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 تعلیمات التدريس

 1986فقرة (أ) من نظام الھیئة األكاديمیة في جامعة بیرزيت لسنة  19بموجب المادة  
 2011-11-16كما أقرھا مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 

  2013/2014 17و 16 2قرار مجلس الجامعة  -أ  - 6وتم التعديل على المادة 
 14/5/2014بتاريخ  2013/2014) 30( 3) بقرار مجلس الجامعة رقم 4تم تعديل البنود أ، ھـ من المادة ( 

  2016-1-13بتاريخ  2016-2015 19في جلسته رقم  2بناء على قرار مجلس الجامعة رقم  20تم تعديل المادة 
  
  

 عام: -1المادة 
على عضو الھیئة األكاديمیة أن يستعمل طرق التدريس المالئمة لمستوى المساق وأھدافه، وتنتظر الجامعة    

منه أقصى درجات األمانة في تأديته لرسالته بوصفه مدرسا جامعیا بمستوى أداء يتناسب مع المستوى 
وتطلبه وتتوقعه من أساتذتھا وطلبتھا، وترى انعكاس ذلك في  األكاديمي العالي الذي تسعى إلیه جامعة بیرزيت،

جاھزيته الدائمة للقیام بالواجبات التدريسیة المنوطة به على أحسن وجه، وفي إعداده الجید والكافي للمادة، 
ومالءمتھا من حیث المستوى والمحتوى والحداثة والجّدة مع وصف المساق وأھدافه، وتوظیف التكنولوجیا في 

ة العملیة التعلیمیة بما يتوافق مع سیاسة الجامعة بھذا الشأن، وفي تقییمه للطلبة بعدالة واھتمام ومتابعته خدم
تقدمھم، وإرشادھم إلى المراجع والكتب والمساعدة في توفیرھا لھم، واستعداده لإلجابة على استفساراتھم، 

اديمي للبرامج الدراسیة والمساقات والحفاظ وحل مشاكلھم األكاديمیة، وفي سعیه الدائم لرفع المستوى األك
 علیه عالیاً.

يتوقع من عضو ھیئة التدريس من غیر ذوي الخبرة أن يحضر ندوات في أسالیب التدريس فور التحاقه بالعمل في 
تعريفه بتعلیمات التدريس وطبیعة العالمات ونقاش ھذه  ]1[ الجامعة، ويتوقع من زمالئه بمن فیھم رئیس الدائرة

 المواضیع في مجالس الدوائر في بداية كل فصل دراسي.
  

 اإلعداد للتدريس: -2المادة 
يتسلم عضو الھیئة األكاديمیة من رئیس دائرته الئحة بالمساقات المتوقع منه تدريسھا في أي فصل دراسي  -أ

 أ من نظام الھیئة األكاديمیة بعین االعتبار.-19، مع أخذ المادة قبل شھرين على األقل من بدايته
يحّضر عضو الھیئة األكاديمیة خطط تدريس للمساقات التي سیدرسھا، ويراعي أن تتضمن خطة تدريس كل  -ب

مساق البیانات التالیة: الدائرة، ورقم المساق، والفصل الدراسي/السنة الدراسیة، ومتطلب المساق، ومخرجات 
وموعد اللقاء ومكانه، ومدرس المساق، ومكان مكتبه ورقمه، ومحتوى المساق، وأھدافه  تعلم المقصودة،ال

وبرنامج تدريسه وامتحاناته، والمراجع، والكتاب المقرر، والكتب الموضوعة على رف الحجز، واألعمال المتوقعة من 
ات أخرى، وإشارة إلى تعلیمات األمانة األكاديمیة. الطالب، وكیفیة تقییمھا، واألوزان المعطاة لكل منھا، وأي مالحظ

ويعلن المدرس مواعید ساعاته المكتبیة من خالل رتاج على باب مكتبه فور استقرار البرامج عند انتھاء فترة تعديل 
 التسجیل.

دء بيقوم عضو الھیئة األكاديمیة بوضع الكتب الالزمة على رف الحجز في المكتبة في األسبوع الذي يسبق  -ج
التدريس، ويتم ذلك بانتقاء الكتب التي يتوقع أن يحتاجھا الطلبة، (وتعتبر استعارتھا من قبل طالب واحد لفترة 

طويلة معوقة لدراسة الطلبة اآلخرين المسجلین في المساق)، ثم بإعطاء ھذه الكتب للمسؤول عن رف الحجز 
 صل الدراسي.في المكتبة مع طلب خطي بإبقائھا على ذلك الرف في ذلك الف

يحق لعضو الھیئة األكاديمیة الحصول من دائرته على نسخة من الكتاب المقرر للمساق الذي يدرسه وذلك  -د
بموجب مذكرة من رئیس دائرته يوجھه إلى مسؤول مخزن الكتب في الجامعة، ويبقى الكتاب ملكاً للجامعة ويودع 

 ن.عند االنتھاء منه في مكتبة الدائرة الستعمال اآلخري
تقع مسؤولیة طلب العدد الكافي من نسخ الكتاب المقرر على رئیس الدائرة، وتقع مسؤولیة تأمینھا إلى  -ھـ

 المسؤول عن مخزن الكتب.  مخزن الكتب في وقت مبكر قبل بداية الفصل على
لجھات يعلن المدرس عن احتیاجات المساق التكنولوجیة عند برمجة المساقات، ويسعى رئیس الدائرة مع ا -و

 المعنیة لتوفیر المتطلبات (غرفة معتمة، جھاز عرض وحاسوب، ...).
يحصل عضو الھیئة األكاديمیة في بداية الفصل الدراسي على قائمة بأسماء الطلبة المسجلین في المساق  -ز

الذي يدرسه من خالل البوابة اإللكترونیة، ويلتزم بتدقیق المعلومات التي ترد في ھذه القوائم وفق ما يطلبه مكتب 
 التسجیل.

الطلبة المسجلین فیه في أول لقاء معھم في بداية الفصل يوزع عضو الھیئة األكاديمیة خطة المساق على  -ح
 الدراسي، ويتم وضع نسخة إلكترونیة من خطة المساق على لوحة إعالن المساق من خالل البوابة اإللكترونیة.

