
                                                                                                                   
  

 1  (15) 22188204فاكس: - (15)221888424 -22188424ت:  - 5102 / 8 / 52لكية ُمعمتدة من الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد بتارخي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
  

 2  (15) 22188204فاكس: - (15)221888424 -22188424ت:  - 5102 / 8 / 52لكية ُمعمتدة من الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد بتارخي 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤٌــــــــــــة الكلٌة

"كلٌة رائدة فً التعلٌم والبحث العلمً وخدمة المجتمع، 

ذات مستوي عالمً ومٌزة ابتكارٌة وتنافسٌة فً مجال 

 الزراعة والعلوم المرتبطة" 

 لٌةرســــــــالــة الك

 "فً إطار رسالة جامعة عٌن شمس 

تلتزم كلٌة الزراعة بإعداد كوادر متمٌزة معرفٌاً 

ومهارٌاً، قادرة علً المنافسة فً سوق العمل محلٌاً 

وإقلٌمٌا، إجراء البحوث المبتكرة فً مجاالت الزراعة 

والعلوم المرتبطة بما ٌساهم فً تحقٌق وتلبٌة 

 اكبة المستجدات "االحتٌاجات المجتمعٌة والوطنٌة ومو
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 8 أعًبل انًزاقبت وانًالحظت 14

 9 تداول كزاسبث اإلجببت وتصحيحهب 16

 11 قىاعد انتظهى يٍ َتبئج االيتحبَبث 18

 11 أحكبو عبيت في األعذار وانتُحي 19
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 انقىييه تت انًزجعييكبديًبًب يستىفى انًعبييز األ تيتحبَيإلزاءاث وضع انًبدة اإج

 

 ٙ.كبدًٚٛخ ٔيئششاد انجشَبيح انتبثغ نّ انًمشس انذساعانًؼبٚٛش األ خيشاخؼ .1

   .ٕػبديٍ يٕض ّتٕصٛف انًمشس يغ يب تى تذسٚغبح يشاػ .2

 .ٔإَٔاػٓب ٔيغتٕٚبتٓب خَٕاتح انتؼهى انًتٕلؼ خيشاخؼ .3

   .ستجبطّ ثبنتٕصٛف َٕٔائح انتؼهىأيذٖ  ّانزٖ تى تذسٚغ ٙتحذٚذ انًحتٕٖ انذساع .4

  .يٍ يمشساد تمتصش أعئهخ االيتحبَبد ػهٗ يب تى تذسٚغّٛ فؼلا  .5

   .الختجبسٔيذٖ تًثٛهٓب داخم ا ٙنًٕضٕػبد انًمشس انذساع ٙانٕصٌ انُغج حيشاػب .6

 .ْذاف ٔيذٖ تًثٛهٓب داخم االختجبسانٕصٌ انُغجٗ نًغتٕٚبد األ حيشاػب .7

انتذسج يٍ  حْذاف ٔيغتٕٚبتٓب يغ يشاػبعئهخ فٗ ضٕء إَٔاع األانًجذئٛخ نأل خانصٛبغ .8

 .صؼتٗ األانانغٓم 

   خ.خبثدسان اإلاعئهخ انتٗ تؼتًذ ػهٗ انحذط ٔانتخًٍٛ فٗ االثتؼبد ػٍ األ حيشاػب .9

   خ.عئهخ انًختهفنتُٕع ثٍٛ أًَبط األا حيشاػب .11

ػهٗ كم  خخبثنلعئهخ انتٗ ٔلغ االختٛبس ػهٛٓب ٔتحذٚذ صيٍ اإل ٙتحذٚذ انشكم انُٓبئ .11

 .ئالع

  .عئهخ نهفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطلةاألح كذ يٍ يشاػبؤانت .12

 .خشاء انتؼذٚلداانُٓبئٛخ يٍ ندُخ ٔضغ االيتحبَبد ٔ خانًشاخؼ .13

   .خ انًختصخاػتًبد االيتحبٌ يٍ انهدُ .14
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 آلٌة تنفٌذ التقوٌم أو االمتحانات للطالب واالمتحانات والتصحٌح االلكترونٌة

 

o الطالب تقوٌم لنظام ومعلنة معتمدة الئحة إعداد. 

o الدراسً العام بداٌة منذ متحاناتاإل مواعٌد تحدٌد. 

o الممتحنٌن لجان تشكٌل. 

o الورقة قٌاس بنموذج الموضوعة للمعاٌٌر بقا  ط االمتحانٌة للورقة ودوري مبدئً تحلٌل 

 هٌئة أعضاء وأداء التعلٌمٌة والعملٌة المقررات لتطوٌر الراجعة والتغذٌة األمتحانٌة

 .التدرٌس

o المستهدفة التعلم واتجنل  وفقا المقرر لمخرجات األمتحان قٌاس. 

o الكترونٌة اختبارات إعداد. 

o و الجلوس أرقام –اإلجابة أوراق–متحاناال موعد مثل االمتحانات لمتابعة آلٌة وضع 

 .متحاناتاال نظام

o اإلمتحان درجات ومراجعة رصد نظام إعداد. 

o متحاناتالا مواعٌد من والتظلمات وياالشك لتلقً آلٌة إعداد . 

o لالمتحانات خارجً مقٌم تحدٌد. 

o لمقرر لمحتوى وشمولٌته موعده – نوعه – اإلمتحان فً الطالب آلراء استبٌان إعداد. 

o وبٌن ونٌهماومع التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن واالمتحانات الطالب تقوٌم ثقافة نشر 

 .الطالب

o المختلفة االمتحانات أسالٌب علً بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب. 

o االختبارات إعداد و الطالب تقوٌم كٌفٌة علً ونٌهماومع التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب 

 .االلكترونٌة

o األمتحانٌة الورقة تقٌٌم إستمارات استخدام كٌفٌة علً فللتعر عمل ورش إعداد. 

o األسئلة بنك واستخدام إعداد كٌفٌة علً التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب. 

o اإللكترونٌة اإلختبارات إستخدام كٌفٌة علً الطالب تدرٌب. 
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 أًَبط تقىيى انطالة 

 

   )انًستًزة(: االختببراث اندوريت أوال:

ٛبط ٔانتمٕٚى ٚٓذف انٗ تحذٚذ انًغتٕٖ انًؼشفٗ نذٖ انطبنت فٗ أخضاء ْٕٔ ًَظ يٍ أًَبط انم

 ٔٚغبػذ تدذد َشبط انطلة انفكشٖ ٔاػذادْى نلختجبساد انُٓبئٛخ ػهٗ يدبل انذساعخ ٔٚؼًم

 ءِ.تطٕٚش أدأيغتٕاِ انؼهًٗ  خانطبنت ػهٗ يؼشف

  ي:االختببر انُصف ثبَيب:

عجٕع يٍ األ حساعٗ ٔٚتى ػمذ ْزا االختجبس فٗ انفتشْٕ اختجبس ٚتى اخشاإِ فٗ يُتصف انفصم انذ

