
االمتحانات والعالمات والمعدالت 
( : 14)المادة 
 ،يجري حساب العالمات وتسجيميا لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتيا المعتمدة- أ

. وترصد العالمة النيائية دون كسور عشرية
العالمات النيائية لكل مادة ىي مجموع عالمات االمتحان النيائي وعالمات األعمال - ب

. الفصمية
: يكون اإلطار العام لالمتحانات عمى النحو اآلتي- ج
المواد النظرية الخالصة : أوالً  
. عمى أن يجرى امتحانان فصميان كتابيان عمى األقل% 50يخصص ألعمال الفصل - 1 
. ويكون كتابيًا وشاماًل لممادة% 50يخصص لالمتحان النيائي - 2 
المواد العممية :  انياً  
تقوم مجالس الكميات ببيان كيفية توزيع العالمات التي توضع ليذه المواد عمى أن يقترن  

. العمداءذلك بموافقة مجمس 
 

:  (15)المادة 
في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجمس القسم أحد مدرسي المادة منسقا لتدريسيا وتحديد - أ

. مواعيد االختبارات واألسموب الموحد لمتقويم بالتعاون مع مدرسي المادة اآلخرين
في حالة المادة التي ُيدرّسيا أك ر من مدرس واحد يعين مجمس القسم أحد مدرسي المادة - ب

منسقًا لتدريسيا، وتحديد مواعيد االختبارات واألسموب الموحد لمتقويم بالتعاون مع مدرسي 
. المادة اآلخرين

 
(: 16)المادة 
ُترّد أوراق االمتحانات لمطالب بعد تصحيحيا خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان، وبعد - أ

. انقضاء أسبوع عمى رد أوراق االمتحان لمطالب ترسل عالمتو إلى رئاسة القسم وتعد نيائية
تحفظ أوراق االمتحان النيائي لدى عمادة الكمية لمدة فصل دراسي،  م يجري التصرف بيا - ب

. باالتفاق بين عميد الكمية المختص، ومدير القبول والتسجيل
ترسل كشوف العالمات النيائية في كل مادة بتفصيالتيا إلى القسم لدراستيا ورفعيا إلى - ج

رساليا إلى مدير القبول والتسجيل  عميد الكمية، وذلك لمبت فييا من مجمس الكمية، وا 
.  لرصدىا



ورصدىا إلكترونيًا مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االمتحانات الخاصة بمواده، - د
. بشكل صحيح ونيائيو

 
(: 17 )المادة
كل من يتغيب بعذر عن امتحان معمن عنو، عميو أن يقدم ما ي بت عذره لمدرس المادة - أ

 من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول ىذا العذر عمى مدرس المادة إجراء ثالثة أيامخالل 
. امتحان معوض لمطالب

 تعد  الطالبكل من تغيب عن االمتحان النيائي المعمن عنو دون عذر يقبمو عميد كمية- ب
. عالمتو في ذلك االمتحان صفرًا ُ 

العميد  يبمغ  الطالب، من يتغيب عن امتحان نيائي معمن عنو بعذر يقبمو عميد كميةكل- ج
. مدرس المادة ومدير القبول والتسجيل قراره بقبول العذر

لممادة التي يتغيب فييا الطالب عن االمتحان النيائي بعذر  (غير مكتمل)تسجل عبارة - د
. مقبول

يجري مدرس المادة امتحانًا معوضًا لمطالب في مدة أقصاىا نياية الفصل التالي لمفصل - ىـ
الذي لم يتقدم لالمتحان فيو، ويبمغ عميد الكمية التي تتبعيا المادة مدير القبول والتسجيل 

. بمفردات عالمات المادة
 

(: 18)المادة 
يجوز لمطالب أن يطمب مراجعة عالمتو في االمتحان النيائي في أية مادة خالل مدة - أ

أقصاىا  ال ون يومًا من تاريخ إعالن النتائج، ولمعميد في ىذه الحالة أن يقوم بالتحقق من 
عدم وجود خطأ في عممية التصحيح وذلك عن طريق لجنة من العميد أو من ُينيبو ورئيس 

