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السياق معنى آخر تكون للكلمات و التعابير التالية  في هذه الالئحة وما لم يقتض  

 :المعاني المثبتة أمام كل منها

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزارة 

 اإلدارة العامة للتعليم العالي األهلي واألجنبي  اإلدارة 

 النيل األبيض  جامعة  الجامعة 

 لجامعةبامجلس األمناء  مجلس األمناء 

 رالمدي 

 مجلس األساتذة

 مدير الجامعة

 مجلس األساتذة بالجامعة

 عميد الكلية  العميــد  

 أمانة الشؤون العلمية بالجامعة أمانة الشؤون العلمية  

 والتسجيل بالجامعةلجنة القبول  والتسجيل لجنة القبول 

 أمين الشؤون العلمية بالجامعة أمين الشؤون العلمية  

  كليات الجامعةن م كلية أي   الكلية 

 مسجل الكلية المسجـل  

بمهام التدريس أو البحث  أي وحدة علمية تتبع للكلية تقوم القسم  / الشعبة 

 .أو التدريب العلمي

 بالجامعةالمقيد بكشوفات  طالبال الطالب 

الدرجات العلمية  

 األساسية   

و أو الدبلوم العالي أو الماجستير أالدكتوراة 

)العام( أو  س) الشرف(  أو البكالوريو سالبكالوريو

 .الدبلوم التقني 

الرقم الممنوح من قبل اإلدارة العامة للقبول وتقويم  الرقم الجامعي 

وتوثيق الشهادات بالوزارة، ويتم التعامل به في كافة 

 إجراءات الكلية وعند التخرج عند عملية التوثيق .

رر أو بوضع  أو بتصحيح هو من قام بتدريس المق الممتحن الداخلي 

 .األقل من امتحانات الدرجات العلمية ىامتحان واحد عل

 هو الشخص المختص الذي تحدده الجامعة لتقويم برامج الممتحن الخارجي 

   .كلياتها

هو مقرر دراسي يدرسه الطالب وفق برنامج منظم في  ر  ر  ق  الم   

عدد من الساعات المعتمدة في األسبوع خالل الفصل 

 .الدراسي الواحد يحمل رقماً واسماً 

سبوعاً أ 15-12بين  ىالفترة الزمنية المحددة في المد الفصل الدراسي 

إلكمال دراسة المقررات المحددة  وال تشمل فترة 

 .التسجيل واالمتحانات

 يتكون من فصلين دراسيين  العام الجامعي 



وضع و/أو رر األساتذة الذين قاموا بتدريس المق مجلس الممتحنين  

 .منح الدرجات للطالبو/أو االمتحان 



 الثانيالباب  
 القواعد العامة لالمتحانات:

 

 .تقوم أمانة الشؤون العلمية باإلشراف العام على االمتحانات  2-1

 تعقد االمتحانات ثالث مرات في العام الدراسي . 2-2

 .األولاألساس في نهاية الفصل الدراسي  ةدور-أ

 ساس في نهاية الفصل الدراسي الثاني .األ ةدور -ب

عقد بعد مضى أسبوع على األقل من تاريخ دورة المالحق والبدائل وت   -ج

ن يكون أأي  ؛إعالن نتيجة امتحان  دورة األساس للفصل الدراسي الثاني

 امتحان المالحق والبدائل مرة واحدة عند نهاية العام الدراسي(.)

برررل أسررربوعين علرررى األقرررل مرررن تررراريخ بدايرررة تنشرررر جرررداول االمتحانرررات ق 2-3

 .لجامعةلوني رموقع اإللكتال ىلوحة إعالنات الكلية وعل ىعل االمتحانات

النهائيرة محتويرةً علرى  باسرم الطرالب المسرجلين لالمتحانرات يتم نشرر قروائم 2-4

قبرل أسربوعين علرى المعتمدة لردى أمانرة الشرؤون العلميرة، األرقام الجامعية 

 ة االمتحانات.األقل من بداي

رررت   2-5 لجنرررة لاشرررراف ومراجعرررة االمتحانرررات ، دورة إمتحانررراتل فررري كرررل ك  ش 

 وتنظيمها برئاسة عميد الكلية أو من ينوب عنه .