 .عجٕع انثبيٍ يٍ انفصم انذساعٗاأل خانغبثغ ٔحتٗ َٓبٚ

   :ُهبئيتان تثبنثب:االختببراث انُظزي

ٔتمذو نهتصحٛح ٔتتى ثؼذ االَتٓبء يٍ  خػُٓب كتبث خخبثػٍ اختجبساد تمذو نهطبنت نإل حْٗ ػجبس

 .ْذاف ٔانتٕصٛف انًغجك نهًمشستؼهى فٗ ظم األػًهٛخ تذسٚظ انًمشس نمٛبط َٕاتح ان

  :انُهبئيتشزوط االختببراث اندوريت وانُصف فصهيه وانُظزيه 

  ٙ.أٌ تكٌٕ يحذدح انٓذف : نهكشف ػٍ انًغتٕٖ انتحصٛهٗ انًؼشف .1

   .أٌ تكٌٕ فٗ انًٕضٕػبد انًذسٔعخ خلل انًُٓح .2

 .عهٕثٛخػٍ انتؼمٛذاد األ ح، ثؼٛذخأٌ تكٌٕ عٓهّ انصٛبغ .3

  .يتُبعجخ خ، ثدذأل يُظًٙأٌ تكٌٕ أثُبء انٕٛو انذساع .4

  .انمٛبط خأٌ تكٌٕ صبدل .5

 .انًضًٌٕ خ، يتُٕػخخبثاإل خعشٚؼ خأٌ تكٌٕ يٕضٕػٛ .6

  .أٌ تكٌٕ أعئهتٓب تحشٚشٚخ .7

   خ.ٔاضح خطجبػانٔ خأٌ تكٌٕ أعئهتٓب يطجٕػ .8
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 :انًهبو وانتكهيفبث

ضًٍ يتطهجبد اختٛبص انًمشس انذساعٗ أٔ  – بنٕاخجبد انتٗ ٚكهف انطلة ثٓبث نًبؤٚمصذ ثٓب اإل

ػُّ ثبعتخذاو خ داء ٔتمذٚى تغزٚخ ساخؼاأل أٚتى اػذادْب ٔأداء انطلة نٓب ٔتمذٚش ْز –أَشطتّ 

 ثشصْب يب ٚهٗ:  أال أٌ يٍ اْزِ انتكهٛفبد ػهٗ إَٔاع شتٗ يٍ انًٓبو  تحتٕ٘ خأعبنٛت يختهف

  ٗٓت يٍ دساعتّ.انطبنحم تًبسٍٚ أٔ تذسٚجبد تخص يٕضٕع يؼٍٛ اَت 

 تخص يٕضٕػبد انذساعخ ُٛخانجحث فٗ انٕٚت ػٍ يؼهٕيبد يؼ.  

 شزوط انًهبو وانتكهيفبث 

ثًؼُٗ أٌ ٚؼشف انطلة يب  ،فٗ رٍْ انطبنت ٚدت اٌ ٚكٌٕ انٓذف يٍ انتكهٛف ٔاضحبا  .1

 .َدبصِاانًطهٕة يُٓى 

  .انتكهٛف ثًب ٚتؼهًّ يٍ يحتٕٖ فٗ انًمشس خٚدت أٌ ٚذسن انطبنت ػلل .2

  ثكم يٍ: خانطبنت ثؼذد يٍ انتؼهًٛبد انًتؼهماػلو يٍ انضشٔسٖ  .3

  آخش يٕػذDeadline نتمذٚى انتكهٛف فٗ َفظ انٕٛو.   

  طشٚمّ تمذٚى انتكهٛف  

 انششٔط انٕاخت تٕافشْب فٗ انتكهٛف.  

 طشٚمخ أَدبص انتكهٛف.   

 خ.طشٚمخ تهمٗ انطبنت نهتغزٚخ انشاخؼ  

 .ذٚش أداء انطبنت نهتكهٛفيٍ انٕاخت ٔضغ يؼبٚٛش يحذدح نتم .4

 .طٕٚلا  أال ٚغتغشق حهٓب ٔلتبا  .5

ػٍ أٌ تكٌٕ راد يغضٖ ٔيؼُٗ نهطبنت  فضلا  ختتحمك فٗ يؼظى انتكهٛفبد ػُصش انًتؼ .6

 .نذّٚ إلَدبصْبخ ٔتثٛش انذافؼٛ

  .انًُبعجخ حٕل أدائّ فٗ انتكهٛفبد خٚدت عشػّ تضٔٚذ انطبنت ثبنتغزٚخ انشاخؼ .7

 .انًمشساد ثكم كهٛخ خطجٛؼٚتشن تٕصٚغ انُغت طجؼب ن .8
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    ت::االيتحبَبث انشفهيرابعب  

ٔانغشض يُٓب  خػُٓب دٌٔ كتبث خخبثاإل يُٓىٔٚمصذ ثٓب اختجبساد ٔأعئهخ تؼطٗ نهطلة ٔٚطهت 

ْٔٗ  ،سائٓى ٔأفكبسْىآنهًبدح انذساعٛخ ٔيذٖ لذستٓى ػهٗ انتؼجٛش ػٍ أَفغٓى ث ٓىيذٖ فًٓ خيؼشف

انحٕاس يغ انطلة ٚغتطٛغ ػضٕ ْٛئخ  خًش، ٔػٍ طشٚك يتبثؼانًغت انتمٕٚىتغتخذو ثكثشح فٗ 

  .انطبنت ػهٗ فٓى انًٕضٕع حانتذسٚظ أٌ ٚؼشف لذس

    ت:خبيسب:االيتحبَبث انعًهي

داء ٔيٍ انًٓى انطلة ػهٗ أداء يؼٍٛ ٔتحذٚذ يغتٕاْى فٗ خطٕاد ْزا األ نٗ تمٕٚىأْٗ تٓذف 

نٗ اًُتح انُٓبئٗ فمظ ػهّٛ أٌ ٕٚخّ اْتًبيّ أال ٚشكض ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ اْتًبيّ ثتمٕٚى ان

ختجبساد انؼًهٛخ ٚغتخذو ػضٕ َتبج ٔنتحمٛك انٓذف يٍ اإلاإل خأعهٕة انؼًم ٔانغهٕن أثُبء ػًهٛ

داء انزٖ ٚمٕو ثّ انطلة أثُبء انؼًم ثى نهًلحظخ نتغدٛم خطٕاد األ خْٛئخ انتذسٚظ ثطبل

  .نتمذٚش انًُتح انُٓبئٗ ٚغتخذو يمٛبعبا 
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 الكنتروالت 

  قواعد عامة فً ضوابط اإلشراف على الكنتروالت وأعمالها  :أوالً  

 

تعقدددد اإلمتحاندددات الدراسدددٌة بمقدددر الكلٌدددة، وٌحودددر اشدددترا  أي عضدددو مدددن السدددادة  -1

أعضددداء هٌئدددة التددددرٌس أو معددداونٌهم أو العددداملٌن بالكلٌدددة أو الجامعدددة فدددً أي عمدددل 

ب مدددن أي ندددوع حتدددى مدددن أعمدددال اإلمتحاندددات فدددً البرندددامف الدددذ  ٌكدددون لددد  فٌددد  أقدددار

 الدرجة الرابعة .

