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 تقديم 

االمتحانات من أىم العمميات التي تتم في المنظومات التعميمية بما فييا منظومات التعميم العالي.  تعد
والميارات المطموبة قبل ة من كونيا تقيم مدى اكتساب الطالب لممعمومات يال تنبع أىمية العممية التعميمو 

حصوليم عمى المؤىل العممي فحسب، بل تعتبر من أىم أدوات تقييم فعالية مختمف العمميات والنشاطات 
التي قامت بيا المؤسسة التعميمية لتحقيق ىذا اليدف، فيي تعكس مدى نجاح الكادر التعميمي واإلداري 

ا واالستفادة منيا ونقاط الضعف لموقوف عمييا في ىذا المجال والتعرف عمى نقاط القوة لمتركيز عميي
 ومعالجتيا بما يحقق رفع فعالية العممية التعميمية.

دارية دقيقة يلضمان نجاح العممية التعميم ة وتحقيقيا ألىدافيا ال بد أن تنتظم ضمن ضوابط عممية وا 
تصب في خدمة اليدف منيا، ومن ىنا جاء تكميف رئاسة الجامعة فريق عمل من الجامعة يمتمك 
الخبرات األكاديمية والعممية واإلدارية المتميزة ليوظفيا في وضع إجراءات مضبوطة وموحدة لمعممية 

داريين عمى التعميمة عمى مستو  ى جامعة تشرين لتساعد القائمين عمى العممية التعميمية من أكاديميين وا 
 تنفيذىا بشكل مضبوط بما يضمن نزاىتيا وزيادة فاعميتيا وتحقيقيا لمنتائج المرجوة بأفضل ما يمكن.   

 
 

 تشرين جامعة رئيس    

 حسن عبد الكريم بسامأ.د. 
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 لجنة إعداد الدليل
 

تم تشكيل لجنة لوضع دليل إجراءات العممية اإلمتحانية برئاسة نائب رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية والطالب 
 وضع ىذا الدليل من قبل فريق عمل يضم كل من:وتم  .22/4/2015/ بتاريخ 115بالمذكرة رقم /

 بجامعة تشرين مدير مركز ضمان الجودة أ. د. تميم عميا
 جودة أغذية من جامعة ايجة في تركيا دكتوراه في 
 مستشار في تطبيق أنظمة إدارة الجودة 
 مدقق رئيس ألنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة سالمة الغذاء 

 
 عميد كمية الزراعة  أ. د. جرجس مخول

 المانيا فيجامعة اليمبولدت  منالعموم الزراعية  دكتوراه في 
 2015-2011اإلدارية  لمشؤون عميد كمية الزراعةنائب  
 2005-2001 كمية الزراعةرئيس قسم في  

 
 الجودة ضمان زمركفي رئيس قسم الموارد البشرية والتطوير اإلداري  رولى ديكد. 

 المحاسبة من جامعة دورتموند في المانيا –االقتصاد  دكتوراه في 
 حتى تاريخو -2013مدير وحدة ضمان الجودة في كمية االقتصاد  

 
 والعموم االنسانيةكمية اآلداب  أستاذ في قسم الفمسفة في فرحة د. محمد

 الفمسفة من جامعة دليي في اليند دكتوراه في 
 2016-2013لمشؤون اإلدارية عميد كمية اآلداب نائب  
 2013-2012لمشؤون العممية عميد كمية اآلداب نائب  

 
 في جامعة تشرين المركزية واالمتحانات مدير شؤون الطالب أ. محمد سممان

 ادارة األعمال من جامعة دمشق –االقتصاد  في ليسانس 
 مدرب معتمد من وزارة التنمية اإلدارية 
 عضو في المجالس الجامعية ولجنة شؤون الطالب بوزارة التعميم العالي 

 
  : قام بإعداد خرائط التدفقاليندسة المدنيةميندس في كمية  جورج حداد م.
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 املظؤولياث والصالحياث

 

 
 

 والمالية واإلدارية والبحثية والتعميمية العممية الكمية شؤوف إدارةمسؤواًل عف  الكمية عميد يعد .1
 واألنظمة القوانيف عف تنفيذ مسؤوؿ , وىو وكذلؾ إدارة مجمس الكمية ومجمس ضماف الجودة

 إلى ويقدـ العميد ,الكمية مجمسو  الجامعية والمجالس العالي التعميـ مجمس وقرارات الجامعية
وسائر  العممية والبحوث التعميـ شؤوف عف تقريًرا دراسي عاـ كؿ نياية في الجامعة رئيس
 الكمية. في النشاط نواحي

شؤوف و  اإلدارية الكمية شؤوف إدارةمسؤواًل عف  اإلدارية والطالبالكمية لمشؤوف  نائب عميد يعد .2
 وقرارات الجامعية واألنظمة القوانيف عف تنفيذ مسؤوؿ وطالب المرحمة الجامعية األولى، وى

 .الجامعية والمجالس العالي  التعميـ مجمس
عمى  تيعد رئيس شعبة االمتحانات مسؤواًل عف تنظيـ العمؿ ضمف الشعبة وتوزيع المسؤوليا .3

وائـ الرسوب العامميف ضمف الشعبة وحؿ اإلشكاليات التي تنشأ ضمنيا فيما يتعمؽ بتنظيـ ق
 .الترفع واالستنفادو 

ومسؤواًل  ،المتعمقة بيذا الدليؿ الوثائؽنماذج مشرفًا عمى إعداد  ضماف الجودة مركزد مدير يع .4
تالفيا. صدارىا وتغييرىا وحفظيا وا   عف مراجعتيا وا 

 وثائؽنماذج الاعتماد ب حب الصالحيةاص لمشؤوف اإلدارية والطالب د نائب رئيس الجامعةيع .5
 . كز ضماف الجودة في الجامعةالتي يقترحيا مدير مر 
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 إلاحساءاث
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 ألاول إلاحساء 

 القاعاث إلامخحاهيت احصاء

 

 :جفاصيل إلاحساء .1

تجييز القاعات االطالع عمى يقـو رئيس الدائرة باالستعانة بمجنة الصيانة في الكمية ب 1-1

 .(.اإلمتحانية مف جية البنى التحتية )صيانة المقاعد، كيرباء، تيوية، نظافة ...

يقوـ رئيس الدائرة برفع تقرير إلى عمادة الكمية حوؿ مدى جيوزية القاعات االمتحانية مف  1-2

يومًا عمى  20حيث البنى التحتية مع اقتراحاتو لترميـ النواقص قبؿ بدء العممية االمتحانية بػ

 األقؿ.

تضمنيا تقرير  التيتكمؼ عمادة الكمية رئيس الدائرة ولجنة الصيانة بمتابعة تنفيذ االقتراحات  1-3

لترميـ النواقص عمى أف يتـ االنتياء منيا قبؿ بدء العممية اإلمتحانية بأسبوع عمى  رئيس الدائرة

 األقؿ. 

يقـو رئيس شعبة االمتحانات بإعداد قوائـ بأعداد القاعات والمدرجات االمتحانية والقدرة   1-4

مناسبًا مف موظفي الشعبة (، باالستعانة بمف يراه TU-EPM P01-F01االستيعابية لكؿ منيا )

 يومًا مف بدء العممية االمتحانية.  20قبؿ 

يقـو رئيس شعبة االمتحانات بترقيـ القاعات والمدرجات في مكاف بارز عمى مدخؿ كؿ قاعة  1-5

 أو مدرج قبؿ أسبوع مف بدء العممية اإلمتحانية عمى األقؿ.

عتمدة بعد انتياء الفصؿ الدراسي يقوـ رئيس الدائرة بقفؿ القاعات والمدرجات اإلمتحانية الم 1-6

 وبعد تجييزىا.
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 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P01-F01هموذج قوائم باعداد القاعاث الامخحاهيت  2-1
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 :خسائط الخدفق .3
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 الثاويإلاحساء 

 الطالب املسجلين احصاء

 جفاصيل إلاحساء .1

-TU-EPM P02داد قوائـ بأعداد الطالب لكؿ مقرر )يشرؼ رئيس شعبة االمتحانات عمى إع .2-1

F01 الذيف يحؽ ليـ التقدـ إلى االمتحاف في كؿ دورة امتحانيو قبؿ بدء شير مف بدء الدورة )

 اإلمتحانية )الناجحيف والمنقوليف والراسبيف والمستنفديف(.

 يقوـ رئيس شعبة االمتحانات بمراجعة وتدقيؽ ىذه القوائـ وتوثيقيا. .2-2

قوائـ إلى عمادة الكمية العتمادىا أصواًل بعد إدخاؿ التعديالت إف وجدت وتعاد إلى ترفع ال .2-3

 شعبة االمتحانات لفرزىا أصواًل.

تفرز شعبة االمتحانات ىذه القوائـ )األعداد( وفؽ أسماء الطالب حسب الرقـ التسمسمي )رقـ  .2-4

( وذلؾ TU-EPM P02-F02عددي أو أبجدي( عمى القاعات والمدرجات المتوفرة) –الجموس 

)قوائـ اعداد القاعات االمتحانية حسب والمدرجات بموجب بيانات إحصائية ليذه القاعات 

 االجراء األوؿ(.

 توثؽ ىذه القوائـ بعد الفرز مف رئيس شعبة االمتحانات وعمادة الكمية. .2-5

ة تقوـ عمادة الكمية بإعالف ىذه القوائـ ونشرىا في لوحة اإلعالنات المخصصة لطالب الكمي .2-6

)ورقيًا(، كما يعمف عنيا بالتعاوف مع المسؤوؿ عف صفحة الكمية ضمف موقع الجامعة 

 .ساعة عمى األقؿ مف موعد امتحاف كؿ مقرر 24وذلؾ قبؿ )الكترونيًا( 
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توزع شعبة االمتحانات الطالب المستجديف في المقررات المحمولة وفؽ األحرؼ األبجدية  .2-7

خص كؿ مقرر عمى حدة و وفؽ رقـ جموس في كؿ قاعة وفؽ القوائـ المعدة مف قبميا التي تو 

امتحانية أو مدرج، وتوثؽ القوائـ مف رئيس الشعبة وعمادة الكمية، وتنشر في لوحة اإلعالنات 

المخصصة لطالب الكمية )ورقيًا(، كما يعمف عنيا بالتعاوف مع المسؤوؿ عف صفحة الكمية 

 .ة عمى األقؿ مف موعد امتحاف كؿ مقررساع 24وذلؾ قبؿ ضمف موقع الجامعة )الكترونيًا( 

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P02-F01 الطالب لكل مقسز باعداد  قوائمهموذج  .2-1

 .TU-EPM P02-F02 الاطميت جوشيع الطالب قوائمهموذج  .2-2
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 الثالثإلاحساء 

 اعداد البرامج إلامخحاهيت

 

 اءجفاصيل إلاحس  .1

يصدر عميد الكمية البرنامج االمتحاني أو  بإعدادتقوـ شعبة البرامج بتوجيو مف العميد  .1.1

مذكرة ادارية بتكميؼ مف يراه مناسبًا العداد البرنامج االمتحاني قبؿ شير ونصؼ عمى 

 .(TU-EPM P03-F01) األقؿ مف بدء الدورة االمتحانية

المتحانات النظرية اداد مشروع برنامج إععمى نائب عميد الكمية لمشؤوف اإلدارية يشرؼ  .1.2

يـو عمى  30في الكمية بالتعاوف مع رئيس الييئة اإلدارية ورئيس شعبة االمتحانات قبؿ 

 األقؿ مف موعد بدء الدورة اإلمتحانية.

يرسؿ النائب اإلداري نسخة مف مشروع البرنامج إلى رئيس شعبة االمتحانات لمتدقيؽ  .1.3

المتقدميف في كؿ مقرر عمى حدة مع سعة القاعات والمطابقة وفؽ أعداد الطالب 

 اإلمتحانية في كؿ يـو امتحاني.

بعد الحصوؿ عمى عدد المتقدميف االجمالي يفرغ رئيس شعبة االمتحانات أعداد الطالب  .1.4

 (.TU-EPM P03-F02عمى حدة )بجانب أسماء المقررات لكؿ سنة عمى حدة ولكؿ قسـ 

المتقدميف لكؿ مقرر في كؿ سنة ولكؿ قسـ ضمف  يتـ ارساؿ اسماء المقررات مع أعداد .1.5

 مف قبؿ عمادة الكمية.البرامج  شعبة قوائـ مرتبة بشكؿ دقيؽ إلى
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بتفريغ مقررات كؿ سنة في كؿ قسـ )إف وجد( عمى حدة ضمف الجدوؿ شعبة البرامج قوـ ت .1.6

ررات األساسي )جدوؿ بحجـ كبير تفرغ عميو كؿ مقررات الكمية( آخذًا بعيف االعتبار المق

التي درست في الفصؿ الدراسي ذاتو ويكتب بجانب اسـ كؿ مقرر عدد الطالب المتقدميف 

وأسماء المدرسيف ليتـ توزيع مقررات المدرس عمى مدار أياـ الجدوؿ االمتحاف تجنبًا مف 

 أف تكوف مقرراتو متراكمة في آخر أياـ االمتحاف لتسييؿ اعماؿ التصحيح.

البرنامج بتنفيذ الخطوة السابقة حتى االنتياء مف كافة االقساـ بإعداد شعبة البرامج ستمر ت .1.7

 الموجودة في الكمية.

بجمع أعداد المتقدميف لمقررات كؿ يـو امتحاني عمى حدة لمتأكد أف شعبة البرامج قوـ ت .1.8

العدد االجمالي لممتقدميف في كؿ يـو امتحاني ال يتجاوز القدرة االستيعابية لمقاعات 

 االمتحانية.

مف اف عدد المتقدميف لمقررات كؿ يـو امتحاني متطابقة مع شعبة البرامج تأكد أف تبعد  .1.9

القدرة االستيعابية لمقاعات االمتحانية يقـو بتفريغ مقررات كؿ يـو امتحاني وفؽ الفترات 

 كمية.الزمنية لالمتحانية المناسبة لكؿ قسـ في ال

فترات الزمنية المناسبة لكؿ كمية يتـ نقؿ وفقًا لمبتوزيع المقررات شعبة البرامج قـو أف ت بعد .1.10

تو الدراسية عمى الجدوؿ المقررات لكؿ يـو امتحاني في كؿ قسـ عمى حدة بجميع سنوا

 (، ويقـو بوضع توقيت المقرر بجانب كؿ اسـ مقرر.TU-EPM P03-F03) األولي االمتحاف

يقوـ رئيس  (TU-EPM P03-F04)بعد االنتياء مف إعداد نموذج الجدوؿ االمتحاني األولي  .1.11

يـو عمى األقؿ مف موعد بدء  30شعبة االمتحانات بعرضو في لوحة اعالنات الكمية قبؿ 
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االمتحاف ولمدة اسبوع مرفقًا بإعالف مف أجؿ تمقي اعتراضات الطالب )إف وجدت( عف 

 طريؽ الييئة اإلدارية.

في حاؿ  البرامجشعبة االمتحانات و  ييدرس نائب عميد الكمية اعتراضات الطالب مع رئيس .1.12

 وجدت ويجري التعديالت الالزمة وفؽ اإلمكانيات.