في حالة المساقات ذات الشعب المتعددة التي يقوم على تدريسھا أكثر من عضو ھیئة تدريس واحد، يتم  -ط
 ريس بالتنسیق بین أعضاء ھیئة التدريس المعنیین وينیط رئیس الدائرة مسؤولیة التنسیق بأحدھم.اإلعداد للتد

  
 برنامج التدريس -3المادة 



يحصل عضو الھیئة األكاديمیة على جدول يبین البرنامج األسبوعي المتوقع للنشاطات التدريسیة الخاصة به من  -أ
 تدريس بفترة معقولة.خالل البوابة اإللكترونیة، قبل بداية ال

تعقد النشاطات التدريسیة أثناء الفصل الدراسي في الفترة التي يقررھا مجلس الجامعة من كل يوم ما عدا  -ب
يومي العطلة األسبوعیة (الجمعة واألحد) وأيام العطل األخرى واألعیاد الرسمیة وفق التقويم األكاديمي، إال أنه 

 ة إلى يوم عمل عادي ضمن القانون.يحق لمجلس الجامعة تحويل يوم عطل
يجوز لعضو الھیئة األكاديمیة جدولة بعض االمتحانات الشھرية بحیث تعقد في أيام الجمع واآلحاد خاصة في  -ج

المساقات ذات األعداد الكبیرة التي ال يمكن تجمیع شعبھا المختلفة في غرف متجاورة، وذلك لتسھیل تقديم 
العمل العادية، وفي ھذه الحالة يقوم عضو الھیئة األكاديمیة بإعالم رئیس الدائرة االمتحان والمراقبة في أيام 

المعني خطیاً، كما يعد ترتیبات مبكرة من خالل مكتب الدائرة لتأمین الخدمات الالزمة (مساعدة في المراقبة، 
 مواصالت إلخ).

وقات المذكورة في البند (ب) من ھذه يجوز تنظیم رحالت میدانیة أو أي نشاطات من ھذا القبیل في غیر األ -د
 المادة.

ال يجوز إحداث أي تغییر في موعد لقاء مبرمج مع الطلبة أو مكانه أو مدته دون موافقة رئیس الدائرة المعني  -ھـ
الذي يقوم بالتنسیق مع مكتب التسجیل، كما ال يجوز إحداث أي تغییر في برنامج التدريس األسبوعي دون 

 لیة.موافقة عمید الك
ساعة اللقاء التدريسیة (الحصة التدريسیة) خمسون دقیقة لكل ساعة معتمدة على األقل، ويتوقع من عضو  -و

الھیئة األكاديمیة استغاللھا أحسن استغالل في التعامل مع مادة المساق، فال يتأخر في بدئھا، وينھیھا في 
إعاقة أو إرباك، وينبغي أن تنعقد الحصص بمن  الموعد المحدد لیتسنى للطلبة االنتقال بین غرف التدريس دون

 حضر من الطالب منذ الیوم األول لبدء التدريس.
ال يجوز أن يكثف عضو الھیئة األكاديمیة لقاءات التدريس مع طلبته بھدف االنتھاء من المساق قبل الموعد  -ز

التي تستوجب ذلك فعلى عضو الھیئة المحدد في التقويم األكاديمي، أو ألي ھدف آخر، وفي الحاالت االستثنائیة 
 األكاديمیة المعني الحصول على موافقة عمید الكلیة الخطیة بناء على توصیة رئیس الدائرة المعني.

 الحد األدنى لبرمجة مساقات عضو الھیئة األكاديمیة ھو أربعة أيام. -ح
  

 تقییم سیر دراسة الطالب واالمتحانات الشھرية -4المادة 
في العادة يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بعمل ما ال يقل عن ثالثة تقییمات لسیر الطالب في دراسته   )1         أ.

من العالمة  %35 - %25أثناء الفصل الدراسي، على أن يكون أحد ھذه التقییمات امتحان نصفي يخصص له من 
تكون ھذه  شريطة أن  لتي يرتئیھا للتقییم،ويترك لعضو الھیئة األكاديمیة اتباع أفضل السبل ا  النھائیة للمساق.

يشجع التنوع في أسالیب التقییم على أال يقل عدد االمتحانات عن اثنین لمساقات   التقییمات موثقة ومعلنا عنھا،
 درجة البكالوريوس وواحد لمساقات الدراسات العلیا.

صة لعقد االمتحانات النصفیة لجمیع ) تكون الفترة من األسبوع السابع إلى التاسع من الفصل الدراسي مخص2
 المساقات.

تتم برمجة  200) في المساقات ذات الشعب المتعددة والتي يكون عدد الطلبة المسجلین فیھا أكبر من 3
 االمتحان النصفي في دائرة التسجیل والقبول وتعلن مع بداية الفصل الدراسي.

دائرة التسجیل والقبول، على ان يؤخذ في االعتبار آخر ) يتم تحديد فترة إلدخال العالمات على رتاج من قبل 4
 موعد لالنسحاب من المساقات.

يجب أن يتضمن التقییم لكل من مساقات الدراسات العلیا وعدد من مساقات كل تخصص لدرجة البكالوريوس   ب.
 ريس المساق.عناصر بحثیة يقوم بھا الطلبة تحت اإلشراف موثقة، ومعلنا عنھا، ومبرمجا لھا في خطة تد

في الحاالت التي يتعذر فیھا التقید بما جاء في البند (أ) أعاله؛ كمساقات المختبرات والندوات واألبحاث،     ج.
يرتئیھا مجلس الدائرة المعني على أن توضح الطريقة في خطة تدريس   يجرى التقییم بأي طريقة مناسبة

 المساق، وتوثق المؤشرات أوال بأول.
حالة االمتحانات الكتابیة المقررة يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة باإلعالن عن موعد االمتحان، ومادته قبل في       د.

أسبوع على األقل، ويراعى في إعداده أن يكون متوافقا مع خطة المساق، وأن يكون واضحاً ومتناسباً من حیث 
ديمي العام العالي الذي تسعى الجامعة صعوبته مع المدة المحددة له، ومن حیث مستواه مع المستوى األكا

للحفاظ علیه، مع ضرورة التنوع في أسئلة االمتحانات ما بین الموضوعي واإلنشائي؛ إذ ال تزيد نسبة األسئلة 
. ويجب أال يتكرر االمتحان %60الموضوعیة (أسئلة االختیار من متعدد وأسئلة الصواب أو الخطأ وما شاكلھا) على 

وأال يكون باإلمكان التكھن بأسئلة االمتحان نتیجة التكرار، وأن يفترض المدرس أن للطالب من سنة إلى أخرى، 
 إمكانیة وصول إلى االمتحانات السابقة.

