وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة سومر
كلٌة الزراعة
شعبة االعالم والعالقات العامة

التعلٌمات االمتحانٌة

المادة –1
تسري هذه التعلٌمات على الجامعات وهٌئة التعلٌم التقنً والكلٌات
والمعاهد التابعة لكل منهما
المادة2-
اوالٌ -حدد مجلس الكلٌة او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او
الفرع فً الكلٌة التً ال توجد فٌها اقسام عدد امتحانات السعً ونوعها
وكٌفٌة إجرائها واحتساب نسبها على ان ال تقل درجة السعً عن %33
ثالثٌن من المئة وال تزٌد  %53خمسون من المئة من لدرجة النهائٌة عدا
المواضٌع ذات الطبٌعة العلمٌة والتطبٌقٌة فٌترك تحدٌد نسبها لمجلس
الجامعة أو مجلس هٌئة التعلٌم التقنً.
ثانٌا -تكون االمتحانات النهائٌة فً الصفوف المنتهٌة لكلٌات الطب شاملة
لبعض المواضٌع التً ٌحددها مجلس الكلٌة وٌحتسب السعً السنوي

لمواضٌع الصف السادس فً الكلٌات الطبٌة بنسبة ( )%23عشري من
المئة من الدرجة النهائٌة.
المادة 3-
اوالٌ -كون االمتحان الفصلً او السنوي للدورٌن االول والثانً سرٌا فً
جمٌع المواضٌع.
ثانٌاٌ -تضمن االمتحان الفصلً أو السنوي مفردات المواضٌع المقررة
خالل الفصل او السنة على ان ال تقل مدة الدراسة للدروس الفصلٌة عن
( )15خمسة عشر اسبوعا والدروس السنوي عن ()33ثالثٌن اسبوعا وال
تدخل ضمن ذلك اٌام االمتحانات النهائٌة والعطل الدراسٌة.
المادة 4-
ٌلتزم عضو هٌئة التدرٌسٌة ببرمجة مفردات المواضٌع التً ٌدرسها مع
توزٌع الدرجات على السعً السنوي واالمتحان النهائً وٌعلن ذلك فً بدء
السنة الدراسٌة واعالن درجات السعً السنوي للطلبة بما ال ٌقل عن
خمسة اٌام قبل بدء االمتحانات النهائٌة من خالل القسم بعد مصادقة رئٌس
القسم أو رئٌس الفرع فً الكلٌات التً لٌس فٌها اقسام وٌحق للطالب
االعتراض على الدرجة او تصحٌح الخطأ خالل الفترة المذكورة.
المادة 5-
ٌؤلف مجلس الكلٌة او المعهد ,باقتراح من العمٌد لجنة دائمٌه او اكثر
إلدارة االمتحانات خالل العام الدراسً.
المادة 6-
تكون درجات النجاح الصغرى ( )%53خمسون من المئة لكل موضوع.
المادة – 7
ٌحسب كل موضوعٌن فصلٌٌن فً الكلٌات التً تعتمد النظام الفصلً
موضوعا سنوٌا واحدا اال فً حالة ٌكون عد ساعات الموضوع الفصلً

مساوٌا للحد االدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خالل العام
الدراسً الواحد .
المادة 8-
اوالٌ -سمح للطالب الراسب بنصف المواضٌع او اقل فً امتحانات الدور
االول بأداء امتحانات الدور الثانً فً المواضٌع التً رسب فٌها .وبعكسه
ٌعتبر راسبا من الدور االول باستثناء طلبة الصف المنتهً فً كلٌات
الطب.
ثانٌا  -أذا اعتبر الطالب راسبا فً أي من الدورٌٌن االول أو الثانً ٌعٌد
السنة دواما وامتحانا فً جمٌع المواضٌع التً رسب فٌها وكذلك التً
حصل فٌها على تقدٌر مقبول مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة ( )18من
هذه التعلٌمات.
ثالثا – ٌعفى الطالب الراسب من المواضٌع المحذوفة وٌطالب بالمواضٌع
المستحدثة فً صفه عند تبدٌل المناهج الدراسٌة على ان ال ٌؤدي ذلك الى
صف اعال او تخرجه اال اذا كان غٌر مطلوبا لموضوع مع مراعاة ما
ورد بالبند.
رابعا – فً حال نجاح الطالب بجمٌع المواضٌع فً المرحلة الدراسٌة التً
هو فٌها ورسوبه فً بعض المواضٌع المحمل بها من صف ادنى فٌتم
نجاحه للصف االعلى وٌبقى محمال بالمواضٌع التً رسب فٌها وٌتوجب
علٌه النجاح فٌها فً السنه الالحقة حتى ولو ٌنجح بمواضٌع الصف
االعلى.
المادة 9-
ٌعتبر الطالب راسبا فً اي موضوع اذا تجاوزت غٌاباته( )%13عشر
من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو
( )%15خمس عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع
بعذر مشروع ٌقره مجلس الكلٌة أو المعهد.