)أ( تجددددري جمٌدددددع االمتحاندددددات المشددددار إلٌهدددددا تحدددددت رئاسددددة  أ.د.عمٌدددددد الكلٌدددددة  -2

والددددرئٌس العددددام للكنتددددروالت وٌعاوندددد  فددددً ذلدددد   اتبصددددفت  الددددرئٌس العددددام لالمتحاندددد

السددٌد وكٌدددل الكلٌدددة المخدددتك ي وكٌدددل الكلٌدددة لشدددئون التعلدددٌم والطدددالب ، وكٌدددل الكلٌدددة 

 شراف المباشر على االمتحانات.لعلٌا والبحوث[  ، والذي ٌتولى اإلللدراسات ا

)ب( ٌفدددددوي السدددددٌد أ.د/وكٌدددددل الكلٌدددددة المخدددددتك فدددددً كافدددددة صدددددالحٌات العمٌدددددد -2

اإلدارٌددددة فددددً حالددددة صٌابدددد  ، وٌقتصددددر هددددذا التفددددوٌي علددددى أٌددددام لجددددان االمتحانددددات 

 المبٌنة فً الجداول المعلنة ، وٌنتهً التفوٌي بانتهائها.

وب السدددادة الدددزمالء أعضددداء هٌئدددة التددددرٌس بالكلٌدددة الحضدددور للقٌدددام ب عمدددال ٌتندددا -3

الكنتدددروالت ولالشدددراف الفعلدددً والمباشدددر علدددى المراقبدددة فدددً لجدددان االمتحاندددات وفقددداً 

 .للجدول الخاك بهذا الش ن ، والذي ٌصدر ب  قرار من السٌد أ.د.عمٌد الكلٌة 

لمدددادة ٌدددوم االمتحدددان المقدددرر ٌُراعدددى فدددً جمٌدددع ارحدددوال ضدددرورة حضدددور أسدددتاذ ا -4

 لهذه المادة.

ٌشددددكل عمٌددددد الكلٌددددة لجددددان ممتحنددددً البددددرامف المختلفددددة عنددددد الضددددرورة ووفقدددداً  -5

( مدددن الالئحدددة التنفٌذٌدددة مدددن قدددانون الجامعدددات وارحكدددام ارخدددر  71رحكدددام المدددادة)

 ذات الصلة .

 ٌخددددتك السددددٌد رئددددٌس الكنتددددرول بتوزٌددددع العمددددل علددددى السددددادة ارعضدددداء وفقدددداً  -6

لصدددالح العمدددل، وٌتدددولى اإلشدددراف المباشدددر علدددى تسدددٌٌر العمدددل الٌدددومً للكنتدددرول ، 

وعلٌددد  إخطدددار عمٌدددد الكلٌدددة بددد ي أمدددر أو مشدددكلة مدددن شددد نها أن تدددؤدي إلدددى إعاقدددة أو 

عرقلدددة العمدددل فدددً الكنتدددرول أو تددد خٌره وإقتدددراة التددددابٌر المناسدددبة ، وعلدددى السدددادة 
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النجددداة فدددً كددل مدددادة وماٌتصدددل بهدددا  رؤسدداء الكنتدددروالت إخطدددار عمٌدددد الكلٌددة بنسدددب

مدددن أمدددور قبدددل القٌدددام برصدددد الددددرجات حتدددى ٌمكدددن النودددر فدددً أمدددر دعدددوة اللجندددة 

 العامة للممتحنٌن لإلنعقاد.
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 أسئلة االمتحانات وحفوها استالم ثانٌاً :

ٌخدددددتك السددددددادة رؤسددددداء الكنتددددددروالت بتسدددددلم أسددددددئلة االمتحاندددددات فددددددً موارٌفهددددددا 

ن السددددددادة ارسدددددداتذة واضددددددعً االمتحانددددددات ، كمددددددا ٌختصددددددون بحفوهددددددا المغلقددددددة مدددددد

إلددددى ٌددددوم اإلمتحددددان مددددع ارخددددذ بكددددل سددددبل الحفدددداو علددددى السددددرٌة الواجبددددة. وٌددددتم 

تحرٌدددددر محضدددددر بفددددددي مودددددارٌف ارسددددددئلة ٌومٌددددداً وٌثبدددددت بدددددد  حالدددددة الموددددددروف 

ومدددددن قدددددام بفدددددي السدددددرٌة وٌدددددوافً أ.د. وكٌدددددل الكلٌدددددة لشدددددئون التعلدددددٌم والطدددددالب 

 .بهذا المحضر فً حٌن  أو أقرب وقت ممكن عمٌد الكلٌة
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 ثالثا : قواعد العمل بالكنتروالت واللجان المختلفة

 ) لجان الكنتروالت والرصد واإلشراف على المراقبة فى اإلمتحانات (

 

 .أماكن انعقاد لجان اإلمتحانات بمقر الكلٌة حسب الجداول والترتٌبات -1

الكنتدددددددرول بتوزٌدددددددع العمدددددددل بدددددددٌن السدددددددادة أعضددددددداء ٌخدددددددتك السدددددددٌد أ.د/ رئدددددددٌس  -2

 .الكنترول بما من ش ن  تحقٌق انضباط العمل

ٌدددددددتم خدددددددتم أوراق اإلجابدددددددة تحدددددددت إشدددددددراف أحدددددددد أعضددددددداء الكنتدددددددرول باسدددددددتخدام  -3

ن بكدددددل مقدددددرر علدددددى أن ٌنتهدددددى ذلددددد  قبدددددل الخدددددتم ومراعددددداة عددددددد الطدددددالب المقٌددددددٌ

 . بداٌة اإلمتحان ب سبوع

االمتحاندددددات ومطابقتهدددددا مدددددع اعدددددداد توقٌعدددددات  اسدددددتالم اوراق االجابدددددة مدددددن لجدددددان -4

 الطالب الحضور باللجان 

تسدددددلٌم اوراق االجابدددددة مدددددع وجدددددود عضدددددو الكنتدددددرول واسددددداتذة المقدددددرر الدراسدددددى  -5

لوحددددددددة التصدددددددحٌح االلكتروندددددددى لٌدددددددتم التصدددددددحٌح فدددددددى نفدددددددس ٌدددددددوم االمتحدددددددان 

 والحصول على نتائف التصحٌح 

اإلجابددددددة عنددددددد تمددددددام أعضدددددداء الكنتددددددرول المخددددددتك تسددددددلم أوراق ٌتددددددولى رئددددددٌس و -6

 .تصحٌحها ووضعها فى المكان المخصك رعمال الكنترول

تددددددددتم كافددددددددة ارعمددددددددال الخاصددددددددة بمراجعددددددددة أوراق اإلجابددددددددة وتسددددددددجٌل النتددددددددائف  -7

 .بحضور أصلبٌة أعضاء الكنترول

ٌدددددتم رصدددددد نتدددددائف اإلمتحدددددان فدددددى البرندددددامف الخددددداك بدددددالكمبٌوتر علدددددى أن ٌكدددددون  -8

