
 

 كلية الصيدلة 
 

 اإلمتحانات لجنة  قرارات

برئاسة األستاذ الدكتور جودة كامل هالل عميد الكلية وبحضور ممثلي جميع  اإلمتحاناتإجتمعت لجنة 

ي ضوء 
 
األستاذ الدكتور رئيس الجامعة وما سبقها من قررات للمجلس األعل   بياناألقسام العلمية وف

وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي    م  2020/ 4/ 18المنعقد بتاري    خ    للجامعات الخاصة واألهلية

وما ورد من توضيح من المجلس األعل للجامعات كقواعد تطبيق لقرار  2020لعام  1290رقم 

 65مجلس كلية الصيدلة رقم وما قرره  2020/ 4/ 26والصادرة بتاري    خ ات المجلس األعل للجامع

ي  طالب الفرقة الدراسية النهائية ك  الوارد ذكرهم  طالب المستوى الخامسقررت التالي بخصوص 
 
ف

وكذلك   (2020ربيع الفصل الدراسي الحالي ) الطالب المتوقع تخرجهموهم   القرار السالف ذكره 

 للقوائم المعلنة. طالب  193و عددهم صل الدراسي القادم تخرجهم الفالطالب المتوقع 
ً
 وفقا

: ما يخص قواعد اإلمتحانات 
ً
 أوال

ي جميع  الطالب يتم إمتحان .1
 
أو مع  الدراسي المسجلة للطالب سواء كانت مع مستواه  المقرراتف

نامج  مقرراتالكلية أو من  مقرراتمستوى أدن  وسواء كانت من  متطلبات الجامعة )مقررات البر

 بمقر الجامعة (Core Programاألساسي للجامعة 
ً
 . ورقيا

نامج األساسي  يتم عقد  األمتحانات النهائية .2   2020للفصل الدراس الربيىع  لمقررات البر
ً
إبتداءا

 للجدول المرف  2020 -7-7 وحت   2020-7-1من 
ً
 . قوفقا

 من  2020للفصل الدراس الربيىع  لمقررات كلية الصيدلة النهائيةيتم عقد  األمتحانات  .3
ً
إبتداءا

 للجدول  2020-8-12 وحت   9-7-2020
ً
 . المرفق وفقا

 يتم عقد اإلمتحانات وفقا للضوابط التالية:  .4

 للنسب المتبعة  تتنوع األسئلة بي   األسئلة المقالية واألسئلة الموضوعيةأ. 
ً
 . وفقا

يتضمن اإلمتحان النظري عدد من األسئلة الذهنية وأسئلة حل المشكالت من الممكن أن ب. 

 . والمسائل

ي ال تحتوي عل تطبيقات عملية: 
ات النظرية  ج . المقررات الت  يشمل اإلمتحان جميع المحاض 

ي تمت دراستها بنسبة  
 . ة% من درجات التقييم للمقررات النظري 100الت 

ي تحتوي عل تطبيقات عملية: د. 
محتوى جميع  النظري يشمل اإلمتحان المقررات الت 

ي تمت دراستها بنسبة  
ات النظرية الت  عل أن يتم تقييم الجزء % من درجات التقييم    80المحاض 

ي    % من درجات التقييم  20بنسبة    العملي  
 
ة    منفصل بعد إنتهاء اإلمتحان النظري  إمتحانف مباشر

 . بنفس الضوابط 

 حسب الالئحةالنظري والعملي مدة األمتحان ـه. 
ً
 . هو نفس مدة اإلمتحان المقررة سابقا

ي إنتظمت بها الدراسة عند توزي    ع أسئلة اإلمتحان عل المقرر. 
ة الت   و. سيتم مراعاة الفب 

يتم إلغاء اإلمتحانات الشفهية لمنع تكدس الطالب ويتم إستبدالها بأسئلة أخرى مع  . ز 

 . ي تحقق نواتج التعلم المستهدفه من اإلمتحان الشفهي
 اإلمتحان النهان 



 

