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بسم اهلل الرحمن الرحيم

حلع مح1241هةح

الئحتحاالاتح

أصدر جملس األساتذة بناءً على املادة ( )42من قانون جامعة القرآن الكررم االعلرو

اإلسالمية 4241هر املوافق له  4991الئحة االمتحانات لعا 4241هر .ح
4
تلغي هذه الالئحة الئحة االمتحانات لعا 4241هر .

4
تطبق هذه ال الئحة على مجيع االمتحانات باجلامعة .

1
فى هذه الالئحة ما مل مقتض السياق معنىً آخر مكون للكلمات اآلتية املعاني املبينة أما
كل منها :
* اجمللس  :جملس االساتذة .
* االمتحانات  :أي امتحان شفهي أا حترمري أا عملي مرتتب عليه تقوم علمي
* القس  :الوحدة العلمية التى تض جمموعة من ذاي التخصص األساس االتخصصات
الفرعية املتصلة به .
* اللجنة العليا  :هي اللجنة العليا لالمتحانات املكونة مبوجب املرادة رقر ( )2مرن هرذه
الالئحة .
* العميد  :اهو عميد الكلية املختصة املعني حسب قانون اجلامعة .
* الشهادة الطبية  :تعين أى شهادة طبية من مستشفي حكرومي أا جهرة طبيرة ةتصرة
معتمدها املستشار الطيب للجامعة .
* الضرارات ااالعذار الشرعية  :تعين املرر

املفراجا القراهر الرذى درو دان جلروس

الطالب ل ألمتحان  ،أا املوانع الشرعية القهرمة اليت معتمدها جملس الكلية .

2
أ  -تتكون اللجنة اللعل يا لالمتحانرات برئاسرة نائرب مردمر اجلامعرة اعضرومة اكيرل
اجلامعة اأمني الشؤان العلمية اعميرد الطرالو اعميرد املكتبرات اعميرد كليرة
الدرا سات العليا اعمداء الكليات امدمر مركز الطالبرات امردمر معهرد القررآن
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الكرم اعميد مركز البحوث االنشر ارئيس جلنة طباعة اتنسريق االمتحانرات
اختتص بالتخطيط ااإلشراف ااملتابعة امعاجلة املشكالت الطارئة .
و  -متولي العميد تكومن اللجان الالزمة لتنظي أعما االمتحانرات حترت رئاسرته
امكون رؤساء األقسا أعضاء فيها حبك مسؤالياته .
ج  -مكون عدد أعضاء جلنة النظا ااملراقبة االرصد ثالثة على األقل مبا فرى ذلر
رئيس اللجنة .
د  -مقو مراقبان مبسئولية املراقبة فى كل قاعة امعني مراقب إضايف لكل مخسني
طالباً بعد املائة األالي امكلف رئيس جلنة الن ظا ااملراقبة االرصد احد املراقبني
من أعضاء هيئة التدرمس فى اجلامعة ليكون املشرف على القاعة .

1
أ  -مقو رؤساء األقسا العلمية باستال أسئلة االمتحانات امراجعتها امتولي العميد
اعتمادها احفظها فى سرمة تامة .
و  -مشررررف رئررريس جل نرررة النظرررا ااملراقبرررة االرصرررد علرررى اسرررتال أاراق أسرررئلة
االمتحانات املطبوعة اتسليمها املراقب املشرف على القاعة قبل بدامة اجللسرة
بوقت مناسب .
ج  -مقو املراقب بالتأكد من شخصية الطالب بواسطة البطاقة اجلامعية امراجعة
أرقا جلوس املمتحنني .
د  -مقو املراقب بتسلي كراسات اإلجابة ااستالمها اتوزمع أاراق االسئلة اإعداد
بيانات احلضور االغياو امطابقة العدد املسجل المتحان كل مادة .
ه  -ملتز اعضاء هيئة التدرمس باملشاركة فى مراقبة االمتحانات مبرا ال مقرل عرن
نصاو ساعات التدرمس املقررة فى االسبوع .
ا  -ملترز رئرريس جلنررة النظرا ااملراقبررة االرصر د باحلضرور املسررتمر أثنرراء سرراعات
انعقاد االمتحان .
ز  -مقو رئيس جلنرة النظرا ااملراقبرة االرصرد مبتابعرة تسرلي كراسرات االجابرة
للمصححني فور انتهاء امتحان املادة ااستالمها بوساطة جلنرة رصرد الردرجات
فى فرتة دددها العميد ال تتجااز أسبوعني .
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ح  -متولي أعضاء هيئة التدرمس فى جل نة النظا ااملراقبة االرصد مسؤالية رصد
الدرجات فى كشوفات النتائج ااعتمادها .
ط  -مت رصد الدرجات االتقدمرات فى كشف من ثالث نسخ .
ي  -تعر

