جامعة طنطا

مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

دليل الطالب لمقواعد المنظمة
لالمتحانات والتظممات

والتيسير
إعداد
الدكتور  /حاتم فؤاد أبوشعيشع
عضو الفريق التنفيذي

كلية الهندسة

جامعة طنطا

مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

كلية الهندسة

المقدمة:
يشمؿ ىذا الدليؿ القواعد المنظمة المتحانات الطالب ،ويشمؿ االعالف عف مواعيد االمتحانات ،أماكف عقد االمتحانات،
النسبة المئوية المقابمة لمتقديرات الجامعية ،قواعد التعامؿ مع حاالت الغش وعقوبتيا ،الطرؽ الرسمية لتقديـ التظممات،
قواعد الرأفة والتيسير.
تـ االطالع عمى القواعد المنظمة لالمتحانات واستطالع أراء ذوى الخبرة في مجاؿ اعماؿ االمتحانات ثـ صياغة الدليؿ
وجارى عرضو عمى مجمس الكمية لممناقشة ومف ثـ اجراء التعديالت المطموبة و صياغة الدليؿ فى صورتو النيائية
واعالنو عمى الساده اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والطالب وكذلؾ اعالنو عمى الموقع االلكتروني لمشروع تطوير
نظـ تقويـ الطالب واالمتحانات لكمية اليندسة جامعة طنطا.
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الفصل االول

تحديد مواعيد االمتحانات وضوابطيا
 -1يختص مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة بتدييةي مواديةي احمتدا ةات التدةيةية ال ائية لة مةدلة
البكالوةيوس للكلي ل ضوء اقتةادات مجلس الكلي ول اطاة الخةيط الزم ي للعام اليةاس الت يقةها
المجلس احدل للجامعات س ويا  ,ولةئيس الجامع ادتمايها او دةض ا دل مجلس الجامع .
والمقصووود الاالمتحانووات التحريريووة النها يووة :امتدةةان اي ة الالةةا اليةاس ة احوا و امتدةةان اي ة الالةةا
اليةاس الثا

و امتدان اليوة الثا (يوة سبتمبة) وامتدان التخلاات للالا اليةاس احوا والثا

.

 1-1يتةك لمجلس الكلي تدييي مودي بيء احمتدا ات ( الشاوي  ،العملي  ،والتطبيقي  ،مةواي التخلة  ،المةواي
الماةوض  ،ادماا الس  ...,الخ )
 2-1يةاد ديم دقي اي امتدا ةات ( الشةاوي  ,العملية  ,والتطبيقية  ,مةواي التخلة

 ,المةواي الماةوضة ,

ادماا الس  ...,الخ) ل احيةام التة توالةن م اسةبات واديةايا يي ية  ..وم ةا ايةام ( ديةي المةيالي المجيةي ,
وديي القيام المجيي  ,الغطاس ).
 3-1ل دال اضطةاة اياةة الكلي لعقي امتدا ات تدةيةي " يوم الجمع " لان الضةوةة تستوجب وتقض
اتاد الاةل والوقت الالزم للطالب حياء لالة الجمع .
 4-1ياوض السيي ا ي  /ائب ةئيس الجامع لشةئون التعلةيم والطةالب لة تعةييا مودةي بةيء امتدا ةات اية
العام والاللين اليةاسين – للكلية – لة ضةوء الضةةوةات والمبةةةات التة يةاهةا مجلةس الكلية حزمة
ودتمي .
 5-1يقتلةةة اجةةةاء التعةةييالت الطاةئ ة والدتمي ة دل ة مواديةةي احمتدا ةةات التدةيةي ة ال ائي ة بعةةي ادةةالن
جياول ا دل تاخية او تاجيا تلك المواديي  ,وح يجوز اطالقا تقييم مواديي احمتدا ات بعي ادال ا دت ح
تااجةةا اياةة الكلي ة بعةةيم دضةةوة بعةةض الطةةالب احمتدةةان لعةةيم معةةةلت م بالمودةةي الجييةةي ويتع ة ة ادةةاية
امتدا م.
 -2يةةتم ادةةالم الطةةالب بمواديةةي احمتدا ةةات المقةةةةة مةةن خةةالا ايدال ةةات الوةقي ة لة لودةةات احدال ةةات و
الموقع احلكتةو

لمةكز القياس والتقويم بالكلي .
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الفصل الثانى

أماكن عقد االمتحانات
 -1تعقد االمتحانات داخؿ مدرجات وقاعات المحاضرات بالكمية.
 -2يتـ أعداد خريطة الماكف انعقاد االمتحانات توضح رقـ القاعة وموقعيا داخؿ الكمية وارقاـ المجاف وارقاـ جموس
الطالب لكؿ لجنة.
 -3يتـ اعالف خريطة أماكف انعقاد االمتحانات لمطالب في لوحات االعالنات بالكمية ،وعبر الموقع االلكتروني.
الفصل الثالث