 .ذل  من أوراق اإلجابات مباشرة
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 عا : طباعة ونقل وتوزٌع أوراق ارسئلةراب
 

قرهدددددا المحدددددددة التدددددى تطباعدددددة أوراق أسدددددئلة اإلمتحاندددددات فدددددى الفتدددددرة  تجدددددر  .1

إدارة الكلٌدددددة وذلددددد  بمعرفدددددة أحدددددد أعضددددداء لجندددددة الممتحندددددٌن للمقدددددرر الدددددذ  

ٌجددددددر  اإلمتحددددددان فٌدددددد  وٌراعددددددى أن ٌزٌددددددد عدددددددد أوراق ارسددددددئلة المطبوعددددددة 

للمقدددددررات % 5 ـفدددددى كدددددل مقدددددرر بدددددعلدددددى العددددددد المتوقدددددع دخولددددد  اإلمتحدددددان 

  % للمقررات ذات ارعداد الكبٌرة.11ذات ارعداد الصغٌرة و

ٌجددددددر  تعبئددددددة أوراق ارسددددددئلة فددددددى موددددددارٌف مغلقددددددة وموقعددددددة مددددددن السددددددٌد  .2

المقددددددددرروٌتم تسددددددددلٌمها للكنتددددددددرول المخددددددددتك  ىأ.د. عضددددددددو لجنددددددددة ممتحندددددددد

 .وفقاً رعداد الطالب داخل كل لجنة فرعٌة

بالمراقبدددددددة والمالحودددددددة أن ٌت كددددددددوا مدددددددن إحكدددددددام لسدددددددادة القدددددددائمٌن اعلدددددددى   .3

أو الموددددددددارٌف المسددددددددلمة إلددددددددٌهم قبددددددددل فضددددددددها صلدددددددق وتوقٌددددددددع الموددددددددروف 

ٌدددددددتم فدددددددي تلددددددد   اإلمتحدددددددان ، وال وتوزٌعهدددددددا علدددددددى الطدددددددالب فدددددددى لجدددددددان

علدددددى أمدددددر مدددددن السدددددٌد رئدددددٌس اللجندددددة  اً المودددددارٌف لتوزٌدددددع ارسدددددئلة إال بنددددداء

تقرار النوددددددددام اإلجابددددددددة علددددددددى الطددددددددالب واسدددددددد أوراقوبعددددددددد تمددددددددام توزٌددددددددع 

أوراق  فدددددى اً نهائٌددددداإلجابدددددة ٌجدددددر  التنبٌددددد  علدددددى الطدددددالب بحودددددر ، باللجندددددة 

 عدا إسم الطالب ورقم جلوس . ارسئلة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علدددددى السدددددادة رؤسددددداء اللجدددددان ورؤسددددداء الكنتدددددروالت العمدددددل علدددددى

أن ٌبدددددددأ اإلمتحددددددان فددددددى موعددددددده المحدددددددد دون تدددددد خٌر وإذا تدددددد خر 

بددددددددء اإلمتحدددددددان لسدددددددبب قهدددددددر  ٌضددددددداف مقددددددددار الوقدددددددت الدددددددذ  

 استغرق  الت خٌر إلى الوقت المحدد.
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 خامساً: أعمال المراقبة والمالحوة

 

التواجد أو المرور فى لجان اإلمتحان على أ  شخك ال صفة ل  فى ذل   ٌحور تماماً  .1

للجنة الطبٌة على تلبٌة الطلب عند اإلستدعاء من قبل رئٌس ٌقتصر مرور ارمن وا

 .اللجنة المختك بعد إخطار رئٌس الكنترول أو من ٌنٌب 

ٌقوم ب عمال المراقبة والمالحوة فى لجان اإلمتحان السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  .2

أكثر  وٌراعى أال ٌبقى أحد من السادة المراقبٌن أو المالحوٌن فى لجنة واحدةومعاونٌهم 

كما ٌراعى العمل على وجود عدد كاف من السادة المراقبٌن أو  من امتحان واحد

 .المالحوٌن كاحتٌاطى لإلستعانة بهم عند اللزوم

لجان الحضور والتوقٌع بالحضور بمقر  لمالحوٌن والمراقبٌنٌجب على كل من السادة ا .3

قل من موعد بدء ساعة كاملة على ارربع قبل المعدة لذل  اإلمتحان وفى الكشوف 

نى لهم الت كد تس، وٌتم إخطارهم بذل  وبمواعٌد اإلمتحان لٌ اإلمتحان ، وإال اعتبر صائباً 

من انضباط وترتٌب اللجنة ولٌمكنهم اإلشراف على دخول الطالب إلى أماكنهم وعدم 

 .اإلخالل بتنوٌم اللجان وخاصة أماكن المقاعد وترتٌبها

بة بمعرفة السادة المراقبٌن والمالحوٌن ، وذل  بعد ٌتم توزٌع أوراق ارسئلة واإلجا .4

الحصول على بطاقة الطالب أو ما ٌثبت شخصٌت  وتوقٌع  بالحضور فى الكشف 

عند أن ٌعٌدوا إلى الطالب بطاقت  والمخصك لذل  ، واإلحتفاو بها إلى نهاٌة اإلمتحان 

 .االمتحان جمع اوراق االجابة بمعرفتهم او استالمها من الطالب عند انهاءه 

أو المالحو من مسئولٌة المراقب  أ  اخالل بنوام اإلمتحان أو المقاعد أو ترتٌبها هو .5

الحفاو على ذل  طوال مدة اإلمتحان وإخراج الطالب الذ   المختك ، وعلى كل منهم

ٌخل بالنوام من لجنة اإلمتحان وإبالغ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة الفرعٌة وكذا أ.د/ رئٌس 

 .لمختك إلتخاذ الالزمالكنترول ا

إجابة واحدة ر  سبب من ارسباب ولكن ٌجوز  ورقة ال ٌجوز تسلٌم الطالب أكثر من .6

التالفة وٌتم تسلٌمها  وراقالتالفة قبل الكتابة فٌها على أن ٌحتفو بارالورقة استبدال 

 إلى السٌد رئٌس اللجنة مع بٌان نوع التلف وٌتم تسلٌمها إلى الكنترول اً وحصر اً عد

 .المختك لحفوها
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 لعدد ومطابقتها جمعها تم التً اروراق عدد من بالت كد مالحو أو مراقب كل ٌقوم .7

 أختام سالمة من ٌت كدوا أن والمالحوٌن المراقبٌن السادة وعلى الحاضرٌن، الطالب

 الطالب بٌانات إستٌفاء كتابة من الت كد وعلٌهم الطالب، توزٌعها على قبل اإلجابة أوراق

 .منهم جمعها عند علٌها جلوس ( ورقم )أسم 

 زمن خالل اإلجابة أوراق على المدون جلوس  ورقم الطالب اسم إخفاء تاماً  حوراً  ٌحور .8