احلاالت الترى تسرتحق اجلرو مبوجرب قواعرد رفرع الردرجات فرى املرادة

( )41على رئيس جلنة النظا ااملراقبة االرصد .
ك  -مرفع العميد تقرمر اال متحانات اكشف رصد الردرجات إم جملرس الكليرة
إلجازته  ،ث ترفع نتائج الفرق النهائية جمللس األساتذة إلجازتها .

6
أ  -توضررع االمتحانررات بصررورة كررن مررن اختبررار قرردرة الطالررب علررى اسررتيعاو
املعلومات االتفكري فيها ااإلضافة إليها ااإلفادة منها ال على اختبار الذاكرة
االتحصيل فحسب إال إذا اقتضت ذل طبيعة املادة .
و  -مكررون االمتحرران حترمرم راً فررى مجيررع املقررررات آخررر الفصررل الدارسرري إال إذا
اقتضت طبيعة املادة غري ذل .
ج  -للمجلس ان مقرر بناء على توصية من جملس الكلية أى امتحانات فى حاالت
خاصة أا مراها ضرارمة حترمرمة أ ا شفهية أا عملية اثناء العا الدارسي .
د  -مراعي رئيس القس املختص التنسيق فى اضع اسئلة االمتحان فى حالرة تعردد
أساتذة املادة الواحدة مع االلتزا بتوحيد ارقة األسئلة .
ه  -معمل بنظا املمتحن اخلارجي للفرق النهائية بقرار من جملرس الكليرة امعينره
أمني الشؤان العلمية .
ا  -مُ سل أسرتاذ املرادة لررئيس القسر أسرئلة الردار األا االردار الاراني معر ًا أا أي
امتحانات اقر اجمللس عقدها اعناصر اإلجابة النموذجية مشفوعة ببيان درجات
األسئلة قبل اسبوعني على األقل من تارمخ اإلمتحان املعلن .

7
أ  -تت طباعة االمتحان ات بوساطة جلنة ةتصة موحدة .
و  -تتعامل جلنة طباعة االمتحانات مع الكليات عو منسقني مكلفه العمداء.
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ج  -تسل االمتحانات للجنة الطباعة معتمدة من عميد الكلية قبل عشرة أما على
األقل من بدامة االمتحانات .

8
أ  -رن املررادة التررى تقررل سراعات دراسر تها عررن أربررع سراعات معتمرردة فررى الفصررل
الدراسي (ساعتان لالمتحان) ا ن املادة التى ال تقل ساعات دراستها عن أربع
ساعات معتمدة فى الفصل الدارسي ( ثالث ساعات فى االمتحان)
و  -جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح من رئيس القس تعدمل الزمن املقرر فى
بعض احلاالت اخلاصة .
ج  -ال مُ سم للطالب بدخو االمتحان بعد مضي نصف ساعة من بدئه إال مبوافقة
رئيس جلنة النظا ااملراقبة ما مل ميض نصف الزمن احملدد لالمتحان .
د  -ال مُ سم للطالب مبغادرة مكان االمتحان قبل نصف الزمن احملدد .
ه  -معقد امتحان الدار الااني بعد أربعة اسابيع على األقل من ترارمخ إعرالن نتيجرة
نهامة العا الدارسي .
ا  -التقوم الزمين لالمتحانات مت حتدمده عن طرمق جملس األساتذة اقبل بدامرة
كل عا دراسي .
ز  -تعقد امتحانات مركز الدراسة عن بعد فى اخلارج فى توقيت مالئ ظراف مقر
الدراسة امعلن فى أا العا الدراسي .