قواعد النجاح والرسوب و النسبة المئوية المقابمة لمتقديرات الجامعية
تنص المواد( )13( ،)12( ،)11( ،)10مف الالئحة الداخمية لمكمية لمرحمة البكالوريوس( )2004عمى ما يمى:

مــــــــــــــــادة ( : ) 01

ممتـــــــــــاز

 %58 :لأكثة من مجموع اليةجات

جيـد جـــداً

 :من  %58إل أقا من  %58من مجموع اليةجات

جـيـــــــــــــد

 :من  %58إل أقا من  %58من مجموع اليةجات

مقبــــــــول

 :من  %85إل أقا من  %58من مجموع اليةجات
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 :من  %05إل أقا من  %85من مجموع اليةجات

ضعيف جداً

 ( :أ ) أقا من  %05من مجموع اليةجات
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(ب) أقا من  %05من مجموع اليةجات
راسب الئحة  :يعتبة ةاسب حئد ل الماية او جزء الماية كا من يدلا دل اقا مةن  % 05مةن اليةجة
المخلل لالمتدان التدةيةى لتلك الماية او ه ا الجزء

مــــــــــــــــادة ( : ) 00
أ – يعتبر الطالب ناجحاً إذا نجح فى جميع المقررات المكمؼ بدراستيا بفرقتو أو بتخمؼ مف فرؽ أدنى .
ب – ينقػػؿ الطػػالب مػػف الفػػرؽ المقيػػديف بيػػا إلػػى الفػػرؽ التػػى تمييػػا إذا كػػانوا ارسػػبيف أو غػػائبيف بعػػذر مقبػػوؿ فيمػػا ال يزيػػد
عمى مقرريف مف فرقيـ أو مف مقررات فرقة أدنى  ،ويشترط النجاح فى جميػع المقػررات قبػؿ الحصػوؿ عمػى درجػة
البكالوريوس .
ج – يؤدى الطالب االمتحاف فيما رسبوا فيو مػف مقػررات مػع طػالب الفرقػة التػى تػدرس بيػا ىػذه المقػررات أو فػى موعػد
آخػػر يحػػدده مجمػػس الكميػػة ويعتبػػر نجػػاحيـ فػػى ىػػذه الحالػػة بتقػػدير مقبػػوؿ ( يخفػػض مػػا يحصػػؿ عميػػو الطػػالب مػػف
درجات إلى الحد األقصى لتقدير مقبوؿ إذا زادت درجاتيـ عمى ذلؾ ) .
وتحتسب درجة امتحاف مقرر التخمؼ عمى أساس درجة االمتحاف التحريػرى التػى يحصػؿ عمييػا الطالػب با ضػافة
إل ػػى درج ػػة االختب ػػار العمم ػػى  /الش ػػفوى ( إف وج ػػد ) بع ػػد تنس ػػيبيا إل ػػى النياي ػػة العظم ػػى لمجم ػػوع درج ػػات المق ػػرر
وينطبؽ ىذا النص عمى امتحاف الدور الثانى ( دور سبتمبر ) لمفرؽ النيائية .

