
(لجميع الدرجات)االمتحانات سس الخاصة ببناء برامج األ
 
 

 :االسس التالية إلىلمساقات جميع الاالمتحانات  عقدتخضع عملية 

 .الفترة الواحدةمره في أكثر من الطالب نفس  يتكرران ال  .1

 . في اليوم التالي والفترة االولى في الفترة االخيرة من اليوموجود امتحان لنفس الطالب  تقليل .2

 .تقليل عدد الطلبة الذين لديهم تعارض بين االمتحان ومواعيد المحاضرات .3

وعدم قبول  عدد ممكن في اليوم الواحد امتحانات الى اقل ثالثةعدد الطلبة الذين لديهم امتحانين او تقليل  .4

ترة الى اخرى او من أكثر من ثالثة امتحانات بحيث يقوم البرنامج بعمل ترحيل لبعض المساقات من ف

 .يوم الى آخر خالل عملية البناء

 .(خميس-سبت)أيام في األسبوع ( 6)تعقد االمتحانات على مدار  .5

خالل الفصلين الدراسيين  (السبت-من السبت) يعقد االمتحان األول خالل األسبوعين الخامس والسادس .6

 .(األسبوع الثالث في الفصل الدراسي الصيفي)األول والثاني 

خالل الفصلين  (السبت-من السبت) االمتحان الثاني خالل األسبوعين العاشر والحادي عشرد يعق .7

ويكون عبارة عن نفس أوقات  (األسبوع السادس في الفصل الدراسي الصيفي) الدراسيين األول والثاني

 .وايام االمتحان االول

االسبوع الرابع ) راسيين األول والثانيللفصلين الد األسبوعين الثامن والتاسعخالل النصفي يعقد االمتحان  .8

 .(من الفصل الدراسي الصيفي

تعقد االمتحانات النهائية خالل األسبوعين السادس عشر والسابع عشر للفصلين الدراسيين األول والثاني  .9

 (.األسبوعين الثامن والتاسع للفصل الدراسي الصيفي)

 .ام االمتحاناتاي جميع مساقات متطلبات الجامعة على امتحانات توزيع .11

 .ايام االمتحانات جميع على كل تخصصامتحانات توزيع  .11

 (تباعد امتحانات المستوى الواحد) .على جميع ايام االمتحانات مساقات المستوى الواحدتوزيع  .12

حال عقد امتحان واحد فقط في  يفالمقاعد االخذ بعين االعتبار وجود نسبة من حيث وجود فراغ في  .13

 .(سعة االمتحان+ التدريسسعة ) القاعة

 .في نفس الفترة (امتحانين في الفترة الواحدة)عند المدرس يجوز عقد اكثر من امتحان  .14

 :في نفس موعد وقاعة المحاضرة اذا كان( اول، ثاني، نصفي)إمكانية ان يكون االمتحان  .15

   ما لم يتغير ( عدنصف عدد المقا)عدد طالب المساق اقل او يساوي سعة القاعة المحددة لالمتحانات

 .ذلك

 أن يكون ذلك للمساقات التي لها شعبة وحيدة. 

اذا المساق متعدد الشعب وله منسق يكون االمتحان موحد لجميع الشعب وفي حال عدم وجود منسق تكون  .16

 . كل شعبة امتحانها مختلف عن الشعب األخرى

اضافة خيار وجود ) مختلفين لمساقينبناء أكثر من امتحان في القاعة الواحدة لنفس الفترة إمكانية  .17

 (.امتحانين في نفس القاعة

حيث  امكانية استغالل مبنى واحد فقط لبناء جدول االمتحانات من حيث القاعات لتوفير الطاقة والمراقبين، .18

تعقد االمتحانات في مجمع القاعات الصفية وفي حالة وجود نقص في القاعات يتم االستعانة بقاعات 

الهندسية وفي حالة االمتحانات الفصلية ان الطبية وفي حالة وجود نقص في القاعات يتم االستعانة بقاعات 

تكون األولوية لمبنى ( 4)ل الساعة اذا كان المساق قب: يتم االخذ بعين االعتبار ان يتم التوزيع كما يلي

 .كلية المساق وبعد الرابعة تكون األولوية لمجمع القاعات ثم الطبية ثم الهندسية
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في ) ان تكون االولوية في توزيع القاعات استخدام القاعات الكبيرة والمدرجات اوال ثم القاعات الصغيرة .19

 .(حال كان عدد الطلبة كبير

والمدرس ورئيس القسم والعميد  اال بموافقة جميع طلبة المساق المعلن انمتحالال يجوز تغيير موعد ا .21

 .فقط لالمتحان للنهائي لالمتحانات الفصلية ورئيس الجامعة

في حال تم طرح مساق بعد بناء جدول االمتحانات يتم التنسيق بين مدرس المساق والطلبة لتحديد موعد  .21

 .االمتحان

األول )االمتحانات  بناء ونشر جدولانات ويسمح بها بعد عملية منع حجز أي قاعة خالل فترة االمتح .22

 .وتعتبر جميع الحجوزات للقاعات خالل هذه الفترة الغية( والنصفي والثاني

 .ويسمح بعد نشر جداول االمتحاناتلالمتحانات  بناء الجداول عند بداية تبديل القاعاتمنع  .23

خالل الثالثة أيام األولى ( Online)عقدها بطريقة ال  المنوي باالمتحاناتتزويد وحدة القبول والتسجيل  .24