المادة – 13
للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثانً أذا كان عدم مشاركته فً
امتحانات الدور االول بعذر مشروع ٌقره مجلس الكلٌة أو المعهد على ان
ٌعزز ذلك بوثائق رسمٌة وفً احدى الحاالت االتٌة:
اوال -المرض المفاجئ
ثانٌا  -وفاة احد أقرباءه من الدرجة االولى.
ثالثا -حوادث الدهس .
رابعا -التوقٌف المفاجئ.
المادة 11-
تستثنى المواضٌع الدراسٌة ذات الطابع العلمً أو التطبٌقً التً لٌس فٌها
امتحان نهائً من تأدٌة امتحان الدور الثانً وٌحدد ذلك مجلس الكلٌة او
المعهد فً بداٌة السنة وتعلن للطلبة.
المادة12-
ال ٌجوز تأجٌل امتحان الدور الثانً بأٌة حال من االحوال.
المادة 13-
تنزل ( )13عشر درجات من الدرجة النهائٌة للموضوع الذي نجح فٌه
الطالب فً الدور الثانً عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول
فتكون درجته  %53خمسون من المئة فً ذلك الموضوع.
المادة 14-
ٌعد مجلس القسم النتائج النهائٌة وٌرفعها مع توصٌاته الى مجلس الكلٌة أو
المعهد إلقرارها واعالنها عدا الصفوف المنتهٌة فٌتم مصادقة رئٌس
الجامعة أو رئٌس هٌئة التعلٌم التقنً علٌها.

المادة 15-
اوالٌ -حسب معدل الطالب على اساس الدرجات التً حصل علٌها فً كل
موضوع وٌراعى فً ذلك عدد الوحدات فً كل موضوع .
ثانٌا -تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرٌة اسبوعٌا ولمدة ( )15خمس عشر
اسبوعا.
ثالثا – تعادل كل ساعتٌن عملٌة فً الكلٌات ساعة نظرٌة واحدة وكل ثالث
ساعات عملٌة تعادل ساعة ونصف ساعة اما فً المعهد فتعادل الساعة
العملٌة ساعة نظرٌة.
المادة 16-
أوال -تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما ٌأتً:
أ -بالنسبة للدراسة التً مدتها سنتٌن حٌث ٌكون نسب السنوات
الحتساب مرتبة التخرج كاالتً :السنة االولى  %43السنة الثانٌة
%63
ب -فً الدراسات التً مدتها( )4اربع سنوات ٌكون توزٌع نسب
السنوات كاالتً :السنة االولى عشر من المئة  %13السنة الثانٌة
عشرون من المئة %23السنة الثالثة  %33ثالثون من المئة
السنة الرابعة  %43اربعون من المئة
ج -فً الدراسات التً مدتها( )5خمس سنوات ٌكون توزٌع نسب
السنوات كاالتً:
السنة االولى  %5خمس من المئة
السنة الثانٌة  %13عشر من المئة
السنة الثالث  % 15خمس عشر من المئة
السنة الرابعة  %33ثالثون من المئة
السنة الخامسة  %43اربعون من المئة