في حالة المساقات ذات الشعب المتعددة يكون أسلوب التقییم موحداً من حیث أنواع التقییمات وأوزانھا    ھـ.
الشعب، ويمكن أن تكون باقي االمتحانات الصفیة غیر موحدة، على أن  ويكون االمتحان النصفي موحداً لجمیع

 يتوفر قدر كاٍف من التنسیق حول مستوى االمتحان وشمولیته.
يجب على المدرس أن يعید أوراق االمتحان المصححة إلى طلبته لیحتفظوا بھا خالل فترة معقولة تمكنھم      و.

ن محددات التقويم األكاديمي المعلن، وال ينطبق ما ورد في ھذا البند على من اتخاذ القرارات المتعلقة بالمادة ضم
 االمتحانات النھائیة.

الحفاظ على سرية أسئلة االمتحانات قبل توزيعھا في موعد االمتحان من مسؤولیة عضو ھیئة التدريس      ز.
ات الكفیلة بالمحافظة على ھذه المعني، وسكرتیرة الدائرة ھي موضع ثقة، ويجب على الجمیع اتخاذ االحتیاط

 السرية.



تسلم أسئلة االمتحان والمعلومات الالزمة إلى سكرتیرة الدائرة للطباعـة والتصوير قبل ثالثة أيام عمل على     ح.
األقل من موعد االمتحان، وتشمل المعلومات المشار إلیھا: تعريف المساق، واسم عضو الھیئة األكاديمیة، ومدة 

 اريخه وموعده، وعدد الطلبة في الشعبة، وأي احتیاجات خاصة لقاعات أو مواصالت ....(إلخ).االمتحان وت
 تحفظ نسخة من كل امتحان يعطى في ملف المساق لدى الدائرة.    ط.
ال يجوز لعضو الھیئة األكاديمیة عقد امتحانات أو لقاءات تعويضیة، أو نشاطات تتطلب غیاب الطلبة عن    ي.

 محاضرات أخرى، مھما كانت الظروف الموجبة لذلك.
ھي مسؤولیة مدرس المادة، وال  4تصحیح االمتحانات والتقییمات التي تشكل أحد الثالثة المذكورة في البند     ك.

ناطتھا بغیر أعضاء الھیئة األكاديمیة (مثل الطلبة والمساعدين األكاديمیین). يمكن للطلبة والمساعدين يجوز إ
األكاديمیین تصحیح الوظائف البیتیة، واالمتحانات الفجائیة، والتقارير، بعد إطالع المدرس على كیفیة التقییم 

لتي يشارك في تدريسھا بعض مساعدي التدريس ونتائجه أوال بأول، و يستثنى من ذلك بعض المساقات األولیة ا
 بعد موافقة رئیس الدائرة، وبحضور مدرس المساق.

 االمتحانات النھائیة -5المادة 
تعقد امتحانات نھائیة لجمیع المساقات، ويعلن عن التعلیمات الخاصة بھا، ومواعیدھا، وترتیباتھا مركزياً من قبل  -أ

 ير التسجیل.نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة ومد
في المساقات التي ال تتناسب االمتحانات النھائیة مع طريقة تدريسھا يجرى ترتیب آخر متفق علیه في  -ب

 الدائرة األكاديمیة التي تطرح المساق، ومثل ذلك مساقات المختبرات والندوات وحلقات األبحاث.
 ت الخاصة باالمتحانات النھائیة والمعلن عنھا من قبليلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بالتعلیمات والمواعید والترتیبا -ج

الجھات المخولة، ويراعى بشكل خاص برنامج المراقبة، إذ إن االشتراك في مراقبة االمتحانات النھائیة ھو إحدى 
 مھام عضو ھیئة التدريس.

یة المعني عضو الھیئة األكاديم في الحاالت االستثنائیة التي تتطلب ترتیباً مغايراً للترتیبات المعلنة، يتوجب على -د
الحصول على موافقة عمید الكلیة بناء على تنسیب من رئیس الدائرة المعني مبني على طلب خطي يقدمه 

 العضو المعني قبل فترة كافیة مبیناً فیه مبررات االستثناء المطلوب.
مراقبة من األشخاص المخولین  ھـ ال يجوز عقد االمتحانات الشھرية والنھائیة خارج الحرم الجامعي، أو دون

 بالمراقبة على سیر االمتحانات، وال يسمح للطلبة بالمشاركة في المراقبة علیھا بشكل مستقل.
  

 العالمات -6المادة 
يسترشد عضو الھیئة األكاديمیة بسلم العالمات التالي عند وضعه العالمة النھائیة للطالب في مساقات  1 -أ

 البكالوريوس:
 100 -  90        ممتـــاز

 89 - 80         جید جـداً 
 79 - 70            جیــد

 69 - 60         مقبــول
 60دون          راســب

 "أقل عالمة"). 50، 55وتحدد عالمات الرسوب بمضاعفات الخمسة ( 
العالمة النھائیة  أما في مرحلة الماجستیر، فیتبع عضو الھیئة األكاديمیة سلم العالمات التالي عند وضعه 2-أ

 للطالب في المساق:
 ممتاز                      90-100
 جید جداً                         83-89
 جید                        76-82
 مقبول                        70-75

 راسب                       70دون 
 قل عالمة ")" أ 60، 65وتحدد عالمات الرسوب بمضاعفات الخمسة(

  
من العالمة النھائیة لالمتحان النھائي  %50 - %30في المساقات التي يعقد فیھا امتحان نھائي يخصص من  -ب

 وتؤخذ النسبة نفسھا لجمیع الطلبة المسجلین في المساق.
ات في المساقات التي تحتوي على جزء نظري وجزء عملي, تحتسب العالمة النھائیة لكل جزء بنسبة الساع -ج

 المعتمدة المخصصة له إلى الساعات المعتمدة الكلیة المخصصة للمساق.
  

