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أ .نظام السلوك الطالبي

ينال موضوع تنظيم سلوك الطالب ومواظبتهم يف املؤسسات العلمية مكانة يف العملية الرتبوية والتعليمية .فهو جزء ال يتجزأ من الرتبية اإلسالمية.
حممد عليه الصالة والسالم بأنه على خلق عظيم .وقد تناولت
واألخالق الكرمية أساس السلوك اإلنساين يف جيمع معطياته وصوره .وهلذا وصف اهلل عز وجل نبيّه ّ
الشريعة اإلسالمية اجلوانب األخالقية وأولتها اهتماماًكبرياً ملا هلا من أثر عظيم يف تنظيم حياة الناس وتقييدها وضبطها بنصوص صرحية وواضحة يف القرآن الكرمب ،كما
املطهرة على سلسلة وافرة من األحاديث اليت حتث على اخلُلُق القومي والسلوك احلسن.
اشتملت السنة ّ
الغراء ،فقد مت إعداد هذه القواعد والتنظيمات
ولكي يتحلّى أبناؤنا الطالب يف مؤسساتنا التعليمية بسمات خلقية عالية ذات نبل وشرف ويتمثلوا ما جاءت به شريعتنا ّ
بناء على ما تقتضيه سياسة التعليم يف جامعة طرابلس.
المادة  :1التقيّد التام مبجموعة القوانني واألنظمة والتعليمات واألسس والقرارات املعمول هبا يف جامعة طرابلس.
المادة  :2التحلي بروح املسؤولية ،واحلرص على اكتساب املعرفة العلمية ،واحرتام املواظبة على حضور احملاضرات العلمية يف مواعيدها ،وعدم استخدام األجهزة
اإللكرتونية داخل القاعات التدريسية.
المادة  :3املشاركة الفاعلة يف األنشطة املنهجية والالمنهجية اليت ختدم اجلامعة واجملتمع والوطن واألمة.
المادة  :4التمسك بالقيم اإلسالمية وتنميتها واملواءمة بينها وبني احلصول على مصادر التعلّم املختلفة.
المادة  :5اإلميان مبنهج الشراكة يف التنمية اجلامعية املستدامة ،خاصة يف جمال املبادرات اجملتمعية املميزة ،واملشاركة يف املناظرات والربامج احلوارية املختلفة.
المادة  :6اجتناب مجيع املمارسات املسيئة لآلخرين :اجلسدية ،والنفسية ،واللفظية ،واإلحيائية.
المادة  :7نبذ التطرف وألوان التعصب املختلفة :الدينية ،والسياسية ،واملناطقية ،وتفعيل مضامني الرسالة احلضارية اإلسالمية الوسطية ،خاصة يف مفهوم احرتام اآلخر
والعيش املشرتك.
المادة  :8االحتكام إىل معايري السلوك اإلسالمي :الصدق ،واألمانة ،والنزاهة الشخصية داخل قاعة احملاضرة ،واحلرم اجلامعي ،والنظر إليها كإحدى املميزات األساسية
للشخصية اإلسالمية اجلامعية الواعية.
المادة  :9االلتزام بسالمة مجيع أفراد اجملتمع اجلامعي وأمنهم ،واحرتام األمالك الفردية واجملتمعية واجلامعية ،وعدم إتالفها أو اإلساءة إليها ،وضرورة احملافظة عليها.
المادة  :10التمسك مببدأ التواصل األكادميي والتعاون اإلجيايب ،وتفعيل قنوات التواصل مع أمني شؤون الطالب ،إمياناً بالدور املستقبلي للخرجيني يف اجملتمع.
المادة  :11احملافظة على النظام ،وعدم إثارة الشغب والفوضى ،الذي يتناىف مع القيم اإلسالمية.
المادة  :12احرتام أخالقيات العلم ،والنظر إىل الغش باعتباره سلبية أخالقية تتعارض مع قواعد اإلميان الديين ،ومع تزّود الطالب بالعلم واملعرفة ليكون عنصراً متفهماً
واعياً ومنتجاً نافعاً لوطنه وأمته.
المادة  :13نبذ ظاهرة تعاطي الدخان وكل شيء مضر أو حرام سواء داخل اجلامعة أو أي من مرافقها ،وحافالهتا ،ونشاطاهتا.
المادة  :14االلتزام بارتداء الزي السابغ والفضفاض والالئق جامعياً والتوقيع على هذا االلتزام عند التسجيل العتباره شرطا ضرورياً ابتداء واستدامة.
اخلالق بصفته من األهداف األساسية للعملية الرتبوية التعلّمية ،وممارسته عملياً مع مجيع مكونات املؤسسة اجلامعية واجملتمع.
المادة  :15حتقيق الوعي السلوكي ّ
المادة  :16التزام الطالب بالتعليمات اإلدارية وخصوصاً جلهة وجودهم يف األماكن املخصصة هلم يف قاعات التدريس ويف الردهات والتزام الطالبات يف األماكن املخصصة
هلن.
ّ
المادة  :17التزام الطالب املسلمني بأداء الصالة مجاعة يف املسجد يف وقتها تعظيما لشعائر اهلل وإجابة لندائه واالمتناع عن أي نشاط آخر.
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ب .النظام التأديبي