بعد االنتياء مف إعداد النماذج النيائية لمجدوؿ االمتحاني بعد التعديالت إف وجدت، يتـ  .1.13

 االمتحانات وعميد الكمية.البرامج و شعبة  يتوقيعو مف قبؿ رئيس

النات الكمية )ورقيا( وعمى موقع يتـ نشر البرنامج االمتحانات النيائي المعتمد في لوحة اع .1.14

 يومًا عمى األقؿ مف بدء االمتحاف. 15الكمية )الكترونيا( قبؿ 

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P03-F01 الامخحاهيت العداد البرامجلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي .2.1

 .TU-EPM P03-F02 الطالب لكل مقسز باعداد  قوائمهموذج  .2.2

 .TU-EPM P03-F03 سزاث حظب الفتراث الامخحاهيتجوشيع املق هموذج قوائم .2.3

 .TU-EPM P03-F04 هموذج حدول البرهامج الامخحاوي .2.4
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 السابعإلاحساء 

 جوشيع املهام الامخحاهيت

 

 جفاصيل إلاحساء .1

إدارية لجنة اإلشراؼ عمى سير العممية االمتحانية مف يشكؿ عميد الكمية بموجب مذكرة  .1.1

اإلدارات األكاديمية العممية وأعضاء الييئة التدريسية مع تحديد األسماء والمياـ وفترة 

 (.TU-EPM P04-F01اإلشراؼ لكؿ مشرؼ امتحاني )

د يشكؿ عميد الكمية بموجب مذكرة إدارية لجنة توزيع المياـ االمتحانية برئاسة نائب عمي .1.2

الكمية وتضـ في عضويتيا رئيس الدائرة ورئيس شعبة االمتحانات ميمتيا توزيع 

يومًا عمى  15المسؤوليات والمياـ لمقائميف عمى العممية االمتحانية قبؿ بدء االمتحانات بػ 

 (.TU-EPM P04-F02األقؿ )

سر، مراقبات، تقوـ المجنة المكمفة بتوزيع المياـ اإلمتحانية )رئاسة قاعة امتحانية، أمانة  .1.3

يومًا عمى األقؿ مع تحديد المسؤوليات وفؽ جدوؿ تكميؼ  15خدمات امتحانية، ....( قبؿ 

 ( عمى الشكؿ التالي:TU-EPM P04-F03باألعماؿ االمتحانية )

يكمؼ أعضاء الييئة التدريسية او الفنية أو موظفي الدرجة األولى )حسب المتوفر( بميمة  .1.3.1

 .(TU-EPM P04-D01) الوثيقة وفؽدد ميامو وتحرئاسة القاعة اإلمتحانية 

يكمؼ أعضاء الييئة الفنية أو موظفي الدرجة األولى )حسب المتوفر( بميمة أمانة سر  .1.3.2

  (.TU-EPM P04-D02الوثيقة ) وفؽوتحدد ميامو  القاعة اإلمتحانية
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وتحدد يكمؼ موظفي الدرجة األولى والثانية )والثالثة عند الضرورة( بميمة مراقبة امتحانية  .1.3.3

 (.TU-EPM P04-D03الوثيقة ) وفؽميامو 

 الدرجة األولى )حسب المتوفر( يكمؼ عدد مف السادة أعضاء الييئة التعميمية أو موظفي .1.3.4

كرئيس قاعة أو أميف سر احتياط في جميع اياـ االمتحاف، حيث يقـو بمياـ رئيس قاعة أو 

 أميف سر األساسي المتغيب أو المتأخر بعذر.

 لمقائميف عمىلتقديـ الخدمات الفئات بمياـ الخدمات االمتحانية، ي باق يكمؼ موظفو .1.3.5

ما يكمؼ بو مف قبؿ إدارة  بحدود ،العممية االمتحانية والطالب أثناء العممية االمتحانية

 الكمية أو المشرفيف عمى العممية االمتحانية.

 

 الوثائق ذاث الصلت: -2

 .TU-EPM P04-F01 العمليت الامخحاهيتلجىت إلاشساف على طير  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي .2.1

 .TU-EPM P04-F02 الامخحاهيت املهام جوشيعلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي .2.2

 .TU-EPM P04-F03هموذج حدول جكليف باألعمال الامخحاهيت  .2.3

 .TU-EPM P04-D03 الامخحاهيت القاعت زئيعوثيقت مهام  .2.4

 .TU-EPM P04-D03 الامخحاهيت القاعت أمين طس وثيقت مهام  .2.5

 .TU-EPM P04-D03 الامخحاهيت وثيقت مهام املساقب في القاعت .2.6
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 الخامعإلاحساء 

 يت الامخحاهيتملجىفير الع

 

 جفاصيل إلاحساء .1

( برئاسة رئيس TU-EPM P05-F01يشكؿ عميد الكمية بموجب مذكرة إدارية مجمس امتحاني ) .1.1

ت وعضوية مف يراه مناسبًا مف موظفي الكمية وذلؾ قبؿ اسبوع عمى األقؿ شعبة االمتحانا

  (.TU-EPM P05-D01وتحدد ميامو وفؽ الوثيقة ) مف بدء االمتحاف،

مدرسو المقررات نسخة واحدة مف األسئمة االمتحانية وساللـ التصحيح المطبوعة  يسمـ .1.2

أو مدرسي المقرر  والموضوعة ضمف مغمفات منفصمة ومغمقة وموقعو مف قبؿ مدرس

 -اسـ المقرريكتب عمييا: ساعة مف موعد االمتحاف عمى األقؿ ) 24لعميد الكمية قبؿ 

االختصاص -القسـ -السنة -فترة االمتحاف -تاريخ االمتحاف  -المقرر /مدرسواسـ مدرس

 اف وجد(.

عميد الكمية المغمفات ضمف خزنة حديدية في الكمية ويسجؿ ضمف سجؿ خاص  يودع .1.3

 ـ األسئمة االمتحانية مع ساللـ التصحيح وتوثيقيا اصوال.باستال

يخرج عميد الكمية أو نائبو األسئمة مف الخزنة الحديدية في موعد طباعتيا ويسمميا الى  .1.4

 أميف سر االمتحانات بوجود مدرس المقرر بموجب سجؿ.

ف يقوـ المجمس االمتحاني بسحب االسئمة قبؿ ساعة عمى األقؿ مف موعد بدء االمتحا .1.5

ووضعيا في المغمفات الخاصة وفؽ األعداد المحددة في كؿ قاعة امتحانية والصقيا 
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وختميا أصواًل بحضور مدرس المقرر او عميد الكمية أو نائبو. وتسمـ المغمفات الى عميد 

 الكمية.

يقوـ عميد الكمية بدوره بتسميـ ىذه المغمفات الى رؤوساء القاعات أصواًل قبؿ ربع ساعة مف  .1.6

 االمتحاني عمى األقؿ. الموعد

أميف السر قبؿ ربع ساعة مف موعد بدء االمتحاف ويمتـز  قبؿ تفتح القاعة االمتحانية مف .1.7

 .أميف السر بالتواجد في قاعتو المفرز الييا بعد فتحيا مباشرة

يقوـ أميف السر بالتعاوف مع المراقبيف باالشراؼ عمى توزع الطالب عمى المقاعد وفؽ ارقاـ  .1.8

أي جياز الكتروني  تاكد مف عدـ اصطحابيـ أي شي يتعمؽ بالمقرر اوجموسيـ وال

-مقوي اشارة –ساعة الكترونية  -سماعات سمكية أو ال سمكية -MP3 -)خميوي

 وسائؿ الغش المنصوص عمييا في االنظمة والقوانيف النافذة.أو أي مف  (......الخ

لب وبطاقتو الجامعية يطمب اميف السر مف جميع الطالب وضع اليوية الشخصية لمطا .1.9

 امامو عمى المقعد.

 أي مف استعارةال يحؽ ألي طالب تغيير مكانو أو ينبو اميف السر جميع الطالب بأنو  .1.11

آلة حاسبة.....الخ( إال بإذف مف رئيس  -مسطرة –األدوات الالزمة لمعممية االمتحانية )قمـ 

 القاعة حصرا.

الدفاتر االمتحانية البيضاء أو أوراؽ  يقـو اميف السر بالتعاوف مع المراقبيف بتوزيع .1.11

االمتحانات المؤتمتة والمختمة اصواًل ويطمب مف الطالب تعبئة كافة البيانات المطموبة 

 عمى غالؼ الدفتر االمتحاني. 
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يتـ فتح مغمؼ األسئمة في الوقت المحدد لالمتحاف مف قبؿ رئيس القاعة حصرًا )أو مف  .1.12

وزيع األسئمة عمى الطالب الممتحنيف ويطمب منيـ كتابة يسميو عميد الكمية( ويتـ مباشرة ت

 اسمائيـ عمى ورقة االسئمة الموزعة.

يقوـ رئيس القاعة بتوزيع المراقبيف ضمف القاعة االمتحانية ويحظر عمييـ التجمع والتحدث  .1.13

واستخداـ الياتؼ المحموؿ )الخميوي( والخروج مف القاعة االمتحانية اال بموجب اذف مؤقت 

 س القاعة في حاالت الضرورة القصوى.مف رئي

يقوـ أميف السر باجراء التفقد لمطالب حيث تتـ المطابقة بيف اليوية الشخصية لمطالب  .1.14

وبطاقتو الجامعية وتسجيؿ الحضور والغياب في قوائـ خاصة ومف ثـ تصميغ الدفاتر 

مى الطالب االمتحانية مباشرة، وأرقاـ النماذج االمتحانية المؤتمتة اف وجدت ويحظر ع

تغيير أرقاـ نماذجيـ االمتحانية ألي سبب مف األسباب تحت طائمة تعرض الطالب 

 لمعقوبات المنصوص عمييا.

 (.أحكاـ عامةبالتعميمات والقرارات الناظمة لمعممية اإلمتحانية ) الطالب يجب اف يمتـز .1.15

امتحاني ينظـ بحقو ضبط شغب  شغب في القاعة االمتحانية، بإحدثالطالب  قاـ في حاؿ .1.16

(TU-EPM P05-F02.) 

  ينظـ بحقو ضبط غش امتحاني  بالغش في القاعة االمتحانية ،الطالب  قاـفي حاؿ  .1.17

(TU-EPM P05-F03.) 

الطالب ضبط  في القاعة االمتحانية، ينظـ بحؽ عند التاكد مف حالة انتحاؿ شخصية .1.18

 (.TU-EPM P05-F04انتحاؿ شخصية )
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ية )مع ورقة األسئمة حكما والتي ال يجوز تسميميا رئيس القاعة الدفاتر االمتحان يسمـ .1.19

لمطالب اال بعد انتياء الفترة االمتحانية لممقرر أما األسئمة االمتحانات المؤتمتة فال تسمـ 

عمى غالؼ الدفتر في مكاف وجود الخاتـ الرسمي )الرقـ  والتوقيعالى الطالب( مف الطالب 

 السري(.

مالحظة دات البيضاء بالقمـ االسود ويكتب ء والمسو رئيس القاعة المساحات البيضا يشطب .1.21

عمى غالؼ الدفتر االمتحاني في حاؿ قدـ الدفتر خاٍؿ مف اي كتابة أو قياـ الطالب 

 باستبداؿ القمـ بمعرفتو.

يقوـ رئيس القاعة واميف السر بمطابقة اعداد الدفاتر مع اعداد الطالب المتقدميف  .1.21

 (تصميغيا)دفاتر ضمف المغمفات السمراء والصقاىا والمسجميف في قوائـ الحضور ووضع ال

 وتوقيعيا وتعبئة النموذج الممصؽ عمى المغمؼ مع التوقيع.

يقوـ رئيس الدائرة باجراء تفقد لممكمفيف بالمراقبة في العممية االمتحانية بعد ربع ساعة مف  .1.22

 بدء االمتحاف في كؿ فترة امتحانية.

بإجراء جوالت دائمة عمى القاعات االمتحانية خالؿ يقـو المشرؼ عمى العممية االمتحانية  .1.23

 الفترة المكمؼ بيا ومتابعة حضور رؤساء القاعات وحسف سير العممية االمتحانية.

بإجراء جوالت تفقدية عمى حسف سير االمتحانات في كؿ  أحد النائبيفيقوـ عميد الكمية او  .1.24

 فترة امتحانية.

نتياء الوقت المحدد لالمتحاف وخروج الطالب اميف السر القاعة االمتحانية بعد ا يغمؽ .1.25

 ويسمـ مفتاح القاعة االمتحانية لممجمس االمتحاني.



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال

 

TU-EPM P01  Issue No.: 1  Issue Date: 01-12-2016  Page 21  
 

اني بعد انتياء يسمـ اميف السر الجعبة االمتحانية لمموظؼ المختص في المجمس االمتح .1.26

، (TU-EPM P05-F06محضر استالـ وتسميـ )سجؿ عيدة( ) لكؿ مادة بموجب االمتحاف

 والتي تتضمف:

 ئمة االسمية بعدد الحضور والغياب بعد توقيعيا مف اميف السر ورئيس القاعةالقا (1

(TU-EPM P05-F05). 

الدفاتر االمتحانية موضوعة في المغمفات السمراء ومصمغة وموقعة مف قبؿ رئيس  (2

الفترة -مدرس المقرر-اسـ المقرر-القاعة واميف السر، ويذكر عمييا: القاعة االمتحانية

عدد -عدد الدفاتر االمتحانية-أميف السر-رئيس القاعة-ـ والساعة(االمتحانية )اليو 

ضبوط الغش والشغب )إف وجدت( وتغمؽ المغمفات السمراء اغالقا )أوليا(. وتتـ 

المطابقة والعد بعد فتح المغمفات بيف عدد الدفاتر االمتحانية المذكورة عمى المغمؼ 

ئمة االسمية، مف قبؿ رئيس المغمؽ مع عدد الطالب الحضور الممتحنيف وفؽ القا

 المجمس االمتحاني واميف سر القاعة االمتحانية وفؽ سجؿ عيدة.

الدفاتر االمتحانية الزائدة والتالفة )إف وجدت( ويجب اف يكوف عددىا يمثؿ الفرؽ تسمـ  (3

بيف عدد الدفاتر المستممة مع عدد الدفاتر المستخدمة بموجب تقرير موقع مف قبؿ 

المتحانات وأوراؽ األسئمة في حاؿ ا (،TU-EPM P05-F05قاعة )اميف السر ورئيس ال

 .الى المجمس االمتحاني المؤتمتة

تقرير بأسماء المراقبيف المكمفيف اثناء الفترة االمتحانية )حضور + غياب( موقعة مف  (4

 .(TU-EPM P05-F05) اميف السر ورئيس القاعة والمراقبيف الحاضريف
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 الوثائق ذاث الصلت: -2

 .TU-EPM P05-F01 املجلع الامخحاوي ت لدشكيلكسة إدازيهموذج مر .2.1

 .TU-EPM P05-F02 امخحاوي شغبضبط هموذج  .2.2

 .TU-EPM P05-F03 ضبط غش امخحاويهموذج  .2.3

 .TU-EPM P05-F04 ضبط اهخحال شخصيتهموذج  .2.4

 .TU-EPM P05-F05 جقسيس امخحاويهموذج  .2.5

 .TU-EPM P05-F06 سجل اطخالم وحظليم عهدةهموذج  .2.6

 .TU-EPM P05-D01 املجلع الامخحاوي وثيقت مهام .2.7
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 الظادضإلاحساء 

 جصحيح الدفاجس الامخحاهيت

 جفاصيل إلاحساء .1

الى رئيس المجمس االمتحاني بعد عميد الكمية ساللـ التصحيح المغمقة لكؿ مقرر  يسمـ .1.1

 إجراء امتحاف ىذا مقرر.

ساعة عمى األكثر مف انتياء امتحاف  48يتـ تسميـ الدفاتر االمتحانية لكؿ مقرر خالؿ  .1.2

( TU-EPM P06-F01المقرر مف قبؿ رئيس المجمس االمتحاني وفؽ سجؿ استالـ وتسميـ )

ا لمشروط المحددة في اإلجراء السادس بعد التأكد مف عدد الدفاتر واستيفاؤى ،لمدرس المقرر

ومطابقتو مع العدد المدوف عمى المغمفات السمراء وذلؾ بموجب عيدة استالـ وتسميـ 

 أصوال.

. مف ىذا اإلجراء عمى كؿ 1.1في حاؿ وجود أكثر مف مدرس لممقرر يطبؽ البند األوؿ  .1.3

كؿ منيـ الجزء  مدرس بالتوازي، وتوزع الدفاتر االمتحانية بيف مدرسي المقرر ليصحح

 المخصص لو، ويمكف أف توزع بالتسمسؿ حسب االتفاؽ. 

يسّمـ مدرس )مدرسو( المقرر صورة عف سمـ التصحيح الموجود بعيدة رئيس المجمس  .1.4

 (.TU-EPM P06-F02االمتحاني عند استالـ الدفاتر االمتحانية )

 الي:تعطى ميمة تصحيح كامؿ الدفاتر االمتحانية مف تاريخ تسمميا وفؽ الت .1.5

 الدفاتر التي تقؿ عف ألؼ دفتر خالؿ مدة اقصاىا أسبوعيف .1.5.1

 الدفاتر التي تزيد عف ألؼ دفتر خالؿ مدة اقصاىا ثالثة أسابيع .1.5.2
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يسّمـ مدرس )مدرسو( المقرر الدفاتر االمتحانية المصححة الى المجمس االمتحاني وفؽ  .1.6

تيا مع العدد المسمـ بعد التاكد مف عدد الدفاتر ومطابق 5-2المواعيد المحدد في البند 

 اصوال.