مــــــــــــــــادة ( : ) 01
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يعقػػد امتحػػاف دور ثػػاف فػػى شػػير سػػبتمبر مػػف كػػؿ عػػاـ لطػػالب الفرقػػة النيائيػػة ال ارسػػبيف فيمػػا ال يزيػػد عمػػى مقػػرريف مػػف
مقررات ىذه الفرقة أو مقررات أدنى  ،باستثناء مشروع البكالوريوس حيث يصبح الطالب الراسب فيو باقياً لإلعادة.
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مــــــــــــــــادة ( : ) 02
المقػػررات المسػػتمرة ( أى المج ػزأة إلػػى ج ػزئييف أحػػدىما يػػدرس فػػى الفصػػؿ الد ارسػػى األوؿ  ،والثػػانى يػػدرس فػػى الفصػػؿ
الدراسى الثانى ولكؿ جزء امتحاف فى نياية الفصؿ الدراسى الذى يدرس فيو ) وتعامؿ ىذه المقررات كما يمى :
أ – يعتبر الطالب ناجحاً فى المقرر المستمر إذا نجح فى مجموع جزئى المقرر معاً .
ب – يعتبػػر الطالػػب ارسػػباً الئحي ػاً فػػى المقػػرر المسػػتمر إذا حصػػؿ عمػػى أقػػؿ مػػف  %30مػػف مجمػػوع درجػػات التحريػػرى
لجزئى المقرر معاً .
ج – إذا رسػػب الطالػػب فػػى جزئػػى المقػػرر المسػػتمر وكػػاف مجمػػوع درجتػػى الج ػزئييف مع ػاً يؤىمػػو لمنجػػاح فػػى المقػػرر كمػػو
فيعتبػػر الطال ػػب ناجحػ ػاً وال يك ػػوف مطالبػ ػاً بىع ػػادة الج ػػزء ال ػػذى رسػػب في ػػو  ،رواذا رس ػػب الطال ػػب ف ػػى ج ػػزء م ػػف المق ػػرر
المسػػتمر ونجػػح فػػى الجػػزء ا خػػر وكػػاف مجمػػوع درجػػات الج ػزئييف مع ػاً ال يؤىمػػو لمنجػػاح فػػى المقػػرر كمػػو فىنػػو يحػػتفظ
بالػػدرجات التػػى يكػػوف قػػد حصػػؿ عمييػػا فػػى الجػػزء الػػذى نجػػح فيػػو ويػػؤدى االمتحػػاف فػػى الجػػزء الػػذى رسػػب فيػػو العػػاـ
التالى وفى الفصؿ الدراسى الذى يدرس بو ىذا الجزء  .وفى حالة حصولو عمػى  %65فػككثر مػف الدرجػة الكميػة ليػذا
الجػػزء تخفػػض ىػػذه الدرجػػة إلػػى الحػػد األقصػػى لتقػػدير مقبػػوؿ ثػػـ تجمػػع درجػػات ىػػذا الجػػزء عمػػى درجػػات الجػػزء ا خػػر
الذى كاف ناجحاً فيو لحساب تقدير النجاح .
د – إذا رسب الطالب فى جزئى المقرر المستمر فىنو يؤدى االمتحاف فػى ىػذيف الجػزئييف فػى العػاـ التػالى وكػؿ جػزء فػى
الفصػػؿ الد ارسػػى الػػذى يػػدرس فيػػو  ،وفػػى حالػػة حصػػوؿ الطالػػب عمػػى  %65فػػككثر مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقػػرر تخفػػض
ىذه الدرجة إلى الحد األقصى لتقدير مقبوؿ .
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الفصل الرابع

الضوابط المتعمقة بنظام تأديب الطالب في حاالت الغش أو الشروع فيو وفي حاالت االخالل
بنظام االمتحان
أوال :طبقا لنص الماده( )125مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات ال يوجد فرؽ بيف الغش أو الشروع فيو.
فالطالب الذي يضبط متمبسا بالشروع في الغش (بحيازتو إحدى أدوات الغش قبؿ أف يتمكف مف النقؿ منيا) يسري عميو
حكـ الطالب الذي يضبط متمبسا بالغش ( يظبط وىو يقوـ بالنقؿ مف أية أداة مف أدوات الغش أيا كانت طبيعتيا مثؿ
ورقة أو مجموعة أوراؽ صغيرة أو كبيرة أو مسطرة أو الة حاسبة مكتوب عمييا معمومات تتعمؽ بالمقرر الدراسي الذي
يؤدي فيو االمتحاف أو تميفوف محموؿ يتمقي عميو ىذه المعمومات أو يختزنيا عميو أو مذكرات أو كتاب  ....الخ)
ثانيا :بناء عمى ما تقدـ :يجب أتخاذ االجراءات التالية في حاالت التمبس بالغش أو الشروع فيو:
 .1تحرير محضر بضبط الواقعة بمعرفة الشخص الذي قاـ بضبطيا عمى اف يوقع عميو كال مف مالحظ ومراقب
المجنة أو السيد الدكتور :رئيس لجاف المراقبة ( أو رئيس الكنتروؿ).
 .2يجب أف يتضمف محضر ضبط الواقعة ما يمي:


ساعة الضبط



مكاف ضبط الواقعة ( رقـ المجنة).



اسـ الطالب ( الطالبة) ورقـ جموسو والفرقة الدراسية والشعبة.