المادة  :18خيضــع الطلبــة لقواعــد اآلداب اإلسالمية واحلفــاظ علــى النظــام العام فــي اجلامعــة ،التــي ترتكــز علــى احت ـرام اآلخرين ،وحسـن املعاملـة ،والتسـامح واحلفاظ
علـى ممتلـكات املؤسسـة وجيـب عليهـم باخلصـوص احتـرام القواعـد األساسية للنظافـة واملظهـر والتعامـل األكادميي واجتناب كل أنواع املخالفات.

المخالفات:

المادة  :19أنواع المخالفات:
 .1كل حماولة غش يف االمتحانات.
 .2استالل األحباث العلمية والرسائل واألطروحات اجلامعية واالعتداء على امللكية الفكرية.
 .3كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن اإلدارة ،أو األساتذة أو املكلفني بأمن اجلامعة وحراستها.
 .4عرقلة السري احلسن للمؤسسة ،الفوضى املنظمة ،العنف ،التهديد وكل حاالت االعتداء مهما كانت طبيعتها.
 .5محـل أيـة أدوات مؤذية هتدد السـالمة اجلسـدية لألسـاتذة ،واإلدارييـن والتقنييـن واملسـتخدمني والطلبـة مبا يف ذلك السالح الفردي وخالفه داخل حرم اجلامعة
.6
.7
.8
.9
.10

وأمامها.
انتحال الشخصية أو التزوير أو استعمال املزور وحترير حمتوى الوثائق التعليمية واإلدارية.
القدح والذم مطلقاً وخاصة يف حق كافة اإلداريي واألساتذة والطلبة.
القيــام بســلوك متعمـّد مــن شــأنه إحــداث الفوضــى املوصوفــة وعرقلــة ســري النشاط التعليمي ،كإعاقــة ســري الــدروس واالمتحانــات او مقاطعتهــا ،التجمعــات
املخلــة بالنظــام  ،السرقات واستغالل الثقة واالعتداء على ممتلكات املؤسسة وأساتذهتا وطالهبا وإدارييها.
إتالف متعمد ملمتلكات املؤسسة كاألجهزة واألثاث وملحقاته.
خمالفة األنظمة املتعلقة مبواقف السيارات.

 .11السري أو اللعب يف املساحات اخلضراء وعدم احرتام القواعد اليت تضبط سري النشاطات التعليمية.
 .12فـي حالـة الضـرورة يكـون كل طالـب حمـل تفتيـش جـدي لألشـياء التـي حيملهـا وللسـيارة مـن طـرف أعـوان املراقبـة واألمـن للجامعـة ،وفـي حالـة الرفـض مينـع مـن
الدخـول للجامعـة وتتخـذ إجـراءات تأديبيـة ضــده من قبل جملس التأديب يف اجلامعة.
 .13رفض االمتثال واخلضوع لألنظمة داخل احلرم اجلامعي.

