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 المرفقات//

 جدول التقوٌم الجامعً -

  ضوابط-

 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 المحترم الجامعات كافة/ السيد رئيس الجامعة

 الجامعات والكليات األهلية كافة/ السيد رئيس الجامعة )عميد الكلية( المحترم

 الحاليةلسنة الدراسية االتقويم الجامعي الستكمال م/ 

 وبركاته.. هللاالسالم عليكم ورحمة 

طلبتنا فً الجامعات ووالوظٌفٌة المختلفة  المالكات التعلٌمٌة وحرصاً على سالمة ةلمستجدات الصحٌنظراً ل   

وبعد التشاور مع السادة رؤساء الجامعات من خالل االستبانات االلكترونٌة، واالجتماعات المستمرة األعزاء، 

على اعتماد  هحصلت موافقة معالٌمع معالً الوزٌر المحترم لمناقشة الموضوع وتحلٌل النتائج لهذه الدائرة 

ما تبقى من السنة  الستكمال متطلباتوالضوابط الملحقه به وذلك  لتقوٌم الجامعً المدرج فً ادناهجدول ا

واجتٌازها وعدم ضٌاعها  الصفوف االلكترونٌة من خالللطلبة الدراسات األولٌة  9109/9191الحالٌة  الدراسٌة

 على الطلبة رغم التحدٌات والظروف االستثنائٌة التً ٌمر بها بلدنا بسبب أزمة جائحة كورونا.

 والعمل بموجبه وإعالمنا إجراءاتكم..مع التقديرللتفضل باالطالع 

 

 

 د.إيهاب ناجي عباس                     

 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 

                     42 /5/4242 

 نسخة منه إلى/

  /للتفضل باالطالع..مع التقدٌر./ 92/3/9191إلى موافقة معالٌه فً  استناداً مكتب معالً الوزٌر 
  /ًاسؤتناداً للمناقشؤات واالجتماعؤات المسؤتمرة مؤن قبؤل الؤدائرة مؤع معؤالً مكتب السٌد وكٌل الوزارة لشؤؤون البحؤا العلمؤ

 للتفضل باالطالع..مع التقدٌر./ 92/3/9191فً  كمهامش سٌادتو الوزٌر المحترم
  /للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.مكاتب السادة الوكالء 
  /للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.مكاتب السادة المستشارون 
  /ًللتفضل باالطالع..مع التقدٌر.جهاز االشراف والتقوٌم العلم 
  /للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.دوائر مركز الوزارة 
  /ًوإعالمنا فٌما ٌخص الجامعات والكلٌات األهلٌة ولنفس الغرض اعاله  للتفضل باالطالعدائرة التعلٌم الجامعً األهل

 مع التقدٌر...اجراءاتكم
 .دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 
  مع األولٌات.الدراسات والتخطٌطدائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ قسم / 
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 4202/4242الستكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية التقويم الجامعي  أوالً:

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التفاصيل

  04/7/9191الخمٌس   9/3/9191 الفصل الدراسً الثانً )الصفوف االلكترونٌة( 

 الفصل الدراسً الثانً عة فً الصفوف االلكترونٌة والتهٌئة المتحانللطالب ألغراض المراج أسبوع

 االمتحانات النهائٌة / الدور االول/
  )ألكترونياً(الثانً  لفصل الدراسًل 

 للمراحل كافة 
 01/8/9191الخمٌس  94/7/9191األحد 

 91/8/9191الخمٌس  04/8/9191األحد  إعالن النتائج النهائٌة للفصل الدراسً الثانً

 والتهٌئة ألمتحان الفصل الدراسً األولفً الصفوف االلكترونٌة ألغراض المراجعة استراحة للطالب  أسبوع

 مراجعة للفصل الدراسً األول
 عبر الصف االلكترونً لمدة اسبوعٌن 

 01/9/9191األحد  11/8/9191األحد 

 االمتحانات النهائٌة / الدور االول/
 )ألكترونياً( األول  لفصل الدراسًل 

 للمراحل كافة 
 8/01/9191الخمٌس  02/9/9191األثنٌن 

 03/01/9191الخمٌس  00/01/9191األحد  إعالن النتائج النهائٌة للفصل الدراسً األول

 والتهٌئة ألمتحان الدور الثانًاستراحة للطالب ألغراض المراجعة 

 االمتحانات النهائٌة / الدور الثانً/
 )ألكترونياً(  االول و الثانً للفصلٌن 

 للمراحل كافة 
 09/00/9191الخمٌس  93/01/9191األحد 

 09/00/9191 03/00/9191األحد  إعالن النتائج النهائٌة للدور الثانً
 

 على الجامعات وتشكٌالتها كافة العمل وفق اآلتً: ثانياً:

توجٌه التدرٌسٌٌن بضرورة تقدٌر الوضع االستثنائً وأن تكون األسئلة موضوعٌة ٌتم التركٌز فٌها على  -0

 المواضٌع المهمة.

للطلبة فٌما ٌخص درجات السعً لكل فصل دراسً تكون بما ال ٌقل عن نصف الدرجة المحددة للسعً  -9

، مع األخذ بنظر (كافة )بضمنهم من لم ٌتسنى له االشتراك بالتعلٌم االلكترونً بشكل تفاعلً مباشر

كترونً )تسجٌل وتحمٌل المحاضرات وتقدٌم لاالعتبار الطلبة الملتزمٌن بالمحاضرات ضمن التعلٌم اال

 الواجبات او التقارٌر او النشاطات األخرى( عند وضع درجات السعً.

