
 

 1444، الثانية جمادى 06، الخميس 

 2022، األول  كانون  29، الخميس 

  حضرة اعضاء الهيئة التدريسية

 سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته،
 

 3202/2202 ول األ برنامج االمتحانات والواجبات املطلوبة في الفصل املوضوع: 
  

املتعلقة باالمتحانات و  األكاديميدليل اللذا نذكركم بضرورة قراءة املادة الواردة في  21.01.2023 سبتيوم ال 2022/2023 األول ينتهي التدريس للفصل 
 وفيما يلي عرض لهذه األمور:والعالمات 

 

 الواجبات املطلوبة في خطة املساق: (1

 

 ة/واجبات املحاضر واجبات الطلبة واجبات املادة
املوعد األخير 

 لتسليم العالمات
 مالحظات

تقارير وتمارين 

عرض القاء 

 ووظائف بييتة

 

  انهاء املهام في الوقت املحدد 

 21.01.2023بحيث ال يتجاوز 

 

 والتقارير تقييم املهام 

ورصد العالمات في 

  منظومة مخلول 

 ال تقبل املراجعات -1 3.02.20211

 اعتمادهامات بعد ال تعدل العال  -2

ملن لم يسلم في املوعد  اداري يرصد صفر  -3

 املحدد  بدون عذر  

 

وظائف 

التطبيقات 

 العملية

 

تسليم اليومية وتسليم خطة مشروع 

 مشاركة الطالب/ة في املدرسة

 21.01.2023بحيث ال يتجاوز 

مجمل التقييم النهائي  

لليومية وتقييم مشروع 

مشاركة الطالب/ة في 

وتسليم نموذج  املدرسة

تقييم طالب نصف 

سنوي لسكرتارية 

 القسم

يجب على املرشد تسليم العالمات املركزة  -1 11.02.2023

 االرشاد ة\ملركز

أما نموذج تقييم نصف سنوي للطالب يسلم  -2

 لسكرتارية القسم

 

وظائف نهاية 

 الفصل

في منظومة تسليم الوظائف  -1

بحيث ال مودول فقط 

 3.02.20241يتجاوز 

 

تقديم طلبات تأجيل الوظيفة  -2

ملحاضر مع اثبات العذر 

بحيث ال يتجاوز  املادة

3.01.20217 

 

ورصد تقييم الوظائف 

العالمات في منظومة 

واعادة امللف مخلول 

للطلبة  االلكتروني

منظومة بواسطة 

 مودول 

 مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط   -1 3.03.20240

 عالماتال مجال لتحسين ال -2

ملن لم يسلم في املوعد  يرصد صفر اداري  -3

 املحدد  بدون عذر  

يمنح الراسبون فرصة العادة الوظيفة بعد  -4

 وفق النظام موافقة رئيس القسم

 قهري  لعذر الوظيفة تسليم جيلأت -5

 القسم ة\رئيس بمصادقة مشروط

 

 أبحاث تخرج

 

 )حلقة بحث(

 لقب األول ال

 

         أن يقوم  ة/على كل طالب

بتقديم اقتراح خطة البحث 

وعرضها أمام الطلبة حتى نهاية 

 21.01.2023 الفصل األول 

توجيه وارشاد الطالب  

حتى الحصول على 

املوافقة النهائية على 

 اقتراح البحث املوسع

يتعهد خطيا وفق أن جب على الطالب ي -1  

 نموذح محدد باعداد البحث وحده 

وفق املواصفات  على الطالب أن يقدم البحث -2

رشد ماملتبعة في الكلية )انظر دليل الطالب 

 ( لكتابة بحث علمي



 

 

امتحانات 

 كتابية

 تسوية االستحقاقات املالية -1

 االلتزام بتعليمات االمتحانات -2

عند في املوعد املحدد التسجيل  -3

 تحسين العالمات

ع تقديم طلبات املوعد الخاص م -4

اثبات العذر خالل اسبوعين من 

 تاريخ موعد االمتحان  

تسليم نماذج 

ن يللموعد االمتحانات

لقسم  "أ" + "ب"

التسليم  .التحصيل

 3.01.20210حتى (

  كحد أقص ى(

استالم نماذج 

االمتحانات بعد انتهاء 

 االمتحان مباشرة

تقييم االمتحانات 

ورصد العالمات في 

  منظومة مخلول 

ر لقسم واعادة الدفات

 7خالل  التحصيالت

أيام عمل من تاريخ 

 االمتحان

بعد اجراء 

 بأسبوعاالمتحان 

 على أكثر تقدير

 مراجعة العالمات في الفترة املعلن عنها فقط   1

تحسين العالمة لالمتحانات في املوعد الثاني  -2

 فقط    

 املوعد الخاص لذوي األعذار  القهرية فقط   -3

 

 

 

 تحانات:برنامج وفترة االم (2

 املدة النهاية البداية املوعد

 أسابيع بواقع امتحان واحد في اليوم أربعة 14.02.2023 لثالثاءا 22.01.2023 األحد املوعد األول 

 أسبوع واحد بواقع امتحانين في اليوم 19.03.2023 األحد 09.03.2023 الخميس املوعد الثاني

 

 االعتراض على العالمات:( اسئلة االمتحانات وبرنامج املراقبة و 3

 

 واجبات قسم االمتحانات واجبات املحاضر/ة

 طباعة نماذج األسئلة وفق نموذج موحد -1

  أ و ب  تين من استمارة االمتحانات ملوعديتسليم قسم االمتحانات نسخ -2
 التواجد في الكلية قبل بدء االمتحان للمشاركة في املراقبة  -3

 واملراقبين املساعدينالتعاون مع قسم االمتحانات  -4

 مباشرة استالم دفاتر االمتحانات بعد انتهاء االمتحان -5

 تصوير نسخ بعدد املمتحنين واالحتفاظ بها ليوم االمتحان -1
 تنظيم برنامج املراقبة والغرف واالشراف على سير االمتحانات -2

 توفير كادر مراقبة للمساعدة وللحاالت الطارئة وتوجيههم -3

 املراجعات ومتابعتها وتوثيقهاتنظيم  -4

  اعداد نسخة من استمارة االمتحان لرؤساء االقسام واملكتبة  -5

 للعميد األكاديميرفع تقرير عن سير االمتحانات  -6

 رفع التقارير للجنة الضبط ومتابعتها -7

 

 تعليمات عامة : (4

 على شبكة االنترنتاعالم املحاضرين والطلبة ببرنامج االمتحانات من خالل موقع الكلية  -1
 نشر تعليمات االمتحانات على لوحة االعالنات للطلبة واملحاضرين تذكيرا لهم  -2

 

 

 مع االحترام

 د.قتيبة اغباريةأ.

 األكاديميوالعميد   قائم بأعمال رئيس الكلية

 