العقوبات:
المادة  :20العقوبات التأديبية هي:
 .1التنبيه شفاهة أو كتابة.
 .2اإلنذار.
 .3احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية.
 .4احلرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال جتاوز شهراً.
 .5الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز شهراً.
 .6احلرمان من االمتحان يف مقرر أو أكثر.
 .7وقف قيد الطالب ملدة ال جتاوز شهرين أو ملدة فصل دراسي.
 .8إلغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثر.
 .9الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز فصالً دراسيّا واحداً.
 .10احلرمان من االمتحان يف فصل دراسي واحد أو أكثر.
 .11حرمان الطالب من مدة فصل دراسي أو أكثر.
 .12الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسي.
 .13الفصل النهائي من اجلامعة ويبلغ قرار الفصل إىل اجلامعات األخرى.
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يجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية ونشرها حيث تدعو الحاجة.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار.

المادة  :21الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
.1
.2

األساتذة واألساتذة املساعدون :وهلم توقيع العقوبات األربع األُول املبينة يف املادة السابقة عما يقع مـن الطـالب أثنـاء الدروس واحملاضرات واألنشطة اجلامعية
املختلفة.
عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماين األوىل املبينة يف املادة السابقة  ،ويف حالة حدوث اضطراب أو إخـالل بالنظـام يتسبب عنه أو خيشى منه عدم

انتظام الدراسة أو االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املـادة الـسابقة على أن يعرض األمر خالل أسبوعني من تاريخ توقيع العقوبة
على جملس التأديب إذا كانت العقوبة بالفـصل النـهائي مـن اجلامعة ،لرئيس اجلامعة احلق يف تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
 .3رئيس اجلامعة :وله توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة عدا العقوبة األخرية ،وذلك بعد أخذ رأي عميد الكليـة ،وله أن مينع الطالب احملال إىل
جملس التأديب من دخول أمكنة اجلامعة حىت اليوم احملدد حملاكمته.
 .4جملس التأديب :وله توقيع مجيع العقوبات.
المادة  :22ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة يف البند اخلامس وما بعده من املادة  20إال بعد التحقيق مع الطالب ومساع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا مل حيضر
يف املوعد احملدد للتحقيق سقط حقه يف الدفاع ويتوىل التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .وال جيوز لعضو هيئة التدريس املنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً
يف جملس التأديب.
المادة  :23القرارات اليت تصدر من اهليئات املختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة  21تكون هنائية .ومع ذلك جتوز املعارضة يف القرار الصادر غيابياً من جملس
التأديب يف خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إىل الطالب ويعترب القرار حضورياً إذا كان طلب احلضور قد أبلغ إىل شخص الطالب وختلف الطالب عن احلضور بغري
عذر مقبول .وجيوز للطالب التظلم من قرار جملس التأديب بطلب يقدمه إىل رئيس اجلامعة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه القرار ،ويعرض رئيس اجلامعة ما
يقدم إليه من تظلمات على جملس اجلامعة للنظر فيها.
المادة  :24جمللس ال تأديب توقيع مجيع العقوبات التأديبية ولرئيس اجلامعة ولعميد الكلية ولألساتذة املساعدين توقيع بعض هذه العقوبات يف احلدود املبينة لكل منهم
يف املادة .21
المادة  :25يصدر قرار بإحالة الطالب إىل جملس التأديب من رئيس اجلامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
المادة  :26ويش ّكل جملس التأديب على الوجه التايل:
 .1رئيس اجلامعة رئيساً.
 .2عميد الكلية أو مساعده.
 .3أستاذ من الكلية الذي يتبعها الطالب.
وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب قبل الفصل في الموضوع.
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ت .نظام سير االمتحانات