ة ترردريس يئرري هررو مررن قررام بتردريس المقرررر أو أي عضررو هالممرتحن الررداخل 2-6

 .الكلية  عميديكلف من قبل 

يح امتحانررات الرردرجات العلميررة تصررحأو   بوضررع ييقرروم الممررتحن الررداخل 2-7

  .إذا عقدت كلياً أو جزئياً  األساسية

ينعقد مجلس الممتحنين في كل قسم بعد االمتحانات النهائية ويرأسره رئريس  2-8

بحسرب الحرال عرن كرل الردرجات  الكليرة والً لدى مجلرس ؤالقسم ويكون مس

 والتوصيات والتقارير الخاصة بالنتائج .

، اإلجرازة نهائيرة  وتكون الكلية متحانات في اجتماع مجلس تناقش نتائج اال 2-9

 سمرن قبرل مجلرتجراز مبردئياً ماعدا نتائج الفصرل النهرائي أو السرنة النهائيرة 

بواسرطة ممرتحن أو ممتحنرين خرارجيين تكون خاضعة إلجازتهرا واألساتذة 

 ويعتبر قرار الممتحن أو الممتحنين الخارجيين نهائياً .

علرى أسرماء  ةمشرتمل الخاصة بمنح  الدرجات العلمية األساسية نتائجال ترفع 2-10

بتوقيررع عميررد وفقرراً لتوصرريات مجلررس الكليررة الممتحنررين وتقررديرات النجرراح 

األسراتذة تقرديمها لمجلرس للتأكد من اكتمالها و. ألمانة الشؤون العلمية الكلية

 .إلجازتها 

الفصرل النهرائي أو نرات متحاإيجوز لمجلس الكلية نشرر قروائم مؤقترة بنترائج  2-11

المجررازة مررن مجلررس الكليررة المعنرري وبتوقيررع العميررد تحرر  السررنة النهائيررة 

 (األساتذةخاضعة لموافقة مجلس  –العبارات اآلتية )نتائج مؤقتة

 األسرراتذةيررتم نشررر النتررائج النهائيررة لالمتحانررات عقررب اعتمادهررا مررن مجلررس  2-12

 .لكترونياً إ



شررف عررن تفاصرريل درجررات االمتحرران إال مررع ال يسررمح تحرر  أي ارررف الك 2-13

 المؤسسات األكاديمية وفي سرية تامة .

في حالة احتجاج أي طالب علرى نتيجتره يقردم شركوى برذلن ألمانرة الشرؤون  2-14

ستمارة وملء اإلالعلمية بعد دفع الرسوم التي تحددها أمانة الشؤون العلمية 

ين  لجنرة مراجعرة داخليرة تكرو  لكليرة المعنيرةاوالتي تطلب مرن المعده لذلن 

 .ون العلميةترفع تقريراً بذلن ألمانة الشؤ

تعتمررد أمانررة الشررؤون العلميررة توصررية لجنررة المراجعررة الداخليررة المنصررو   2-15

 ة بذلن.وتلتزم الجامع ( 14-2عليها في الفقرة)

 



 الثالثالباب 
 قواعد السلوك أثناء االمتحانات:

 

ونوا موجودين داخل قاعات االمتحانات قبل على الطالب الممتحنين أن يك 3-1

 عشر دقائق من بداية االمتحان .

 .على كل طالب الجلوس في المكان الذي يحمل الرقم الجامعي الخا  به 3-2

 ال يسمح ألي طالب بالدخول إلى قاعة االمتحان بعد مضي نصف ساعة   3-3

 من بداية االمتحان .

ة االمتحان قبل انقضاء ساعة من ال يسمح ألي طالب بمغادرة قاع 3-4

 االمتحان .

يسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان والعودة عند الضرورة على أن  3-5

ول من أعضاء  لجنة اإلشراف ؤلعضو مس ةالمتواصل المراقبةيكون تح  

 قضاها خارج قاعة االمتحانات . ىوالتنظيم لالمتحانات خالل المدة الت

 ر معه األدوات الضرورية ألداء االمتحان .على الطالب أن يحض 3-6

على الطالب الجالس لالمتحان إتباع التوجيهات الموضحة على غالف  3-7

 كراسات اإلجابة بدقة وحر  .

سمه ورقمه الجامعي على غالف اعلى الطالب الجالس لالمتحان أن يكتب  3-8

 .كراسة اإلجابة في المكان المخصص لذلن

الس لالمتحان عدم الخروج من قاعة االمتحان بأي ورقة على الطالب الج 3-9

 .إذا سمح المراقب بذلنما عدا ورقة األسئلة 

، وكذلن خارجيةعلى الطالب الجالس لالمتحان أال يكتب على أي ورقة  3-10

  ورقة األسئلة.