 وذل  والغٌاب الحضور وإثبات لجنة كل فً جمٌعاً  الكراسات أعداد ضبط وٌتم االمتحان

 .لجنت  فً كل الفرعٌة اللجان رؤساء للسادة المباشر اإلشراف تحت كل 

 أو كتب ري الطالب اصطحاب باتاً  منعاً  ٌمنعوا أن والمالحوٌن المراقبٌن السادة على .9

 االمتحان ب داء لها عالقة ال أخر  أدوات أو أجهزة أي أو محمولة تلٌفونات أو مذكرات

 االمتحان بنوام لإلخالل محاوالت أي ٌمنعوا أن وعلٌهم ، االمتحان لجان لىإ معهم

 رئٌس السٌد فوراً  بها وٌبلغوا ، الش ن هذا فً مخالفات ٌةأ ٌضبطوا وأن ، والغش

 من أو الكلٌة عمٌد/د.أ السٌد اخطار علٌ  الذي الكنترول رئٌس وكذا المختك اللجنة

 .ٌنٌب 
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 تداول كراسات اإلجابة وتصحٌحها -سادساً :

 أو ٌتوجددددد  ٌدددددتم تسدددددلٌم أوراق اإلجابدددددة إلدددددى أسدددددتاذ المدددددادة لٌبددددددأ فدددددً تصدددددحٌحها -1

بهددددددددا بصددددددددحبة عضددددددددو مددددددددن الكنتددددددددرول إلددددددددى كنتددددددددرول مٌكنددددددددة اإلمتحانددددددددات 

، وتسدددددددددلم كافدددددددددة اروراق بعدددددددددد لتصدددددددددحٌحها آلٌددددددددداً فدددددددددور انتهددددددددداء االمتحدددددددددان

حتدددددى ٌدددددتم إعدددددالن النتدددددائف خدددددالل الوقدددددت المخدددددتك تصدددددحٌحها إلدددددى الكنتدددددرول 

 المحدد.

اإلجابدددددددة وتسدددددددجٌل كدددددددل حركدددددددة لهدددددددا هدددددددو مسدددددددئولٌة رئدددددددٌس  أوراقتنددددددداول  -2

وذلددددددد  مندددددددذ اسدددددددتالمها مدددددددن إدارة الكلٌدددددددة لتجهٌزهدددددددا الكنتدددددددرول المخدددددددتك ، 

علددددددى  اروراقسددددددتعداداً لالمتحددددددان وحتددددددى إعددددددالن النتددددددائف ثددددددم حفددددددو إوختمهددددددا 

 النحو المبٌن بهذه القواعد.

التدددددً سدددددلمت  روراقٌخصدددددك بكدددددل كنتدددددرول دفتدددددر خددددداك ٌسدددددجل فٌددددد  عددددددد ا -3

التددددددً جددددددر  روراق التابعددددددة لدددددد  ، وعدددددددد ا قددددددرراتمددددددن الم مقددددددرركددددددل لإلٌدددددد  

المختومددددددددة التالفددددددددة ،  أوراق اإلجابددددددددةواسددددددددتعمالها بالفعددددددددل ، وعدددددددددد  ختمهددددددددا

وعدددددددد الكراسدددددددات المختومددددددة المرتجعدددددددة مددددددن اللجدددددددان بسددددددبب صٌددددددداب بعدددددددي 

 الطالب.

اإلجابددددددة ، تحددددددت إشددددددراف السددددددٌد رئددددددٌس  أوراقبعددددددد إضددددددفاء السددددددرٌة علددددددى  -4

فددددددً الموددددددارٌف الخاصددددددة بهددددددا وٌدددددددون علددددددى  أوراق اإلجابددددددةالكنتددددددرول ، تعبدددددد  

التددددددً ٌحتوٌهددددددا وٌغلددددددق باحكددددددام وٌددددددتم التوقٌددددددع  اروراق كددددددل موددددددروف عدددددددد

علٌددددد  مددددددن السددددددٌد رئدددددٌس الكنتددددددرول المخددددددتك وٌراعدددددى أن ٌوضددددددع بدددددد  عدددددددد 

 كاف من أوراق ارسئلة.

االجابدددددددة أثنددددددداء  أوراقٌخصدددددددك بكدددددددل كنتدددددددرول دفتدددددددر آخدددددددر خددددددداك بتدددددددداول  -5

وٌدددددددتم تسدددددددلم  –االسدددددددتالم والتسدددددددلٌم مدددددددن السدددددددادة المصدددددددححٌن  –التصدددددددحٌح 

مدددددن السدددددادة ارسددددداتذة القدددددائمٌن  ،إلجابدددددة مدددددن الكنتدددددرول وإلٌددددد ا أوراقوتسدددددلٌم 

بعددددددد التوقٌددددددع باالسددددددتالم والتسددددددلٌم فددددددً )تصددددددحٌح ٌدو (بالتصددددددحٌح شخصددددددٌاً 

 كل مرة بدفتر التداول المشار إلٌ .
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االجابدددددة السدددددادة ارسددددداتذة المصدددددححون مسدددددئولون عدددددن كدددددل مددددداٌتعلق بددددد وراق  -6

هددددددا وإعادتهددددددا بمعددددددرفتهم التصددددددحٌح ، بمددددددا فددددددً ذلدددددد  نقلعنددددددد المسددددددلمة إلددددددٌهم 

شخصدددددددٌاً مدددددددن وإلدددددددى الكنتدددددددرول المخدددددددتك ، وذلددددددد  وفقددددددداً للفقدددددددرة السدددددددابقة ، 

تحدٌددددد الجددددزء الددددذي ٌخددددتك بدددد  كددددل مصددددحح فددددً ورقددددة المقرروٌتددددولى أسددددتاذ 

 اإلجابة.

السدددددادة رؤسددددداء الكنتدددددروالت مسدددددئولون عدددددن فدددددتح وصلدددددق الكنتدددددرول فدددددً كدددددل  -7

كنتددددرول ، كمددددا أنهددددم مددددرة ولهددددم فددددً هددددذا الشدددد ن اتخدددداذ كددددل ماٌضددددمن سددددالمة ال

عدددددددن انتودددددددام وسدددددددرٌة العمدددددددل داخدددددددل الكنتدددددددرول ، وعلدددددددٌهم ابدددددددالغ مسدددددددئولون 

أو مددددددن ٌنددددددوب عنددددددد    -السددددددٌد أ.د.عمٌددددددد الكلٌددددددة الددددددرئٌس العدددددددام لالمتحانددددددات 

ب ٌدددددة مالحودددددات فدددددً هدددددذا الشددددد ن ضدددددماناً لحسدددددن سدددددٌر العمدددددل ،  -عندددددد صٌابددددد  

 وتحقٌقاً للصالح العام.