وموقعا مف قبمو مع الدفتر  (TU-EPM P06-F03يرفؽ مدرس المقرر تقريرا مستقال ) .1.7

تشويو....الخ( إف وجد  -رسـ -)الدفاتر( االمتحاني الذي يحتوي عمى عالمة فارقة )كالـ

 ويسمـ في مغمؼ مستقؿ مع بقية الدفاتر المصححة الى المجمس االمتحاني.

 

 اث الصلت:الوثائق ذ .2

 .TU-EPM P06-F01 سجل اطخالم وحظليم عهدة الدفاجس املصححتهموذج  2-1

 .TU-EPM P06-F02 هموذج جقسيس حظليم مدزض املقسز لظلم الخصحيح واطخالم الدفاجس الامخحاهيت 2-2

 .TU-EPM P06-F03هموذج جقسيس مدزض املقسز لدفتر امخحاوي ًحخوي على عالمت فازقت  2-3
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 الظابعإلاحساء 

 اصداز هخائج دزحت أعمال الطالب في القظم العملي 

 

 جفاصيل إلاحساء .1

المقرر نتائج أعماؿ الطالب في الجزء العممي لممقرر بشكؿ مفصؿ ـ مدرس/ مدرسو يسمّ  .1.1

(TU-EPM P07-F01.) 

ئمة التفصيمية الى المقرر درجة أعماؿ الطالب االجمالية مف القاينقؿ مدرس/ مدرسو  .1.2

 (.TU-EPM P07-F02القائمة النيائية في حقؿ أعماؿ السنة )

 تصدؽ القوائـ مف رئيس القسـ المختص. .1.3

 تصدؽ القوائـ مف عميد الكمية أو مف ينوب عنو. .1.4

 تسجؿ القوائـ في الديواف اصواًل ومف ثـ تسمـ الى رئيس شعبة االمتحانات في الكمية. .1.5

عالنيا أصواًل في لوحة اإلعالنات.يقوـ رئيس شعبة االمتحانات  .1.6  بتصدير النتيجة وا 

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P07-F01 هخائج أعمال الطالب في الجصء العمليقوائم هموذج  2-4

 .TU-EPM P07-F02 قوائم دزحاث امخحاهاث مقسز هموذج  2-5
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 امنثالإلاحساء 

 اضاث على هخائج العمليعتر إحساء الا 

 

 فاصيل إلاحساءج .1

عمى األقؿ مف بدء االمتحانات  نتائج العممي لجميع المقررات قبؿ أسبوعيف تصدر .1.1

 النظرية.

لدراسة طمبات  (F01-EPM P08-TUإدارية )يشكؿ عميد الكمية لجنة بموجب مذكرة  .1.2

 .االعتراض عمى نتائج القسـ العممي

انتياء صدور نتائج القسـ العممي لكؿ مقرر وقبؿ يحؽ لمطالب، خالؿ أسبوع مف تاريخ  .1.3

بدء االمتحاف النظري لممقرر، التقدـ بطمب اعتراض عمى نتائج القسـ العممي إلى عميد 

 (.TU-EPM P08-F02ديواف الكمية )الكمية عف طريؽ 

مف عميد الكمية إلى رئيس شعبة  المقدـ مف الطالب والمسجؿ في الديواف طمبيحاؿ  .1.4

 .االمتحانات

-TUتسجيؿ اسـ الطالب والمقرر في سجؿ االعتراضات )برئيس شعبة االمتحانات  يقوـ .1.5

EPM P08-F03). 

تجتمع المجنة المحددة  وقبؿ بدء االمتحانات النظرية، بعد انتياء المدة المحددة لكؿ مقرر .1.6

مدرسي المقرر لمناقشة موضوع الطمبات وتقـو بالتواصؿ مع مدرس/ لدراسة. 1.2 في البند
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)شريطة أف ال يعاد  مدرسي المقررعمى الثبوتيات المتوفرة لدى مدرس/ راض بناء االعت

 تقييـ الطالب(.

في حاؿ ثبوت وجود خطأ يتـ ذكر التعديؿ المقترح عمى طمب االعتراض مف قبؿ مدرس  .1.7

 المقرر بحضور أعضاء المجنة.

 ية.يقوـ رئيس المجنة برفع نتائج االعتراضات مرفقة بالطمبات الى مجمس الكم .1.8

 القرار المناسب. التخاذيتـ االطالع عمى ىذه القوائـ مف قبؿ مجمس الكمية  .1.9

في القوائـ  بالقمـ األحمر يحاؿ القرار الى شعبة االمتحانات لتصويب األخطاء المعتمدة .1.11

اإلسمية لممقررات ونشر القوائـ المصححة في لوحة إعالنات الكمية وعمى صفحة الكمية 

 روني.ضمف موقع الجامعة اإللكت

 

 :الوثائق ذاث الصلت .2

 .TU-EPM P08-F01 دزاطت اعتراضاث هخائج العمليهموذج مركسة إدازيت لدشكيل لجىت  2-6

 .TU-EPM P08-F02هموذج طلب اعتراض على هخائج العملي  2-7

 .TU-EPM P08-F03 هخائج العملي عتراضاثهموذج سجل ا 2-8
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 الخاطع إلاحساء

 واصداز الىخائج النهائيت السصد

 

 جفاصيل إلاحساء .1

( لجنة/لجاف الرصد TU-EPM P09-F01يشكؿ عميد الكمية بموجب مذكرة إدارية ) .1.1

االمتحاني قبؿ انتياء فترة االمتحانات النظرية بأسبوع عمى األقؿ وذلؾ وفؽ األقساـ أو 

 السنوات )حسب الحاؿ(.

دارييف فئة اولى وثانية )عامميف في االمتحاناتتتشكؿ المجنة مف أعضاء ىيئة فني .1.2 -ة وا 

ميندسيف ألغراض غير تدريسية( عمى أف ال تقؿ عف خمسة أعضاء في -شؤوف الطالب

 كؿ لجنة برئاسة أقدـ أعضائيا.

ه، ويقدـ المقرر اثناء رصد مقرر  يأحد مدرسأو  مدرسيشرؼ عمى عمؿ لجنة الرصد  .1.3

 (.TU-EPM P09-F02تقريره )

بعد االنتياء مف تدقيؽ الدفتر (، و TU-EPM P09-D01بكافة مياميا ) الرصدتقـو لجنة  .1.4

االمتحاني وتصويب األخطاء )إف وجدت( يتـ التوقيع عميو بالموف األخضر مف قبؿ لجنة 

 مدقؽ ثاني مع ذكر االسـ الصريح لممدققيف والتوقيع(. -الرصد )مدقؽ أوؿ

الدفاتر االمتحانية وترتيبيا حسب التسمسؿ  تقـو المجنة بعد انجاز كؿ البنود السابقة بفتح .1.5

 األبجدي ألسماء الطالب.
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(، والتي TU-EPM P09-F03يقوـ رئيس لجنة الرصد باستالـ القوائـ االسمية لممواد النظرية ) .1.6

تحتوي عمى درجات العممي لممقرر المذكور مف شعبة االمتحانات مف خالؿ عيدة 

 شخصية.

ي لكؿ طالب بقمـ رصاص الى القوائـ االسمية المستممة يتـ ترحيؿ عالمة الدفتر االمتحان .1.7

مف قبؿ قارئ وكاتب يحددىما رئيس المجنة ويعاد تدقيقيا بالتبادؿ بيف القارئ والكاتب، 

ومف ثـ جمع عالمة النظري مع عالمة العممي )إف وجدت(، ومف ثـ تثبت العالمة النيائية 

مف قبؿ قارئ ومدقؽ جديديف. ويتـ التوقيع  بالموف األزرؽ رقما وكتابة وتدقؽ لممرة الثالثة

)مع االسـ الصريح( عمى ىذه القائمة اإلسمية كؿ مف القارئ والكاتب والمدقؽ ورئيس 

 (.TU-EPM P09-F03المجنة )

 

 االوراق المؤتمتة:في حالة 

تطابؽ لجنة الرصد اسماء الطالب مع أرقاـ الجموس ومف ثـ يتـ تدقيقيا مف قبؿ قارئ  .1.8

عادة تدقيقيا مف ومدقؽ ومف  ثـ ترحيؿ الدرجات إلى القوائـ االسمية العائدة لكؿ طالب، وا 

قبؿ قارئ ومدقؽ جديديف )بالتناوب(، ويوقع )مع االسـ الصريح( عمى ىذه القائمة اإلسمية 

 (.TU-EPM P09-F03كؿ مف القارئ والكاتب والمدقؽ ورئيس المجنة )

حيح عينة عشوائية مف األوراؽ المؤتمتة يقوـ المجمس االمتحاني مع استاذ المقرر بتص .1.9

 يدويًا لمتأكد مف دقة التصحيح اآللي.

يستمـ المجمس االمتحاني النتائج النيائية لكؿ مقرر )كتابي أو مؤتمت( ويوقعيا أصواًل مف  .1.10

عمادة الكمية ثـ يسجميا في سجؿ خاص، تسمـ بعدىا إلى رئيس شعبة االمتحانات 
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لوحات االعالف المخصصة لنتائج االمتحانات في الكمية إلعالنيا أصواًل )ورقيًا ضمف 

 والكترونيًا عمى صفحة الكمية ضمف موقع الجامعة(. 

بعد انتياء إصدار النتائج النيائية والبت في طمبات االعتراض المقدمة مف الطالب يتـ  .1.11

 ترحيؿ الدفاتر االمتحانية إلى شعبة االمتحانات. 

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P09-F01 السصد الامخحاويلجىت  ت لدشكيلإدازي هموذج مركسة .2.1

 .TU-EPM P09-F02هموذج جقسيس اشساف على لجىت السصد  .2.2

 .TU-EPM P09-F03 للمقسزاثهموذج زصد القوائم الاطميت  .2.3

 .TU-EPM P09-D01وثيقت مهام لجىت السصد  .2.4
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 العاشسإلاحساء 

 عتراضاث على هخائج الامخحاهاث النهائيتإحساء الا 

 

 جفاصيل إلاحساء .1

لدراسة طمبات  (TU-EPM P10-F01) يشكؿ عميد الكمية لجنة بموجب مذكرة إدارية .1.1

  .االعتراض عمى النتائج االمتحانية

إلمتحانية بموجب يحؽ لمطالب، خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ انتياء صدور النتائج ا .1.2

( عمى TU-EPM P10-F03(، التقدـ بطمب اعتراض)TU-EPM P10-F02اعالف الكمية )

 النتائج اإلمتحانية إلى عميد الكمية عف طريؽ ديواف الكمية.

محاسب )معتمد رسـو الطالب( لتسديد الرسـو اليحاؿ الطمب مف عميد الكمية إلى  .1.3

ا ومف ثـ يسمـ الطمب الى رئيس شعبة المطموبة لممقرر/مقررات المعترض عمى نتائجي

 (.TU-EPM P10-F04االمتحانات لتسجيؿ اسـ الطالب والمقرر في سجؿ االعتراضات )

لدراسة الطمبات وفي  .(.1.1) بعد انتياء المدة المحددة تجتمع المجنة المحددة في البند .1.4

ترفع المجنة  أو خطأ في جمع الدرجات، حاؿ وجود اي خمؿ يتعمؽ بفقرة غير مصححة

 تقريرىا الى عميد الكمية بوجود الخمؿ ألخذ الموافقة مف عميد الكمية.

مدرسو المقرر لتصويب الخطأ عمى صورة مدرس/ر الدفتر االمتحاني ويعمـ ييتـ تصو  .1.5

الدفتر االمتحاني في مكاف الخطأ كما يتـ تعديؿ درجة السؤاؿ ومجموع الدرجات عمى 

ر االمتحاني ويوقع المدرس والمجنة عمى مكاف تصويب الصفحة األولى عمى صورة الدفت

الخطأ ويكتب التعديؿ المقترح عمى طمب االعتراض مبينًا سبب الخطأ والتصويب المناسب 
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كما و  ،(TU-EPM P10-F05المقرر ) ة، إضافة إلى تقرير مدرسمف المدرس والمجن وموقعاً 

 يتـ خرز األصؿ والصورة مع تقرير المدرس. 

خطأ بجمع الدرجات أو نقميا يتـ تعديميا مف المجنة دوف العودة إلى مدرس  في حاؿ وجود .1.6

 (.TU-EPM P10-F05المقرر )

 الذيف تـ دراسة اعتراضاتيـ كافة يعد رئيس شعبة االمتحانات قائمة بأسماء الطالب .1.7

 (.إف وجدت)المدرسيف (، مرفقة بتقارير TU-EPM P10- F06والنتائج قبؿ وبعد االعتراض )

مرفقة  ،كمية عف طريؽ عميد الكميةالالى مجمس  القائمة ئيس شعبة االمتحاناتر يرفع  .1.8

 بطمبات االعتراض مع التقارير.

وترفع مع كافة الثبوتيات الى مجمس شؤوف الطالب  عمى ىذه القوائـ مجمس الكمية يطمع .1.9

 مع االقتراح المناسب لكؿ حالة.

طالب ليتخذ المجمس القرار عرض القوائـ الواردة مف الكميات عمى مجمس شؤوف الت .1.11

 المناسب لكؿ حالة، ويرفع قراره إلى مجمس الجامعة متضمنًا المقترحات المناسبة.

1.11. .  يتـ البت باالعتراضات بقرار مجمس الجامعة وتحاؿ إلى الكميات المعنية إلجراء الالـز

. يحاؿ القرار إلى النائب اإلداري إلجراء الى الكمية بعد ورود قرار مجمس الجامعة .1.12  الالـز

وفؽ  المطموبة،يقـو النائب اإلداري بالتعاوف مع رئيس شعبة االمتحانات بإجراء التعديالت  .1.13

متضمنة ال (،خالؿ اسبوع مف صدوره عمى األكثر هعمى اف يتـ تنفيذ) قرار مجمس الجامعة

 إجراء التعديالت عمى الدفتر االمتحاني فيما يتعمؽ بالدرجات وسجؿ النتائج االمتحانية.

الكمية  نتائج االمتحانات فيالمخصصة ل عالناتاإلشر قرار مجمس الجامعة في لوحة ين .1.14

 ضمف موقع الجامعة اإللكتروني. الرسمية وعمى صفحة الكمية
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 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P10-F01 دزاطت اعتراضاث الىخائج الامخحاهيتلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي .2.1

 .TU-EPM P10-F02 امخحاهاث الىظسي خائج هموذج اعالن الاعتراض على ه .2.2

 .TU-EPM P10- F03 على الىخائج الامخحاهيت عتراضاهموذج طلب  .2.3

 .TU-EPM P10- F04هموذج سجل اعتراضاث بأطماء الطالب املخقدمين  .2.4

 .TU-EPM P10-F05هموذج جقسيس جصويب خطأ  .2.5

 .TU-EPM P10- F06هموذج سجل بأطماء الطالب الرًن جم دزاطت  اعتراضاتهم  .2.6
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 الحادي عشسحساء إلا 

  الظبرحشكيل لجان 

 جفاصيل إلاحساء .1

  يرفع عميد الكمية كتابًا إلى رئيس الجامعة يتضمف اقتراح تشكيؿ لجنة سبر في الكمية .1.1

(TU-EPM P11-F01،) ف برئاسة نائب عميد الكمية لمشؤوف االدارية وعضوية عدد م

 أعضاء الييئة التدريسية عمى أف ال يقؿ عددىا عف ثالثة.

يصدر رئيس الجامعة مذكرة إدارية بناء عمى اقتراح عمادة الكمية ميمتيا اخذ عينات  .1.2

 عشوائية مف الدفاتر االمتحانية )ال يقؿ عف الجذر التربيعي لعدد الدفاتر الكمي( لمتأكد مف:

 صحيح العائدة لكؿ مقرر.مدى مطابقة عممية التصحيح مع ساللـ الت .1.2.1

مطابقة الدرجة الموضوعة عمى الدفتر مع الدرجة المنقولة إلى القوائـ  .1.2.2

 والسجالت.

 مدى شمولية األسئمة االمتحانية. .1.2.3

 مدى مالءمة األسئمة مع مدة االمتحاف. .1.2.4

تبدأ لجنة السبر عمميا عند انتياء صدور النتائج االمتحانية وترفع تقريرىا إلى عميد الكمية  .1.3

(TU-EPM P11-F02.خالؿ خمسة عشر يومًا عمى األكثر مف بدء عمميا ،) 

1.4. .  يدرس عميد الكمية تقرير المجنة ويعرضو عمى مجمس الكمية لممعالجة عند المزـو
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يرفع عميد الكمية التقرير النيائي عف عممية السبر إلى السيد رئيس الجامعة مرفقًا بتقرير  .1.5

االت التي أشير إلييا في تقرير المجنة إف لجنة السبر موضحًا ما تـ معالجتو مف الح

  وجدت.