د -فً الدراسات التً مدتها ()6
خمسة من المئة

السنة االولى %5
السنة الثانٌة %5

خمسة من المئة

السنة الثالثة %5

خمسة من المئة

السنة الرابعة %23

عشرون من المئة

السنة الخامسة %25

خمسة وعشرون من المئة

السنة السادسة

%43

اربعون من المئة

ثانٌاٌ -حتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب فً كل سنة فً
النسبة المئوٌة المؤشر أزاء ذلك وٌكون المجموع للسنوات الدراسٌة
هو معدل تخرج الطالب.
المادة 17-
أوال -تعلن النتائج بالتقدٌرات التالٌة لتحدٌد مستوى الطالب بٌن الناجحٌن
من حٌث الدرجات-:
امتٌاز ٌقابله بالدرجات

 93تسعون  133-مئة

جٌد جدا ٌقابله بالدرجات

 83ثمانون 89-تسع وثمانون

جٌد

ٌقابله بالدرجات

 73سبعون 79 -تسع وسبعون

متوسط ٌقابله بالدرجات

 63ستون  69 -تسع وستون

مقبول ٌقابله بالدرجات

 53خمسون 59 -تسع وخمسون

راسب ٌقابله بالدرجات

 49تسع واربعون فما دون

ثانٌا – تجبر كسور الدرجة الى درجة واحدة اذا كانت نصف أو اكثر
للموضوع الواحد.

المادة 18-
أوال -لمجلس الجامعة أو مجلس الهٌئة بناء على توصٌة مجلس الجامعة أو
المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب فً مواضٌع لم
ٌشترك فٌها بالدور الثانً فً السنة الثانٌة فً حال تقدٌمه تقرٌرا طبٌا
مصدقا من قبل لجنة مختصة فً وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته
او لقوة قاهرة فً فترة االمتحان ٌقتنع بها مجلس الكلٌة او المعهد.
ثانٌا -لمجلس الجامعة أو مجلس الهٌئة بناء على توصٌة من مجلس الكلٌة
أو المعهد السماح للطالب الراسب فً السنة المنتهٌة لسنتٌن متتالٌتٌن وكان
رسوبه فً السنة الثانٌة بموضوع سنوي واحد أو بموضوعٌن فصلٌٌن
بان ٌؤدي االمتحان فً السنة الثالثة على ان ٌكون موقفه من الخدمة
العسكرٌة سلٌما وال ٌكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه فً الكلٌة أو
المعهد.
المادة 19-
تنتهً عالقة الطالب بالكلٌة أو المعهد فً احدى الحالتٌن االتٌتٌن:
اوال – اذا رسب سنتٌن متتالٌتٌن فً صفه.
ثانٌا -اذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المحددة المقررة للدراسة فً
تخصصه بما فٌها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجٌل واٌة سنوات
اخرى مضافة للطالب او عند انتقاله لدراسة اخرى.
المادة 23-
اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش فً اي من االمتحانات الٌومٌة او
االسبوعٌة او الشهرٌة الفصلٌة النهائٌة ٌعتبر راسبا فً جمٌع المواضٌع
لتلك السنة واذا تكر ذلك ٌفصل من الكلٌة او المعهد وٌرقن قٌده من
سجالتها .

المادة 21-
اوال -للطالب ان ٌؤجل دراسته لسنة واحدة ال سباب مشروعة ٌقتنع بها
مجلس الكلٌة او المعهد على ان ٌقدم طلب التأجٌل قبل ثالثٌن ٌوما فً
االقل من بداٌة االمتحان النهائً .
ثانٌا -لرئٌس الجامعة او رئٌس الهٌئة بناء على توصٌة من مجلس الكلٌة او
المعهد ان ٌؤجل دراسة الطالب لسنة ثانٌة وألسباب مشروعة ٌقتنع بها
على ان ٌقدم طلب التأجٌل قبل ثالثٌن ٌوما فً االقل من بداٌة االمتحان
النهائً .
ثالثا -ال ٌجوز تأجٌل دراسة الطالب فً الكلٌات والمعاهد التً تتبع النظام
الفصلً فً الفصل الدراسً الثانً اال اذا كان بسبب خارج ارادته وان
ٌكون ناجحا فً الفصل الدراسً االول وفً هذه الحالة ٌعتبر التأجٌل للسنة
الدراسٌة بأكملها .
رابعا -للوزٌر او من ٌخوله من رؤساء الجامعات او الهٌئة بناء على
توصٌة من مجلس الجامعة او هٌئة التعلٌم التقنً وألسباب مشروعة ٌقتنع
بها تأجٌل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء فً المادة( )19من
هذه التعلٌمات.
المادة22-
تلغى التعلٌمات االمتحانٌة عدد( )7لسنة .1989
المادة23 -
تنشر هذه التعلٌمات فً الجرٌدة الرسمٌة وتعد نافذة من السنة الدراسٌة
.2331/2333