 على الطالب الجالس لالمتحان التزام الهدوء والصم  أثناء االمتحان. 

ب الجالس لالمتحان التوقف عن الكتابة عندما ي علن انتهاء الزمن على الطال 3-12

 المحدد .

أن يتبع توجيهات المراقبين في قاعة الجالس لالمتحان على الطالب  3-13

 .االمتحان
 



 الرابعالباب 
 سوء السلوك أثناء االمتحانات 

 

 يشمل سوء السلوك أثناء االمتحانات 4-1

 المراقبين . عدم االنصياع لتوجيهات -أ 

 إتالف الكراسات أو أوراق االمتحان أو المعدات أو غيرها . -ب 

 اإلزعاج أثناء االمتحان . -ج 

التلفظ بألفاا غير الئقة أو كتابتها على كراسة اإلجابة أو األوراق  -د 

 أو المعدات .

االعتداء أو التهجم على األساتذة أو المراقبين أو الطالب أو  -هـ 

 ن أثناء االمتحان .العاملي

 تعاطي المكيفات أو المأكوالت داخل قاعة االمتحانات. -و 

 -كثر من العقوبات التالية:أيعاقب الطالب على سوء السلوك بواحدة أو  4-2

 .إنذار الطالب -أ 

 اإليقاف من الدراسة لمدة أقصاها عامين . -ب 

 .اعتبار الطالب راسباً في كل أو بعض مواد االمتحان -ج 

 الفصل من الدراسة . -د 

في حالة اإلزعاج الذي يخل بسير االمتحانات أو استعمال العنف، يجوز  4-3

لعميد الكلية أو من ينوب عنه أن يمنع الطالب من مواصلة االمتحان 

حاسبته على تقديمه لمجلس المحاسبة للنظر في مالتحقيق معه ومن ثم و

 سوء السلوك .



 الخامسالباب 
 حاالت الغش والمخالفات 

يقوم  ب-3-5إذا ضبط أي طالب جالس لالمتحان مخالفاً لما ورد في الفقرة  5-1
المراقب بإخطار كبير المراقبين لكتابة مذكرة بالحالة ويحيلها إلى عميد 

 الكلية ويسمح للطالب باالستمرار في أداء االمتحانات.

يقوم العميد المختص بتكوين لجنة تحقيق تقوم بالتحري واستجواب الشهود  5-2

 .3-5واإلطالع على البيانات وترفع توصياتها لعميد الكلية وفقاً للمادة 
ويعاقب  المقررفي حالة ثبوت حالة الغش يعتبر الطالب راسباً في  -أ 5-3

 2-4الوارده بالفقرة بواحدة أو اكثر من العقوبات 
 شمل الغش ي -ب 

 حيازة أي مادة أو وسيلة بها معلومات تتعلق بمادة االمتحان.-1

إخفررراء كراسرررة اإلجابرررة أو عررردم تسرررليمها للمراقرررب عنرررد نهايرررة -2

 االمتحان.

انتحررال شخصررية طالررب آخرررر أو السررماح لطالررب آخررر بانتحرررال -3

 شخصيته أثناء االمتحان.

توقيع العقوبات أعاله و أن يفوض لجنة من أعضائه ل الكليةمجلس ليجوز  5-4

 .األساتذةإعالنها على أن يتوقف تنفيذ عقوبة الفصل على موافقة مجلس 

تقرير المراقب وتوصيات لجنة  ىعل بناءً  هحكم األساتذة يصدر مجلس  5-5

 .التحقيق وتقرير الكلية في حالة ثبوت التهمة

أن يصدر الحكم  إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق برغم إعالنه يجوز 5-6

عليه غيابياً ويعتبر الطالب معلناً إذا ثب  انه رفض استالم اإلعالن أو إذا 

 أيام من موعد التحقيق. ةتم لصق اإلعالن بلوحة إعالنات الكلية قبل ثالث



 السادسالباب 
  ناألكاديمييوالمسجلين  الداخليينتوجيهات للممتحنين 

 
االمتحان بصورة واضحة في الورقة على الممتحنين الداخليين كتابة  6-1

على األقل من  سبوعأالقسم قبل المعدة لذلن و التوقيع عليه وتسليمه لرئيس 

ومميزاً ثابتاً وصادقاً وشامالً يجب أن يكون اإلمتحان و ،بداية االمتحان

 .ويقيس الكفايات المطلوبة ،الصعوبة ىومتدرجاً من السهولة ال

اتخاذ اإلجراءات الالزمة ورؤساء األقسام  الداخليينعلى الممتحنين  6-2

 للمحافظة على سرية االمتحانات.