المادة  :27جيب أن يلتحق الطالب بقـاعة اإلمتحان قبل بداية اإلختبار خبمسة عشرة ( )15دقيقة.
المادة  :28على الطالب إظهار بطاقة الطالب السارية املفعول للفصل اجلامعي اجلاري.
المادة  :29ال يسمح ألي طالب بالدخول لقـاعة اإلمتحان بعد  15دقيقة من توزيع أوراق األسئلة وأما قبل ذلك فيتم السماح بعد اإلطالع على عذره املشروع إن
قبله عميد الكلية حصراً.
المادة  :30جيب على كل طالب أن جيلس يف املكان املخصص له داخل قـاعة اإلمتحان وال يسمح له بتغيريه إال بإذن من األستاذ املراقب.
المادة  :31ال جيوز للطالب أن يصطحب معه يف قاعة االمتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله عالقة بـاملقرر أو ورقـة ولـو كانـت خاليـة من الكتابة فيما
عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ املقرر .وجيب أن تكتب اإلجابة على الورقة املخصصة لإلجابة.
المادة  :32على الطالب أن ميأل بشكل دقيق املكان املخصص للمعلومات على ورقة اإلجابة (رقم الطالب ،إسم الطالب ،رمز املقرر ،إسم املقرر ،إخل).
المادة  :33ال يسمح بالكتابة على ورقة اإلجابة إال بالقـلم األسود أو األزرق فقط
المادة  :34مينع استعمال األدوات املشرتكة بني الطلبة )آلة حاسبة ،مسطرة ،ممحاة  ...الـخ(
المادة  :35ال يسمح ألي طالب مغادرة القـاعة إال بعد إنقضاء نصف ساعة من تاريخ بدء االمتحانات.
المادة  :36إذا إستلزم إضافة أوراق إجابة ،جيب على الطالب أن ميأل بشكل دقيق املكان املخصص للمعلومات على ورقة اإلجابة وذلك خبط واضح ومقروء ودون أي
تشطيب ودون ترك أي عالمات أو عبارات فارقة.
المادة  :37يسلم الطالب ورقة االمتحان يف أجل أقصاه هناية الوقت احملدد وال تصحح اإلجابات احملررة يف املسودات إال بعد ختمها من قبل املراقب.
المادة  :38جيب على الطالب االمتثال ألوامر املراقبني وتوجيهاهتم بإحرتام ودون إحتجاج.
المادة  :39على الطالب عند إيداع أوراق اإلجابة أن يوقع على حمضر االمتحان.
المادة  :40ال يعاد تسليم الطالب ورقة اإلجابة بعد إيداعها مهما كان املربر.
المادة  :41فـي هنايـة كل امتحـان ينشـر األسـتاذ منوذجـا مصححـا وسـلم تنقيـط مفصل.
المادة  :42ال حيـق للطالـب االطـالع علـى أوراق االمتحـان .ولكن ميكـنه طلـب تصحيـح ثـان فـي أجـل أقصـاه يومـان بعـد االطـالع .ويكلـف رئيـس القسـم أسـتاذا
متخصصـا بنفـس الرتبـة أو أعلـى إلعـادة التصحيـح .تقـارن الدرجتان ويؤخذ بالدرجة الوسطى.
المادة  :43يسـمح الغيـاب املبـرر فـي االمتحـان للطالـب باملشـاركة فـي دورة اسـتدراكية .ومينـح الطالـب عنـد الغيـاب غيـر املبـرر عالمـة صفـر فـي االمتحـان النهائـي فـي
تلـك املـادة وال يسـتفيد مـن دورتـه االسـتدراكية.
المادة  :44التأكد من هوية الطالب والطالبات مبا يف ذلك املنقبات منهن بواسطة إحدى املراقبات.
المادة  :45حاالت الغياب املربرة املقبولة هي:
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حالة الغياب

المبرر

وفاة أحد األصول أو الفروع أو األقرباء

شهادة وفاة ويسمح بثالثة أيام

زواج املعين (ـة)

عقد زواج ويسمح بثالثة أيام

عطلة أمومة

شهادة والدة

دخول الطالب املستشفى

شهادة اإلقامة باملستشفى

مرض الطالب

شهادة طبية من طبيب حملف

استدعاء أو دعوة رمسية

وثائق مربرة من اجلهات املعنية
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ث .نظام عقوبة المخالفات االمتحانية