 تدوين العالمات واإلعالن عنھا -7المادة 
على مدرس المساق تدوين العالمات لجمیع االمتحانات (التقارير، الوظائف البیتیة، أوراق البحث، إلخ... حین  -أ

استكمالھا) أوالً بأول في ملف العالمات على صفحة المساق في البوابة اإللكترونیة، ويحتفظ بنسخ ورقیة من 
 ق في الدائرة.العالمات، وتودع نسخة من العالمات النھائیة في ملف المسا

مدرس المساق مسؤول عن تسجیل العالمات النھائیة بوضوح قبل إقرارھا وبعده في مجلس الدائرة، وتوقیعه   -ب
على سجل العالمات النھائیة بعد إقرارھا في مجلس الدائرة وقبل إرسالھا إلى مكتب التسجیل ھو شھادة 

  بصحتھا.  منه
 لیة والشھرية من خالل البوابة اإللكترونیة.يتم إعالن العالمات النھائیة والفص  -ج
 ال يجوز إعالن العالمات النھائیة قبل إقرارھا في مجالس الدوائر/البرامج. -د

 اإلعالن عن العالمات النھائیة ھو مسؤولیة رؤساء الدوائر أو رؤساء البرامج. -ھـ



ي لك وفق التقويم األكاديمي التفصیلي الذإعالن النتائج الفصلیة النھائیة ھو مسؤولیة مكتب التسجیل، ويتم ذ -و
 التسجیل والقبول.  يصدر عن دائرة

 يخضع التواصل مع ذوي الطلبة بخصوص وضعھم األكاديمي لسیاسة الجامعة المعلنة بھذا الشأن. -ز
 اإلعالن العام عن العالمات عند اللزوم يتم باألرقام الجامعیة فقط. -ح
  

 اتالطعن وتغییر العالم -8المادة 
يتم طلب تغییر عالمات االمتحانات والنتائج النھائیة من خالل الدائرة، وترسل النتائج إلى دائرة التسجیل بعد  -أ

 إقرارھا من رئیس الدائرة وعمید الكلیة.
فترة تغییر العالمة لالمتحانات والنتائج النھائیة تنتھي بعد أسبوع من موعد آخر امتحان نھائي، وال يجوز الطعن   -ب

 أو أي تقییم آخر في ھذه الفترة أو بعدھا.  في نتیجة امتحان شھري، أو تقرير، أو بحث،
 نتائج الطعن قد تكون سلبیة، أو إيجابیة، أو حیادية ال ينتج عنھا تغییر في العالمة.  -ج
ذا كان ال ينظر مدرس المساق في طعن ما لم يكن مقدماً على النموذج الخاص بذلك، يحدد فیه الطالب ما إ -د

 النھائیة.  يرغب بالطعن في االمتحان النھائي أو في احتساب العالمة
يعید مدرس المساق النظر في االمتحان النھائي، أو في احتساب العالمة النھائیة (أيھما المطلوب  -ھـ

 بحضور الطالب أو عدمه، كما يراه مناسباً.  مراجعته)
مباشر عن مدرس المساق (رئیس الدائرة أو عمید الكلیة إذا يستطیع الطالب تقديم شكوى إلى المسؤول ال -و

كان مدرس المساق رئیساً للدائرة وھكذا حسب مقتضى الحال) إذا اقتنع أن المدرس قد أجحف في حقه (سواء 
في احتساب العالمة النھائیة أو نتیجة مراجعة االمتحان النھائي، أو االمتحانات الشھرية في حینھا)، ويقوم 

 المذكور باتخاذ اإلجراءات الالزمة ويقرّ أي تغییر في العالمة النھائیة حسب الطرق المعمول بھا. المسؤول
من   يحق للطلبة طلب تغییر نتائج االمتحانات الفصلیة، التقارير، أوراق البحث، ...إلخ، في موعد أقصاه أسبوع -ز

 رة.إعالن (أو معرفة) النتائج، وذلك باالتفاق مع مدرس المساق مباش
إن أي تغییر في العالمة النھائیة بعد انتھاء فترة الطعن يتطلب موافقة عمید الكلیة التي تدرس فیھا المادة، إال  -ح

 أنه ال يجوز تغییر العالمة بعد مضي أكثر من أسبوعین على موعد التسجیل المتأخر للفصل الدراسي التالي.
 أكاديمیة (سواء أكانت إنسانیة، أم طبیة، أم نفسیة أم غیرھا). ال يجوز تغییر أية عالمة أو نتیجة ألسباب غیر -ط
إذا لم يتمكن مدرس المساق من النظر في الطعن خالل الفترة المحددة لذلك لسبب يتعلق بالمدرس نفسه،  -ي

يقوم رئیس الدائرة المعني بعمل ما يلزم بالترتیب المسبق مع المدرس إن أمكن، وإذا تعذر ذلك يطلب من عضو 
 یئة تدريس آخر (أو أكثر) في الدائرة عمل المطلوب.ھ
يوماً بعد إرسال  70أعاله، تحتفظ الدوائر بأوراق االمتحانات النھائیة لمدة   بالرغم من تحديد فترة الطعن كما ورد -ك

 النتائج إلى مكتب التسجیل وتقوم بإحراقھا بعد ذلك.
  

 غیاب الطلبة وتأخرھم -9المادة 
 اب أو التأخر مقبوالً في الحالتین التالیتین:يكون عذر الغی -أ
 المرض، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد من قبل طبیب الجامعة. -1
الطوارئ، وذلك إذا تغیب الطالب أو تأخر بسبب قھري يقبل به مدرس المساق ورئیس الدائرة شريطة تقديم  -2

 اإلثباتات أو الوثائق الالزمة، وفي الحاالت التي ال يمكن توثیقھا يقدم الطالب تقريرا يكتبه ويعتمده مدرس المادة.
ديم تقرير، أو بحث، أو وظیفة، وذلك دون عذر مقبول، إذا تغیب الطالب عن امتحان، أو لم يلتزم بموعد تق -ب

 فیعطیه مدرس المساق عالمة "صفر" عن ذلك االمتحان، أو التقرير، أو البحث، أو الوظیفة.
إذا كان تغیب الطالب عن االمتحان أو تأخر في تسلیم تقرير، أو بحث، أو وظیفة، بعذر مقبول، فللمدرس الحق  -ج