ازية المتخذة  : اإلجراءات اإلحب 
ً
 ثانيا

 يتم قياس درجة الحرارة لجميع العاملي   والطالب قبل الدخول للجامعة .   -1

م جميع العاملي   والمراقبي   والطالب بإرتداء الكمامة قبل الدخول  .2 للجامعة حت  العودة  يلب  

ل وإستخدام مطهرات كحولية لأليدى قبل الدخول والخروج من الجامعة )لن يسمح   للمب  

 كمامته الشخصية(. 
ً
 بدخول الطالب للجامعة إال إذا كان مرتديا

 )قبل   .3
ً
م الطالب بالتواجد بمقر الجامعة بحد أقىص الساعة التاسعة والنصف صباحا يلب  

 دقيقة(.  بداية اإلمتحان بثالثي   

يتم تهوية القاعات والمكاتب وترك النوافذ مفتوحة واإلعتماد عل التهوية الطبيعية   .4

 الجيدة.  

 لجدول   .5
ً
يتم دخول الطالب من بوابات الجامعة وللجان اإلمتحان عل مجموعات وفقا

ون  ويتم متابعة توجه الطالب إل اللجان مع مراعاة عدم التك يد اإللكب  دس أو مرسل عبر البر

احم أثناء دخول الجامعة أو اللجان وعدم لمس الحوائط أو الساللم  . الب  

ة تطهب  للقاعات من   .6
 تتبعها فب 

ً
 وحت  الواحدة ظهرا

ً
ة صباحا  من العاشر

ً
يتم اإلمتحان يوميا

 فريق مختص. 

ي قاعة  .7
 
يتم إستخدام جميع القاعات والمعامل المتاحة بحيث ال تزيد كثافة الطالب ف

ي اإلعتبار المسافات بي   الطالب وإستخدام الكمامات إجباريا  20حان عن اإلمت
 
طالب مع األخذ ف

ة األمتحان .   المقرر والكلية بها   179)الحد األقىص للطالب للطالب والمراقبي   طوال فب 
 
  10طالب ف

ها لإلمتحانات لتسع ل  2مب   96قاعات مجهزة مساحة كل منها    طالب(.  193يمكن تجهب  

ي  .8
 
 والمحافظة عليه مسئولية الطالب   ف

ً
حالة وجود تليفون محمول يتم األحتفاظ به مغلقا

 وال يسمح بدخول الطالب للجنة اإلمتحان بالتليفون المحمول.  

ة  .9 ه طوال فب  يتم تجهب   مكان ثابت لكل طالب يستخدمه وال يستخدمه أي طالب غب 

المكان وال يسمح بتبديل المكان ألي  اإلمتحانات عن طريق لصق رقم جلوس للطالب عل هذا 

 سبب. 

ها من األدوات الكتابية بي   الطالب يجب .10 ام  بعدم تبادل أى أدوات مثل األقالم وغب  اإللب  

 المياة.  اتوإحضار األدوات الشخصية واآلالت الحاسبة وزجاج 

إلنرصاف بصورة بعد إنتهاء الوقت يتم تسليم الورقة بعد التأكد من إستكمال البيانات ثم ا.11

 فردية والبعد عن التجمعات . 

ة األمتحان .   يحظر .12  تواجد الطالب خارج قاعات اإلمتحان بعد إنتهاء فب 

 درجة الحرارة أو أى أعراض تنفسية  .13
 
يتم التنبيه بعدم حضور أى طالب يعان  من إرتفاع ف

 مثل السعال. 

ام بخط سب  ) دخول وخروج للطالب ( من باب الجامعة وحت  الكلية . .14  يجب اإللب  

 حال.15
 
ة  يمنع التجمع داخل الجامعة أو داخل الكلية قبل أو بعد األمتحان ألى سبب وف

 مخالفة ذلك يحول الطالب للتحقيق . 

 أحمد أبو السعود                                                             أ.د. جودة كامل هالل د. 

 وكيل كلية الصيدلة                                                               عميد كلية الصيدلة