أيف كانت أداة الغش وقت ضبطيا عمي وجو التحديد ( داخؿ كراسة االجابو أو اسفميا أو في يد الطالب
 ......الخ )



حالة الضبط ( ضبط الطالب وىو ينقؿ مف أداة الغش الى كراسة االجابو أـ انو قد تـ ضبطو قبؿ أف
يتمكف مف النقؿ منيا).
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 .3يتـ أخراج الطالب ( الطالبة ) مف لجاف االمتحاف ويعرض مع محضر الضبط عمي السيد االستاذ الدكتور:
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أو احد الساده الوكالء االخريف)
 .4يحيؿ السيد االس تاذ الدكتور :عميد الكمية أو مف ينوب عنو محضر الضبط والطالب إلي الشئوف القانونية بالكمية
لمتحقيؽ معو في الواقعة .ويكمؼ أستاذ الماده التي يؤدي فيو الطالب االمتحاف بىعداد تقرير بشكف الماده العمميو
التي تتضمنيا أداة الغش وما إذا كانت متعمقة بالمقرر الدراسي الذي يمتحف فيو الطالب أـ ال ،ومدي إستفادة
الطالب منيا.
 .5عدـ أرساؿ ممؼ الطالب الى مجمس التكديب إال بعد كتابة التقرير مف قبؿ أستاذ الماده لبياف مدى استفادة
الطالب مف أداة الغش مف عدمو.
ثالثا :أذا تبيف مف التحقيؽ ثبوت واقعة الغش أو الشروع فيو ،يقوـ السيد االستاذ الدكتور :عميد الكمية أو مف ينوب عنو
بىتخاذ ا جراءات التالية:
 .1التكشير عمي مذكرة الشئوف القانونية التي تفيد بنتيجة التحقيؽ وعرض الموضوع عمى السيد أ.د /.رئيس
الجامعة لمنظر في أحالة الطال ب ( الطالبة) إلي مجمس تكديب الطالب بالكمية لمساءلتو تكديبيا فيما ىو منسوب
إليو.
 .2ىذه النتيجة تعني ما يمي:
 إلغاء امتحاف الطالب فيما سبؽ أف اداه مف امتحانات الفصؿ الدراسي الحالي و اعتباره راسبا فييا.
 حرماف الطالب مف دخوؿ االمتحاف في باقى مواد الفصؿ الدراسي.
 احالة الطالب الى مجمس التكديب لمنظر في امكانية توقيع عقوبة أشد ،أي أف صالحيات مجمس التكديب في
ىذه الحالو ( التمبس بالغش أو الشروع فيو) تتمثؿ فيما يمي:
 .iإما أف يتـ االكتفاء بىلغاء امتحاف الطالب فيما أداه مف امتحانات وحرمانو مف دخوؿ االمتحاف في باقى مواد
الفصؿ واعتباره راسبا في جميع مواد ىذا االمتحاف ( وىذا ىو الحد االدني وجوبا).

جامعة طنطا

مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

كلية الهندسة

 .iiأو يتم تغميظ العقوبة لتتضمن ما يمي:
 .1حرمانو مف دخولو االمتحاف في أكثر مف فصؿ دراسي.
 .2الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمى فصؿ دراسي.
 .3الفصؿ النيائي مف الجامعة.
مع مراعاة أن تغميظ العقوبة ،أي عقوبة أشد ،ال يتم االلتجاء اليو اال فى حاالت معينة مثل:
 .1ذيوع وشيوع أو انتشار ظاىرة الغش.
 .2خروج الطالب عمى االعراؼ والتقاليد الجامعية ،مثؿ :تفوىو بكلفاظ السب والقذؼ أو لجوئو الى
العنؼ ....الخ.
 .3والمجمس سيد ق ارره
رابعا :إ ذا تطرؽ الشؾ الى المحقؽ فيما يتعمؽ بمدي ثبوت صحة واقعة التمبس بالغش أو الشروع فيو ( رغـ وجود أداة
الغش) فمعميد الكمية الحؽ فيما يمي:
 .1الغاء امتحاف الطالب في الماده التي ضبط فييا.
 .2أو الغاء امتحاف ىذه الماده وحرمانو مف دخوؿ الماده التي تمييا في جدوؿ االمتحاف.
خامسا :في غير حالتي التمبس بالغش أو الشروع فيو ،كما في حاالت االخالؿ بنظاـ االمتحاف أو اليدوء الالزـ لو (
مجرد حيازة تميفوف محموؿ ظاىر أو استخدامو داخؿ لجاف االمتحاف في غير اغراض الغش ،تحدث الطالب مع زمالئو
أثناء انعقاد االمتحاف ،محاولة الغش مع زمالئو  .....الخ) يكوف لعميد الكمية الحؽ في أف يوقع عمي الطالب إحدي
العقوبيتيف ( بند رابعا ) ولكف بعد تحرير محضر غش بضبط الواقعة مف جانب مسئولي المالحظة والمراقبة بمجاف
االمتحاف ،وبعد التحقيؽ مع الطالب وسماع أقوالو فيما ىو منسوب اليو.
يتـ تشكيؿ مجمس تكديب الطالب طبقا لمماده  183مف قانوف تنظيـ الجامعات والتي تنص عمي:
─ عميد الكمية " رئيسا "
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─ وكيؿ الكمية .
─ أقدـ أعضاء مجمس الكمية.
سادسا :يجب أف يكوف مجمس تكديب الطالب في حالة انعقاد دائـ منذ بداية االمتحاف.
سااابعا :فػػي حالػػة احالػػة الطالػػب الػػى مجمػػس التكديػػب ،يجػػب أف ينعقػػد المجمػػس فػػي نفػػس يػػوـ االمتحػػاف أو اليػػوـ التػػالي
لضػػبط الواقعػػة عمػػي االكثػػر حتػػى تتحػػدد حالػػة الطالػػب قبػػؿ امتحػػاف المػػاده التاليػػة .رواعػػالـ الطالػػب بق ػرار مجمػػس التكديػػب
بالكمية بعد إنعقاد المجمس مباشرة.
 يفضؿ إعالف القررات الصادرة بالعقوبة التكديبية عمي الطالب داخػؿ الكميػة وأمػاـ لجػاف ا متحانػات حتػي تحقػؽ نوعػا
مػػف الػػردع العػػاـ لمطػػالب .ثػػـ متابعػػة ى ػؤالء الطػػالب فػػي االمتحػػاف بعػػد ذلػػؾ عػػف طريػػؽ الكنتػػروؿ المخػػتص وشػػئوف
الطالب.
 يجب عمى شئوف الطالب بالكمية إبالغ الق اررات الصادرة بالعقوبة التكديبية إلي ولي أمر الطالب.
 يجب أف تحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبة التكديبية في ممؼ الطالب.
 تمتزـ إدارة الشئوف القانونية بالكمية بىبالغ الق اررات الصادرة بالعقوبة التكديبية عمػي الطػالب فػور صػدورىا إلػي كػؿ مػف
السيد األستاذ الدكتور رئيس كنتروؿ الفرقة المعنية ،روادارة شئوف التعميـ والطالب بالكمية تخاذ ما يمزـ بشكنيا.
 عمي شئوف الطالب والكنتروؿ المختص رفع أو حذؼ إسـ الطالب مف كشوؼ النداء بالمجػاف حػاؿ نػص قػرار مجمػس
تكديب الكمية عمي حرمانو.
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محضر ضالط واقعة غش
أنو في يوـ  ....................الموافؽ