9
أ  -دظر على الطالب أى قو أا فعل خيل بسرمة االمتحانات أا نظامها .
و  -مينع اصطحاو أي مادة علمية أا اسيلة ميكن للطالرب أن مسرتفيد منهرا فرى
زمرران امكرران االمتحانررات إال مررا مقرررره املمُ ر تحن اتوافررق عليرره جلنررة النظررا
ااملراقبة .

41
أ  -فى حالة االشتباه فى الغش على مراقب القاعة استال كراسة اإلجابة اتسلي
الطالب كراسة جدمدة .
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و  -ترفق مادة الغش مع كراسة اإلجابة مع تقرمر اافٍ بذل من املشرف مقد إم
رئيس جلنة النظا ااملراقبة .
ج  -مشكل العميد جلنة تقو بإجراء التحقق الالز ارفع األمر اليه .
د  -جيوز ل لعميد األمر حبفظ االجراءات إذا اقتنع بعد اجود بينة مُدمنة للطالب ،
امستفيد الطالب عند التصحي من الكراستني .
ه  -مشكل العميد جلنة للمحاسبة امكون قرارها نهائياً بعد اعتماد عميد الكلية
ا  -مصدر قرار احملاسبة قبرل موعرد امتحران املرادة التاليرة فرى جردا االمتحانرات
امعلن عن العقوبة .

44
أ  -فى حالة إدانة الطالب معاقب بواحدة أا اكار من العقوبات التالية :
 /4اللو االتبومخ ااإلعالن .
 /4إلغاء امتحان املادة .
 /1احلرمان من اجللوس المتحان املواد االخري .
 /2إلغاء امتحان الطالب امبقي الط الب إلعادة العا الدراسي .
 /1الفصل النهائي من اجلامعة .
و  -جيرروز للجنررة العليررا أن تصرردر موجهررات لتحدمررد حرراالت الغررش التررى تسررتوجب
عقوبات معينة من العقوبات املذكورة فى الفقرة (أ) من هذه املادة .

44
أ  -تصح كل املواد من مائة درجة .
و  -مكون أستاذ املادة هو املصح إال إذا تعذر ذل ايف هذه احلالة تصح الورقة
بوساطة أستاذ مكلفه العميد .
ج  -جيوز للعميد بعد التشاار مع رئيس القس تعيني أحد املختصني كمصح ثان
للمادة نفسها أا ألعما السنة .
د  -درجررات االمتحرران الشررفهي اكررذل العلمرري ( )%21حبررد اقصرري  ،ادرجررات
االمتح ان التحرمري فى احلالة التى معقد فيها امتحان شفوي ااعملي ال تقل عن
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( )%61عدا مادة القرآن الكرم  ،ايف احلاالت التى مكون فيها أعمرا سرنة
اإمتحان حترمري تكون درجات أعما السنة (. )%41
ه  -حبث أا مشراع التخرج الذى مكلف به الطالب معتو مادة مستقلة تصح من
مائة درجة اعد تسليمه فى التارمخ احملدد بوساطة الكلية معتو رسوباً .
ا  -مقو مصح املادة برصرد در جرات الطرالو فرى كشرف موقرع عليره مرفقر ًا مرع
كراسات اإلجابة امسل لرئيس جلنة النظا ااملراقبة .

41
أ  -جيو للطالب الدرجات فى حداد األحوا اآلتية :
 /4جيو للط الب الراسب مبرا المزمرد عرن مخرس درجرات إذا كران ذلر مرفعره إم
درجة النجاح فى كل املواد عدا مادة القرآن الكرم إذ ال جو فيها .
 /4جيوز أن توزع هذه الدرجات على أكار من مادة إذا كان ذل دقق النجاح فى
كل املواد .
و -ال حتسب الدرجات املضافة باجلو فى اجملموع عند ت قدمر درجة النجاح إال إذا
كان اجملموع أقل من درجات املقبو .

