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افتتح وكيل الكلية للشؤون العلمية االجتماع بالترحيب وتقديم الشكر العضاء المجلس 

 في هذا االجتماع.عرض بنود جدول االعمال لمناقشتها ببالحضور ثم قام 

 بنود االجتماع

استكمال الفصل الدراسي مناقشة كتاب وكبل الشؤن العلمية بالجامعة بخصوص استئناف   .1

 2019/2020خريف 

 . ولجان المراقبةاالمتحانات جداول  .2

 مشاريع التخرج. .3

 .المتطلبات والمستلزمات الالزم توفيرها لتطبيق اجراءات الوقاية من فيروس كورونا .4

 

 البنود واتفق الحاضرون على االتي: هقاش في هذنخلص ال



استكمال الفصل ل الشؤن العلمية بالجامعة بخصوص استئناف مناقشة كتاب وكي: ولالبند اال

 .2019/2020الدراسي خريف 

 م .22/8/2020الموافق لسيت النظرية يوم االنهائية االمتحانات  ءتبدأ -1

لمتابعة سير عمل لجان المراقبة الفرعية تشكيل لجنة امتحانات على مستوى الكلية  -2

 المشرفة على كل قسم وكذلك اللجان الخدمية المساندة لها.

معايير الوقاية من فيروس كورونا وتباعد المسافات بين اماكن جلوس الطلبة بناء على  -3

 تم االتفاق على االتي : وتقليل االزدحام بالكلية

  عن ساعتين  ال تزيد زمن فترة االمتحانتكون االمتحانات فترة واحدة يوميا بحيث

 .ونصف للمقرر

   يومياداخل الكلية  طالب 200اقصى عدد للطلبة الممتحنين ال تزيد عن. 

  اختيار المدرج والقاعة السفلية والقاعة العلوية بمبنى مكتبة الكلية الجراء امتحانات

 االقسام التي يوجد بها عدد كبير من الطلبة.

 .ولجان المراقبة االمتحانات جداول البند الثاني: 

  يتم تعديل تاريخ بداية االمتحانات لجميع االقسام كما تم االتفاق عليه في البند االول. .1

يقوم القسم المختص باعداد جداول االمتحانات النظرية لجميع المقررات ويتم نشرها على  .2

 موقع الكلية وصفحة القسم و صفحة قسم الدراسة واالمتحانات.

 ها .يالشراف التام علاحانات النهائية والمتاوم كل قسم بتشكيل لجنة للمراقبة على يق .3

لمساعدة قسم العلوم العامة يطلب من كل قسم تكليف عدد من اعضاء هيئة التدريس و  .4

التنسيق مع رئيس لجنة امتحانات و امتحانات قسم العلوم العامة المعيدين للمراقبة على

 القسم العام.

لجنة امتحان بتكليف شخص الستالم كراسات االجابة من مكتب الشؤون االدارية تقوم كل  .5

 و يتم وضع ختم القسم على كراسة االجابة .

يقوم رؤساء االقسام ومنسقى الدراسة واالمتحانات باالقسام باستالم كراسات االجابة  .6

الى قسم ومراجعة نتيجة كل مقرر واعتمادها ثم تسلم من عضو هيئة التدريس المصححة 

 االمتحانات بالكلية.والدراسة 

كذلك جدول يوضح دراسة واالمتحانات  من الجدول و إحالة نسخة الكترونية الي قسم ال .7

 توزيع أسماء  لجنة االمتحانات والمراقبين .



وإحالتها إلى قسم لكل مقرر منسقي الجودة باألقسام  باستالم نسخة من األسئلة يقوم   .8

 الجودة.

من االمتحان لكل فترة يجب احالة صورة إلى قسم المعلومات والتوثيق بعد االنتهاء  .9

تحتوي على كشف الحضور الخاص بالطلبة و كشف باسماء لجنة المراقبة بحيث يوضع 

 على الكشف تاريخ إجراء االمتحان ومكان انعقاده.

 مشاريع التخرجالبند الثالث:  

بشرط ان يكون العرض والمناقشة يقوم كل قسم بتحديد جدول لمناقشة مشاريع التخرج  -1

 .15/9/2020مغلقة وتسليم النتائج الى قسم الدراسة واالمتحانات في موعد اقصاه 

 ا.المتطلبات والمستلزمات الالزم توفيرها لتطبيق اجراءات الوقاية من فيروس كورونالبند الثالث: 

 قاعات التي ستجرى بها االمتحانات.التنظيف الدوري لل -1

 المرافق الصحية. المياه في -2

 .واد التعقيم والتطهيرم -3

 .(ات، كمام قفازات معدات الوقاية الشخصية المناسبة ) -4

 لالفراد.على بعد لقياس درجة الحرارة  ازهتوفيرج -5
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