. القسم ومدرس المادة
يجوز لمطالب أن يتقدم بطمب لمعميد لمراجعة جمع عالماتو النيائية ونقل مفرداتيا وذلك - ب

خالل  ال ين يوما من إعالن النتائج، ولمعميد في ىذه الحالة أن يقوم ىو أو من ُينيبو 
. ومدرس المادة بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي، وتصحيح الخطأ إن وجد

 

(: 19)المادة 
%(. 50)الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة - أ

 لنسب المئوية لممعدل الفصمي والتراكمي والمواد التقديرات المبينة إزاء كل منيااتخصص - ب
: عمى النحو اآلتي



 ممتــاز %    100 -  84 
 جيد جـدًا % 83.9 – 76 
 جيـــد % 75.9 – 68 
 مقبــول % 67.9 – 60 
 ضعيـف % 59.9 – 50 

يجري حساب أي من المعدالت السابقة بضرب العالمة النيائية لكل مادة بعدد الساعات   -1
المعتمدة لكل مادة داخمة في المعدل، وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة عمى مجموع 

 .عدد الساعات المعتمدة
 

 عالمات المواد التي درسيا الطالب نجاحًا أو رسوبًا في مم اًل لمعدليكون معدل الفصل   -2
. ذلك الفصل

 يكون المعدل ،من ىذه التعميمات (24)من المادة  (ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة   -3
 معدل عالمات جميع المواد التي درسيا الطالب نجاحًا أو رسوبًا حتى تاريخ ىوالتراكمي 

. حساب ذلك المعدل
بر كل عالمة جفما فوق وت (%35)في حالة رسوب الطالب ت بت عالمة الرسوب إذا كانت   -4

. ألغراض حساب عالمة المادة (%35)إلى  (%35)دون الـ 
.  ألقرب منزلة عشريةيي بت المعدل الفصمي أو التراكم  -5

 
إنذار الطالب وفصمه من الكمية 

(: 20)المادة 
في أي فصل من الفصول الدراسية % 60ينذر الطالب الذي يقل معدلو التراكمي عن - أ

. باست ناء الفصل الصيفي
. ال يعطى الطالب إنذارًا في نياية الفصل األول من التحاقو بالجامعة- ب

 

(: 21)المادة 
عند حصول الطالب عمى إنذار فإن عميو أن يمغي مفعولو برفع معدلو التراكمي إلى معدل - أ

. فما فوق، وذلك في مدة أقصاىا فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار (60%)
يفصل الطالب من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصمين الدراسيين، - ب

من الساعات المعتمدة حسب  ( معتمدة ساعة99)ويست نى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح 
ويبقى تحت مفعول اإلنذار  (%59.5) وكان معدلو التراكمي ال يقل عن ،خطتو الدراسية



. النيائي
 

  (:22)المادة

الطالب   (بموافقة من عميد الكمية)يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة االستدراكية 
%( 60)المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدلو التراكمي عن الحد األدنى المقبول 

: وفق الشروط اآلتية
يعطى أربعة فصول دراسية لرفع ىذا المعدل إلى الحد  (%55)إذا كان معدلو ال يقل عن - أ

ذا أخفق فال يسمح لو بمواصمة الدراسة إال إذا كان قد أنيى ما (%60)األدنى المقبول  ، وا 
من الساعات المعتمدة المقررة في خطتو وكان معدلو التراكمي  ( معتمدة ساعة99)مجموعو 

%(. 59.5)ال يقل عن 
 واحدًا لرفع ىذا المعدل إلى  دراسياً يعطى فصالً  (%55 إلى أقل من 50من )إذا كان معدلو - ب

ذا حقق ذلك يعطى  ال ة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد األدنى المقبول،  (55%) وا 
ذا أخفق ال يسمح لو بمواصمة الدراسة إال إذا كان قد أنيى ما مجموعو   ساعة 99)وا 