تحان أو تسلیم التقرير أو البحث أو الوظیفة في وقت الحق حسب الترتیب الذي يتفق أن يطلب منه الجلوس لالم
علیه مع مدرس المساق على أن يتم ذلك في حالة االمتحانات أو الواجبات الشھرية أو األسبوعیة قبل موعد 

صول على التقییمات االمتحان النھائي إذا وجد. كما أنه يجوز لمدرس المساق تقدير عالمة ذلك االمتحان بعد الح
 األخرى بما فیھا عالمة االمتحان النھائي ولیس قبل ذلك، ويكون التقدير على أساس:

 معدل الطالب في االمتحانات األخرى)/معدل الصف في االمتحانات األخرى x(معدل الصف في االمتحان المعني 
 يجوز تقدير عالمة االمتحان النھائي).إال أنه ال يجوز تقدير عالمة أكثر من امتحان مقرر واحد كما أنه ال 

إذا تغیب طالب عن االمتحان النھائي بعذر مقبول (أو إذا لم يسلم تقريراً نھائیاً أو ورقة بحث في موعدھا في  -د
") شريطة أن يقدم عذرا Iالمساقات التي ال تعقد فیھا امتحانات نھائیة) يحصل على عالمة غیر مكتمل ("غ م" أو "

ساعة من موعد االمتحان النھائي أو موعد تسلیم التقرير أو البحث، ويوافق  48مدرس المساق خالل مقبوالً إلى 
علیه مجلس الدائرة التي تقدم المساق. ويتم استكمال العالمة باالتفاق بین مدرس المساق والطالب خالل فترة 

، وإذا تبین لمدرس المساق أنه لن تسمح بعدم تجاوز الموعد المحدد الكتمال العالمة في التقويم األكاديمي)
يستطیع استكمال العالمة بنفسه في الوقت المحدد ألي سبب، كالسفر مثال، فیقوم بعمل ترتیب مع رئیس 

دائرته لضمان استكمال العالمة في موعدھا، فإذا لم يقم مدرس المساق بعمل ذلك الترتیب مع رئیس الدائرة 
ون مدرس المساق. في الحاالت المبررة يجوز لعمید الكلیة تمديد فترة يقوم األخیر بعمل الترتیب المناسب بد

 عالمة غیر مكتمل لمدة أسبوعین إضافیین.
إذا حصل ما يمنع الطالب من االستمرار في االمتحان أو الوظیفة أو البحث سواء أكان السبب مرضیا أم قھريا،  -ھـ

بب، ووافق على عدم االستمرار، فإن األوراق ذات وطلب الطالب عدم االستمرار، واقتنع مدرس المساق بالس
العالقة ال تصحح، وال تعطى عالمة لھا، ويحال الطالب في حالة المرض إلى طبیب الجامعة للمعاينة، وكتابة تقرير 

 طبي، ويحتفظ المدرس باألوراق ذات العالقة للنظر فیھا لتوثیق الحالة، وكتابة تقرير عنھا.



ر المرضیة والقھرية بأثر رجعي؛ كأن تشطب نتیجة، أو تلغى من السجل، أو يعاد االمتحان ال يجوز قبول األعذا -و
 بسبب تقديم الطالب عذراً مقبـوالً بعد الجلوس لالمتحان أو االنتھاء في الوظیفة أو البحث.

فظ یة، ويحتيلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بتسجیل الحضور والغیاب في المساقات التي يدرسھا بالطرق المرع -ز
 كافیة بعد صدور النتائج الفصلیة على األقل. بالمعلومات لمدة 

إذا زاد عدد مرات الغیاب عن الحصص على العدد األقصى المسموح به يقوم عضو ھیئة التدريس بإبالغ مكتب  -ح
صت علیھا التسجیل والطالب المعني من خالل البوابة اإللكترونیة بذلك مباشرة لكي تتخذ اإلجراءات التي ن

األنظمة بحق الطالب المتغیب، ذلك أنه يسمح للطالب بالتغیب عن الحصص بدون أعذار عددا من المرات يساوي 
ضعف عدد الحصص األسبوعیة، كذلك ال يسمح للطالب باالستمرار في المساق إذا زاد عدد مرات الغیاب ألي 

 الدراسي لذلك المساق.سبب، بما في ذلك المرض عن ثلث عدد الحصص المقررة في الفصل 
يتوقع من الطالب أن يكون في غرفة الصف في بداية الحصة، ويمكن للمدرس أن يرفض دخول الطالب الذي  -ط

يصل متأخرا خارج اإلطار المقبول، ويتوقع من المدرس أن يعلن سیاسته بسماح دخول الطلبة المتأخرين من عدمه 
والطالب الذي يرفض دخوله بسبب التأخر يعامل كغائب، ويترك تقدير في بداية الفصل الدراسي بالوسائل المرعیة. 

 العذر لمدرس المادة.
الطالب مسؤول عن المادة واإلعالنات التي تعطى أثناء غیابه دون أن يحد ذلك من حق الطالب في مراجعة   -ي

لذاتي، أو بالتعاون مع مدرسه أثناء الساعات المكتبیة لالستفسار عن نقاط لم يتمكن من استیعابھا بالجھد ا
 زمالئه.

  
 تعلیمات األمانة األكاديمیة: -10المادة 

 يطلب من عضو الھیئة األكاديمیة لفت نظر طلبته إلى النقاط التالیة المتعلقة باألمانة األكاديمیة:
 أن أي انتھاك لألمانة تولي الجامعة اھتماما خاصاً باألمانة األكاديمیة من الناحیة المبدئیة واألخالقیة، وھي تعتبر -أ

 األكاديمیة يخّل بسمعتھا وسمعة طلبتھا.
المقصود باألمانة األكاديمیة عدم اللجوء إلى الغش أو استخدام طرق وأسالیب غیر مشروعة في االمتحانات أو  -ب

 الوظائف الجامعیة أو في تحضیر التقارير وكتابتھا، أو كتابة األبحاث وما شابه ذلك.
ول عن االطالع على تعلیمات األمانة األكاديمیة على البوابة اإللكترونیة، ويقوم مدرس المساق الطالب مسؤ -ج

 بحث الطلبة على االطالع على ھذه التعلیمات، وربما تضمینھا أو اإلشارة إلیھا في وصف المساق.
دراسي، وكذلك على كل طالب في الجامعة توقیع میثاق الشرف لكل مساق يسجل فیه في بداية الفصل ال -د

 تضمین میثاق الشرف على الصفحة األولى من الوظائف التي يقدمھا الطالب (تقرير ورقة بحث إلخ).
  