/

/

وفي تماـ الساعو...........................

أي بعد مرور  .........................................دقيقة مف بداية االمتحاف وبمعرفتنا نحف مالحظ المجنة رقـ

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

الفرقة

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

بكمية

اليندسة

جامعة

–

تـ

طنطا

ضبط

الطالب .................................................ورقـ جموسو..................................
داخؿ لجنة االمتحاف ومعو أداه غش عباره عف .......................................................

 .......................................................................................................أثناء اداء

امتحاف

ماده

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

وقد

تـ

ضبط

.............................................وكاف الطالب وقتيا .....................................

األداه

في

وبناءاً عميو يتـ عرض الموضوع عمي السيد االستاذ الدكتور /رئيس الكنتروؿ والسيد االستاذ الدكتور /عميد الكمية التخاذ

الالزـ قانونا.

محرر واقعة الضبط (مالحظ المجنة)
االسـ:

الوظيفة:

التوقيع:
توقيع المراقب

توقيع رئيس الكنتروؿ
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محضر إخالل بنظام االمتحان
أنو في يوـ  ....................الموافؽ

/

/

وفي تماـ الساعو...........................

أي بعد مرور  .........................................دقيقة مف بداية االمتحاف وبمعرفتنا نحف مالحظ المجنة رقـ

 ..................تبيف أف الطالب............. ......................................../
المقيد بالفرقة  .....................................ورقـ جموسو .......................................
يقوـ داخؿ المجنة باالخالؿ بنظاـ سير االمتحاف بكف ...................................................

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

.............................................................................
وذلؾ أثناء اداء امتحاف ماده .........................................................................

وبناءاً عمى ما تقدـ يتـ عرض الموضوع عمي السيد االستاذ الدكتور /رئيس الكنتروؿ والسيد االستاذ الدكتور /عميد

الكمية التخاذ الالزـ قانونا.