علي الممتحنين الداخليين عدم مناقشة أوراق االمتحانات متى ما كان ذلن  6-3

 ممكناً.

 .الداخليبتوقيع الممتحن إال تعتمد أي ورقة امتحان ال  6-4

مررن ذوي  ريس بالكليررةار أحررد أعضرراء هيئررة التررداختيرريجرروز لمجلررس الكليررة  6-5

 نه امتحان مناسب.أعلى االمتحان ويقر  ميوالدرجة العلمية العالية  لتق

 -:علي حتويتصدر كل ورقة امتحان أمانة الشؤون العلمية من أن  تتأكد 6-6

 القسم  اسموواسم الكلية وشعارها   ة اسم الجامع. 
 .) الفصل الدراسي )الفرقة الدراسية 
  رمز واسم المقرر. 
 ريخ اإلمتحان تا. 
 .الزمن المسموح به 
 يرى الممتحن الداخلي إضافتها. ىوأي معلومات أخر. 

التأكد من طباعة االمتحان والممتحن الداخلي على رئيس القسم المعني  6-7

المعلومات الوارده في  ىعل ي. وتحتو،طباعة واضحة وخالية من األخطاء

 .6-6البند 
لممتحنون الخارجيون بإجراء االمتحانات لداخليون وايقوم الممتحنون ا 6-8

 .ن وجدتإية الشفو

قبل وبعد بنسخ أصلية لدرجات االمتحان أمانة الشؤون العلمية  حتفظ ت 6-9

 المعايرة اإلحصائية. 

ات طيلة ماذج من كراسات اإلجابة واالمتحانبنأمانة الشؤون العلمية حتفظ ت 6-10

  .تحن الخارجيما للمالفترة الدراسية لتخريج الطالب لتقديمه

نسخ من كل  ىداع ملف كامل يحتوي علايأمانة الشؤون العلمية  ىعل 6-11

 المكتبة المركزية بالجامعة.باالمتحانات  
 

 



 بعالباب السا 
 توجيهات المراقبين 

 على المراقبين أن يكونوا على دراية كاملة بلوائح االمتحانات. 7-1

اللتزام بالقواعد والتوجيهات داخل حجرة المراقبين التأكد من ا ىعل 7-2

 االمتحان.

على المراقبين أن يكونوا موجودين داخل حجرة االمتحانات قبل نصف  7-3

 ساعة على األقل من الوق  المحدد لبداية االمتحان.

على المراقبين التأكد من أن كراسات اإلجابة و الجداول وأي مواد أخرى  7-4

عدد كاف وبصورة منظمة حسب توجيه الزمة لالمتحان موجودة ب

 . الممتحن

على المراقبين تسجيل الوق  الحقيقي الذي بدأ فيه االمتحان وعليهم  7-5

 اإلعالن عنه.

يقوم المراقبون بحصر الحضور بعد مضي نصف ساعة من بداية  7-6

ورقة  طالب قد كتب اسمه ورقم جلوسه على والتأكد من أن كل ،االمتحان

 اإلجابة. 

على المراقبين تفادي مناقشة أوراق األسئلة مع الجالسين لالمتحان، وفي  7-7

 حالة وجود أي التباس يجب الرجوع للممتحن .

على المراقبين أن يكونوا يقظين وعليهم أن ال يشغلوا أنفسهم بأي شي  7-8

 .ميؤدي إلى انصرافهم عن القيام بمسؤولياته

م  التام يسود في قاعة االمتحانات على المراقبين التأكد من أن الص 7-9

وعليهم عدم التشويش بقدر اإلمكان للجالسين لالمتحان ، وعليهم االمتناع 

 عن التدخين داخل حجرة االمتحان.

( 1-5على المراقبين التأكد من أعمال المادة ) ،إذا لوحظ  أي حالة مخالفة 7-10
ة مراقب آخر ما ينبغي تأكيد ثبوت حالة الغش بشهادومن هذه  اللوائح 

 أمكن.