المادة  :46حيظـر علـى الطـالب الكـالم أثنـاء االمتحـان أو القيـام بـأي عمـل فيـه إخـالل بنظـام االمتحـان ،ويف حالـة املخالفـة يُنـذر رئـيس القاعـة الطالب املخالف ،وإذا
كرر الطالب املخالفة خيرج من قاعة االمتحان ويـُع ُّد امتحانه الغيا يف املقرر الذي ارتكب فيـه املخالفـة ويعطـى فيـه درجة الصفر.
المادة  :47كل طالب يُعثر معه على ما له عالقة باملقرر موضوع االمتحان خيرج من قاعة االمتحان ويع ّد امتحانه الغياً يف املقرر الذي ارتكبت فيه املخالفة وحيال إىل
جملس التأديب .ويف حال تكرر املخالفة حيرم من دخول امتحان املقررات اليت تليه ويعطى فيها درجة الصفر ،وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش
الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إىل االشتباه بأن يف حيازة ذلك الطالب ما له عالقة باملقرر موضوع االمتحان.
المادة  :48كل طالب حياول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش يف االمتحان خيرج من قاعة االمتحانُّ ،
ويعد امتحانه الغياً يف املقرر الذي ارتكب فيه
املخالفة وحيال إىل جملس التأديب .ويف حال تكرر الغش يلغى امتحانه يف مجيع مقررات الدورة االمتحانية ويعطى درجة الصفر ،ويعاقب باحلرمان من التقدم إىل
االمتحان يف أربع دورات امتحانيه على األكثر ،وذلك وفقاً للقواعد اليت يضعها جملس اجلامعة.
المادة  :49يعاقب الطالب بالفصل من اجلامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غريه بقصد أداء االمتحان عنه ،وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بدالً عنه هلذه الغاية
وحيال كل منهما على القضاء.
المادة  :50يتم إخراج الطالب من قاعة االمتحان يف احلاالت السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة.
وفي جميع األحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

ج .تشكيل ومهام لجان االمتحانات
رئيس الجامعة
لجنة إدارة االمتحانات
جلنة التقومي واالمتحانات يف الكلية
جلنة املراقبة
جلنة الرصد

لجنة إدارة االمتحانات

يتوىل
يتوىل األستاذ الدكتور  /رئيس اجلامعة تشكيل لجنة إدارة االمتحانات اليت تتكون من عمداء الكليات وأمني سر اجلامعة وأمني شؤون الطالب حيث ّ
المادة ّ :51
أمني سر اجلامعة دور اإلشراف على االمتحانات .ويرتكز دور جلنة إدارة االمتحانات يف ما يلي:
 .1إعداد البيانات اإلحصائية بأمساء الطالب الذين استوفوا شروط التقدم إىل اإلمتحانات.
 .2إعداد أرقام اجللوس وتوزيع الطالب يف قاعة االمتحانات وطباعتها يف كشوف الطالب وتسليمها إىل األقسام العلمية املختلفة.
 .3حتديد القاعات الالزمة لعقد االمتحانات وجتهيزها.
 .4وضع لوحة توزيع الطالب يف أكثر من مكان حبيث تكون واضحة للطالب.
.5
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إعالن جداول االمتحانات "ورقياً" على الطالب يف صورة مبدئية الستطالع رأي الطالب يف املواعيد قبل بدء االمتحانات بثالثة اسابيع ويكتب عليها
صورة غري هنائية.
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إعالن جداول االمتحانات "ورقياً والكرتونياً" على الطالب يف صورهتا النهائية على الطالب يف املواعيد قبل اليوم األول لبدء االمتحانات خبمسة عشر يوماً
ويكتب عليها صورة هنائية.
إرسال نسخة من كل امتحان بعد تأديته ملكتب األستاذ الدكتور  /رئيس اجلامعة مع التقرير اليومي عن االمتحانات.
كتابة تقرير شامل عن نتائج متابعة مجيع أعمال اللجنة واقرتاح خطة التحسني الالزمة ورفعه إىل رئيس اجلامعة.

لجنة التقويم واالمتحانات في الكلية
ويتوىل إدارة أمور االمتحانات يف الكلية واإلشراف على سري العمل هبا يف حدود السياسة اليت
المادة  :52يكون عميد الكلية الرئيس العام لالمتحانات يف نطاق الكلية ّ

يرمسها جملس اجلامعة وجملس الكلية وفقاً ألحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول هبا .ويدعو األستاذ الدكتور عميد الكلية جملس الكلية لتشكيل لجنة التقويم