محرر الواقعة (مالحظ المجنة)
االسـ:

الوظيفة:
التوقيع:
توقيع المراقب

توقيع رئيس الكنتروؿ
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الفصل الخامس

الطرق الرسمية لتقديم التظممات بشأن مراجعة رصد الدرجات
 -1يجوز لمطالب أف يتقدـ بالتماس لمتككد مف رصد درجاتو في أى عدد مف مواد االمتحاف خالؿ فترة ال تتجاوز أسبوعيف مف
تاريخ أعالف النتيجة نظير مقابؿ مالي بواقع  50جنييا عف كؿ مادة.
 -2تحاؿ التماسات الطالب لمسيد االستاذ الدكتور /رئيس كنتروؿ الفرقة المختص لمتككد مف صحة رصد درجات الطالب
بك ارسة االجابة وكشوؼ الرصد المختمفة وذلؾ الحتماؿ حدوث خطا مادى فى الرصد أو وجود أجزاء اجابة لـ يتـ
تصحيحيا فتستدعى لجنة المصححيف الستكماؿ التصحيح تمؾ الورقة سريا بمقر لجنة الكنتروؿ وبحضور رئيس لجنة
الكنتروؿ المختص
 -3تقوـ ادارة شئوف الطالب بالكمية بكخطار الطالب بنتيجة بحث التماسو بخطاب رسمي ،وفي حالة ثبوت صحة تظمـ
الطالب مف نتيجة امتحانو في مقرر أو أكثر تتخذ االجراءات الالزمة مع رد المقابؿ المالي السابؽ تحصيمو وفى كؿ
األحواؿ اليجوز لمطالب االطالع عمى ورقة اجابتو.
 -4فى حالة وجود تعديؿ فى نتيجة الطالب يتـ اجراء ىذا التعد يؿ بعد صدور قرار مجمس الكمية بالموافقة عمى اجرائو بجميع
نسخ نتائج االمتحانات ( كشوؼ رصد درجات المادة (مارؾ لست) –وكشوؼ رصد درجات المواد (كنتروؿ شيت)-
إعالف)
 -5جواز قبوؿ تظممات الطالب بشكف مراجعة رصد درجاتيـ فى المقررات التى أدوا امتحاناتيا بالفصؿ الدراسى األوؿ عقب
إعالف نتيجة امتحانات ىذا الفصؿ مباشرة دوف انتظار اعالف نتائج امتحانات نياية العاـ وذلؾ بناء عمى رغبة الطالب
وتفضيميـ الشخصى بعد سداد المقابؿ المالى المقرر.
 -6ال يتـ باى حاؿ مف االحواؿ إعادة تصحيح أى كراسة إجابة إال فى حالة طمب محكمة القضاء ا دارى المختصة ذلؾ
بناء عمى دعوى قضائية.
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الفصل السادس

قواعد الرأفة والتيسير
التطبق قواعد الرأفة إال لتغيير حالة ونتيجة الطالب إلي األفضل عمى النحو التالي:

أ .تغيية دال من ال قا للاةق احدل بمواي تخل

إل ال قا للاةق احدل بمواي تخل

ب .تغيية دال من الةسوب ال ال قا للاةق احدل بمواي تخل

أقا أو ال جاح الخالص.

أو ال جاح الخالص أو يخوا امتدان اليوة

الثا .
ج .تغيية دال من يخوا امتدان اليوة الثا
ي .تغيية دال من مالوا للال
األقل لمواي التخل

ل مواي ال يخوا امتدان اليوة الثا

ل مواي اقا.

ائيا حست ااي ديي مةات الةسوب بالاةق ال ال قا للاةق احدل بالدي

أو ال جاح الخالص أو يخوا امتدان اليوة الثا .

ه .تغيية دال من الدلوا دل

تقيية دام ل

يةج البكالوةيوس ال

تقيية دام أدل

( دل

أساس

المجموع الكل التةاكم ).
و .تغيية دال من ةسوب ال ةسوب بمواي أقا و لك للطالب ال ين ل م دن أياء احمتدان من الخاةج باةق م
يون غيةهم.
 يجبة الكسة العشةى لليةج ل الماية ال يةج كامل للالح الطالب مع مةاداة ديم جبة الكسة العشةىلليةج ل

لةوع المواي الت

تتكون م ا اليةج الكلي للماية أو للطالب المدولين بال سب للمقةةات

ال اجدين لي ا بالكليات المدولين م ا.
 ح يجوز للطالب احستااية من قوادي الةلع المقةةة مةتين ل امتدان وادي من يوةين اح ا ا كان لم يستايمن الدي احقل

المقةة ليةجات الةلع ،ليمكن له احستااية ل

امتدان اليوة الثا

مما تبق

له من

يةجات لم يستاي ب ا ل امتدان اليوة احوا.
 يعةض ةئيس كا ك تةوا دل لج الممتد ين داحت الطالب المعةضيين للالا ال ائ وك لك الطالبال ين ل م دن أياء احمتدان من الخاةج ل دال ةسوب م وال ين لم يستاييوا من قوادي الةلع المقةةة دل
أن تعةض تلك الداحت باحةقام السةي وتقتةح لج
تيسيةات خال ب م ل ديوي مايل :