42
4
أ  -نسبة النجاح ( )%11من جمموع املواد اكذل فى كل مادة على حده .
و  -نسبة النجاح فى القرآن الكرم التحرمري االشفوي (. )%61
ج  -مكون القرآن الكرم الشفوي مادة مسرتق لة اتنحصرر فرى الرتالاة االتجومرد
العلمي دان احلفظ .
د  -مين الطالب درجة النجاح فى املواد التى جيلس فيها المتحان الدار الااني إذا
انطبقت عليه الفقرة (ج – د) من املادة (. )47
ه  -تعلن امساء الناجحني من الطلبة االطالبات مُ رتبة حسب التقدمر العا للدرجات
ا  -دسب التقدمر ا لعرا للنجراح فرى كرل فرقرة مرن جممروع الردرجات الترى نا را
الطالب دان جو .
ز  -جيوز للطالب اإلطالع على تقدمرات املواد التى حصل عليها بعد إعالن النتيجة .
7
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4
أ -

مُ من تقدمر التخرج من متوسط جمموع درجات الطالب فى سنوات الدراسرة
فى اجلامعة .

و  -تقدمرات النجاح  :تكون تقدمرات النجاح على النحو اآلتي :
 /4مرررمترررراز  :للحاصل على  %81إم . %411
 /4جيد جداً  :للحاصل على  %71إم . %81
 /1جريررررررررررد  :للحاصل على  %61إم . %71
 /2مقربرررررو  :للحاصل على  %11إم . %61
ج -درجة الشرف  :ن درجة الشرف للحا صل على تقدمر ممتاز فى السنة النهائية
بشرط حصوله على نفس التقدمر أا تقدمر جيد جداً فى سنة سابقة أا للحاصل على
تقدمر جيد جداً فى السنة النهائية بشرط حصوله على نفس التقدمر أا تقدمر ممتاز
فى سنة سابقة  ،اذل افق الشراط اآلتية :
 /4عد النجاح باجلو فى أي مادة .
 /4عد الرسوو فى أي مادة خال سنوات الدراسة .
د -مكون ترتيب النجاح على النحو اآلتي :
 /4ممتاز مع مرتبة الشرف .
 /4جيد جداً مع مرتبة الشرف .
 /1ممتاز .
/2جيد جداً .
 /1جيد .
 /6مقبو .

41
أ  -مقو الطالب بإجراءات التسجيل فرى بدامرة العرا الدراسري قبرل نهامرة الترارمخ
احملدد فى التقوم املعلن .

8
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و  -جيمد العا الدراسي للطالب إذا مل مق باجراءات التسجيل فى التارمخ املعلن
فى التقوم الدراسي مرا مل دصرل علرى موافقرة اجلهرة املفوضرة بنظرر حراالت
التسجيل .
ج  -دوز جمللس الكلية ان موافق علرى طلرب يميرد الدراسرة املقرد مرن الطالرب
الذى أكمل تسجيله للعا الدراسي اال تزمد املدة املسموح بها عن سنتني على
أال مسرري ذلر علررى طررالو الفرقررة األالري إال فررى احلرراالت التررى مقرهررا نظررا
القبو املوحد .
د  -دوز التجميد ملن انطبقت عليه الفقرة (و –  )1من املادة ()46

46
ٍّ من احلاالت اآلتية :
معتو الطالب راسباً فى املادة فى أي
 /4إذا حصل على أقل من  %11من الدرجة املعتمدة للمادة .
 /4إذا حصل على أقل من  %61من مادة القرآن الكرم التحرمري أا الشفوي .
 /1فى حالة الغياو عن االمتحان بعذر أا بدان عذر .
 /2فى حالة احلرمان من االمتحان بقررار صرادر مرن جملرس الكليرة أا مرن طبقرت
عليه الفقرات ( )2 -1 -4من املادة (. )44
 /1فى حالة حرمان الطالب من االمتحان فى املادة إذا بلغت نسبة غيابة عن حضور
احملاضرات أكار من  %41خال الفصل الدراسي .
 /4معيد الطالب الراسب العا الدراسي :
أ  -إذا رسب الطالب فى أكار من ربع جمموع املواد املقررة فى العا الدراسي
فى امتحانات فصل دراسي ااحد أا امتحانات الفصلني الدراسيني معاً فى
العا الدراسي نفسه .
و -

إذا رسب أا تغيب فى امتحان الدار الااني .