التعدٌل الثانً للتعلٌمات االمتحانٌة
المادة 1-
ٌلغى نص المادة ( )8من التعلٌمات االمتحانٌة رقم ( )134لسنة 2333
وٌحل محله ما ٌأتً:
المادة 8-
اوالٌ -سمح للطالب الراسب بنصف المواضٌع (بجبر الكسر فً حالة عدد
المواضٌع الفردي لصالح الطالب ) او اقل فً امتحانات الدور االول بأداء
امتحانات الدور الثانً فً المواضٌع التً رسب فٌها وبعكسه ٌعتبر راسبا
فً الدور االول باستثناء طلبة الصف المنتهً فً كلٌة الطب مع مراعاة ما
ورد بالمادة ( )23من هذه التعلٌمات.
ثانٌا -اذا اعتبر الطالب راسبا فً اي دور من الدورٌن االول او الثانً ٌعٌد
السنة دواما وامتحانا فً المواضٌع التً رسب فٌها وكذلك المواد التً
حصل فٌها على تقدٌر مقبول.
ثالثا – ٌعفى الطالب الراسب من المواضٌع المحذوفة وٌطالب بالمواضٌع
المستحدثة فً صفه عند تبدٌل المناهج الدراسٌة على ان ال ٌؤدي ذلك
انتقاله الى صف اعلى او تخرجه اال اذا كان غٌر مطلوب لموضوع مع
مراعاة ما ورد بالبند(ثانٌا) من هذه المادة.
رابعا -فً حال نجاح الطالب بجمٌع المواضٌع فً المرحلة الدراسٌة التً
هو فٌها ورسوبه فً بعض المواد المحمل بها من صف ادنى فٌتم نجاحه
الى الصف االعلى وٌبقى محمال بالمواضٌع التً رسب فٌها وٌتوجب علٌه
النجاح فٌها فً السنة الالحقة حتى لو نجح بمواضٌع الصف االعلى .
المادة2-
ٌضاف ما ٌلً الى نص المادة ( )16من التعلٌمات وٌكون البند (ثالثا) منه:

ثالثا -تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي ٌقبل فً صف اعلى من الصف
االول ( كاألوائل من خرٌجً المعاهد المقبولٌن فً الصف الثانً او فً
حاالت االنتقال من خارج القطر وغٌرها) للسنوات التً درسها فقط
وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها الى (.)%133
المادة 3-
ٌلغى نص المادة ( )17من التعلٌمات وٌحل محله ما ٌأتً:
المادة 17-
اوال -تعلن النتائج بالتقدٌرات التالٌة لتحدٌد مستوى الطالب بٌن الناجحٌن
من حٌث الدرجات:
امتٌاز – ٌقابله بالدرجات  93تسعون –  133مئة
جٌد جدا – ٌقابله بالدرجات  83ثمانون -اقل من تسعٌن
جٌد ٌ -قابله بالدرجات  73سبعون – اقل من ثمانون
متوسط -

ٌقابله بالدرجات  63 -ستون – اقل من  73سبعون

مقبول -

ٌقابله بالدرجات  53 -خمسون  -اقل من  63ستون

ر اسب -

ٌقابله بالدرجات 49-تسع واربعون فما دون

ثانٌا  -تجبر كسور الدرجة الى درجة صحٌحة بالنسبة للمعدل.
المادة 4-
ٌلغى نص المادة(19مكررة) من التعلٌمات وٌحل محله ما ٌأتً:
المادة  19( -مكررة)
اوال –أٌ -قبل الطلبة المرقنة قٌودهم من الدراسات الصباحٌة فً كلٌات
ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول ادنى فً المعدل لتلك السنة
عن لكلٌات والمعاهد التً رقنت قٌودهم فٌها وحسب اختٌارهم  .وتتولى
الوزارة توزٌعهم بٌن الكلٌات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا

الغرض على ان ال ٌزٌد عددهم على  %13من خطة القبول فً الكلٌة او
المعهد .وٌضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنوٌا وٌلتحق الطلبة
بدءا من الصفوف االولى ولمجلس الكلٌة او المعهد اعفاؤهم من بعض
المواضٌع.
ب-فً حال ترقٌن قٌد الطلبة المشمولٌن بأحكام الفقرة (أ) من هذا
البند ترقن قٌودهم نهائٌا من سجالت الكلٌات الصباحٌة.
ثانٌا -أٌ -قبل الطلبة المرقنة قٌودهم فً الصفوف االولى والثانٌة فً
الكلٌات  /الدراسات الصباحٌة فً الصف من االختصاصات المناظرة
او المقارب لتخصص كل منهم فً احد معاهد هٌئة التعلٌم
التقنً/الدراسات الصباحٌة او المسائٌة.
بٌ -قبل الطلبة المرقنة قٌودهم فً الصفوف الثانٌة فما فوق فً
الكلٌات  /الدراسات الصباحٌة فً الصف الثانً فً االختصاصات
المناظرة او المقارب لتخصص كل منهم فً احد معاهد هٌئة التعلٌم
التقنً /الدراسات الصباحٌة او المسائٌة.

ج-تسري احكام الفقرتٌن (أ) و (ب)من هذا البند على الطلبة
المرقنة قٌودهم فً الكلٌات  /الدراسات المسائٌة لقبولهم فً احد
معاهد هٌئة التعلٌم التقنً المسائٌة.
دٌ-عاد الطلبة المرقنة قٌودهم فً المعاهد التقنٌة فً الدراسات
الصباحٌة من خرٌجً المدارس المهنٌة الى نفس صفوفهم
واختصاصاتهم فً الدراسات المسائٌة.
ثالثاٌ -منح الطلبة المرقنة قٌودهم فً الصف السادس من كلٌات
الطب فرصة اداء االمتحان وبدورٌن فقط.
رابعا -تعتبر احكام البنود(اوال)و(ثانٌا) من هذه المادة خٌارات
مستقلة ال ٌجوز للطلبة المرقنة قٌودهم الجمع بٌنها.

خامسا -ال ٌشمل بأحكام هذه المادة الطلبة الذٌن كان قبولهم فً
الكلٌات والمعاهد بامتٌاز خاص بهم وهم ( العشرة االوائل
والمتمٌزون من المعاهد والخمسة االوائل على القطر فً
االعدادٌات المهنٌة).
سادسا – ٌشترط فٌمن ٌشمل بأحكام هذه المادة قد انهى الخدمة
العسكرٌة او اعفً منها او دفع البدل النقدي عنها او اجل منها ال
سباب غٌر دراسٌة.
المادة 5-
ٌلغى نص المادة( )23من التعلٌمات وٌحل محله ما ٌاتً :
المادة 23-
اذا ثبت غش الطالب او ثبتت محاولته الغش فً اي من
االمتحانات الٌومٌة او الشهرٌة او الفصلٌة او النهائٌة ٌعتبر راسبا
فً جمٌع المواضٌع لتلك السنة واذا تكرر ذلك ٌفصل من الكلٌة او
المعهد وٌرقن قٌده من سجالتها .
المادة 6-
تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة

التعدٌل الثالث للتعلٌمات االمتحانٌة المرقمة ( )134لسنة 2333
استنادا الى احكام البند( )2من المادة ( )37من قانون وزارة
التعلٌم العلً والبحث العلمً رقم( )43لسنة , 1988اصدرنا
التعلٌمات االتٌة:
رقم ( )157لسنة 2334
التعدٌل الثالث للتعلٌمات االمتحانٌة رقم ( )134لسنة2333
المادة1 -
ٌلغى نص البند (ثانٌا)من المادة( )19من التعلٌمات االمتحانٌة رقم
( )134لسنة  2333وٌحل محلة ما ٌأتً:
ثانٌا -اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة فً تخصصه ونص
هذه المدة بما فٌها سنوات الرسوب ,وال تحتسب ضمن ذلك
سنوات التأجٌل وعدم الرسوب.
ٌطبق هذا القرار على الطلبة الجدد الذٌن سٌتم قبولهم للعام
الدراسً .2335 -2334
المادة 2-
تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.