الممتد ين دل

مجلس الكلي ما تةاه من تطبين
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 % 4من المجموع الكل ليةجات الاةن المقييين ب ا كدي اقل يستايي م ه الطالب ل اى ديي من
مقةةات الةسوب بما ل

لك مقةةات ( ةاسب حئد ) ويستث

من لك المقةةات الدالا لي ا

الطالب دل ( لاة).
( وذلك مع مراعاة قواعد الرفع).
القواعد الخاصة الرفع مواد الرسوب:
أ .يكون الةلع بدي أقل  %2من المجموع الكل ليةجات الاةق المقيي ب ا الطالب.
ب .يطبن الدي احقل ليةجات الةلع دل اى ديي من مواي الةسوب بالاةق أو الاةن السابق .
ج .مع مةاداة الب ي (أ) يكون الةلع بدي أقل  %10من ال اي العظم ليةجات المقةةات التابع للاةق
المقيي ب ا الطالب ،وبدي اقل  %15لمقةةات التخل

والمقةةات الماةوض من الاةن السابق .

االولويات الواجب مراعاتها عند رفع مواد الرسوب:
أ .تكون احولوي المطلق لةلع مواي الةسوب لمواي التخل

والمواي الماةوض من الاةن السابق للاةق المقيي

ب ا الطالب .
ب .يل

لك  ....المقةةات المتلل الت تيةس طواا العام أو دل مياة الاللين اليةاسيين

( احوا –

الثا ).
ج .يل

لك  ....المقةةات الت تدتاج ال ديي يةجات ةلع أقا ل دال ديم كااي اليةجات المخلل للةلع

ي جاح الطالب ل جميع مواي الةسوب.
ي .يل

لك  ....المقةةات التكميلي الت ح تدتسب يةجات ا من ضمن المجموع الكل لمواي الاةق المقيي ب ا

الطالب والمجموع التةاكم ليةج البكالوةيوس أو تلك الت ح تيخا ضمن مواي الةسوب الت تدوا بين
الطالب وبين قله للاةق احدل مع مةاداة خلم يةجات احستااية لةلع تلك المقةةات من الدي احقل
لل سب المئوي واليةجات المخلل لةلع مواي الةسوب.
كمبيأ دام يةاد ما يل :
أ .ح يتم دساب اليةجات المم ود لةلع مواي الةسوب ضمن المجموع الكل ليةجات الطالب بالاةق المقيي
ب ا والمجموع الكل التةاكم ليةج البكالوةيوس.
ب .ل دال ديم دلوا الطالب دل الدي احي
يةلع ه ا المجموع ال الدي احي

لل جاح ل المجموع الكل التةاكم ليةج البكالوةيوس

لل جاح ...دل أن ييون ب سخ ال تائج لقط دباةة ( مجموع ادتباةى
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ياخل ) وح تيون تلك العباةة بش ايات التخةج ( المؤقت أو احللي ) مع مةاداة وضع هؤحء الطالب ل
التةتيب احخية.
ةلع المجموع الكل التةاكم والتقيية العام ليةج البكالوةيوس:
أ .يتم ةلع المجموع الكل التةاكم الدالا دليه الطالب لةلع التقيية العام ليةج البكالوةيوس الدالا
دليه و لك ب سب  %1من المجموع الكل التةاكم لجميع س وات اليةاس بالكلي مع جبة الكسة العشةى
لتلك ال سب ال يةج كامل ( إن وجي) ،ول داحت الةلع للتقيية الكل ل المجموع التةاكم

يكون

تةتيب الخةيجين دل اساس احقا ةلعا.
ب .يتم تةتيب الخةيجين ولقا للمجموع الكل ال ي دلا دليه الطالب ل س وات اليةاس مجةيا من يةجات
الةلع المقةةة لةلع التقيية العام .
ج .يقتلة تطبين قوادي الةلع ( الةأل ) دل

تائج امتدا ات الطالب الخاضعين لليةاس ولقا ل ظام السادات

المعتمية دل مايل :
 oقةاةات لجان المواي.
 oقةاةات لجان الممتد ين.
 oتطبين قادية جبة ل