واالمتحانات في الكلية ولتحديد خطة سري أعمال االمتحان وإخطار رئيس اجلامعة هبا.
المادة  :53يرأس عميد الكلية جلنة التقومي واالمتحانات اليت يرتكز دورها يف ما يلي:
 .9دراسة خطة الكلية املقرتحة للتقومي واليت مت صياغتها مما يالئم أهداف الكلية وبراجمها ومعايري ضمان اجلودة التعليمية.
 .10مراجعة القواعد املنظمة لالمتحانات وتقدمي مقرتحات تطويرية هلا.
 .11حتديد االحتياجات الضرورية لعملية سري االمتحانات.
 .12إعداد اجلداول الزمنية املبدئية والنهائية لالمتحانات وتبليغها رمسياً للجنة إدارة االمتحانات ،والتبليغ رمسياً عن أي تغيري يف مواعيد جداول االمتحانات.
 .13اختاذ اإلجراءات اخلاصة باألعذار اليت تقدم من الطالب عن عدم دخوهلم االمتحان وتبليغها إىل جلنة إدارة االمتحانات.
 .14مراجعة أوراق األسئلة وفقاً ملعايري اجلودة التعليمية بالشكل واملضمون.
 .15أخذ عينات من أوراق اإلجابة على االمتحانات املقررات املختلفة ومراجعة بعض أعمال التصحيح على منوذج اإلجابة اخلاص باالمتحان وكذلك أعمال
اجلمع والرصد.
 .16عند وجود نتائج لبعض املقررات شاذة عن التوزيع الطبيعي املتعارف عليه يسجل هذا يف تقرير اللجنة الختاذ ما يلزم لتقومي هذا األمر.
 .17كتابة تقرير شامل عن نتائج متابعة مجيع أعمال اللجنة واقرتاح خطة التحسني الالزمة.
المادة  :54يقوم العميد أو من يُنيبه رئيس اجلامعة باستالم أسئلة االمتحان ومناذج اإلجابة باليد من عضو اهليئة التدريسية يف مغلف حمكم الغلق حيمل امسه وتوقيعه
وذلك قبل أسبوعني من موعد االمتحان على األقل .ويقوم العميد بإحالة أسئلة االمتحان إىل املسؤول عن تصويرها مع تأكيد األخذ بكافة االجراءات اليت تضمن
سرية هذا العمل .ويتم حفظ املغلفات يف مكان آمن .وحتمل املغلفات رمز املادة و امسها – الشعبة – عدد الطالب – تاريخ االمتحان – العام اجلامعي – واسم
الكلية).
لجنة المراقبة على االمتحانات
المادة  :55يقوم املشرف على االمتحانات بتشكيل جلنة املراقبة عليها ورئاستها ومتابعة أدائ ها وكتابة تقارير يومية طوال فرتة االمتحانات خاصة مبدى االلتزام وجودة
ويسمي املشرف على االمتحانات أحد أعضاء جلنة املراقبة رئيساً لقاعة االمتحانات خالل فرتة إجرائها مع إمكانية تغيريه .ويرتكز دور جلنة املراقبة على
األداءّ .
االمتحانات يف ما يلي:
 .1التأكد من توفر الشروط الواردة يف نظام سري االمتحانات (مادة رقم  27وما يليها).
 .2توزيع أوراق اإلجابة املختومة بتاريخ إجراء االمتحان قبل موعده احملدد بعشر دقائق.
 .3ختم أوراق اإلجابة بعد التأكد من ملء الطالب جلميع اخلانات اخلاصة هبويته الشخصية واألكادميية ومطابقتها مع بطاقته اجلامعية وكشف مواده.
 .4تواجد املراقبني داخل قاعة االمتحانات واإلشراف على حسن سري االمتحانات.
 .5عدم مغادرة املراقب لقاعة االمتحان إال بإذن رئيس القاعة وتوفري من حيل حمله إذا أمكن.
 .6مراعاة عدم دخول الطالب إىل قاعة اإلمتحانات بعد توزيع أسئلة االمتحان ،وعدم خروجهم منها قبل مضي نصف ساعة من توزيع األسئلة.
 .7العمل على منع الغش أو احملاولة أو الكالم بني الطالب مع مراعاة اهلدوء.
 .8إخطار رئيس القاعة عند ضبط أي خمالفة.
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 .9تسجيل خمالفات الطالب أثناء االمتحانات واختاذ اإلجراءات الالزمة وفق القوانني واللوائح والقرارات املعمول هبا.
 .10تسلم أوراق اإلجابة من الطالب بعد توقيعه على كشف احلضور اخلاص مبادته.
 .11ع ّد أوراق اإلجابة ومطابقة عددها على كشوف احلضور اليت يوقع عليها الطالب.
 .12مجع مغلفات اإلجابة والتوقيع عليها من قبل مجيع املراقبني احلاضرين يف قاعة االمتحانات.
 .13تسليم مغلفات اإلجابة إىل املشرف على االمتحانات والذي يقوم بدوره بتسليمها لعميد الكلية املختص فور انتهاء امتحان املادة.
المادة  :56يف اليوم احملدد لعقد االمتحان ،تفتح مغلفات األسئلة حتت إشراف عميد الكلية أو من ينوب عنه وحضور رئيس جلنة املراقبة.
المادة  :57حيضر أستاذ املادة إىل قاعة االمتحانات يف اليوم احملدد ملادته ويكون مستعداّ للرد على أية استيضاحات تتعلق بأسئلة املادة بناء وذلك لفرتة ال تتجاوز مخسة
عشر دقيقة.