 العالقة مع الطالب: -11المادة 
يعتمد عضو الھیئة األكاديمیة مبادئ االحترام المتبادل وحرية النقاش والتعبیر في إدارته للصف بما ال يتعارض مع  -أ

 اق بكفاءة ونجاعة.تنفیذ خطة المس
يتحمل عضو الھیئة األكاديمیة المسؤولیة الكاملة والمباشرة عن إدارة الصف، وحفظ النظام، وخلق جو دراسي  -ب

 إيجابي مناسب فیه.
في حالة حدوث خالف أو إخالل بالنظام، أو تعكیر لجو الصف من قبل طالب ما، يقوم عضو الھیئة األكاديمیة  -ج

 مع الطالب مباشرة، وإذا لم ينجح في حّل اإلشكال فإنه يرجع إلى رئیس دائرته. بمعالجة األمر بھدوء
يحق لعضو الھیئة األكاديمیة تقديم الطالب الذي يخرق النظام إلى لجنة النظام العامة كما يحق له أن يحیل  -د

 اتات الالزمة.الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش إلى لجنة النظام األكاديمیة في الكلیة مع جمیع اإلثب
يسعى عضو الھیئة األكاديمیة ألن يكون قدوة حسنة لطلبته، وبخاصة في النواحي المتعلقة باألداء األكاديمي  -ھـ

 وحسن التعامل والموضوعیة واألمانة العلمیة.
بل  ،يمتنع عضو الھیئة األكاديمیة عن إبداء أية مالحظات محبطة لطلبته، وعن تقییمھم بطريقة شفوية مرتجلة -و

يعمل كل جھده لتشجیعھم وحثھم على الجد والعطاء األفضل، ويراعي أن يبحث المشاكل األكاديمیة للطالب معه 
 على انفراد، كما ينقل أي معلومات يراھا ضرورية وتتعلق بسیر دراسة الطالب إلى مرشده.

 يمتنع عضو الھیئة األكاديمیة عن الدخول في عالقات مع طلبته قد تؤثر في موضوعیته ومھنیته. -ز
  

 تقییم الطلبة للمساق والمدرس: -12المادة
إن تقییم الطلبة للمساق وللمدرس ھو جزء من عملیة التقییم الشاملة التي تقوم بھا الجامعة دورياً بھدف  -أ

 ، ويطلب من جمیع أعضاء الھیئة األكاديمیة التعاون التام في ھذا الشأن.تحسین األداء، ورفع المستوى
يودع تقییم الطلبة للمساق في ملف المساق، أما تقییمھم للمدرس فیودع في ملف في الكلیة، ويحق  -ب

 للمدرس بل يجب علیه االطالع على تقییم طلبته له.
ن في المساق في الفترة التي تسبق انتھاء يجري تقییم المساق والمدرس من قبل الطلبة المسجلی -ج

التدريس بأسبوع إلى أسبوعین في كل فصل دراسي، وفي الدورة الصیفیة، ويجري التقییم على نماذج خاصة، أو 
 من خالل البوابة اإللكترونیة في غیاب المدرس ودون تدخل منه.

  
 االستعانة بالعمل الطالبي -13المادة 

كاديمیة االستعانة بعمل طالبي في بعض الواجبات، ويشترط لذلك موافقة رئیس الدائرة يستطیع عضو الھیئة األ -أ
 المسبقة، ووجود مخصصات في الموازنة.

إذا وافق رئیس الدائرة على تخصیص مساعدة طالبیة لعضو ھیئة التدريس فیلتزم عضو الھیئة األكاديمیة  -ب
 ھم.المذكور بمتابعة عمل الطلبة وتسجیل ساعات العمل ل



 ال يجوز أن يعھد عضو الھیئة األكاديمیة إلى طالب بواجبات تدريسیة ھي جزء من عبء العضو المعني. -ج
إذا عھد عضو الھیئة األكاديمیة إلى طالب بشرح مادة أو وظیفة أو أسئلة أو تصحیح وظائف فال يجوز ذلك إال بناًء   -د

 على نموذج مفصل يعده عضو الھیئة األكاديمیة بنفسه.
 يجري تكلیف الطلبة بأعمال أكاديمیة مساعدة بالتنسیق مع عمادة شؤون الطلبة. -ھـ
  

 التقارير الفصلیة عن المساقات: -14المادة 
يطلب من عضو الھیئة األكاديمیة في نھاية كل فصل تعبئة نموذج تقرير عن كل مساق درّسه في ذلك الفصل، 

ن الطلبة المسجلین في المساق، وعالماتھم، ونسبة النجاح ويجب أن يشمل التقرير على معلومات إحصائیة ع
والرسوب، واالنسحاب، وعلى تقییم لسیر المساق، ومدى التقید بخطة التدريس، ومدى تجاوب الطلبة 

واھتمامھم بالمساق، ومدى تحقیق المساق ألھدافه، كما يحتوي على تقییم للكتب والمراجع المقررة، وعلى 
 تعامل مع أية مشاكل برزت خالل تدريس المساق، وطرح حلول لھا.اقتراحات للتحسین ولل

  
 ملفات المساقات -15المادة 

تحتفظ الدوائر بملف خاص لكل مساق تقدمه، ويستطیع عضو الھیئة األكاديمیة الرجوع إلى ھذا الملف عند 
 ، أو سنة بعد سنة ومنھا:الحاجة، ويحتفظ في الملف بجمیع المعلومات المتعلقة بالمساق وتطوره فصال بعد فصل

 وصف المساق، وأھدافه، ونمط تدريسه، وأية تعديالت على ھذه البیانات تقرّ من حین إلى آخر. -أ
 خطط تدريس المساق التي يضعھا أعضاء ھیئة التدريس في الفصول المتعاقبة. -ب
ھیئة التدريس في االمتحانات التي تعطى في المساق واإلجابات النموذجیة التي يعتمدھا أعضاء  -ج