ٌدددددددة بالكلٌدددددددة إخطدددددددار السدددددددٌد أ.د/عمٌدددددددد علدددددددى السدددددددادة رؤسددددددداء ارقسدددددددام العلم -8

الكلٌددددددددة ب سددددددددماء السددددددددادة المسددددددددند إلددددددددٌهم تصددددددددحٌح المددددددددواد الداخلددددددددة فددددددددً 

وذلدددددد  بعددددددد موافقددددددة مجلددددددس )لجددددددان التصددددددحٌح (اختصدددددداك أقسددددددامهم العلمٌددددددة 

لمخددددددتك مسددددددبقاً حتددددددى ٌمكددددددن اتخدددددداذ اإلجددددددراءات القانونٌددددددة السددددددتكمال االقسددددددم 

 للقانون. الموافقة على أسماء المصححٌن واعتمادها وفقاً 

علددددددى السددددددادة الددددددزمالء رؤسدددددداء ارقسددددددام ، والقددددددائمٌن بالتدددددددرٌس أن ٌخطددددددروا  -9

السددددددددددادة رؤسدددددددددداء الكنتددددددددددروالت ب سددددددددددماء السددددددددددادة ارسدددددددددداتذة أو السددددددددددادة 

بوقددددددت  ء فددددددى اعمددددددال االمتحاندددددداتدالبددددددالمشدددددداركٌن لهددددددم فددددددً التصددددددحٌح قبددددددل 

كدددددافً حتدددددى ٌتسدددددنى اتخددددداذ الدددددالزم فدددددً هدددددذا الشددددد ن ، و بمجدددددرد بددددددء تدددددداول 

 موافدددددداةعلددددددى السددددددادة رؤسدددددداء الكنتددددددروالت ٌجددددددب اإلجابددددددة لتصددددددحٌحها  قأورا

مكتدددددب السدددددٌد أ.د.عمٌدددددد الكلٌدددددة ببٌدددددان عدددددام بدددددذل  فدددددً موعدددددد صاٌتددددد  أسدددددبوع 

علددددددى ارقددددددل قبددددددل بدددددددء االمتحانددددددات ، حتددددددى ٌتسددددددنى اتخدددددداذ الددددددالزم فددددددً هددددددذا 

الشدددددد ن ، وٌحوددددددر حوددددددراً مطلقدددددداً أن ٌنفددددددرد مصددددددحح واحددددددد بتصددددددحٌح ورقددددددة 

مدددددن الودددددروف ، وٌجدددددب أن ٌشدددددار  فدددددً تصدددددحٌح كدددددل كاملدددددة تحدددددت أي ودددددرف 

 .ورقة إثنان على ارقل مشاركة  فعلٌة 
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 قواعد التولم من نتائف االمتحانات -سابعاً :

 خمسدددددة عشددددددرلكدددددل طالدددددب الحددددددق فدددددً الددددددتولم مدددددن نتٌجددددددة امتحانددددد  خددددددالل  -1

مددددددن إعددددددالن النتٌجددددددة ورقٌدددددداً أو الكترونٌدددددداً ، وذلدددددد  باعتبارهددددددا  ٌومدددددداً  (15)

 دارٌا.إقراراً 

بعدددددد  لشدددددئون التعلدددددٌم والطدددددالب الكلٌدددددة وكٌدددددلتسدددددلم التولمدددددات إلدددددى مكتدددددب أ.د/ -2

مقددددددررمتولم لكددددددل  جنٌهدددددداً  مائددددددة( 111)سددددددداد رسددددددوم جدٌددددددة الددددددتولم بواقددددددع 

 للقواعد المتبعة. ، وفقاً فٌ 

بتصدددددددنٌف وترتٌدددددددب التولمدددددددات  وكٌدددددددل الكلٌدددددددة المخدددددددتكٌقدددددددوم مكتدددددددب أ.د/  -3

رقددددددام الجلددددددوس وأللبرنددددددامف وعمددددددل الكشددددددوف بهددددددا مرتبددددددة ومسلسددددددلة وفقددددددا 

 وٌبٌن بها تارٌخ التولم.

ٌقددددددوم أ.د/ عمٌددددددد الكلٌددددددة بالت شددددددٌر علددددددى التولمددددددات واحالتهددددددا إلددددددى رئددددددٌس  -4

 الكنترول المختك.

سددددددبوع أٌقدددددوم رئدددددٌس وأعضددددداء الكنتدددددرول المخدددددتك بفحدددددك الدددددتولم خدددددالل  -5

ثددددم الددددرد علٌدددد  لمكتددددب وكٌددددل الكلٌددددة المخددددتك موضددددحا  مددددن تددددارٌخ إسددددتالم 

 .اب هذا الرد بها الرد على التولم واسب

 ٌقوم أ.د/ عمٌد الكلٌة باعتماد نتٌجة التولمات. -6

ٌددددددتم اعددددددالن نتٌجددددددة الددددددتولم واطددددددالع المددددددتولم علٌهددددددا بواسددددددطة إدارة شددددددئون  -7

 الطالب بالكلٌة واخطار الجامعة بالتعدٌالت فور االنتهاء منها.
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 ثامناً : أحكام عامة

رقام جلوس الطالب بصورة إعالن أبادارة الكلٌة على قسم شئون التعلٌم والطالب  .1

 .واضحة وواهرة بالطرق المقررة وقبل اإلمتحان بوقت كاف 

موحد للحاالت المرضٌة  جكما ٌراعى اإللتزام بقواعد مجلس الجامعة فى إعداد نموذ  .2

فى حاالت اإلعتذار للمري ، معتمدة من اللجنة الطبٌة المختصة ، وٌراعى اإلقتصار 

لحاالت المرضٌة التى تستوجب ذل  ، أو بالنسبة فى تشكٌل اللجنة الخاصة على ا

للطلبة المحكوم علٌهم أو الموضوعٌن فى سجون عقابٌة ، على أن ٌقتصر ذل  على 

 . من ٌتم إحضاره إلى مقر الكلٌة

ٌراعى توفٌر الوروف المالئمة للطالب فى أداء اإلمتحانات وعدم التساهل مع حاالت  .3

ة الفوضى اثناء االمتحانات واتخاذ ماٌلزم من او الشغب واثار الغش أو الشروع فٌ 

 اجراءات قانونٌة لذل  .

ٌوافى كل من السادة الزمالء ورؤساء وأعضاء الكنتروالت وأعضاء هٌئة التدرٌس  .4

 واإلدارات وارقسام المختلفة بالكلٌة بنسخة من هذه القواعد للعلم بها والعمل بموجبها

ارعمال الواردة فى تل  القواعد لكل من ٌراعى اإللتزام بالتنحى عن أ  عمل من  .5

ٌتصل بحكم عمل  برابطة قرابة من أ  نوع حتى الدرجة الرابعة ب حد الطالب ، وذل  

ب حكام القانون والالئحة التنفٌذٌة مع إخطار السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة بذل  إلتخاذ  التزاماً 

 الالزم

 رار كال فٌما ٌخص على جمٌع ارقسام واإلدارات بالكلٌة تنفٌذ هذا الق .6
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قائمة اآلداءات واإلجراءات المتبعة داخل لجان النوام والمراقبة العامة 

 )الكنترول(

 قسام العلمٌةلجان التسلٌم والتسلم ومتابعة ار -أوالً:

 المؤشر م

 ختم الكراسات / أوراق اإلجابة وتسلٌمها للمالحوٌن. 1

 لصعوبات.اإلشراف علً سٌر االمتحان لتٌسٌر ا 2

 تسلم موارٌف ارسئلة واإلمتحان واالطمئنان علً سرٌتها. 3

4 
تسلٌم موارٌف ارسئلة والكراسات /  أوراق اإلجابة والت كد من مطابقة بٌاناتها لجدول االمتحان 

 قبل اإلمتحان بربع ساعة.