اليةج لإل جاح لقط.
الفصل الساالع :االعذار

مفهوم العذر  :يقلي بالع ة تخل

الطالب دن يخوا احمتدان بسبب ق ةى يقبل مجلس الكلي لال يدسب

غياب ةسوبا ل ضوء ما يل :
 -1ح تدتسب ديي مةات ( س وات ) غياب الطالب دن اياء احمتدان بع ة مقبوا من لةص الةسوب
المسموح له بعيم تجاوزها باةقت
 - 2ج ات احختلاص المخوا ل ا سلط اتخا القةةات قبوا اد اة الطالب دن اياء احمتدان ه :
(أ) مجالس الكليات  :ل ا الدن ل اتخا قةةات قبوا اد اة الطالب دن اياء احمتدان للمةه احول
والثا ي لقط .
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(ب) مجلس الجامع  :وله الدن ل اتخا قةةات قبوا اد اة الطالب دن اياء احمتدان للمةة الثالث لاكثة
وقي لوض مجلس الجامع مجلس شئون التعليم والطالب بالجامع ل قبوا اد اة الطالب بياي من المةة
الثالث لاكثة .
 -3ادااء الطالب ال ين ل م دن اياء احمتدان من الخاةج باةقت م ويتغيبون دن اياء احمتدان بع ة او
بيون د ة من سياي ةسوم ه ا احمتدان والمديية بخمسين ج ي ا دن كا مقةة يؤيى الطالب احمتدان
ليه
 -4بال سب للكليات والاةن اليةاسي الت يجةى احمتدان لي ا دل

اساس اليوةين او الاللين يةاسين

لتدتسب ديي مةات احد اة بادتباة ان اليوةين او الاللين يمثالن مةة وادية من مةات احد اة
 -5ت يةج تدت اسباب داحت احد اة :
أ) ولاة والي الطالب او واليت قبيا احمتدان وتاثية لك دل ديم امكا ي المامه بالماية العلمي
ب) تعةض الطالب لدايث سية او قطع طةين ايى ال تاخةه دن مودي بيء احمتدان
ج ) احد اة المةضي
و لك ل ضوء المست يات المقيم م ه
 -6دل الطالب التقيم بطلبات احدت اة دن يخوا احمتدا ات اي العام قبا بيء مودي احمتدا ات او اث اءها
مؤيية بالش ايات المةضي الالزم دل ان تقوم اياةة شئون الطالب بالكليات باتخا احجةاءات الالزم
لعةض الطالب دل اللج الطبي لتقةية ادتماي الع ة من ديمه
 -7ح يجوز قبوا طلبات احد اة المةضي بعي اي مواديي احمتدا ات اي العام للطالب باى داا من احدواا
 -8الطالب ال ين ل م الدن اياء احمتدان كاةل اخيةه لاةق م يكون تقيم م بالع ة قبا احمتدان ودت تاةيخ
ادالن تائج لةق م وح يجوز قبوا طلبات اد اة م م بعي تاةيخ ادالن تائج لةق م باى داا من احدواا
 -9ح يجوز ادتماي ش ايات المةضي الت يقوم باةسال ا الطالب المتواجيون خاةج البالي اح ا ا كا ت تلك
الش ايات لايةة من اديى المستشايات ومؤثق ومليق دلي ا من الج ات المختل
 -01تديي مواديي تقيم الطالب المقييين الكلي لطلبات ادت اةت م دن اياء احمتدا ات كتال :
أ ) قبوا طلبات طالب باحدت اة دن اياء امتدا ات اي العام الجامع ( الاللين اليةاسين واليوة الثا
قبا بيء احمتدان باسبوع دت

اي احمتدان

ب) قبوا طلبات الطالب باحدت اة دن اياء احمتدا ات ل اى مقةة قبا بيء امتدان ه ا المقةة وليس بعيه
مع ادالن لك للطالب

)

جامعة طنطا

مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

كلية الهندسة

 -11قبوا طلبات احدت اةات المةضي الت يتقيم ب ا الطالب المالولون من الاةن ال ائي حست اا مةات
الةسوب بسبب الغياب بيون د ة وادالت م للعةض دل اللجان الطبي المختل باياةة الشئون الطبي حقةاة
الدال المةضي للطالب  ,دل ان يقيم طلب احدت اة خالا ثالث س وات من تاةيخ الالا كدي اقل
وتعةض الداحت الت تتجاوز ه ة الاتةة دل مجلس شئون التعليم والطالب بالجامع ليةاست ا دال بدال
ودةض ا دل مجلس الجامع
 -12ح تدتسب لتةات مشاةك الةياضيين من الطلب ل

البطوحت اليولي الةسمي والمعسكةات الت

ي ظم ا احتدايات الةياضي للم تخبات القومي الت تقام ياخا ملة او خاةج ا والت يلية بشا ا قةاة
وزية الشباب غياب دن اليةاس ويجوز لمجلس الجامع ل دال تزامن مودي اديى البطوحت السماح
ل ؤحء الطلب باياء احمتدان ل الخاةج او دقب دويت م ل اوا لةل امتدان دام وا ا تع ة لك
يعتبة تخلا م دن دضوة احمتدان بع ة مقبوا وح يدتسب ضمن ديي مةات الةسوب المسموح ب ا
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