على المراقبين تنبيه الجالسين لالمتحان للزمن المتبقي قبل خمس عشرة  7-11

دقيقة من نهاية زمن االمتحان وال يسمح بعدها ألي جالس بمغادرة حجرة 

 االمتحان حتى نهاية الزمن المحدد.

 عند نهاية الزمن يطلب المراقبون من الجالسين لالمتحان التوقف. 7-12

التأكد من أن كل طالب غادر غرفة اإلمتحان قبل نهاية الزمن المحدد قد  7-13

 قام بتسليم ورقة اإلجابة الخاصه به.

وراق اإلجابات  التي تم جمعها  تساوي أالمراقبين التأكد من أن عدد  ىعل 7-14

 .عدد الطالب الجالسين لإلمتحان
 

  



 الثامنالباب 
 : نالممتحنون الخارجيو

من  ، ال سيما  الكليةالممتحن الخارجي بناًء على توصية مجلس  اختيارتم ي 8-1

 .المختص البرنامجذوي الخبرة وعلو الدرجة العلمية في مجال 

الت ايمكن ترشيح أكثر من ممتحن خارجي للقسم خاصة في ح 8-2

 بات المهنية.والتخصصات ذات المطل

المعتمد من للممتحن الخارجي  داع نسخة من السيرة الذاتيةاي الكلية ىعل 8-3

 .نة الشؤون العلميةاأم لدى  1-8خالل الفقرة 

لمده ال تزيد عن ثالث لإلدارة  الممتحن الخارجي  يجوز إعادة ترشيح  8-4

  سنوات.
متحن الخارجي بجميع المعلومات موالقسم المعني تزويد الالكلية  على 8-5

 وهي :الممتحنين اد مجلس من انعق والمستندات المطلوبة قبل وق  كاف  
 

 الشؤون العلميةأمانة  ىالمعتمده لد استمارة الممتحن الخارجي. 

  الئحة منح الدرجات العلمية األساسية. 
 الئحة ضوابط إمتحانات الدرجات العلمية األساسية. 

 .المنهج الدراسي 

  وراق االمتحانات.أنسخ من جميع 

  لكل مقررعينة ممثلة من كراسات اإلجابة. 

 ة ممثلة من بحوث التخرج.عين 

 ملخص نتائج الطالب. 
  لممتحنين الخارجيينلسابقه لا تقاريرالنسخة من. 
 

ما  ق له طلب المزيد من المعلومات متىحهذه المستندات ي   إلىضافة إ

 ذلن.دع  الضرورة ل

 تي:تحن الخارجي اآلمي حق للم 8-6

 .حضور اجتماعات مجلس الممتحنيين 

 ما كان ذلك  ىة التدريس متيئعضاء هأو مقابلة عينة من الطالب

 .ضرورياً 

 بحوث التخرج ية والعملية ومناقشةحضور االمتحانات الشفو. 
  اجراء امتحان شفوي بعد االمتحان خاصة للحاالت الحدية. 

 وتعديل بعض الدرجات الطلب باعادة تصحيح جميع الكراسات. 

وإرسالها  الخارجياستمارة الممتحن بملء م الممتحنون الخارجيون ويق 8-7

 -النقاط اآلتية : ىشتمل عليتقرير كتابة و، عميد الكليةاإلدارة و ىلإ

 أداء الطالب في اإلمتحان  ىمستو. 
  ووضوح األهداف التعليمية ومخرجات  للمنهج المستوى العام

 التعلم .



   مة أسئلة  .متحاناالمدى مالء 

   وسالمة وعدالة عملية التقييم مدى دقة. 

  مستويات مع الجامعات األخرى المشابهة .مقارنة ال 
 ن وجدت( إجهزة والمعامل )واأل  التدريسية توفر المعينات ىمد. 

  . ًأي أمر آخر يتعلق بالمنهج أو باالمتحانات قد يرونه مناسبا 

 وتقريره حسب  استمارة الممتحن الخارجيداع نسخة من اي الكلية ىعل 8-8

 .شؤون العلميةنة الاأم لدى  7-8الفقرة  موجهات

  .اإلدارة إضافية صادرة من توجيهات وضوابط وأحكام  تلتزم الكلية بأي   8-9

فقرة  ي  أتسود توجيهات وضوابط وأحكام اإلدارة في حالة تعارضها مع  8-10

 يزيل التعارض بينهما. ىالذ المدى ىلإمن فقرات هذا الباب 
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