 .وتكون هذه االمتحانات ثابتة لجميع االمتحانات الفصلية والنهائية من بداية الفصل

...( امتحان لوظيفه، امتحان الكفاءة، امتحانات المستوى)أن تكون الحجوزات األخرى غير االمتحانات  .25

 .في التقويم الجامعي تكون خارج فترات االمتحانات المعتمدة

 .وإمكانية عقدها في نفس الطابق من نفس المبنى عدم عقد االمتحان الواحد في أكثر من مبنى .26

 .عدم تجاوز سعة الفترة .27

 (.عدد الطالب في الفترة)ان يكون هناك توزيع مناسب لسعات الفترات  .28

 .من خالل موقع خدمات الطلبة يستطيع الطالب االطالع على جدول االمتحانات الخاص به .29

 .يستطيع المدرس االطالع على جدول االمتحانات الخاص به من خالل موقع خدمات المدرسين .31

 .القسم كٌل حسب تخصصه/ يستطيع العميد ورئيس القسم االطالع على جدول االمتحانات الخاص بالكلية .31

هذا اليوم الى اول يوم نظير له بعد في حال مصادفة عطلة اثناء االمتحانات الفصلية تنقل امتحانات  .32

 .االمتحانات

 .في حال مصادفة عطلة اثناء االمتحانات النهائية تنقل امتحانات هذا اليوم الى اول يوم بعد االمتحانات .33

في حال وجود محاضرة عند الطالب تتزامن مع وقت االمتحان يعتمد له عذراً الكترونياً وال يستطيع  .34

 .بالمدرس ادخال غياب للطال

 .قدر االمكانالنهائية ان تكون امتحانات الطلبة المتوقع تخرجهم في االيام االولى من االمتحانات  .35

 .تخفيف اعداد االمتحانات في الفترات المسائية الى اقل عدد ممكن .36

 .يتم تثبيتها قبل بناء جدول االمتحانات النهائية( مساقات متصلة)المساقات التي تعقد من فصول سابقة  .37

 .حانات الفصلية للمساقات المتصلة تحدد مواعيدها من خالل الكلية المعنيةاالمت .38

تخضع االمتحانات النهائية للمساقات المتصلة لهذه األسس مع االخذ بعين االعتبار ان المساقات المتصلة  .39

فقط في كليتي الطب وطب االسنان ليس لها امتحان نهائي على الفصل الدراسي األول ولها امتحان نهائي 

 .على الفصل الدراسي الثاني

 .يستثنى االمتحان الشامل والرسالة من جميع جداول االمتحانات .41

في األسبوع الذي يسبق أسبوع ( مستشفى، تطبيقات، عملي)بناء جدول االمتحانات النهائية العملية  يتم .41

 .االمتحانات النظرية

مناقشة مشاريع التخرج في اليوم وج والندوات بناء جدول االمتحانات النهائية العملية لمشاريع التخريتم  .42

 .النهائية الذي يلي آخر يوم باالمتحانات

 .يمنع اختيار أوقات االمتحانات خارج األسس ألي ظرف .43

 



 2:يكون عدد ايام االمتحانات وعدد الفترات ومدة الفترة كما هو موضح في الجدول التالي .44
 

الفصل 
 الدراسي 

 االمتحان
عدد 
 األيام

 االيام
عدد 
 الفترات

 مدة
 دقيقة/االمتحان

موعد بداية الفترة 
 األولى لالمتحانات

 موعد نهاية
 الفترة االخيرة

 االول

 األول
األسبوعين 
الخامس 
 والسادس

13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 

51 8:31 

4:31 

 4:11 5 ربعثن 

 النصفي
األسبوعين 

 الثامن والتاسع
13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 4:31 

 4:11 5 ثن ربع

 الثاني
األسبوعين 

العاشر والحادي 
 عشر

13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 4:31 

 4:11 5 ثن ربع

 12 النهائي
جميع ايام 
 االسبوع

4 91 9:31 4:15 

 الثاني

 األول
األسبوعين 
الخامس 
 والسادس

13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 

51 

8:31 

4:31 

 4:11 5 ربعثن 

 النصفي
األسبوعين 

 الثامن والتاسع
13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 4:31 

 4:11 5 ن ربعث

 الثاني
األسبوعين 

العاشر والحادي 
 عشر

13 

سبت حد 
 ثل خميس

8 4:31 

 4:11 5 ثن ربع

 12 النهائي
جميع ايام 
 االسبوع

5 91 6:15 

 الصيفي

 األول
 األسبوع الثالث

جميع ايام  6
 االسبوع

6 51 5:11 
 النصفي

 األسبوع الرابع

 الثاني
األسبوع 
 السادس

 4:15 91 5 6 النهائي

 .أخرى تتعارض معها او اسس تلغي هذه األسس أي قرارات .45

 

  لجميع )قرر مجلس العمداء تعديل قراره الخاص باعتماد األسس الخاصة ببناء برامج االمتحانات

وبخاصة فيما يتعلق بمدة عقد االمتحانات النهائية للفصلين األول والثاني والصيفي ليصبح  ،(الدرجات

اعتباراً من تاريخ صدور ( للفصل الصيفي)وأسبوع واحد ( للفصلين الدراسيين األول والثاني)أسبوعين 

 3.هذا القرار
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