 الحضور.تسلم أوراق اإلجابة من المالحوٌن فً مقر اللجان بعد عدها ومطابقتها لكشوف  5

6 
توقٌع المصححٌن علً استالم كراسات اإلجابة فً حافوات مبٌن بها اسم المادة، عدد اروراق، 

 أسماء المصححٌن، تارٌخ التسلٌم، التارٌخ التقدٌري إلعادتها.

 استالم كراسات اإلجابة بعد تصحٌحها وعدها ومطابقة العدد مع الموضح بحافوات التسلٌم. 7

 المصححٌن علً كراسات اإلجابة. الت كد من توقٌع 8

 استالم نموذج إجابة لإلمتحان التحرٌري مع استالم الكراسات المصححة. 9

 تدوٌن ارعذار واٌقافات القٌد. 11

 أساتذة المقررات الدراسٌة أثناء ت دٌة الطالب اإلمتحان فٌها. )تواجدهم( التنبٌ  علً حضور 11

 التصحٌح.متابعة تسلم أوراق اإلجابة بعد  12

 متابعة سرعة التصحٌح واإلنتهاء من . 13

 .او العملى  الفصلٌةاالعمال مراجعة التوقٌع علً كشوف الشفوي أو  14
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 لجان الرصد -ثانٌاً:

 المؤشر م

 الت كد من توقٌع المصححٌن فً المراٌا مقابل سؤال كل منهم 1

 راسة اإلجابة الت كد من كتابة مقام الدرجة التحرٌري علً صالف ك 2

 مراجعة كراسة اإلجابة من الداخل للت كد من تصحٌح جمٌع جزئٌات ارسئلة. 3

 جمع درجات ارسئلة ومطابقتها مع الدرجة المبٌنة علً صالف الكراسة. 4

 مراجعة الجمع الخارجً علً مرآة الغالف 5

 تصحٌح أخطاء الجمع وتوقٌع رئٌس الكنترول علً التصوٌب. 6

 جات كراسات اإلجابة فً كشوف رصد المقرر بعد استٌفاء المراجعةرصد در 7

 مراجعة جمٌع اجراءات الرصد من البداٌة للنهاٌة لمرتٌن تالٌتٌن.  8

9 
استٌفاء توقٌعات أعضاء لجنة الرصد علً الكشوف فً كل مرحلة من المراجعات 

 الثالث.

 الفصلٌة. استالم كراسات العملً وكشوف نتائف الشفهً وارعمال 11

 الت كد من اعتماد كشوف درجات العملً والشفهً  11

 مراجعة كراسات العملً كما سبق فً النوري 12

 تسجٌل نتائف العملً والشفهً وارعمال الفصلٌة فً كشوف رصد المقرر. 13

14 
جمع درجات النوري والعملً وكتابة التقدٌروحساب الوحدات لكل مقرر فً الكشف 

 الخاك ب  

 أعداد إحصائٌة بنتٌجة الطالب موزعة بنسب التقدٌرات من واقع كشوف الرصد الٌدوٌة. 15

 تسجٌل النتائف فً الكنترول شٌت الٌدوي بعد المراجعات وأعداد اإلحصائٌة. 16

 تسلٌم الكشوف الٌدوٌة لكنترول الكمبٌوتر 17

 طباعة كشوف الدرجات المفصلة لكل مقرر للمراجعة 18

 لرصد الٌدوي مع الكمبٌوتر مرتٌن علً ارقل مراجعة ا 19

 التوقٌع علً مراجعة الرصد بعد مطابقة النسختٌن الٌدوٌة وااللكترونٌة. 21

 مطابقة اإلحصائٌة الٌدوٌة بنوٌرتها اإللكترونٌة بعد الرصد اآللً 21

 رصد مقررات التخلف فً الكنترول شٌت قبل بداٌة اإلمتحان. 22
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 نتائف الطالب الباقٌن ومن الخارج قبل رصد الغٌابرصد  23

 رصد الغٌاب من واقع كشوف التوقٌع وحافوات الغٌاب بعد مطابقتهما. 24

 تدوٌن ارعذار بالكنترول شٌت والنتائف السابق النجاة فٌها 25

 الطالب المتغٌبون ب عذار ٌدون أمام  صائب بعذر 26

 ٌدون أمام  )حرمان( مع تسجٌل رقم وتارٌخ القرار.الطالب الصادر ضده قرار ت دٌبً  27

 عري النتائف علً لجان الممتحنٌن التخاذ قرارات حٌال النتائف صٌر المقبولة. 28

 عدم اجراء أي تعدٌل فً كشوف الرصد أو اإلعالن مع عدم الكشط واستخدام المزٌالت.  29

 ال ٌعمل عضو هٌئة تدرٌس واحد فً أكثر من لجنة رصد 31
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 لجان النوام والمراقبة العامة )الكنترول(اعالنات منشورة داخل مقر  -ثالثاً:

 المؤشر م

 معاٌٌر اختٌار رئٌس الكنترول 1

 معاٌٌر اختٌار رؤساء اللجان والمالحوٌن 2

 جداول اإلمتحانات 3

 تشكٌل أعضاء الكنترول 4

 قواعد سٌر العمل داخل لجان اإلمتحان 5

 ات التعامل فً حاالت الغشاجراء 6

 قواعد واجراءات استالم اوراق ارسئلة بالشكل المعتاد. 7

 قواعد واجراءات استالم أوراق ارسئلة بنوام ارصلفة.  8
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 (والمهام اردوار  لجان النوام )دور توصٌفتاسعا : 

 

 -:االيتحبَبث عهى افزنإلش انعهيب انهجُت :أوال  

 -:انهجُت يهبو

 ضوء فى بالكلٌة والتقوٌم القٌاس منظومة تطوٌر نحو تاجراءإ واتخاذ توصٌات اصدار -

 .الصلة ذات والقوانٌن اللوائح

 لالمتحانات المنظمة والقواعد تااإلجراء وضع -

 .الشامل التقوٌم متطلبات لتحقٌق والبشرٌة المادٌة الكلٌة إمكانات حصر -

 االمتحانات سٌر عملٌة إلدارة الالزمة االحتٌاجات توفٌر -

 .الكنتروالت تلك أعضاء وكذالكل برنامج   الكنترول رؤؤساء اختٌار معاٌٌر وضع -

 فى مهامهم أداء فى المقصرٌن لمعاقبة وقوانٌن لوائح على ٌرتكز للمحاسبة نظام وضع -

 .والتقوٌم القٌاس منظومة

 .بالكلٌة والتقوٌم القٌاس منظومة متابعة تااءرواج العمل خطط اعتماد -

 -:اآللً التصحٌح منوومة فى التدرٌس ئةهٌ أعضاء مهام توصٌف: اً ثانٌ

 رئٌسٌة مهام ثالث الى االمتحانٌة للعملٌة الزمنٌة احلرالم حسب تدرٌس هٌئة عضو مهام تنقسم