من الساعات المعتمدة المقررة في خطتو وكان معدلو التراكمي فييا ال يقل عن  (معتمدة
(59.5 . )%

يبت عميد الكمية بالموافقة عمى قبول الطالب في الدراسة الخاصة االستدراكية وفق نموذج - ج
: خاص بمراعاة ما يأتي

. استمرار الطالب في رفع معدلو التراكمي خالل الدراسة االستدراكية- 1 
  ساعة معتمدة في الفصل العادي12ال يسمح لمطالب بتسجيل أك ر من - 2 

.  ويست نى من ذلك فصل التخرج، ساعات في الفصل الصيفي6و
 

(: 23)المادة 
في أي فصل من فصول السنة  (%50)ينذر بالفصل الطالب الذي يقل معدلو التراكمي عن - أ

باست ناء الفصل الصيفي، شريطة أن ال يكون لدية إنذارات سابقة، أما إذا كان لديو إنذارات 
ويفصل كذلك من التخصص إذا أخفق في رفع معدلو . سابقة فيفصل من التخصص

. خالل الفصل الذي يأتيو (%50)التراكمي عن 
ساعة معتمدة في الفصل العادي  (12)ال يسمح لمطالب المنذر بالفصل بدراسة أك ر من - ب

. ساعات في الفصل الصيفي (6)و
إعادة دراسة المواد 

(: 24)المادة 



. فأك ر (%60)ال يجوز لمطالب إعادة دراسة أي مادة حصل فييا عمى عالمة - أ
 العالمة فإن% 60 مادة حصل فييا عمى عالمة أقل من  الطالب دراسة إعادةفي حالة- ب

 في حساب معدلو التراكمي  تدخلاألعمى التي حصل عمييا الطالب في تمك المادة
. والفصمي وتمغى العالمة األقل من المعدل الفصمي والتراكمي

في حالة إعادة الطالب دراسة أية مادة فان ساعات تمك المادة تدخل في حساب عدد - ج
. الساعات المطموبة لمتخرج مرة واحدة فقط

 
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي 

  (:25)المادة 
يسمح لمطالب بالسحب واإلضافة خالل أسبوع من بداية الفصل األول وبداية الفصل 
ال اني وخالل  ال ة أيام من بداية الفصل الصيفي، وال ت بت لو في سجمو مالحظة االنسحاب 

. من المادة التي انسحب منيا
 

(: 26)المادة 
يسمح لمطالب باالنسحاب، بعد فترة السحب واإلضافة، من دراسة مادة أو أك ر - 1- أ

خالل مدة أسبوعين قبل موعد االمتحانات النيائية عمى األك ر، وأسبوع من موعد 
االمتحانات النيائية لمفصل الصيفي عمى األك ر وت بت في سجمو مالحظة 

. وفي ىذه الحالة ال ترد لمطالب رسوم تمك المواد (منسحب)
يتم االنسحاب في ىذه الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجيل - 2 

ويتضمن ىذا النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد األكاديمي ومدير القبول 
. والتسجيل وموافقة عميد الكمية المختص

ال يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستيا عن - 3 
. الحد األدنى لمعبء الدراسي المسموح بو وفق ىذه التعميمات

من الساعات المقررة لمواد الفصل  (%15)يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابو بعذر - ب
، وتعد دراستو لذلك الفصل (منسحب)منسحبًا من الفصل، وي بت في سجمو عالمة 

. مؤجمة
يجوز لمطالب أن يتقدم بطمب لعميد الكمية باالنسحاب من جميع المواد التي سجميا لذلك - ج

الفصل، وبعد موافقة العميد عمى ذلك تعد دراستو في ذلك الفصل مؤجمة وال ترد إليو 
وعمى الطالب أن يتقدم بم ل ىذا الطمب قبل موعد . الرسوم التي دفعيا لذلك الفصل



. االمتحانات النيائية بأسبوعين عمى األقل
 

 