تصحيح االمتحانات:

وردها إليه مستوفاة التوقيع.
المادة  :58يقوم العميد بتسليم مغلفات اإلجابات إىل األساتذة املصححني مع مهلة ثالثة أيام لتصحيحها ّ
املصحح بتصحيح أوراق اإلجابة وفق منوذج اإلجابة اخلاصة مبادته.
المادة  :59يقوم
ّ
املخصص هلا رقماً وحرفاً ويوقّع عليها.
المادة  :60يضع املصحح الدرجة على ورقة اإلجابة يف املربع
ّ
املصحح إىل جانبه.
المادة  :61ال جيوز تعديل الدرجة اليت مت تقديرها وكتابتها إال يف حالة وقوع خطأ مادي وجيب أن يكون التعديل يف هذه احلالة مع توقيع
ّ
المادة  :62ال جيوز للمصحح إزالة السرية عن ورقة اإلجابة.

لجنة الرصد:
المادة  :63تتشكل لجنة الرصد لكل كلية من املشرف على االمتحانات وعميد الكلية املختص وأمني شؤون الطالب .وتبدأ اللجنة يف مباشرة عملها فور وصول أعداد
كافية من أوراق اإلجابة يف عدد من املواد بعد تصحيحها إىل مكتب عميد الكلية .وتقوم جلنة الرصد مبا يلي:
 .1مطابقة أعداد كراسات اإلجابة مع لوائح حضور الطالب إىل االمتحان والتأكد من توقيع مجيع السادة املصححني عليها.
 .2مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من الداخل للتأكد من تصحيح مجيع جزئيات األسئلة ومجع درجاهتا ومطابقتها للدرجة النهائية .فإذا تبني وجود اختالف
تقوم اللجنة بتصحيحه إذا كان خطأً مادياً يف اجلمع وإال فيطلب من املصحح احلضور الستكمال التصحيح.
 .3ترصد الدرجات على كشف خاص لكل مادة ويوقع عليه مجيع أعضاء جلنة الرصد احلاضرين.
 .4ال جيوز أن ينفرد بالرصد أو العمليات املتصلة به عضو واحد من أعضاء اللجنة.
 .5ينبغي مراعاة السرية التامة أثناء عملية الرصد وعدم إذاعة أو تبليغ أية نتائج قبل اعتماد النتائج وإعالهنا بصفة رمسية.
 .6تسليم كشوف الرصد إىل مسؤول نظام اجلامعة االلكرتوين إلدخاهلا على النظام.
 .7مطابقة كشوف الرصد مع النسخة املمكننة على نظام اجلامعة االلكرتوين.
 .8إصدار الدرجات رمسياً مع أرقام الطالب دون أمسائهم وعرضها على لوحة إعالنية خمصصة لذلك قرب مكتب أمني شؤون الطالب.
المادة  :64حتفظ مجيع مغلفات االمتحانات والكشوفات عند أمانة سر اجلامعة وذلك بعد إمتام أعمال جلنة التقومي واالمتحانات يف الكلية وجلنة الرصد.
المادة  :65وللجنة التقومي واالمتحانات يف الكلية وجلنة الرصد احلق يف الرجوع إىل مغلفات االمتحانات والكشوفات إذا استدعى األمر وذلك بطلب رمسي يوقع عليه
عميد الكلية املختص.
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