 وعینات مصححة من أوراق اإلجابة.  التصحیح
 التقارير الفصلیة ألعضاء ھیئة التدريس عن المساق وتقییم الطلبة للمساق. -د

 أسماء الكتب المقررة والمراجع المقترحة والكتب المقترح وضعھا على رف الحجز في المكتبة. -ھـ
 أية قرارات أو معلومات تتعلق بالمساق. -و
  

 التقارير السنوية للبرامج األكاديمیة: -16المادة 
تضع لجنة الجودة والنوعیة في البرنامج تقريراً سنوياً عن البرنامج في نھاية السنة األكاديمیة، ويجب أن يشمل 

التقرير على ما يلي: معلومات أساسیة عن البرنامج، إحصائیات حسبما تطلبه وحدة الجودة والنوعیة، مدى إنجاز 
نامج العامة، وطرق التقییم، وتحصیل الطلبة، وجودة فرص تحقیق المخرجات المتوقعة لعملیة التعلم، وألھداف البر

التعلم، وكفاءة نظام دعم الطلبة أكاديمیاً، وكفاية مصادر التعلم ومالءمتھا، وإدارة الجودة في البرنامج، ومقترحات 
 تطوير البرنامج، واإلنجاز في خطة العمل السابقة أو خطة العمل المستقبلیة.

 االلتزام بتعلیمات التدريس:التقارير حول  -17المادة 
يقوم رئیس الدائرة بمتابعة االلتزام بتنفیذ تعلیمات التدريس، وتقديم تقارير نصف فصلیة للعمید عن درجة         .أ

  التقید بھا في دائرته.
 يقوم العمید بتقديم تقرير حول انتظام العمل في الكلیة من حیث تعلیمات التدريس إلى نائب الرئیس    .ب

 فصلیا.  للشؤون األكاديمیة
يقوم نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة بتقديم تقرير فصلي إلى مجلس الجامعة حول درجة التقید بتعلیمات     .ت

 التدريس على مستوى الجامعة.
  

 المكتبة-18المادة 
 صى درجة.ينبغي ألعضاء الھیئة األكاديمیة استخدام المكتبة واالستفادة من موجوداتھا إلى أق -أ

يوجد في المكتبة مقصورات مخصصة الستعمال أعضاء الھیئة األكاديمیة الذين يستخدمون المكتبة بكثافة،  -ب
ويحتاجون إلى استعمال عدد كبیر من الكتب في نفس الوقت، ويمكن الحصول على مقصورة لفصل واحد قابل 

 بموجب طلب يقدم إلى مكتب الشؤون األكاديمیة.  للتجديد
جع أعضاء الھیئة األكاديمیة على إضافة كتب ومراجع جديدة لمكتبة الجامعة ضمن مخصصات مشتريات يش -جـ

 المكتبة وذلك من خالل رئیس الدائرة.
  

 تعلیمات إجرائیة وإدارية -19المادة 
، ييلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بالتقويم األكاديمي الذي يوزعه مكتب التسجیل قبل بداية الفصل الدراس -أ

 ويراعي أية مواعید مقترحة أو مثبتة ترد فیه.
يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بأية إعالنات أو تعلیمات خاصة بالتدريس صادرة عن جھة مخولة تعلق على لوحة  -ب

اإلعالنات في مكتب الدائرة، أو ترسل من خالل البوابة اإللكترونیة، أو ترد إلى صندوق بريده اإللكتروني، أو صندوق 
 البريد الخاص به ھناك.

عضو الھیئة األكاديمیة بحضور أي اجتماع يدعوه إلیه مسؤول مخول حسب الطرق المرعیة (الدعوة قبل   يلتزم -ج
موعد االجتماع بزمن كاف، تحديد الھدف من االجتماع .... إلخ) وال يجوز التغیب عن أي اجتماع من ھذا القبیل دون 

 عذر شرعي يبلغ عنه للداعي.
يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بتخصیص عدد من الساعات المكتبیة ال يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة  -د

التي يدرسھا في األسبوع، وذلك لمنح الطلبة فرصة لمراجعته، ويعلن مواعید المراجعة على باب مكتبه، وفي 
كتبیة أن تكون مناسبة لمجموع الطلبة الذين مكتب الدائرة، ومن خالل البوابة اإللكترونیة، ويراعى في الساعات الم

 يدرسھم.



يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بتعلیمات الصحة والوقاية في الجامعة أثناء النشاطات التدريسیة (منع التدخین،  -ھـ
طلبة ارتداء المالبس الواقیة، استخدام أجھزة قیاس اإلشعاع، تشغیل أجھزة التھوية إلخ، ...) ويتأكد من التزام ال

 بھا تحت طائل إحالة المخالف إلى لجنة النظام العامة.
يلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بتعلیمات األمن في الجامعة أثناء النشاطات التدريسیة وغیرھا وحفظ واستخدام  -و

لمة على كمفاتیح الغرف والمكاتب والمختبرات، والتخزين اآلمن للمواد التعلیمیة بما فیھا اإللكترونیة والمحافظة 
المرور عبر البوابة اإللكترونیة، وتغییرھا باستمرار، وعناصر سیاسة تكنولوجیا المعلومات األخرى إلخ...)، ويشرف 

 تحت طائل إحالة المخالف إلى لجنة النظام العامة.  على التزام طلبته
            
 التقید بتعلیمات الغیاب لعضو الھیئة األكاديمیة: -20المادة 

إذا اضطر عضو الھیئة األكاديمیة للتغیب عن لقاء مبرمج مع طلبته فعلیه إعالم رئیس دائرته، أو سكرتیرة         .أ
الدائرة ھاتفیاُ، ومحاولة إعالم طلبته مباشرة قبل موعد اللقاء، والتعويض عن المحاضرة أو الدرس الذي تغیب عنه 

 ن، وإعالم رئیس الدائرة خطیاً بذلك.وقت ممك  بموجب ترتیب خاص بینه وبین الطلبة في أسرع
  

يتوقع من عضو الھیئة األكاديمیة أن يساعد في تغطیة العبء التدريسي لزمیل له تغیب ألسباب اضطرارية     .ب
 (مرضیة أو غیرھا) لفترة تطول بحیث ال يتمكن من التعويض عما يفوته بنفسه، وذلك وفق األنظمة ذات العالقة.