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P11-F01هموذج مركسة إدازيت لدشكيل لجىت طبر اداء الطالب  .2.1

 .TU-EPM P11-F02هموذج جقسيس لجىت الظبر  .2.2
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 الثاوي عشسإلاحساء 

 ل( الى سجالث شعبت الامخحاهاث)جسحي الدزحاث هقل

 

 جفاصيل إلاحساء .1

بعد صدور قرار مجمس الجامعة باعتماد نتائج االعتراضات واجراء التصويب أصواًل يتـ  .1.1

ترحيؿ العالمات النيائية الى السجؿ الخاص في شعبة االمتحانات مف قبؿ الموظؼ 

 المختص. 

ائية ايضًا الى صحيفة كؿ يرحؿ الموظؼ المختص في شعبة االمتحانات العالمات الني .1.2

 طالب.

( ميمتيا تدقيؽ ترحيؿ النتائج TU-EPM P12-F01تشكؿ بموجب مذكرة ادارية لجنة ) .1.3

 االمتحانية مف القوائـ االسمية المعمنة الى السجؿ الخاص ومف ثـ الى صحيفة الطالب.

 رر.تقوـ المجنة المشكمة بتدقيؽ كؿ العالمات المرحمة الى سجالت االمتحانات لكؿ مق .1.4

 تقوـ المجنة المشكمة بتدقيؽ العالمات المرحمة مف السجؿ الى صحيفة الطالب. .1.5

( الى TU-EPM P12-F02تقوـ المجنة المشكمة بعد االنتياء مف المطابقة برفع تقرير مفصؿ ) .1.6

عميد الكمية تبيف فيو كافة الحاالت التي تـ كشؼ عدـ مطابقة الترحيؿ وفؽ اسـ المقرر 

 موظؼ المسؤوؿ عف ترحيميا.والسنة والعالمة وال

لمعرفة فيما إذا كاف الخطأ  عف الخطأ تجري المجنة تحقيؽ مع الطالب والموظؼ المسؤوؿ .1.7

 مقصود أو غير مقصود.
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 تعرض حاالت عدـ المطابقة عمى مجمس الكمية التخاذ القرار المناسب. .1.8

يتـ تصويب العالمة المرحمة الى السجؿ أو صحيفة الطالب بعد صدور قرار مجمس الكمية  .1.9

 باعتماد العالمة األصمية.

 يسوى وضع الطالب اذا كاف الخطأ قد ادى الى تغيير وضعو مف سنة الى أخرى. .1.10

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P12-F01 جدقيق السجالث الامخحاهيتهموذج مركسة إدازيت لدشكيل لجىت  .2.1

 .TU-EPM P12-F02 جدقيق السجالث الامخحاهيتهموذج جقسيس لجىت  .2.2
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 الثالث عشسإلاحساء 

 جىفير العقوباث الامخحاهيت

 

 جفاصيل إلاحساء .1

 ينظـ رئيس القاعة ضبط الغش ويوقع أصواًل منو ومف اميف السر والمراقبيف. .1.1

 يسمـ الضبط الى امانة المجمس االمتحاني عند انتياء الفترة االمتحانية المخصصة لممقرر. .1.2

ميف المجمس االمتحاني بتحويؿ ضبط الغش بكتاب رسمي الى عميد الكمية والذي يقوـ ا .1.3

 يقوـ بدوره باحالتو الى النائب االداري لمتحقيؽ مع الطالب.

الطالب والتحقيؽ معو وفؽ استمارة خاصة، وكما يقوـ  باستدعاءيقـو النائب االداري  .1.4

ة أو البطاقة الجامعية مع باستكماؿ االوراؽ الثبوتية مف حياة جامعية وصورة عف اليوي

  .ضبط الغش ووسيمة الغش

عمى وسيمة الغش واالجابة عمى االسئمة المتضمنة في  الطالعليستدعى مدرس المقرر  .1.5

 ضبط الغش فيما اذا كاف ليا عالقة بالمقرر اـ ال او فيما اذا استفاد منيا الطالب اـ ال.

ى عميد الكمية، ويقترح فيو ما يراه يقوـ النائب االداري بتقديـ مطالعتو حوؿ الموضوع ال .1.6

 مناسبًا ويرفعو لعميد الكمية مع الثبوتيات.

يطمع عميد الكمية عمى التحقيقات الجارية والثبويات المرفقة ويرفع مقترحو لرئيس الجامعة،  .1.7

 اذا كاف االمر يقتضي ذلؾ ويطمب احالة الضبط الى لجنة االنضباط.
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ب رئيس الجامعة لمشؤوف االدارية )رئيس لجنة يحيؿ رئيس الجامعة ضبط الغش الى نائ .1.8

 االنضباط(.

يدعو نائب رئيس الجامعة لمشؤوف االدارية لجنة االنضباط لالجتماع والمؤلفة مف النواب  .1.9

االدارييف لمكميات وممثؿ عف كؿ مجمس كمية وممثؿ نقابة المعمميف وممثؿ االتحاد الوطني 

 لطمبة سورية.

  واتخاذ القرار المناسب وفؽ حالة الغش المرتكبو.يتـ دراسة كؿ موضوع عمى حدى  .1.10

يحاؿ قرار لجنة االنضباط الى مجمس الجامعة التخاذ قرار مجمس الجامعة، ويرسؿ نسخة  .1.11

 منو الى الكمية المعنية.

تعمـ الكمية القرار عمى شؤوف الطالب وشعبة االمتحانات وينشر القرار في لوحة اعالنات  .1.12

 الكمية.

اري الطالب المعاقب ويبمغو مضموف القرار خطيًا. ويحؽ لممعاقب يستدعي النائب االد .1.13

تقديـ طمب تظمـ الى السيد رئيس الجامعة خالؿ شير مف صدور قرار مجمس الجامعة 

 بالعقوبات.

 يقوـ الموظؼ المختص في شعبة شؤوف الطالب بتسجيؿ العقوبة عمى صحيفة الطالب. .1.14

جيؿ العقوبة المفروضة في سجؿ يقوـ الموظؼ المختص في شعبة االمتحانات بتس .1.15

 الطالب.
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 السابع عشسإلاحساء 

 الخظلم

 

 جفاصيل إلاحساء .1

( في رئاسة الجامعة TU-EPM P14-F01يحؽ لمطالب المعاقب التقدـ بطمب تظمـ خطي ) .1.1

 خالؿ شير مف تاريخ صدور قرار مجمس الجامعة بفرض العقوبة االنضباطية.

ـ الى لجنة التظمـ المشكمة بموجب قرار مجمس يقـو رئيس الجامعة باحالة طمب التظم .1.2

االداري( وبعض عمداء الكميات النائب جامعة مف قبؿ احد نواب رئيس الجامعة )عادة 

 وممثؿ نقابة المعمميف وممثؿ االتحاد الوطني لطمبة سورية.

 يتـ احالة الممفات الى رئيس لجنة التظمـ. .1.3

 افة الثبوتيات المرفقة.يقوـ رئيس لجنة التظمـ بدعوة المجنة لدراسة ك .1.4

بعد الدراسة تقـو لجنة التظمـ برفع اقتراح الى مجمس الجامعة يتضمف تثبيت العقوبة او  .1.5

 تخفيضيا او الغائيا وفؽ الحالة، ويرفع القرار الى مجمس الجامعة.

، ويرسؿ نسخة منو الى الكمية المناسبقرار التخاذ يقـو مجمس الجامعة بدراسة الموضوع وا .1.6

 المعنية.

تقـو الكمية بتعميـ القرار عمى شؤوف الطالب وشعبة االمتحانات وينشر القرار في لوحة  .1.7

 اعالنات الكمية.

 يقوـ النائب االداري باستدعاء الطالب المعاقب ويبمغو مضموف القرار شخصيًا. .1.8
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يقـو الموظؼ المختص في شعبة شؤوف الطالب بتسجيؿ مضموف القرار ورقمو وتاريخو  .1.9

 .عمى سجؿ الطالب

 يقوـ الموظؼ المختص في شعبة االمتحانات بالتسجيؿ ايضًا عمى صحيفة الطالب. .1.10

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P14-F01 طلب جظلمهموذج  .2.1
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 الخامع عشس إلاحساء 

 زفع العقوبت

 

 جفاصيل إلاحساء .1

(، TU-EPM P15-F01يجوز لمرة واحدة رفع العقوبة مف ممؼ الطالب بناء عمى طمب خطي) .1.1

بعد مرور عاـ واحد عمى األقؿ مف انتياء تنفيذىا ويتـ رفع العقوبة بقرار مف مجمس الكمية 

لمعقوبات الخمسة األولى أو بقرار مف مجمس شؤوف الطالب بالنسبة لجميع العقوبات 

 الباقية.

يتقدـ الطالب بالطمب الخطي مرفقًا بالحياة الجامعية وصورة مف قرار العقوبة الى عميد  .1.2

 أو رئيس الجامعة بعد تسجيمو في الديواف أصواًل.الكمية 

 يتـ تحويؿ الطمب عف طريؽ عميد الكمية مع مرفقاتو الى مجمس الكمية. .1.3

يتـ تحويؿ الطمب الذي تقدـ بو الطالب الى رئيس الجامعة ومنو الى مجمس شؤوف  .1.4

 الطالب.

، ويرسؿ الموافقةبالموافقة او عدـ قرار التخاذ بدراسة الطمب وا شؤوف الطالبيقـو مجمس  .1.5

 نسخة منو الى الكمية المعنية.

يقوـ عميد الكمية بتعميـ القرار عمى شؤوف الطالب وشعبة االمتحانات وينشر القرار في  .1.6

 لوحة اعالنات الكمية.

 يستدعي النائب االداري الطالب ويبمغو مضموف القرار شخصيًا. .1.7
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رقمو وتاريخو عمى يسجؿ الموظؼ المختص في شعبة شؤوف الطالب مضموف القرار و  .1.8

 سجؿ الطالب.

يسجؿ الموظؼ المختص في شعبة االمتحانات قرار رفع العقوبة ايضًا عمى صحيفة  .1.9

 الطالب.

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P15-F01 طلب زفع العقوبتهموذج  .2.1
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 الظادض عشس إلاحساء 

 اعادة الازجباط

 

 جفاصيل إلاحساء .1

ي القرار الصادر في الفصؿ النيائي مف الكمية أو يجوز لمجمس الجامعة اف يعيد النظر ف .1.1

الجامعة بعد مضي سنتيف. ويصدر مجمس الجامعة قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء لجنة 

 اعادة االرتباط في الجامعة.

( الى رئيس الجامعة بعد تسجيمو في TU-EPM P16-F01يحؽ لمطالب التقدـ بطمب خطي) .1.2

، إلعادة ارتباطو الفصؿة الجامعية وصورة مف قرار أصواًل مرفقًا بالحيا المركزي الديواف

 بالجامعة بعد مضي سنتيف عمى األقؿ مف قرار فصمو. 

 الطمب مع مرفقاتو الى لجنة اعادة االرتباط. رئيس الجامعةيحيؿ  .1.3

 تدرس لجنة اعادة االرتباط بدراسة الطمب وكافة الوثائؽ المرفقة وتقترح الى مجمس الجامعة .1.4

 .لموافقة عمى اعادة ارتباط الطالبالموافقة او عدـ ا

، ويرسؿ نسخة منو الى الكمية المناسبقرار التخاذ يقـو مجمس الجامعة بدراسة الطمب وا .1.5

 المعنية.

يعمـ عميد الكمية القرار عمى شؤوف الطالب وشعبة االمتحانات وينشر القرار في لوحة  .1.6

 اعالنات الكمية.

 ف القرار شخصيًا.يستدعي النائب االداري الطالب ويبمغو مضمو  .1.7
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يقـو الموظؼ المختص في شعبة شؤوف الطالب بتسجيؿ مضموف القرار ورقمو وتاريخو  .1.8

 عمى سجؿ الطالب.

 يسجؿ الموظؼ المختص في شعبة االمتحانات مضموف القرار عمى صحيفة الطالب. .1.9

 

 الوثائق ذاث الصلت: .2

 .TU-EPM P16-F01طلب اعادة الازجباط هموذج  .2.1
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 التعميمات والقرارات الناظمة لمعممية االمتحانية

 

عمى الطالب أف ال يصطحب معو في قاعة االمتحاف أي كتاب أو أي وسيمة اتصاؿ أو كؿ ما  (1

عميد بناًء عمى لو عالقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية مف الكتابة فيما عدا ما يسمح بو ال

مف  92ى الورؽ المقدـ مف الكمية.)المادة ، ويجب أف تكتب اإلجابة عمطمب أستاذ المقرر

قانوف تنظيـ الجامعات(. كما ال يجوز عمى الطالب حيازة األشياء اآلتية إاّل بأمر مف أستاذ 

المقرر وبعد تفتيشيا مف قبؿ المراقبيف: )جداوؿ المغارتـ واآلالت الحاسبة والجداوؿ الفيزيائية 

 الممتحف في االمتحانات العممية رئيسًا لمقاعة.والرياضية والقواميس.....(. ويعد األستاذ  

يحظر عمى الطالب الكالـ أثناء االمتحاف أو القياـ بأي عمؿ فيو إخالؿ بنظاـ االمتحاف، أو  (2

ذا كرر الطالب المخالفة  بتسييؿ النقؿ لزميمو، وفي حاؿ المخالفة ينذر الطالب المخالؼ، وا 

مقرر الذي ارتكب فيو المخالفة ويعطى درجة يخرج مف االمتحاف ويعد امتحانو الغيًا في ال

أ مف قانوف تنظيـ الجامعات(. وتحجب درجتو إلى أف تصدر لجنة  -93الصفر.)المادة 

 االنضباط في الجامعة العقوبة الخاصة بو.

ال يجوز لمطالب أف يؤدي امتحانو في غير القاعة أو المقعد المخصصيف لو تحت طائمة إلغاء  (3

عطائو در   جة الصفر في المقرر.امتحانو، وا 

كؿ طالب يعثر معو عمى ما لو عالقة بالمقرر موضوع االمتحاف يخرج مف قاعة االمتحاف  (4

ويعد امتحانو الغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيو المخالفات ويحاؿ إلى لجنة االنضباط، وفي 

الصفر، حاؿ ثبوت المخالفة يحـر مف دخوؿ امتحاف المقررات التي تميو ويعطى فييا درجة 
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ولمعميد أو مف ينوب عنو أو رئيس القاعة أف يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشو إذا وجدت قرائف 

قوية تدعو إلى االشتباه بأف في حيازة ذلؾ الطالب ما لو عالقة بالمقرر موضوع االمتحاف. 

 ب مف قانوف تنظيـ الجامعات(. -93)المادة 

أحد المراقبيف ) الممحاة والمسطرة والقمـ واآللة تمنع االستعارات بأنواعيا كافة إال بعد إذف  (5

 الحاسبة....(.

 أجيزة التسجيؿ بكافة أنواعيايمنع اصطحاب األجيزة االلكترونية )اليواتؼ النقالة، السماعات،  (6

 .....الخ( ألنيا تعتبر وسائؿ غش امتحاني ويعاقب المخالؼ بالفصؿ النيائي مف الجامعة.

 

 العقوبات االمتحانية:

-130-129-128-127-126-125-124-132-121-93-92-91-90راعاة المواد مع م

/ لعاـ  250مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنفيذ الجامعات الصادر بموجب المرسـو / 131-132

 .2011/ لعاـ 177وقرار مجمس التعميـ العالي رقـ / 2006

نتيجة مخالفتيـ ألنظمة االمتحانات تتبع القواعد التالية في فرض العقوبات االمتحانية عمى الطالب 

 الجامعية.
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 القواعد الناظمو لمعقوبات االمتحانية

 

( مف الطالب الذي أو عند اكتشافو لمخمؿ يطمب رئيس القاعة ) بناًء عمى أخبار المراقب (1

ذا رفض الخروج يسمح  ارتكب الغش أو حاوؿ ارتكابو الخروج فورًا مف القاعة اإلمتحانية ، وا 

 تمرار مع إنذاره بأف العقوبة ستشدد، ويذكر ذلؾ في التقرير.لو باالس

ينظـ فورًا ضبط الغش وتقريرًا يضمنو توصيفًا لوسيمة الغش ولمحادثة الواقعة بكؿ تفاصيميا،  (2

ويعتمد ىذا التقرير مف رئيس القاعة وسائر المراقبيف المتواجديف أثناء وقوع الحادثة، ويرفع 

يد الذي يحيمو بدوره مباشرة إلى رئاسة الجامعة عمى أف يتـ كؿ ىذا التقرير إلى السيد العم

 ذلؾ في اليـو نفسو الذي وقعت فيو الحادثة.

