الدروس مناع المتإلتعطیل الدراسة أو التحریض علیھ او ا .٢

 .واظبة علیھا متقضى اللوائح بال تىحاضرات واألعمال الجامعیة األخرى الموال
كل فعل یتنافى مع الشرف والكرامة أومخل بحسن السیر والسلوك داخل الجامعة  .٣

 .أوخارجھا 
 .روع فیھ ش متحان أوإى فمتحان أو الھدوء الالزم لھ وكل غش إنظام بكل إخالل  .٤

  .واد أو الكتب الجامعیة أوتبدیدھا منشآت واألجھزة أو المتالف للإكل  .٥
عیات داخل الجامعة أو االشتراك فیھا بدون ترخیص سابق من مكل تنظیم للج .٦

 .ختصة مالسلطات الجامعیة ال
یة صورة بالكلیات أو جمع توقیعات بدون أبتوزیع النشرات أو إصدار جرائد حانط  .٧

 .ختصة ممعیة الترخیص سابق من السلطات الجا
ة للنظام العام أو فشتراك فى مظاھرات مخالإلباني الجامعیة أو امعتصام داخل الإلا .٨

 )من قانون تنظیم الجامعاتمن الالئحة التنفیذیة  ١٢٤مادة ( . داب ألا
 

  خرجھ یمتحان أوشروعا فیھ ویضبط فى حالة تلبس إكل طالب یرتكب غشا فى
اقي بى فمتحان إلمتحان ویحرم من دخول اإلید أومن ینوب عنھ من لجنة امالع
 دیب ألى مجلس التإال یحان وحمتإلیع مواد ھذا امى جفواد ویعتبر الطالب راسبا مال

      ة یلس الكلمجو أدیب أتلرار من مجلس اقحان بإلمتطل ایبفي األحوال االخرى فما أ         
 . الغششف كبل قت للطالب حمن دفانت كة إذا یب علبھ بطالن الدرجة العلمترتیو         
 )  من قانون تنظیم الجامعات یذیةفمن الالئحة التن ١٢٥مادة (         
  ھىالعقوبات التأدیبیة:  

   . التنبیھ شفاه أوكتابة .١
 .إلنذار ا .٢
الحرمان من بعض الخدمات  .٣

 .الطالبیة 
 . الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة التجاوز شھرا .٤
 . ة لمدة التجاوز شھراالفصل من الكلی .٥
 . متحان فى مقرر أو أكثرإلالحرمان من ا .٦
 . متحان الطالب فى مقرر أو أكثرإالغاء  .٧
 . الفصل من الكلیة لمدة التجاوز فصال دراسیا .٨
 . متحان فى فصل دراسى واحد أو اكثرإلالحرمان من ا .٩
 . صل من الكلیة لمدة تزید على فصل دراسىفال.   ١٠



 
 

     رتب األخرى ویت معاتلى الجاإصل فویبلغ قرار المعة جاصل النھائي من الفال.   ١١
   متحانات فى جامعات جمھوریة إلاو التقدم الى ا قیدصالحیة الطالب للعدم علیھ    

   بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأدیبیة داخل الكلیة  ویجوز. العربیة  مصر    
 .لى ولى أمر الطالب إویجب إبالغ القرارات    

      فى ملف الطالب  ىوتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبیة عدا التنبیھ الشفو                
  بعد مضى  ىالنظر فى القرار الصادر بالفصل النھائ یعیدأن  معةولمجلس الجا                
 .ثالث سنوات على األقل من تاریخ صدور القرار                 

 )من الالئحة التنفیذیة ١٢ ٦مادة (                
 

  ى ھیع العقوبات بتوقصة ختالمالھیئات: 
فى  مبینةولھم توقیع العقوبات األربع األولى ال: األساتذة واألساتذة المساعدون  .١

اء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعیة أثنمن الطالب  یقعالمادة السابقة عما 
 .المختلفة 

األولى المبینة فى المادة السابقة، وفى  الثمانىات بتوقیع العقوولھ : ة یعمید الكل .٢
نتظام إعدم  ضطرابات أو إخالل بالنظام یتسبب عنھ أو یخشى منھإحالة حدوث 
ة توقیع جمیع العقوبات المبینة فى المادة ید الكلیمتحان یكون لعمإلالدراسة أو ا

وقیع العقوبة على سبوعین من تاریخ تإالسابقة، على أن یعرض األمر خالل 
الجامعة  ئیسذا كانت العقوبة بالفصل النھائي من الجامعة، وعلى رإمجلس التأدیب 

ر ذلك من العقوبات، وذلك للنظر فى تأیید العقوبة أو إلغائھا یبالنسبة الى غ
 .أوتعدیلھا 

ة بالعقوعدا  ،ولھ توقیع جمیع العقوبات المبینة فى المادة السابقة: رئیس الجامعة .٣
أن یمنع الطالب المحال الى مجلس  لھة وید الكلیخذ رأى عمأرة، وذلك بعد یخاأل

 .مكنة الجامعة حتى الیوم المحدد لمحاكمتھ أالتأدیب من دخول 
 )من الالئحھ التنفیذیة ١٢٧مادة ( .وبات قولھ توقیع جمیع الع -:مجلس التأدیب  .٤
 ال إ)  ١٢٦(عده من المادة التوقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما ب

بعد التحقیق مع الطالب  وسماع أقوالھ فیما منسوب إلیھ فإذا لم یحضر فى الموعد 
 .المحدد للتحقیق سقط حقھ فى سماع أقوالھ ویتولى التحقیق من ینتدبھ عمید الكلبیة 

     وال یجوز لعضو ھیئة التدریس المنتدب للتحقیق مع الطالب أن یكون عضوا فى          
 )من الالئحة التنفیذیة ١٢٨مادة . (مجلس التأدیب           
 ة وفقا للمادة یالقرارات التى تصدر من الھیئات المختصة بتوقیع العقوبات التأدیب 

 .تكون نھائیة  من االئحة التنفیذیة  ) ١٢٧( 
    لك فىومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غیابیا من مجلس التأدیب وذ          
   ولى أمره ، ویعتبر القرار حضوریا  سبوع من تاریخ إعالنھ إلى الطالب أوإخالل           
  عن  مره وتخلف الطالبأولى  كان طلب الحضور قد أعلن الى شخص الطالب أوإذا           
 .الحضور بغیر عذر مقبول           
 أدیب بطلب یقدمھ إلى رئیس الجامعة خاللویجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الت         
 خمسة عشر یوما من تاریخ إبالغھ بالقرار، ویعرض رئیس الجامعة ما یقدم إلیھ من          



 
 

 )من الالئحة التنفیذیة  ١٢٩مادة ( . تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فیھا         
           

 
 

 