 /4مبقي الطالب لالعادة فى املواد التى رسب فيها فقط .
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 /1الطالب الراسب فى الفصل األا فى مواد تستوجب اإلعادة مكمل الفصل الااني
بهدف تقليل عدد مواد اإلعادة فى حالة النجاح فى مقررات الفصل الااني .
 /2ال دق ملن انطبق عليه البند (و )1 -اجللوس المتحانات الدار الااني .
 /1جيوز ملن انطبق عليه البند (و )1 -يميد الفصرل الاراني االبقراء لدعرادة فرى
العا القاد فى املواد الترى رسرب فيهرا فرى الفصرل االا امجيرع مرواد الفصرل
الااني .
 /6مين الطالب فرصة االمتحان من اخلارج بعد موافقة جملس الكليرة إذا انطبرق
عليه البند ( -4أ،و) فى الفقرة (و) من هذه املادة  ،للمرة الاانيرة فرى نفسرة
الفرقة .
مفصل الطالب فى احلاالت اآلتية :
 /4إذا رسب فى ثالثة أرباع املواد .
 /4إذا حصل على أقل من  %11من جمموع درجات املواد .
 /1إذا مل مسجل لعامني متتاليني .
 /2إذا انطبقت عليه املادة (/46و )4 -للمرة الاانية .

47
أ  -ملن رسب فى امتحانات الدار األا فيما ال مزمد عن ربع جمموع املواد املقررة فى
العا الدراسي .
و  -ملن طبقت عليه الفقرة (أ )1،4 -من املادة ( )44اذل دان املساس مبا نصت
عليه املادة ( -46أ) .
ج  -من قد شهادة طبية معتمدة .
د  -ألصررحاو الضرررارات ااالعررذار الشرررعية الررذمن مطلبررون كتابررة قبررل انعقرراد
االمتحان اأثناءها إعفاءه من اجللوس فى امتحان الدار االا العميد الكلية
أن مقبل أعذاره .
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48
* تنشأ مبوجب هذه الالئحة شهادة تسمى (الشهادة اجلامعية املتوسطة) تصدر عن
جملس األساتذة ن للناجحني من الطلبة فى مجيع املقررات الدراسية بعد إكما
عامني دراسيني فى اجلامعة اذل فى احلاالت اآلتية :
 /4إذا اقتضت الظراف التحومل إم جامعة أا كلية أخري .
 /4إذا مت احلصو على موافقة بتجميد الدراسة لفرتة ال تتجااز السنتني .
 /1إذا تقد الطالب باستقالته عن الدراسة اقبلت .
 /2إذا فصل عن الدراسة .

49
أ  -مُمررررن النرررراجحون مررررن الطررررالو بررررالفرق النهائيررررة شررررهادة االجررررازة العاليررررة
(البكالورموس) من جامعة القرآن الكرم االعلو اإلسالمية .
و  -مكون من الدرجة العلمية من تارمخ اعتماد النتيجة من جملس االساتذة .

41
أ  -مراعي فى حتدمد اقت االمتحان أالّ متعار

مع اقت الصالة .

و  -ال جيرروز الترردخني أا اسررتعما الصررعوط أا مررا شرراكله افررق الئحررة سررلوك
الطالو .
ج  -ملشرف القاعة معاجلة حا الت طلرب اإلذن براخلراج مرن القاعرة لضررارة قراهرة
اإخطار رئيس جلنة النظا ااملراقبة .
د  -جيوز ملن له عذر مينعه من احلضور لقاعرة االمتحران مارل املرر

أا الروالدة أا

العدة أا السجن أن مطلب اجللروس لالمتحران مرن مكانره  ،ايف حالرة موافقرة
جملس الكلية تقو جلنة النظا ااملراقبة بإعداد املراقبة املطلوبرة اثنراء تأدمرة
االمتحان افق الضوابط التى مقرها جملس الكلية .
ه  -دق ملن له عذر مينعه من الكتابة مال عد القدرة على االبصرار أا املرر

أا

الوالدة أن مطلب من جلنة النظا ااملراقبة تعيني من مقو بكتابة األجوبة بنراءً
على إمالئه على ان مكون فى مستوي تعليمي أقل منه فى مادة االمتحان .
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ا  -للعميد احلق ان در أي طالب امتنع عن دفع الرسو املقررة عليه من اجللوس
لالمتحان إال بعد دفعها .
* * * *

4112 3 16
4112 3 9

1241 1 18
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