 يعاقب الطالب بإعطائو درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانو فيو: (3

 إذا قدـ امتحانو في غير القاعة المخصصة لو مخالفًا بذلؾ التعميمات اإلمتحانية. - أ

 في قاعة االمتحاف أو تسبب في ذلؾ. إذا أحدث شغباً   - ب

 إذا قاـ بتسييؿ النقؿ لزميمو. -ج

 يعاقب الطالب بالحرمان من االمتحان في دورة امتحانيو واحدة: (4

إذا كتب عمى المقعد أو الجدار في القاعة اإلمتحانية أو عمى أعضاء الجسـ  أو عمى  - أ

يا عالقة بالمقرر ولـ يعمـ عنيا المباس كتابة ليا عالقة بالمقرر أو إذا وجدت ىناؾ كتابة ل

 مسبقًا.

إذا قاـ بممانعة إدارة القاعة اإلمتحانية واستمر في ارتكابو الممانعة أو أعاؽ بفعؿ متعمد   - ب

 منو إدارة القاعة اإلمتحانية عف القياـ بواجبيا.
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 إذا ثبت قيامو بالنقؿ مف زميؿ لو في القاعة. -ج

ية وعدـ تسميميا عند خروجو مف القاعة وأدى ذلؾ إلى إذا ثبت تعمده إخفاء ورقتو اإلمتحان -د

 إرباؾ اإلدارة، وفي حاؿ ثبوت عدـ مسؤولية الطالب يأخذ مجمس الجامعة القرار المناسب.

) أي في إذا ضبط في حوزتو  يعاقب الطالب بالحرمان من االمتحان في دورتين امتحانيتن (5

الذي يجري االمتحاف فيو استفاد منو أو وسيمة غش أو كؿ ما لو عالقة بالمقرر متناول يده( 

 لـ يستفد.

 : يعاقب الطالب بالفصل النيائي من الجامعة (6

إذا انتحؿ شخصية غيره بقصد أداء االمتحاف عنو أو أدخؿ شخصًا بداًل عنو ليذه الغاية،  -6-1

 ويحاؿ الى القضاء.

و استخدامو أو استفادتو مف يثبت تزويره إحدى الوثائؽ الرسمية أو اشتراكو في التزوير أ -6-2

 مف المزور ويحاؿ الى القضاء. وفؽ االجراءات التالية:

 يحاؿ إلى لجنة االنضباط مف يثبت تزويره إحدى الوثائؽ تمييدًا لفصمو. - أ

 يعمـ قرار لجنة االنضباط عمى جامعات القطر األخرى. -ب

 حاؿ أو التزوير.تقوـ مديرية الشؤوف القانونية بمالحقتو قضائيًا بجـر سواء االنت -ج

 في حاالت الفصل النيائي: (7

يمكف لمطالب أف يستفيد مف تخفيض جزئي أو كمي لعقوبتو المستحقة أذا تقدـ باعتراؼ  –أ 

 يتعمؽ بموضوع مخالفتو،ثبتت صحتو، ويساىـ في الحفاظ عمى سالمة االمتحانات.

متحانات وتصحيح كؿ مف يتقدـ بمعمومات مف تمقاء نفسو تسيـ في الحفاظ عمى سالمة اال-ب

األوراؽ اإلمتحانية وتنطوي عمى مخالفة تنسب إلى مقدـ المعمومات يمكف النظر في أمر إعفائو 

 مف العقوبة جزئيًا أو كميًا.



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال

 

TU-EPM P01  Issue No.: 1  Issue Date: 01-12-2016  Page 67  
 

إذا غش الطالب في االمتحاف خالؿ حياتو الجامعية لممرة الثانية تضاعؼ عقوبتو )باستثناء  (8

ذا غش لممرة ا  لثالثة يفصؿ مف الجامعة.عقوبة الصفر والفصؿ النيائي( وا 

يعاقب الطالب الذي يتقدـ لالمتحاف مف خارج الجامعة بموجب دورة امتحانيو إضافية  (9

استثنائية يصدر بمرسـو بإلغاء إمتحانو التي تقدـ إلييا وبفصمو نيائيًا مف الجامعة إذا ثبت 

امي الحرماف مف ارتكابو الغش في االمتحاف وكانت عقوبة ىذه المخالفة بالنسبة لمطالب النظ

 التقدـ لإلمتحاف في دورة امتحانية أو أكثر.

يحتفظ الطالب المحرـو مف االمتحاف في دورة امتحانية أو أكثر بعالمتو في أعماؿ السنة   (10

 وحمقات البحث وفي االمتحانات العممية وتمغى عالماتو في االمتحانات النظرية فقط.

تضبط بحوزتو، أثناء االمتحاف، سماعات  يعاقب بالفصؿ النيائي مف الجامعة كؿ طالب  (11

سمكية أو السمكية ، أو جياز محموؿ مع سماعات، أو أي أجيزة إلكترونية أخرى تساعده 

 عمى الغش في االمتحاف.

 

 حاالت خاصة:

يعطى الطالب درجة الصفر في امتحاف المقرر المؤتمت إذا قاـ بتبديؿ أو تغيير رقـ النموذج  -1

 متحانية.المعطى لو عمى ورقتو اال

-يعاقب الطالب بالحرماف لدورة امتحانية واحدة إذا وجد معو في مقرر الترجمة قاموس عربي -2

 لغة أجنبية أو بالعكس.

يعاقب الطالب بالحرماف لدورة امتحانية واحدة في حاؿ إخراج ورقة األسئمة قبؿ انتياء المدة  -3

 االمتحانية لممقرر.
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نيتيف متتاليتيف إذا تخمص مف وسيمة الغش بأي يعاقب الطالب بالحرماف في دورتيف امتحا -4

 مراقبيف( وذلؾ بموجب تقرير موثؽ. -أميف سر  -طريقة كانت وبوجود شيود )رئيس قاعة

يعاقب الطالب بالفصؿ النيائي إذا قاـ بأخذ دفتره االمتحاني خارج القاعة االمتحانية بقصد  -5

عادة ا لدفتر االمتحاني يحاؿ إلى لجنة إخفائو وعدـ تسميميو )وفي حاؿ اعتراؼ الطالب وا 

 االنضباط مف جديد لمنظر في العقوبة(.

 

 اجراءات التظمم: 

يحؽ لمطالب المعاقب التقدـ بطمب تظمـ في ديواف رئاسة الجامعة خالؿ شير مف تاريخ  -1

 صدور قرار العقوبة االمتحانية.

 يحاؿ الكتاب عف طريؽ رئاسة الجامعة الى لجنة التظمـ لمنظر فيو. -2

 حاؿ وجود قرائف قوية تفيد بتخفيض العقوبة يخضع الموضوع المنظور فيو لمتصويت في في

 المجنة ويتخذ القرار المناسب خالؿ خمسة عشر يومَا مف تاريخ ورود الطمب الى لجنة التظمـ.

 إجراءات إعادة االرتباط:

مرور سنتيف  يحؽ لمطالب المفصوؿ فصاًل نيائيًا التقدـ بطمب اعادة ارتباطو بالجامعة بعد -1

 ميالديتيف مف تاريخ صدور قرار مجمس الجامعة بالفصؿ النيائي.

لمجمس الجامعة بناء عمى اقتراح لجنة االرتباط المشكمة مف قبؿ مجمس الجامعة أف يعيد  -2

النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي مف الكمية أو الجامعة بعد مضي سنتيف ميالديتيف 

 مف تاريخ صدوره.
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 ات إزالة العقوبة:إجراء

يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة مف ممؼ الطالب بناء عمى طمب خطي منو يقدـ في ديواف  -1

رئاسة الجامعة مرفقًا بو الحياة الجامعية وقرار العقوبة وذلؾ بعد مرور عاـ ميالدي واحد مف 

معقوبات الخمسة انتياء تنفيذىا عمى األقؿ. ويتـ رفع العقوبة بقرار مف مجمس الكمية بالنسبة ل

 األولى المذكورة في الالئحة التنفيذية، وىي:

a. .التنبيو مشافية 

b. .التنبيو كتابة 

c. .اإلنذار 

d. .الحرماف مف حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شيرًا 

e.  الفصؿ مف الكمية لمدة ال تتجاوز شيرًا عمى اف ال يؤدي ذلؾ الى حرماف الطالب

 مف دخوؿ االمتحاف.

احدة، رفع العقوبة مف ممؼ الطالب بناء عمى طمب خطي منو يقدـ في ديواف يجوز لمرة و  -2

رئاسة الجامعة مرفقًا بو الحياة الجامعية وقرار العقوبة وذلؾ بعد مرور عاـ ميالدي واحد مف 

انتياء تنفيذىا عمى األقؿ. ويتـ رفع العقوبة بقرار مف مجمس شؤوف الطالب في الجامعة 

 .بالنسبة لجميع العقوبات

 

 مالحظة ىامة:  

ال يجوز أن يحتج الطالب بعدم عممو بموائح الجامعة وأنظمتيا أو بعدم اطالعو عمى ما ذكر 

  بموحات اإلعالنات فييا. ويعد ما ينشر بيذه الموحات معمومًا من وقت نشره.
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 االنضبــــاط

 

 طالبخارج الجامعة و  إلى االمتحاف مف يخضع الطالب المسجموف والمرخص ليـ بالتقدـ -122المادة 
 االنضباط المبيف في المواد اآلتية: التعميـ المفتوح لنظاـ

يعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كؿ إخالؿ بالقوانيف واألنظمة  -123المادة 
الجامعية وبمختمؼ النشاطات الطالبية التي يتوالىا االتحاد الوطني لطمبة سورية, وعمى 

 األخص:

 عماؿ المخمة بأنظمة الكميات والمدف الجامعية وسائر المنشآت الجامعية األخرى.األ -1
االمتناع المدبر عف حضور الدروس والمحاضرات واألعماؿ الجامعية األخرى التي تقضي  -2

 األنظمة بالمواظبة عمييا.
 اف.الغش في االمتحاف أو الشروع فيو أو المشاركة فيو أو تيسيره أو اإلخالؿ بنظاـ االمتح -3
األفعاؿ المخمة باآلداب العامة وبحسف السيرة والسموؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا مما يسيء إلى  -4

 سمعة الجامعة.
تنظيـ الجمعيات  داخؿ الجامعة أو االنتساب إلييا  أو المشاركة في أعماليا دوف ترخيص  -5

 مسبؽ مف الجامعة أو االتحاد الوطني لطمبة سورية.
 ابع سياسي خالفًا لمقوانيف  واألنظمة النافذة.االشتراؾ في أعماؿ ذات ط -6
 القياـ بأعماؿ منافية لآلداب أو االحتراـ الواجب لمييئات النظامية. -7
 إساءة استعماؿ أمكنة الجامعة أو اإلضرار باألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو إتالفيا. -8
كانت أو جمع توقيعات  توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعالنات بأية صورة -9

داخؿ الجامعة أو األمكنة الممحقة بيا دوف إذف مسبؽ مف رئاسة الجامعة أو االتحاد الوطني 
 لطمبة سورية.

 العقوبات االنضباطية ىي: -أ-124المادة 
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 التنبيو مشافية. -1
 التنبيو كتابة. -2
 اإلنذار. -3
 الحرماف مف حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شيرًا. -4
ؿ مف الكمية لمدة ال تتجاوز شيرًا عمى أال يؤدي ذلؾ إلى حرماف الطالب مف دخوؿ الفص -5

 االمتحاف.
 حرماف الطالب مف التقدـ إلى االمتحاف في مقرر واحد أو أكثر في دورة  امتحانيو واحدة. -6
 إلغاء امتحاف الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانيو واحدة. -7
 ز ثالثة أشير.الفصؿ مف الكمية لمدة ال تتجاو  -8
حالتو  -9 إيقاؼ الطالب احتياطيًا لمدة  ستة أسابيع عمى األكثر عف متابعة الدراسة او االمتحاف  وا 

 إلى لجنة االنضباط.
 الحرماف مف االمتحاف في دورة امتحانيو واحدة.  -10
 الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمى ثالثة أشير. -11
 الفصؿ النيائي مف الكمية. -12
 معة.الفصؿ النيائي مف الجا -13

 تشدد العقوبة في حاؿ تكرار المخالفة. -ب

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات االنضباطية عدا التنبيو الشفوي والكتابي في ممؼ الطالب. ويترتب 
عمى الفصؿ النيائي عدـ السماح لمطالب بالقيد أو التقدـ إلى االمتحانات. ويجب إعالف القرار الصادر 

الجامعة. ويبمغ القرار الصادر بالفصؿ النيائي مف الجامعة إلى الجامعات  بالعقوبة االنضباطية داخؿ
 األخرى.

 تفرض العقوبات مف: -125المادة 

أعضاء الييئة التدريسية األساتذة واألساتذة المستعدوف وليـ فرض العقوبات األربع األولى  - أ
رات واألعماؿ ( عما يقع مف الطالب في أثناء الدروس والمحاض124المبينة في المادة )
 الخاصة بمقرراتيـ.

 (.124المبينة في المادة ) ىعميد الكمية ولو فرض العقوبات الخمس األول - ب
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( بعد أخذ رأي عميد 124رئيس الجامعة ولو فرض العقوبات العشر األولى المبينة في المادة ) -ج
معي لمدة ستة الكمية, ولو في حالة اإليقاؼ االحتياطي أف يمنع الطالب مف دخوؿ الحـر الجا

 أسابيع عمى األكثر.

 مجمس الجامعة بناًء عمى اقتراح لجنة االنضباط ولو فرض جميع العقوبات. -د

 تؤلؼ لجنة االنضباط مف: -126المادة 

 الطالب والشؤوف اإلدارية. ) رئيسًا ( فنائب رئيس الجامعة لشؤو  -
 عضوًا (نائب عميد الكمية المختصة لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية . )  -
 أحد أعضاء مجمس الكمية المختصة يسميو مجمس الكمية .) عضوًا ( -
 ممثؿ عف نقابة المعمميف يسميو مكتب الفرع المختص. ) عضوًا ( -
 ممثؿ عف االتحاد الوطني لطمبة سورية يسميو المكتب اإلداري .) عضوًا ( -

اآلخر, وفي حاؿ تعذر  وعند غياب نائب عميد الكمية أو قياـ مانع مف حضوره يحؿ محمو النائب
 تكويف المجنة عمى النحو المتقدـ تؤلؼ بقرار مف رئيس الجامعة.

يصدر قرار إحالة الطالب عمى لجنة االنضباط مف رئيس الجامعة أو بناء عمى طمب  -127المادة 
 عميد الكمية المختص.

( وباإليقاؼ 124) القرارات التي تصدر بفرض العقوبات  األولى الواردة في المادة  -128 المادة
 االحتياطي تكوف نيائية.

نما يجوز التظمـ لمجمس  -129المادة   ال يجوز لمف فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فييا وا 
(  13-12-11-10-8-7-6العقوبات التأديبية المبينة في البنود )  الجامعة مف القرار الصادر بإحدى

و الطالب لرئيس الجامعة خالؿ مدة أقصاىا ثالثوف يومًا (, ويكوف التظمـ بطمب يقدم124مف المادة )
 مف تاريخ إعالف القرار ولمجمس الجامعة أف يثبت العقوبة أو يخفضيا.

يجوز لمرة واحدة, رفع العقوبة مف ممؼ الطالب بناًء عمى طمب خطي منو بعد مرور   – 130المادة 
لعقوبة بقرار مف مجمس الكمية بالنسبة لمعقوبات ىاـ واحد عمى األقؿ مف     انتياء تنفيذىا, ويتـ رفع ا

 الخمس األولى وبقرار مف مجمس شؤوف الطالب بالنسبة لجميع العقوبات.
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لمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي مف الكمية أ الجامعة  – 131المادة 
 بعد مضي سنتيف عمى تاريخ صدوره.