  
الھیئة األكاديمیة التغیب عن التدريس أو السفر خارج البالد ألي فترة كانت أثناء الفصل الدراسي ج. ال يجوز لعضو 

وألي سبب كان بما في ذلك حضور المؤتمرات ذات العالقة بعمله بدون الحصول على موافقة خطیة من عمید 
اضرات أو مھام تدريسیة أخرى الكلیة بناء على توصیة من المسؤول المباشر إذا تخلل فترة التغیب دروس أو مح

كما ال يجوز أن يزيد   منوطة به على أن يتم إعالم العمداء اآلخرين المعنیین بتغیبه وببرنامج التعويض المقترح.
أيام عمل  4أيام عمل في الفصل الدراسي الواحد و 10التغیب عن التدريس والسفر خارج البالد عن   مجموع فترات

ان يدرس فیھا. كما يجب عمل الترتیبات المناسبة والموثقة للتعويض عن أي دروس في الدورة الصیفیة إذا ك
 ومحاضرات يتغیب عنھا، أو لتغطیة عبئه التدريسي من قبل زمالئه أثناء غیابه

  
 التقییم السنوي ألعضاء الھیئة األكاديمیة: -21المادة 

 ويستھدف ثالثة أمور أساسیة:  يجري التقییم ألعضاء الھیئة األكاديمیة مرّة كل عام دراسي أثناء الفصل الثاني، -أ
 االحتفاظ بملف كامل عن النشاطات المختلفة لعضو الھیئة األكاديمیة وخاصة التدريسیة منھا. -1
طن الضعف لديه عن طريق وضع البرامج المساھمة في تطوير عضو الھیئة األكاديمیة من خالل معالجة موا -2

 التطويرية الالزمة لالرتقاء به نحو األفضل.
 استخدام التقییم كأساس لترشید القرار اإلداري المتعلق بشؤون أعضاء الھیئة األكاديمیة في الجامعة. -3
قییم زء الخاص به (التيتم التقییم بموجب نموذج مخصص لھذا الغرض، ويلتزم عضو الھیئة األكاديمیة بتعبئة الج -ب

 الذاتي) على أحسن ما يستطیع من حیث الوضوح في إيصال المعلومات وكمالھا.
 للمدرس اإلطالع على تقییم رئیس الدائرة له، مما يمكن المدرس من العمل لتطوير األداء.  يحق -ج  
  

 البوابة اإللكترونیة: -22المادة 

غراض متعددة في العملیة التدريسیة، ويعطى كل مستخدم تستخدم الجامعة البوابة اإللكترونیة أل -أ ·
 (طالب أو مدرس) معطیات للدخول إلى النظام تشمل اسم الحساب وكلمة المرور.

الحفاظ على معطیات الدخول بما يتطابق مع سیاسة الجامعة في مجال تكنولوجیا المعلومات ھو  -ب ·
 بة على أي تقصیر في ھذا المجال.مسؤولیة الشخص المعني ويتحمل بنفسه اآلثار المترت

يتوقع من الطالب والمدرس أن يكونا مطلعین على المعطیات المرسلة من خالل البوابة اإللكترونیة  -ج ·
 وكذلك البريد اإللكتروني الرسمي بما يتوافق مع سیاسة الجامعة في مجال تكنولوجیا المعلومات.

  
 إجراءات الجودة األكاديمیة:-23المادة 
الجامعة إلى تحسین األداء األكاديمي من خالل مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي تساعد على تسعى 

 تحسین تقديم المساق للطلبة، بما في ذلك:
 االحتفاظ في ملف المساق بنسخ من األسئلة والوظائف البیتیة والمشاريع ونماذج من اإلجابات. -أ

تعلیمات السارية، تتولى تقییم البرامج األكاديمیة سنوياً حسب أفضل إنشاء لجان جودة في الوحدات، حسب ال -ب
المعايیر والممارسات المتبعة في ھذا الشأن، ومتابعة تنفیذ خطة تطوير كل مساق بالتعاون مع المدرسین 

 المعنیین.
 تشجیع ممارسات تحسین الجودة مثل: حضور المحاضرات، وتصويرھا، والنقاش حول مجرياتھا. -ج
سنوات على األقل لضمان كونه مناسباً وحديثاً ويتالءم مع التطورات  3إعادة النظر في الكتاب المقرر مرة كل  -د

 في الحقل المعني وأھداف المساق.
االستخدام المبرر والمبني على أحدث األسس التربوية للتكنولوجیا في عملیة التعلیم والتدريب المناسب في  -ه

 ھذا االتجاه.



أسئلة االمتحانات بطريقة مدروسة وبأھداف تعلیمیة واضحة واستشارة الزمالء حول مدى مناسبتھا  إعداد -و
للغرض الذي وضعت من أجله، كذلك مدى كفاية الوقت المخصص لالمتحان لإلجابة عن األسئلة أو القیام بالواجبات 

 المطلوبة.
یرة واألبحاث ومشاريع عملیة وحاسوبیة والتقارير تنويع أدوات التقییم لتشمل االمتحانات واالمتحانات القص -ز

 واالختبارات الشفوية وغیرھا.
تحفیز التعلم النشط عند الطلبة مثل حل المشكالت، ودراسة الحاالت، والتعلم التعاوني، واالبتعاد قدر اإلمكان  -س

 عن أسلوب التلقین.
ة تقید الدوائر بالتعلیمات وال سیما ما تعلق منھا تكلف وحدة الجودة والنوعیة لدى الشؤون األكاديمیة بمتابع -ع

بإجراءات الجودة عن طريق فحوص عشوائیة الختیار أمثلة يحتفظ بھا في مكتب الجودة (مثال يختار مساقان أو 
 ثالثة من كل دائرة/برنامج وتحال نسخة من ملف مساقاتھا إلى وحدة الجودة للتقییم).

 انتھى
  
 ] أو مدير/منسق البرنامج المعني(أينما وردت)1[
  

 