التدرٌسٌون اعداد قوائم بدرجات السعً السنوي وتسلٌمها إلى اللجان االمتحانٌة فً األقسام/  ٌتولى -1

الفروع فً الكلٌة/ المعهد لغرض التوثٌق وفق سٌاقات دلٌل إدارة االمتحانات الجامعٌة للدراسات األولٌة 

 الصادر من دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة.

هاٌة الفصول الدراسٌة وفقاً للتوقٌتات الموضحة فً الجدول الكترونٌاً للمواد ٌكون أداء الطلبة امتحانات ن -2

 ( أو أي آلٌة مناسبة ٌقرهاProject Exam, Quiz Maker, …etcالدراسٌة كافة باستخدام )
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كترونٌة المتاحة مجلس القسم/ الفرع وٌكون عبر استخدام المنصات االلكترونٌة أو برامج التواصل االل 

 بتثبٌت آلٌة االمتحان ونوع البرنامج المستخدم وإعالم القسم العلمً بها. لتدرٌسٌونوٌقوم ا

ٌتولى التدرٌسٌون اعداد قوائم بنتائج االمتحانات النهائٌة للفصول الدراسٌة وتسلٌمها إلى اللجان  -3
ارة االمتحانٌة فً األقسام/ الفروع فً الكلٌة/ المعهد لغرض توثٌق النتائج وفق سٌاقات دلٌل إد

 االمتحانات الجامعٌة للدراسات األولٌة الصادر من دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة.
تتولى مجالس األقسام تدقٌق ومصادقة النتائج النهائٌة وإعالنها للطلبة، وتكون آلٌة مصادقة النتائج  -4

ات إعالن النتائج المعمول بها وفق السٌاقات مجلس كلٌة أو مجلس جامعة سارٌة بما ال ٌؤثر على توقٌت
 .أعالهللطلبة وفق كل فترة من الفترات المحددة بموجب جدول التقوٌم الجامعً 

 ،... .مراعاة األنظمة الدراسٌة المعمول بها فصلً، سنوي، مقررات، تكاملً -7
تخّول مجالس كلٌات المجموعة الطبٌة بوضع اآللٌات والتوقٌتات المناسبة فٌما ٌخص الجانب السرٌري  -8

. أما بالنسبة للتخصصات األخرى فٌتم اعتماد مختبر المهارات الدراسٌة السرٌرٌةمواد للً المٌدان
وبرامج المحاكاة لغرض اعطاء المواد الدراسٌة العملٌة والمختبرٌة، وفً حال الحاجة الضرورٌة 

 للطالب.القصوى للجانب العملً المٌدانً فتعّوض للسنة الدراسٌة القادمة ضمن المرحلة الالحقة 
على مجالس االقسام والكلٌات والجامعات اصدار ضوابط تسهٌل تنفٌذ هذه اآللٌة انطالقاً من مبدأ  -9

 .حال تسلمكم كتابناآخذٌن بنظر االعتبار تحدٌد التوقٌتات وإعالن الجداول للطلبة  استقاللٌة الجامعة
 مذكور ولالشراف والمتابعة.للغرض ال طٌلة هذه الفترةوتعتبر هذه المجالس فً حالة انعقاد مستمر 

 متحانالبا المشاركة الدراسٌة الجورل المسددٌن غٌر الجامعات والكلٌات األهلٌة لطلبة السماح -01

 تسلٌم حال سابقا إعمامها تم التً التخفٌضات وفق اقساط شكل على جوراال تستوفى ان على كترونًالا

 الظروف فً لعوائلهم ومساندة قتصاديالا للظرف تقدٌرا 9191/9190 الدراسً العام بداٌة عند أو النتائج

وٌسري ذلك على طلبة التعلٌم الحكومً الخاص الصباحً )الموازي( والموازي الدولً فً  .ستثنائٌةالا

 الجامعات الحكومٌة.

 تخول مجالس الكلٌات/ المعاهد معالجة الحاالت الحرجة لطلبة المراحل كافة الراسبٌن بعد اكمال نتائج-00
درجات( لغرض تغٌٌر حالة الطالب من الرسوب الى النجاح أو  3الدور األول بإضافة ما ال ٌزٌد عن )

الحدود بما ال  ضٌقوفق أولمجالس الجامعات معالجة الحاالت الحرجة . النجاح بالعبور إلى مرحلة أعلى
 ٌزٌد عن الدرجات المحددة لمجالس الكلٌات/ المعاهد.

فٌكون استكمال متطلبات الفصل الدراسً الثانً ومن بة للجامعات المستمرة بالدوام بشكل منتظم بالنس -09     
ثم إجراء امتحانات نهاٌة الفصل الدراسً أو نهاٌة السنة الدراسٌة )وفق النظام السنوي( وفق توقٌتات التقوٌم 

 الجامعً االعتٌادي، مع مراعاة اآلتً:

 لكل منها.ٌة االمتحانات والمدد المحددة وبدالدراسً الثانً االمدد الزمنٌة بٌن نهاٌة الفصل  - أ
استكمال اداء امتحانات نهاٌة الفصل الدراسً األول الكترونٌاً لما تبقى من المواد الدراسٌة التً لم  - ب

 ٌجرى اداء امتحاناتها بسبب إجراءات الحظر الوقائً.
 بقٌة الفقرات الواردة فً أعاله قدر تعلق األمر - ت
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