يحتج الطالب بعدـ عممو بموائح الجامعة وأنظمتيا  أو بعدـ اطالعو عمى ما ال يجوز أف  -132المادة 
 نشر بموحات اإلعالنات فييا. ويعد ما ينشر بيذه الموحات معمومًا مف وقت نشره.
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 وثائق ذات صلة
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 القاعاث إلامخحاهيت احصاء إلاحساء ألاول:

 

 TU-EPM P01-F01     هموذج قوائم باعداد القاعاث الامخحاهيت 

 

 قوائم بأعداد القاعاث الامخحاهيت والظعت الاطديعابيت لكل منها

 الدورة االمتحانٌه:  العام الدراسً:  الكلٌة: 
 االستٌعابٌة السعة القاعات االستٌعابٌة السعة القاعات االستٌعابٌة السعة القاعات
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 الطالب املسجلين احصاء :الثاويإلاحساء 

 

 TU-EPM P02-F01    الطالب لكل مقسز باعداد  قوائمهموذج 

 

 بأعداد الطالب المسجلٌن وفق الحروف األبجدٌة كل مقرر على حدة احصاءات

 

 ٌمكن اضافة بند "مستنفد"  *

 

 

 

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال

 
 

TU-EPM    Issue No.: 1  Issue Date: 01-66-2018   

55 | P a g e 
 
 

 TU-EPM P02-F02      الاطميت جوشيع الطالب قوائمهموذج 

 

 قوائم توزٌع الطالب وفق أسمائهم لكل مقرر ولكل قاعة على حدة

الٌوووووووووووووووووووووووووووووم 
 االمتحانً

  التارٌخ 

  الفصلٌة الدورة  العام الدراسً

  السنة  المقرر اسم

  التوقٌت  الفصل

 الوووووووووووووووووووووورقم
 التسلسلً

 االمتحانٌة القاعة الجامعً الرقم الطالب اسم
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 اعداد البرامج إلامخحاهيت :الثالثإلاحساء 

 

 TU-EPM P03-F01  لجىت إلاشساف على طير العمليت الامخحاهيت ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 إدارٌة /            / مذكرة

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

 ......... كلٌة ......فً متحانات اال برامج االمتحانٌة النهائٌة خالل فترةتشكل لجنة العداد ال/: 1مادة /

  ............  كل من السادة :-..... من العام الدراسً .............خالل الدورة الفصلٌة ...

 عضوا    نائب العمٌد للشؤون االدارٌة .................... الدكتور 

 عضوا     شعبة االمتحاناتأ............................            رئٌس 

 عضوا     البرامج موظف شعبةأ............................            

اعداد البرامج االمتحانٌة وتدقٌق البرامج االمتحانٌة المقدمة لها من قبل الهٌئة اإلدارٌة مهمة اللجنة: 

 .ٌوما  من بدء االمتحان النظري 15ائً قبل وإصدارها بشكلها النه

 .ٌمكن لهذه اللجنة االستعانة بمن تراه مناسبا  /: 2مادة /

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 
 

نائب عمٌد الكلٌة للشؤون   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 
 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -العلمٌة 
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 TU-EPM P03-F02      الطالب لكل مقسز باعداد  قوائمهموذج 

 

 قائمة باعداد الطالب المتقدمٌن لكل مقرر على حدة ولكل قسم
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 / قسمالســــــنة الرابعة 
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 TU-EPM P03-F03   جوشيع املقسزاث حظب الفتراث الامخحاهيت قوائمهموذج 

 

 (لكل فترة امتحانٌةالثالثً )تحدٌد أعداد الطالب المتقدمٌن  التوزٌع

 (16ــ  14) عصرا   (13.36ــ  11.36ظهرا  ) ( 11-9صباحا   ) 
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 TU-EPM P03-F04        هموذج حدول البرهامج الامخحاوي

 

 البرنامج  االمتحانً
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 جوشيع املهام الامخحاهيت :السابعإلاحساء 

 

 TU-EPM P04-F01  لجىت إلاشساف على طير العمليت الامخحاهيت ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/وعلى  -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

/: ٌكلف باإلشراف على امتحانات كلٌة ........................ خالل الدورة الفصلٌة ........ من 1مادة /

  ............  كل من السادة :-العام الدراسً ..........

  رئٌسا        عمٌد الكلٌة   الدكتور ....................

 عضوا    نائب العمٌد للشؤون االدارٌة .................... الدكتور 

 عضوا    نائب العمٌد للشؤون العلمٌة  الدكتور ....................

 عضوا     رئٌس قسم            الدكتور ...................

 عضوا     ةالنقابٌ الوحدةممثل   ....................الدكتور 

 عضوا     أ............................            رئٌس الدائرة

مهمة اللجنة: اإلشراف على العملٌة االمتحانٌة خالل الدورة ............... للعام الدراسً ................ 

 وفق الجدول المرفق للجوالت االمتحانٌة.

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2دة /ما

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

نائب عمٌد الكلٌة للشؤون   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 
 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –الدائرة  رئٌس -العلمٌة 
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 TU-EPM P04-F02    الامخحاهيت املهام جوشيعلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/وعلى أحكام الالئحة  -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

/: تشوووووكل لجنوووووة توزٌوووووع المهوووووام االمتحانٌووووول خوووووالل فتووووورة االمتحانوووووات فوووووً كلٌوووووة 1ماااااادة /

-.................................. للوووووووودورة الفصوووووووولٌة ............... موووووووون العووووووووام الدراسووووووووً 

 ............  كل من السادة :

 رئٌسا   نائب العمٌد للشؤون االدارٌة  الدكتور ....................

 عضوا     أ................                رئٌس الدائرة

 عضوا    أ. ..........                   رئٌس شعبة االمتحانات

 هام للقائمٌن على العملٌة االمتحانٌة.توزٌع المسؤولٌات والم مهمة هذه اللجنة

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 
 

 
نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 

 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -للشؤون العلمٌة 
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 TU-EPM P04-F03      هموذج حدول جكليف باألعمال الامخحاهيت
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 TU-EPM P04-D01       الامخحاهيت وثيقت مهام زئيع القاعت

 القياـ بالمياـ اآلتية: يتوجب عمى رئيس القاعة االمتحانية

أف يحضر رئيس القاعة ) األساسي + االحتياط( قبؿ ربع ساعة مف بدء االمتحانات إلى يجب  (1
 مكتب العميد الستالـ األسئمة.

يشرؼ رئيس القاعة عمى حسف سير االمتحانات داخؿ القاعة وأف ينبو بوجوب كتابة الطالب  (2
 .اضح عمى ورقة األسئمة وعمى الدفتر اإلمتحانيأسمائيـ بشكؿ و 

 .ويشرؼ عمى قياميـ بواجبيـ قاعة االمتحافيوزع المراقبيف ضمف  (3
يوقع عمى الدفاتر اإلمتحانية المستعممة مف قبؿ الطالب ويشطب المساحات البيضاء مف  (4

نفات كما يشرؼ عمى عممية إغالؽ المص ،الدفاتر اإلمتحانية التي ال يكتب عمييا الطالب
 اإلمتحانية ويوقع عمييا.

مييا ويسمميا ويوقع ع في بداية االمتحاف مف المكمفيف باألعماؿ االمتحانية يتسمـ جداوؿ المراقبة (5
 ألصحابيا. في نياية االمتحاف

 عدـ السماح لمطالب بالدخوؿ إلى قاعة االمتحاف بعد توزيع األسئمة. (6
في العممية اإلمتحانية ألكثر مف  لممشاركيفال يحؽ لرئيس القاعة إعطاء إذف بمغادرة القاعة  (7

 عشر دقائؽ وعند الضرورة مراجعة إدارة الكمية.
 اإلشراؼ عمى رفع تقارير الغش اإلمتحاني أصواًل. (8
رئيس القاعة االحتياط بمثابة ميمة المراقبة األساسية وكؿ تغيب عف ميمة المراقبة تعد ميمة  (9

% مف تعويض التفرغ 01جر يترتب عمييا حسـ عتبر إجازة بال أي)األساسية واالحتياط ( 
 اإلضافي.
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 TU-EPM P04-D02      الامخحاهيت وثيقت مهام أمين طس القاعت

 القاعة االمتحانية القياـ بالمياـ اآلتية: أميف سريتوجب عمى 

 استالـ الدفاتر اإلمتحانية قبؿ ربع ساعة عمى األقؿ مف بدء االمتحاف.و استالـ مفاتيح القاعة  (1
 عميد.القبؿ ربع ساعة وعدـ المغادرة إاّل بمعرفة العميد  السر االحتياط إلى مكتبحضور أميف  (2
 فتح القاعة االمتحانية والتأكد مف عدـ وجود أي خمؿ في القاعة. (3
بعد توزيعيا ثـ يتأكد مف  المؤرخضع وي توزيع الدفاتر اإلمتحانية عمى الطالب داخؿ القاعة (4

واليوية الشخصية واسمو عمى الدفتر ويتأكد مف سالمة  اليوية الجامعيةة اسـ الطالب مع مطابق
 أختاـ الدفاتر وتماثميا.

القسـ  –الرقـ الجامعي –يتأكد مف كتابة الطالب لكافة المعمومات عمى الورقة اإلمتحانية )االسـ  (5
 النموذج(. –اسـ المقرر –السنة  –

عمييا بعد أف يسمـ  رئيس القاعة مف توقيع والتأكدلصؽ الزاوية السوداء لمدفتر اإلمتحاني  (6
 .الطالب دفتره االمتحاني

 تنظيـ جدوؿ بأسماء الطالب الحاضريف وأسماء المراقبيف وكافة القائميف باألعماؿ. (7
إعادة الحقيبة القماشية بكؿ ما تحتويو مف أقالـ وصمغ وأوراؽ ومؤرخ وغير ذلؾ وكؿ نقص  (8

 يحمؿ أميف السر المسؤولية كاممة.
 تسميـ الدفاتر اإلمتحانية غير المستعممة مع األسئمة غير المستعممة. (9

إغالؽ المغمفات اإلمتحانية والتأكد مف تواقيع رئيس القاعة عمييا, وتسميميا إلى  (11
 المجمس اإلمتحاني أصواًل.

خراج جميع الطالب مف القاعة  -مراوح  –إطفاء جميع مصادر الطاقة ) إنارة  (11 ...( وا 
قفاليا وارجاع المفاتيح الى الجية التي استمميا منيا. غالؽ القاعة وا   بعد انتياء الوقت المحدد وا 

تعد ميمة أميف السر االحتياطية بمثابة الميمة األساسية, وكؿ تغيب عف الميمة  (12
% مف التفرغ اإلضافي 01عمييا حسـ  األساسية أو االحتياط سيعتبر إجازة بال راتب يترتب

 لممتفرغيف.
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 TU-EPM P04-D03      الامخحاهيت وثيقت مهام املساقب في القاعت

 القاعة االمتحانية القياـ بالمياـ اآلتية: المراقب فييتوجب عمى 

 الحضور لمقاعة اإلمتحانية قبؿ ربع ساعة عمى األقؿ. (1
والتعاوف مع زمالئو لضماف حسف سير العممية االمتحانية  القياـ بواجبات المراقبة االمتحانية (2

 ومنع الغش بكافة أشكالو.
 االلتزاـ بالمياـ التي يكمفو بيا رئيس القاعة. (3
 .عدـ نقؿ أي طالب مف مكانو بدوف موافقة رئيس القاعة (4
 تقديـ ضبط بحوادث الغش والشغب بعد اعتمادىا مف رئيس القاعة. (5
 .تغيير مكاف المراقبة وعدـ بواجبات المراقبة االمتحانية التقيد وااللتزاـ (6
 إلى  رئيس الدائرة. يتـ توقيع التكميؼ مف قبؿ رئيس القاعة ويسمـ التكميؼ عند نياية االمتحاف (7
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 جىفير العمليت الامخحاهيت :الخامعإلاحساء 

 TU-EPM P05-F01     مجلع امخحاوي ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 إدارٌة /            /مذكرة   

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

الدورة الفصلٌة ........  كلٌة ........................ خاللفً  فً المجلس االمتحانً/: ٌكلف 1مادة /

  ............  كل من السادة :-من العام الدراسً ..........

  رئٌسا        شعبة االمتحاناترئٌس   .................... السٌد

 عضوا     شعبة............. -موظف  .................... السٌد

 عضوا     شعبة............. -موظف  .................... السٌد

 مهمة اللجنة: 

 استالـ الدفاتر االمتحانية  غير المختمة مف مستودع الكمية. (0
قبؿ العميد  ختـ الدفاتر االمتحانية باالختاـ السرية )األحرؼ( بعد أف يتـ تحديد الحرؼ مف (2

 مف ينوب عنو في يوـ االمتحاف ولكؿ مادة وذلؾ قبؿ بدء االمتحاف بساعة عمى االقؿ.او 
 تجييز الجعبة القماشية )العيدة( في اليـو االمتحاني وقبؿ بدء االمتحاف بساعة عمى األقؿ.  (3
تسميـ الجعبة االمتحانية ألميف السر قبؿ ربع ساعة مف بدء االمتحاف عمى األكثر بموجب  (4

 محضر استالـ وتسميـ )سجؿ عيدة(.
في المغمفات  سحب األسئمة قبؿ ساعة عمى األقؿ مف موعد بدء االمتحاف ووضعيا (5

 قيا وختميا أصواًل بحضور مدرس المقرر. وتسمـ المغمفات الى عميد الكمية.االخاصة والص

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2مادة /

 : فً الالذقٌة

 عمٌد كلٌة ...............................
 التوقٌع

نائب عمٌد الكلٌة للشؤون   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –ى : مكتب العمادة صورة إل
 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -العلمٌة 
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 TU-EPM P05-F02       امخحاويشغب  ضبطهموذج 

 
 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة
 جامعة تشرٌن

   كلٌة.......... 
 261/   261استمارة ضبط شغب امتحانً الدورة اإلمتحانٌة..................للعام الدراسً         

. 261السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................فً الساعة ............من ٌوم...............الواقع فً ......../......../    

ً امتحان مقرر..........................من مقررات وبٌنما كنت أراقب فً القاعة..................ف
السنة..................لقسم.....................................شاهدت الطالب.................................الذي ٌحمل 

 ...................................................الموصوفالبطاقة الجامعٌة ذات الرقم/................/ ٌرتكب شغب 

 وقد ضبطت محاولة الطالب على النحو التالً:

 الوضع الذي كان فٌه الطالب المذكور: -1

.......................................................................................................................................
......................................................................................... 

 اإلجراء الذي قام به المراقب: -2

.......................................................................................................................................
.....................   .................................................................................................................. 

 وأرفق لكم طٌا  الدفتر اإلمتحانً للطالب وبطاقة الطالب الجامعٌة مع رجاء التفضل باالطالع وإجراء ما ٌلزم.

مطالعة أمٌن السر 
.......................................................................................................................................

. 

  االسم .....................................................................................
 .................التوقٌع......................................

مطالعة رئٌس القاعة 
..................................................................................................................................... 

التوقٌع  ........االسـم ..............................................................................
....................................................... 

 استقصاء نائب العمٌد للشؤون اإلدارٌة:

.......................................................................................................................................
 ....................االسم....................................التوقٌع..............................

 حاقترا
              ....                                العمٌد.......................................................................................................................

 عمٌد الكلٌة.................................................      
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 TU-EPM P05-F03       ضبط غش امخحاويهموذج 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 جامعة تشرٌن

   كلٌة.......... 

 261/   261    استمارة ضبط غش امتحانً الدورة اإلمتحانٌة..................للعام الدراسً     

. 261السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................فً الساعة ............من ٌوم...............الواقع فً ......../......../    

وبٌنما كنت أراقب فً القاعة..................فً امتحان مقرر..........................من مقررات 
....................................شاهدت الطالب.................................الذي ٌحمل السنة..................لقسم.

البطاقة الجامعٌة ذات الرقم/................/)ٌرتكب / ٌحاول ارتكاب الغش  من وسٌلة الغش 
.....................................................الموصوفة.......................................................................

...................... 

 وقد ضبطت محاولة الطالب على النحو التالً:

 الوضع الذي كان فٌه الطالب المذكور ووسٌلة الغش: -1

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
................................................................. 

 اإلجراء الذي قام به المراقب: -2

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
   .................................................................. 

 مكان آخر/ ) تصور وترفق بالتقرٌر (. أيالطاولة أو الجدار أو  التً كان ٌنقل منها إن وجدت / علىالوسٌلة  -3

.......................................................................................................................................
 ..................... 

وأرفق لكم طٌا  الدفتر اإلمتحانً للطالب ووسٌلة الغش وبطاقة الطالب الجامعٌة مع رجاء التفضل باالطالع وإجراء ما 
 ٌلزم.

التوقٌع   الغش....................................................... اسم المراقب الذي ضبط حالة
...................................................... 

مطالعة مراقب 
................آخر...................................................................................................................

.... 

اسم المرقب ................................................................................ التوقٌع 
...................................................... 
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مطالعة أمٌن السر 
.......................................................................................................................................

. 

  االسم .....................................................................................
 التوقٌع.......................................................

مطالعة رئٌس القاعة 
..................................................................................................................................... 

التوقٌع  االسـم ......................................................................................
....................................................... 

هل للوسٌلة المضبوطة عالقة  -1مطالعة مدرس المقرر: 

 بالمقرر:....................................................................................

هل للوسٌلة المضبوطة عالقة باألسئلة:  -2     

.................................................................................. 

هل استفاد منها الطالب -3                           

....................................................................................................: 

التوقٌع اسم مدرس المقرر .............................................
.................................................................................. 

 استقصاء نائب العمٌد للشؤون اإلدارٌة:

.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................االسم.....

 .................التوقٌع...................

 حاقترا
..........العمٌد.......................................................................................................................

                                           .............         
 عمٌد الكلٌة.................................................  
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 TU-EPM P05-F04       ضبط اهخحال شخصيتهموذج 

 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة
 جامعة تشرٌن

   كلٌة.......... 

 261/   261  استمارة ضبط انتحال شخصٌة الدورة اإلمتحانٌة..................للعام الدراسً       

. 261السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................فً الساعة ............من ٌوم...............الواقع فً ......../......../    

وبٌنما كنت أراقب فً القاعة..................فً امتحان مقرر..........................من مقررات 
..................................تم ضبط الطالب.................................الذي ٌحمل السنة..................لقسم...

البطاقة الجامعٌة ذات الرقم/................/ بانتحاله شخصٌة الطالب .......... عن طرٌق البطاقة المزورة رقم ..... او 
 تحان النظري بدال  عنه.الهوٌة الشخصٌة رقم ...................، لتقدٌم االم

 وقد ضبطت محاولة الطالب على النحو التالً:

 اإلجراء الذي قام به رئٌس القاعة: -1

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
..........   ........................................................ 

 الوسٌلة التً ارتكب من خاللها انتحال الشخصٌة ) تصور وترفق بالتقرٌر (. -2

.......................................................................................................................................
 ..................... 

 وأرفق لكم طٌا  الدفتر اإلمتحانً للطالب وبطاقة الطالب الجامعٌة مع رجاء التفضل باالطالع وإجراء ما ٌلزم.

التوقٌع   اسم المراقب الذي ضبط حالة انتحال الشخصٌة.......................................................
...................................................... 

مطالعة مراقب 
 .........آخر..........................................................................................................................

............................................... التوقٌع اسم المرقب .................................
...................................................... 

مطالعة أمٌن السر 
.......................................................................................................................................

. 

  االسم .....................................................................................
 التوقٌع.......................................................

مطالعة رئٌس القاعة 
..................................................................................................................................... 
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التوقٌع  االسـم ......................................................................................
....................................................... 

 استقصاء نائب العمٌد للشؤون اإلدارٌة:

.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................االسم....

 .................التوقٌع...................

 حاقترا
..........العمٌد.......................................................................................................................

                                          .............          
 عمٌد الكلٌة.................................................  
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 TU-EPM P05-F05      جقسيس امخحاويهموذج 

 تقرٌر امتحانً )قائمة تسجٌل تفقد الطالب المتقدمٌن المتحانات المقررات(

 21    \        \التاريخ:       اليوـ االمتحاني :
    

 العاـ الدراسي:
 الفصؿ: مقرر: الدورة الفصمية:

 : لتوقيتا السنة: القسـ:
 القاعة:  عدد الدفاتر: عدد الطالب:
 عدد حاالت الغش: توقيعو:                  :2مراقب  توقيعو:              رئيس القاعة :

 الشغب:عدد حاالت  توقيعو:                  :3مراقب  توقيعو:                 أميف السر:
 :انتحاؿ الشخصيةعدد حاالت  توقيعو:                  :4مراقب  توقيعو:                  :0مراقب 

الرقـ  اسـ الطالب الثالثي ـ
 الجامعي

الرقـ  اسـ الطالب الثالثي ـ
 الجامعي

الرقـ  اسـ الطالب الثالثي ـ
   37   09   0 الجامعي

2   21   38   
3   20   39   
4   22   41   
5   23   40   
6   24   42   
7   25   43   
8   26   44   
9   27   45   

01   28   46   
00   29   47   
02   31   48   
03   30   49   
04   32   51   
05   33   50   
06   34   52   
07   35   53   
08   36   54   
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 TU-EPM P05-F06       وحظليم عهدةسجل اطخالم هموذج 

 
 

 عهدة تسلٌم الدفاتر االمتحانٌة قبل بدء االمتحان واالستالم بعد نهاٌة االمتحان فً كل فترة امتحانٌة

 

  التارٌخ  الٌوم االمتحانً
الدورة   الفترةاالمتحانٌة

 الفصلٌة
العام  

 الدراسً
 

عدد الدفاتر  القاعة
البٌضاء 
 المستلمة

 السر أمٌن اسم
 وتوقٌعل

 الدفاتر عدد
 القاعة فً

 االمتحانٌل
 لعدد الموافق
 الطالب

 عدد
 الدفاتر

 المرتجعة

 الدفاتر عدد
 التالفة

 حاالت عدد
 الغش

 أمٌناسم 
 السر

 وتوقٌعل
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 TU-EPM P05-D01        الامخحاوي وثيقت مهام املجلع

 القياـ بالمياـ اآلتية: االمتحانيجمس الميتوجب عمى 

 استالـ الدفاتر االمتحانية  غير المختمة مف مستودع الكمية. (0
السرية )األحرؼ( بعد أف يتـ تحديد الحرؼ مف العميد  ختـ الدفاتر االمتحانية باالختاـ (2

او مف ينوب عنو في يـو االمتحاف ولكؿ مادة ممتحنة وذلؾ قبؿ بدء االمتحاف بساعة 
 عمى االقؿ.

تجييز الجعبة القماشية )العيدة( في اليوـ االمتحاني وقبؿ بدء االمتحاف بساعة عمى  (3
 األقؿ، والتي تتضمف ما يمي: 

وط مف الدفاتر االمتحانية المختمة بعدد الطالب المفترض في عدد محدد ومضب -
 كؿ قاعة امتحانية.

 قمـ أزرؽ وقمـ أسود وعمبة صمغ. -
 مغمفات سمراء فارغة لوضع األوراؽ االمتحانية )حسب الحاجة(. -
  ،عمى األكثر 5وانتحاؿ الشخصية، عدد  نماذج لضبط الغش والشغب -

(TU-EPM P05-F02 ،TU-EPM P05-F03 ،TU-EPM P05-F04). 
قائمة بأسماء الطالب الموزعيف في القاعة في )او نموذج فارغ حاؿ عدـ وجود  -

 (.TU-EPM P05-F05قوائـ اسمية جاىزة( )
-اميف سر -قائمة بأسماء المكمفيف بالمياـ االمتحانية في القاعة )رئيس قاعة -

 .(TU-EPM P05-F05) )نموذج تقرير امتحاني( خدمات امتحانية(-مراقب
 مفتاح القاعة االمتحانية المقفمة. -

تسميـ الجعبة االمتحانية ألميف السر قبؿ ربع ساعة مف بدء االمتحاف عمى األكثر  (4
 (.TU-EPM P05-F06بموجب محضر استالـ وتسميـ )سجؿ عيدة( )

سحب األسئمة قبؿ ساعة عمى األقؿ مف موعد بدء االمتحاف ووضعيا في المغمفات  (5
الخاصة وفؽ األعداد المحددة في كؿ قاعة امتحانية والصقيا وختميا أصواًل بحضور 

 مدرس المقرر او عميد الكمية أو نائبو. وتسمـ المغمفات الى عميد الكمية.
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 جصحيح الدفاجس الامخحاهيت :الظادضإلاحساء 

 TU-EPM P06-F01     الدفاجس املصححت سجل اطخالم وحظليم عهدة هموذج

 
 المصححة سجل عهدة تسلٌم واستالم الدفاتر االمتحانٌة

السنة  اسم المقرر
 والفصل

 تارٌخ
 االمتحان

عدد 
 الدفاتر

 االمتحانٌل

اسم المستلم 
)المدرس( 

 وتوقٌعل

تارٌخ 
 تسلٌم

الدفاتر 
 المصححة

عدد الدفاتر 
 المصححة

 الدفاتر مستلم اسم
)موظف  المصححة
 وتوقٌعلمختص (

نسبة 
 النجاح
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 TU-EPM P06-F02  واطخالم الدفاجس الامخحاهيت مدزض املقسز لظلم الخصحيح جقسيس حظليمهموذج 

 

 
 واستالم الدفاتر االمتحانٌةتقرٌر تسلٌم مدرس المقرر لسلم التصحٌح 

 

 

تااااااام اساااااااتالم سااااااالم التصاااااااحٌ. لمقااااااارر ......................... السااااااانة ........... الفصااااااال 

 ........... قسم ..................

........... تااااارٌ. ............... للاااادورة الفصاااالٌة .......... للعااااام الجاااااري امتحانااااه فااااً ٌااااوم 

 الدراسً...................

.............. فاااااااااً ٌاااااااااوم .......... تاااااااااارٌ. كتور .........دمااااااااان مااااااااادرس المقااااااااارر الااااااااا

.................   

ارٌ. واساااااااتلم مااااااادرس المقااااااارر السااااااااٌد ........................ فاااااااً ٌاااااااوم .............. تاااااااا

 ............... الدفاتر االمتحانٌه وعددها رقما  )......( كتابة  ) ........................(

 

 : فً الالذقٌة

  

 مدرس المقرر     االمتحانً المجلس سر أمٌن     

 التوقٌع        التوقٌع             
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 TU-EPM P06-F03   عالمت فازقتهموذج جقسيس مدزض املقسز لدفتر امخحاوي ًحخوي على 

 
 

  عالمة فارقةتقرٌر 

 

 .................. األستاذ الدكتور عمٌد كلٌة 

..... ............. الساااااانة ......الاااااادفاتر االمتحانٌااااااة لمقاااااارر .......... تبااااااٌن لااااااد  تصااااااحٌ.

، .....الدراساااااً...........للااااادورة الفصااااالٌة ......... للعاااااام ...... .......... قسااااام الفصااااال ....

 مكتوبة من قبل الطالب.)......(  أن هناك عالمة فارقة على الصفحة رقم

 

 :التارٌ.

  

 مدرس المقرر اسم          

 التوقٌع                     

 
 

ذكاار عالمااة العملااً بشااكل واضااا.  –كتابااة اساام الطالااب بشااكل صااارٌ.  –*العالمااة فارقااة ٌقصااد بهااا: رساامة أو اشاااارة ممٌاازة 

 عبارات نابٌة. –عبارات لٌس لها عالقة بالمقرر  –
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 اصداز هخائج دزحت أعمال الطالب في القظم العملي :الظابعإلاحساء 

 

 TU-EPM P07-F01     هموذج قوائم هخائج أعمال الطالب في الجصء العملي

 

 هخائج امخحان مقسز.........قوائم 

 الدورة:  العام الدراسً:  القسم:  السنة: 
امتحان  نشاط مذاكرة والشهرة ماالس ت

 عملً 
المجموع 

 رقما  
المجموع 
 كتابة

 مالحظات
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 TU-EPM P07-F02      هموذج قوائم دزحاث امخحاهاث مقسز 

 

 ............. قوائم هخائج امخحان مقسز 

 الدوزة الفصليت ........... للعام الدزاس ي .............

 مالحظات المجموع امتحان نظري أعمال السنة م والشهرةاالس ت
 كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة رقما  
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 عتراضاث على هخائج العمليإحساء الا  :الثامنإلاحساء 

 

 TU-EPM P08-F01   دزاطت اعتراضاث هخائج العمليلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

خووووالل فتووووورة  العملووووً دراسوووووة طلبووووات اعتراضووووات نتووووائج القسوووووم/: تشووووكل لجنووووة 1مااااادة /

............  -االمتحانوووووووات للووووووودورة الفصووووووولٌة ............... مووووووون العوووووووام الدراسوووووووً ..........

 كل من السادة :

 رئٌسا    نائب العمٌد للشؤون االدارٌة   ...الدكتور ..............

 عضوا     القسم المختص................                رئٌس الدكتور

 عضوا      ..........                   رئٌس شعبة االمتحاناتأ. 

)امتحان،  نتائج القسم العملً الطالب المقدمة على طلبات اعتراضات البت فً :مهمة هذه اللجنة

 .مذاكرة، مقابلة،..(، من خالل الرجوع الى مدرس المقرر لالطالع على الثبوتٌات المتوفرة لدٌه

 ذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة./: تبلغ هذه الم2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 
 العالقة  ع/ط  الدٌوانصاحب  –رئٌس الدائرة  -للشؤون العلمٌة 
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 TU-EPM P08- F02    على هخائج العملي عتراضهموذج طلب ا

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

 

مقدمه الطالب:.....................................قسم: ...................................      

 االختصاص: .....................السنة: ................. الرقم الجامعً: ....................

 

......... ......... ر:مقر نتٌجة اعمال السنة فً ٌرجى الموافقة على تقدٌم طلب االعتراض على

 السنة: .......................... الفصل: ................... للدورة الفصلٌة:.................. 

 للعام الدراسً :.............................. 

 

 ............اسم الطالب: .........                                                                       

 توقٌعه :                                                                         

  طابع مالً

 طابع نقابً

 طابع بحث علمً

 طابع مجهود حربً

 عمٌد كلٌة ...................... 

 التوقٌع 
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 TU-EPM P08- F03    هخائج العمليهموذج سجل اعتراضاث 

 

 على نتائج العملً عتراضبأسماء الطالب المتقدمٌن بطلب اقائمة 

 قائمة اعتراضات الدورة الفصلٌة ........ للعام الدراسً ..............

الرقم  اسم الطالب م
 الجامعً

 مدرس المقرر الفصل السنة اسم المقرر القسم

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

16        

11        

12        

 

 رئٌس شعبة االمتحانات                                           نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة

 التوقٌع التوقٌع
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 واصداز الىخائج النهائيتالسصد إحساء  :الخاطعإلاحساء 

 

 TU-EPM P09-F01     السصد الامخحاويلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

المتحانوووووات للووووودورة الفصووووولٌة ............... مووووون / لجوووووان رصووووود ل/: تشوووووكل لجنوووووة 1ماااااادة /

 ............  كل من السادة :-العام الدراسً ..........

 رئٌسا       ...الدكتور ..............

 عضوا   الدكتور................          

 عضوا    أ. ..........                

 عضوا    أ. ..........                

 .(TU-EPM P09-D01القٌام بكافة مهام الرصد االمتحانً ) الواردة فً الوثٌقة  :مهمة هذه اللجنة

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

 
نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 

 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -للشؤون العلمٌة 
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 TU-EPM P09-F02      هموذج جقسيس اشساف على لجىت السصد

 

 تقرٌر اإلشراف على لجنة رصد

مػػػدرس مقػػػرر ............ السػػنة ......... الفصػػػؿ .......... لمػػػدورة ...................... تقرٌاار إشاااراف الساااٌد 
 وفق اآلتً: عمى عمؿ لجنة رصد مقررهالفصمية ............... مف العاـ الدراسي ............ 

  القسم  اسم المقرر

  الفصل  السنة

  الدورة الفصلٌة  العام الدراسً

عوووووودد الوووووودفاتر المسووووووتلمة 
 للرصد

  عدد اإلشكاالت 

أسم المكلف بلجنة 
 الرصد

أسم المكلف بلجنة  توقٌعل
 الرصد

 توقٌعل

8.  8.  

8.  7.  

8.  6.  

 مالحظات مدرس المقرر: 

 : فً الالذقٌة

 

 لجنة الرصد               رئٌس           مدرس المقرر 

  التوقٌع         التوقٌع
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 TU-EPM P09-F03      للمقسزاثالقوائم الاطميت هموذج زصد 

 لمقرر........القوائم االسمٌة 

 

 الفصل: السنة:                 القسم: اسم المقرر:

 نسبة النجاح: الدورة الفصلٌة: العام الدراسً:

 مالحظات المجموع الكلً الدرجة الرقم الجامعً الثالثًاسم الطالب  م

  كتابة رقما   نظري عملً

8        

8        

8        

8        

7        

6        

5        

7        

7        

88        

88        

88        

88        

88        

87        

 : فً الالذقٌة

 رئٌس لجنة الرصد:                      اسم المدقق:         اسم الكاتب:         القارئ:سم ا

 التوقٌع:                          التوقٌع:          التوقٌع:          التوقٌع:
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 TU-EPM P09-D01        وثيقت مهام لجىت السصد

 القياـ بالمياـ اآلتية: لجنة الرصديتوجب عمى 

استالـ الدفاتر االمتحانية مف أمانة المجمس االمتحاني ومطابقتيا مع العدد الموجود  (0
 في القوائـ االسمية وبموجب سجؿ عيدة.

تدقيؽ سمـ التصحيح لتأكد مف صحة توزيع الدرجات الكمية والجزئية بما يطابؽ  (2
 األسئمة االمتحانية.

مـ التصحيح وعمى كامؿ التأكد مف تصحيح كامؿ فقرات االجابة لكؿ سؤاؿ وفؽ س (3
 صفحات الدفتر االمتحاني.

تدقيؽ العالمة الكمية الموضوعة بجانب كؿ اجابة عف سؤاؿ رئيس وذلؾ مف خالؿ  (4
 العالمة الجزئية ليذا السؤاؿ. جمع

تدقيؽ العالمة الكمية لكؿ جواب المرحمة الى جدوؿ الدرجات عمى الغالؼ الخارجي  (5
 لمدفتر االمتحاني.

لدرجات اإلجابات المرحمة عمى الغالؼ الخارجي لمدفتر  لكميالمجموع اتدقيؽ  (6
 العالمة الكمية.مع  االمتحاني

في حاؿ وجود أي خمؿ يتـ استدراكو فورا مف قبؿ مدرس المقرر ويدوف بجانب أي  (7
تعديؿ التاريخ والتوقيع، في حاؿ عدـ وجود المدرس المختص يذكر الخمؿ في مكانو 

بالقمـ الرصاص ويبمغ المدرس المختص مف قبؿ إدارة الكمية داخؿ الدفتر وعمى غالفو 
 أو رئيس المجنة لتصويب الخمؿ.

  



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال

 
 

TU-EPM    Issue No.: 1  Issue Date: 01-66-2018   

888 | P a g e 
 
 

 

 الىظسيتالامخحاهاث عتراضاث على هخائج إحساء الا  :العاشسإلاحساء 

 

 TU-EPM P10-F01  دزاطت اعتراضاث على الىخائج الامخحاهيتلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 /     مذكرة إدارٌة /       

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

خوووووالل فتووووورة  نتوووووائج االمتحانٌوووووةالدراسوووووة طلبوووووات اعتراضوووووات /: تشوووووكل لجنوووووة 1ماااااادة /

 :.......  كل من السادة-لعام الدراسً .............. من اللدورة الفصلٌة ..االمتحانات 

 رئٌسا    نائب العمٌد للشؤون االدارٌة   ...الدكتور ..............

 عضوا     شعبة االمتحانات................                رئٌس أ.

 عضوا      ممثل اتحاد الطلبة     ...                  ............

  :مهمة هذه اللجنة

 التأكد مف صحة الدرجة داخؿ الدفتر االمتحاني والغالؼ والدرجة النيائية المرحمة الى القوائـ. -

 التأكد مف عدـ وجود فقرة غير مصححة في الدفتر االمتحاني. -

 ها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة./: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذ2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 
 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -للشؤون العلمٌة 
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 TU-EPM P10-F02     هموذج اعالن الاعتراض على هخائج امخحاهاث الىظسي 

 

 إعالن هام

 

ٌبوووودأ موعوووود تقوووودٌم طلبووووات االعتووووراض علووووى نتووووائج مقووووررات امتحانووووات       

 ،الدورة الفصلٌة ........... للعام الدراسً ................ 

........... حتووووى نهاٌووووة اعتبووووارا  موووون ٌوووووم ............ الواقووووع فووووً تووووارٌخ      

 الدوام الرسمً لٌوم ............. الواقع فً تارٌخ .............. .

 تعلٌمات:

 تقدٌم طلب االعتراض فً دٌوان الكلٌة..8

 ٌحق للطالب تقدٌم االعتراض على عدد غٌر محدود من المقررات ..8

 ل س   788رسم اٌصال طلب االعتراض لكل مقرر .8

 

 

 

 عمٌد كلٌة ............... االمتحاناترئٌس شعبة 

 التوقٌع   التوقٌع
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 TU-EPM P10- F03    على الىخائج الامخحاهيت عتراضهموذج طلب ا

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

مقدمه الطالب:.....................................قسم: ...................................      

 االختصاص: .....................السنة: ................. الرقم الجامعً: ....................

................. ٌرجى الموافقة على تقدٌم طلب االعتراض على مقرر: .....................

 السنة: .......................... الفصل: ................... للدورة الفصلٌة:.................. 

 للعام الدراسً :.............................. 

 

 

 ...........اسم الطالب: ..........                                                                       

 توقٌعه :                                                                         

  طابع مالً

 طابع نقابً

 طابع بحث علمً

 طابع مجهود حربً

 عمٌد كلٌة ...................... 

 التوقٌع 
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 TU-EPM P10- F04    هموذج سجل اعتراضاث بأطماء الطالب املخقدمين

 

 قائمة بأسماء الطالب المتقدمٌن بطلب االعتراض

 قائمة اعتراضات الدورة الفصلٌة ........ للعام الدراسً ..............

الرقم  اسم الطالب م
 الجامعً

 مدرس المقرر الفصل السنة اسم المقرر القسم

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

16        

11        

12        

13        

14        

15        

 نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة                                           رئٌس شعبة االمتحانات

 التوقٌع التوقٌع
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 TU-EPM P10-F05      هموذج جقسيس جصويب خطأ 

 

 لدفتر امتحانً مرفق مع طلب اعتراضتقرٌر تصوٌب خطأ 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................

أثناااااء تاااادقٌق الاااادفتر االمتحااااانً لمقاااارر.............. الساااانة....... الفصاااال ....... 

قساااااام ............ العائااااااد للطالااااااب .......... المتقاااااادم بطلااااااب اعتااااااراض رقاااااام 

جناااة االعتراضاااات تباااٌن وجاااود خطااا  ............ تاااارٌ. ..............مااان قبااال ل

فااااً الاااادفتر االمتحااااانً ) فقاااارة غٌاااار مصااااححة / خطاااا  بجمااااع المفااااردات داخاااال 

الااادفتر( ، ولاااد  الرجاااوع الاااى مااادرس المقااارر تااام تصاااوٌب الخطااا  الحاصااال مااان 

 قبل المدرس.

مطالعة مدرس المقرر: 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مطالعة رئٌس لجنة االعتراضات:

.............................................................................................

............................................................................................. 

 رئٌس لجنة االعتراضات مدرس المقرر

 التوقٌع        التوقٌع

 المرفقات:

 .)األصل(الدفتر االمتحانً 

  .صورة الدفتر

  .طلب االعتراض
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 TU-EPM P10- F06    هموذج سجل بأطماء الطالب الرًن جم دزاطت  اعتراضاتهم

  

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

 نبٌن لكم نتائج االعتراضات للدورة الفصلٌة ......... للعام الدراسً ......... وفق األتً:

 اعتراضات الدورة الفصلٌة ........ للعام الدراسً .............. نتائج

الرقم  اسم الطالب م
 الجامعً

النتٌجة قبل  الفصل السنة اسم المقرر القسم
 االعتراض

النتٌجة بعد 
 االعتراض

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

16         

11         

12         

13         

14         

15         

 نسبة المستفٌدٌن:  عدد المتقدمٌن:

 الالذقٌة فً: 

 رئٌس لجنة االعتراضات رئٌس شعبة االمتحانات

 التوقٌع   التوقٌع
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 حشكيل لجان الظبر :الحادي عشسإلاحساء 

 

 TU-EPM P11-F01     طبر اداء الطالبلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250وعلى أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/ -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

/: تشوووووكل لجنوووووة توزٌوووووع المهوووووام االمتحانٌووووول خوووووالل فتووووورة االمتحانوووووات فوووووً كلٌوووووة 1ماااااادة /

-........................ للوووووووودورة الفصوووووووولٌة ............... موووووووون العووووووووام الدراسووووووووً ..........

 ............  كل من السادة :

 رئٌسا   ة نائب العمٌد للشؤون االدارٌ الدكتور ....................

 عضوا    شعبة االمتحانات...                رئٌس أ.............

 عضوا     االمتحانات سر أمانةأ. ..........                   

من مختلف السنوات والمقررات  : إجراء سبر ٌدوي لعدد من الدفاتر االمتحانٌةمهمة هذه اللجنة

 .للدورة الفصلٌة.........للعام الدراسً....../.........

 /: تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة.2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

 
نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –العمادة صورة إلى : مكتب 
 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –رئٌس الدائرة  -للشؤون العلمٌة 
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 TU-EPM P11-F02        هموذج جقسيس لجىت الظبر

 

 لجنة السبرتقرٌر 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................

أثناااااء ساااابر ، رقاااام / ..../ تااااارٌ. .../ ..../...... بناااااء علااااى المااااذكرة اإلدارٌااااة 

الاااااااااادفاتر االمتحانٌااااااااااة للعااااااااااام ......../........ الاااااااااادورة الفصاااااااااالٌة ........... 

 لمقررات..............، تبٌن ما ٌلً:

 وجود فقرة غٌر مصححة وغٌر مشار الٌها من قبل لجان الرصد.  -1

 خط  فً جمع العالمات.  -2

 التصحٌ. بشكل جزئً على الفقرات. عدم توزٌع العالمات فً سلم -3

 اختالف توزٌع العالمات فً السلم عن الدرجات المخصصة فً الدفاتر. -4

 عدم مالئمة األسئلة للوقت المخصص لالمتحان. -5

 عدد صفحات السلم غٌر مالءمة لعدد صفحات الدفتر االمتحانً. -6

 مد  شمولٌة األسئلة لمفردات المقرر. -7

 المنقولة الى الصفحة الخارجٌة للدفتر. مطابقة الدرجات داخل الدفتر مع -8

9- ............... 

 :ما ٌلًلجنة ال وتقترح

اعادة تصحٌ.  أو تنبٌه مدرس مقرر أو تصحٌ. العالمة المنقولة فرض عقوبة أو................

 ....................................................................أو.........و كامل الدفتر أو أفقرة 

......................................................................................................... 

 فً: الالذقٌة 

 

 رئٌس اللجنة  عضو اللجنة                       عضو اللجنة    

 التوقٌع   التوقٌع            التوقٌع

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 
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 هقل الدزحاث الى سجالث شعبت الامخحاهاث :الثاوي عشسإلاحساء 

 

 TU-EPM P12-F01   جدقيق السجالث الامخحاهيتلجىت  ت لدشكيلهموذج مركسة إدازي

 

 مذكرة إدارٌة /            /

 عمٌد كلٌة .......................       

 2006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم / -
 2006/ لعام 250أحكام الالئحة التنفٌذٌة الصادرة بالمرسوم رقم/وعلى  -
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة  -

 ٌعمل بما ٌلً 

 

 /: تشكل لجنة فً كلٌة ........................  من السادة :1مادة /

 رئٌسا   نائب العمٌد للشؤون االدارٌة  الدكتور ....................

 عضوا    ...                أ.............

 عضوا     أ. ..........                   

: إجراء المطابقة بٌن النتائج االمتحانٌة للدورة الفصلٌة......... للعام الدراسً مهمة هذه اللجنة

 مع السجالت االمتحانٌة وصحٌفة الطالب ورفع تقرٌرها الى عمٌد الكلٌة. ......./.........

 تبلغ هذه المذكرة من ٌلزم لتنفٌذها وتلغى كافة المذكرات اإلدارٌة السابقة المخالفة./: 2مادة /

 : فً الالذقٌة

 
 عمٌد كلٌة ...............................

 التوقٌع
 

 
نائب عمٌد الكلٌة   –نائب عمٌد الكلٌة للشؤون االدارٌة   –صورة إلى : مكتب العمادة 

 صاحب العالقة  ع/ط  الدٌوان –الدائرة رئٌس  -للشؤون العلمٌة 
 

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال
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 TU-EPM P12-F02    هموذج جقسيس لجىت جدقيق السجالث الامخحاهيت

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة................

بنااااااء علاااااى الماااااذكرة اإلدارٌاااااة رقااااام / ..../ تاااااارٌ. .../ ..../...... ، المتضااااامنة 

االمتحانٌااااة للاااادورة الفصاااالٌة......... للعااااام المطابقااااة بااااٌن النتااااائج قٌااااام اللجنااااة ب

 ، تبٌن ما ٌلً:مع السجالت االمتحانٌة وصحٌفة الطالب ....../....الدراسً 

غٌااار  /ة الاااى الساااجل االمتحاااانً هاااً مطابقاااة المنقولاااة مااان القاااوائم االسااامٌ اتالعالمااا -1

 .مطابقة

غٌااار  /الساااجل االمتحاااانً الاااى صاااحٌفة الطالاااب هاااً مطابقاااة المنقولاااة مااان  اتالعالمااا -2

 مطابقة.

 تبٌن اللجنة فٌما اذا كان الخط  ٌغٌر وضع الطالب الدراسً )رسوب او نجاح(. -3

4- ............... 

 :ما ٌلًلجنة ال تقترحبناء علٌه، و

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 ٌة فً: الالذق

 

 رئٌس اللجنة  عضو اللجنة                       عضو اللجنة    

 التوقٌع   التوقٌع            التوقٌع

 

 

 

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 
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 الخظلم :عشس السابعإلاحساء 

 

 TU-EPM P14- F01    جظلمهموذج طلب 

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

مقدمه الطالب:.....................................قسم: ...................................      

 االختصاص: .....................السنة: ................. الرقم الجامعً: ....................

 ../ .........تظلم على العقوبة المفروضة بالقرار رقم / ٌرجى الموافقة على تقدٌم طلب 

  وتارٌ. .../../.......

 

 اسم الطالب: .....................                                                                       

 توقٌعه :                                                                         

  طابع مالً

 طابع نقابً

 علمًطابع بحث 

 طابع مجهود حربً

 عمٌد كلٌة ...................... 

 التوقٌع 

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 
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 زفع العقوبت :الخامع عشسإلاحساء 

 

 TU-EPM P15- F01    زفع العقوبتهموذج طلب 

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

مقدمه الطالب:.....................................قسم: ...................................      

 االختصاص: .....................السنة: ................. الرقم الجامعً: ....................

وتارٌ. .../../....... رفع العقوبة المفروضة بالقرار رقم / .../  طلب ٌرجى الموافقة على تقدٌم

 بعد أن مضى أكثر من عام على هذه العقوبة.

 

 المرفقات:  

 صورة عن البطاقة الجامعٌة. –صورة عن قرار العقوبة  –وثٌقة عن الحٌاة الجامعٌة 

 

 اسم الطالب: .....................                                                                       

 توقٌعه :                                                                         

  طابع مالً

 طابع نقابً

 طابع بحث علمً

 طابع مجهود حربً

 عمٌد كلٌة ...................... 

 التوقٌع 

 



 مسكص ضمان الجودة –حامعت حشسين 

 عمليت إلامخحاهيتدليل إحساءاث ال
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 اعادة الازجباط :الظادض عشسإلاحساء 

 

 TU-EPM P16- F01    اعادة الخظلمهموذج طلب 

 

 السٌد الدكتور عمٌد كلٌة ..............

مقدمه الطالب:.....................................قسم: ...................................      

 االختصاص: .....................السنة: ................. الرقم الجامعً: ....................

 اعادة ارتباطً بكلٌة ......... فً الجامعة. طلبٌرجى الموافقة على تقدٌم 

 

 

 اسم الطالب: .....................                                                                       

 توقٌعه :                                                                         

  طابع مالً

 طابع نقابً

 طابع بحث علمً

 طابع مجهود حربً

 عمٌد كلٌة ...................... 

 التوقٌع 

 