 -:تىاآل فى تتمثل

 -:االختبار اجراء قبل ما مهام

 المستهدف Bubble Sheet اإلجابة نماذج مع التعامل قواعد على الطالب تدرٌب✓

 الواجب االحتٌاطات همأ وتوضٌح ، االختبار أسئلة على الطالب استجابات رصد فى مهادااستخ

 خطاءلأل ورسوم ،وصور، نماذج عرض مع صحٌح بشكل االستجابات تلك تسجٌل فى مراعاتها

 االستجابات تقدٌرتلك فى عواقب من علٌها ،وماٌترتب نماذجال تلك مع التعامل فى الشائعة

 .اآللً التصحٌح وبرامج أجهزة خالل نم عدمه من صحتها مدى على والحكم

 من عقدها ٌتم والتً االمتحانات عمالأل التحضٌرٌة واالجتماعات ، الدورات فى المشاركة✓

 فى وحدة القٌاس والتقوٌمبالتنسٌق مع  العلٌا الدراسات ولشئونالطالب  لشئون الكلٌة وكالتى قبل

 األسئلة راقأوو اإلجابة نماذج مع عاملالت قواعد على والمراقبٌن ، المالحظٌن السادة تدرٌب

 خالٌا تظلٌل ،وطرٌقة الطالب بٌانات مراجعة حٌث من اآللً التصحٌح منظومة على تعتمد التً
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 الصلة بمفردات ذات الخٌارات أو لبدائلل الصحٌح التظلٌل طرٌقة وكذا للطالب االكادٌمى الرقم

 .اإلجابة نموذج فى االختبار

 الشكلٌة المواصفات به محدده من مجلس الكلٌة معتمد أسئلة نموذج وفقا االختبار إعداد✓

 الصلة ذات المقالٌة األسئلة وكذا المختلفة بأنماطها الموضوعٌة األسئلة مفردات كتابة فى والفنٌة

 .المقرر توصٌف واقع من تحقٌقها المراد التعلم بنواتج

 ٌتم أسئلة نموذج من أكثر وجود حال وفى ، ا  وورقٌ ٌا  الٌكترون وحفظه التصحٌح مفتاح إعداد✓

 .مستقلة والٌكترونٌة ورقٌة ملفات فى بها الخاصة التصحٌح مفاتٌح إعداد

 الطالب عدادإل وفقا الكلٌة مطبعة فى االختبار أسئلة راقأو تصوٌر إجراءات على االشراف✓

 .الطالب شئون من الصادرة المعلومات قواعد واقع ومن للمقرر الدارسٌن

 .الممتحنٌن محضر لجان بها مرفق األسئلة وراقأ تسلٌم✓

 .االختبار لهاواٌتن سوف التً األسئلة ونمط المقرر لطبٌعة المناسب التصحٌح نموذج إعداد✓

 القٌاس وحدة مع ونابالتع والتأكد الطالب إعداد وفقا اإلجابة ورق تصوٌر على شرافاإل✓

 .اآللً التصحٌح لمواصفات هقتومطاب اإلجابةورق  تصوٌر جودة من بالكلٌة والتقوٌم

 .المختص الكنترول لىإ األسئلة راقأو تسلٌم✓

 أكثر وجود حال فى المختص الكنترول عضو مع نوابالتع األسئلة لنماذج والتصنٌف الفرز✓

 .أسئلة نموذج من

وحدة القٌاس والتقوٌم مع التوقٌع علً اقرار فتح مظروف نموذج  الى اإلجابة نماذج تسلٌم✓

 .فً حضور ممثلً لجنة ممتحنً المقرر اإلجابة

  .لالختبار المقرره الزمنٌة الفترة ثناءأ مهام

 .الطالب على األسئلة راقأوو اإلجابة نماذج تسلٌم عملٌات انتظام حٌث من اللجان متابعة✓

 .اإلجابة نموذج مع التعامل وكٌفٌة االختبارللطالب تعلٌمات وضوح مدى من التأكد✓

 .االختبار مفردات بمحتوى الصلة ذات الطالب تاستفسار على الرد✓

 نماذج وتوزٌع وتسلم تسلٌم عمالأو السٌر خطوط متابعة فى المختص الكنترول مع كةالمشار✓

من نموذج  أكثر وجود حال فى سلفا علٌه والمتفق الصحٌح بالشكل الطالب لجان على األسئلة

  .اسئلة
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 لالختبار ًالزمن المد  انتهاء مابعد مهام

 .المختص الكنترول من الطالب إجابات راقأو استالم✓

 نموذج من ورقٌة نسخه بها مرفق اإلجابة راقأو وتسلٌم والتقوٌم القٌاس وحدة الى التوجه✓

 .اإلجابة

 خاصة مجلد فى لها االلكترونٌة واالرشفة اإلجابة راقولأل الضوئى المسح عملٌة متابعة✓

 .بالمقرر

 -: التالٌة لممارساتل اوفق والمراقب المالحو مهام

 والمراقبٌن المالحوٌن اختٌار معاٌٌر. 1

 .الثالثة الدرجة حتً الطالب من أقارب لهم لٌس - 

 .والشفافٌة والحٌاد بالموضوعٌة ٌتسمون - 

 .واألمانة بالصدق ٌتصفون -

 .الطالب مع التعامل فً والهدوء بالحزم ٌتسمون -

 المفاجئة أو الحرجة المواقف فً راالقر اتخاذ وسرعة حسن - 

 والمسئولٌات المهام. 2

 .والختامٌة الدورٌة االمتحانات لالعمال عدادلإل التحضٌرٌة االجتماعات حضور✓

 .اللجان موقع بتحدٌد الصلة ذات السٌر خطوط على التوقٌع✓

 .الكنتروالت من األسئلةو اإلجابة راقأو استالم✓

 المرفقات فى ةالموضح االختبار لتعلٌمات قاوف اإلجابة ورقو األسئلة راقأو وتنظٌم فحص✓

 .اإلجابةو األسئلة راقأو لملف

 تعلٌمات وفقا اإلجابةو األسئلة نموذج حسب الطالب على اإلجابةو األسئلة راقأو توزٌع✓

 .االختبار

 .القومى والرقم الجامعٌة البطاقات واقع من الطالب هوٌة مراجعة✓

 الخاصة الخانات تظلٌل أو وتسوٌد صحٌح بشكل خصٌةالش لبٌاناتهم الطالب تعبئة متابعة✓

 .اإلجابة نموذج فى لها المخصصه األماكن فى االكادٌمى بالرقم

 فى تسجٌله ماتم والرقم االكادٌمى مع باالسم ماٌتصل خاصة الطالب بٌانات تطابق مراجعة✓

 .اإلجابةورق 
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 وفقا الجلوس أماكن نظٌمبت الصلة ذات االختبار بداٌة فى الطالب استفسارات على الرد✓

اللجنة  فى واسئلة إجابة نموذج من أكثر وجود حال فى الكنترول من لٌهر إالمشا ٌحالصح الترتٌب

 علٌها المتفق القواعد وفقا صحٌح بشكل اإلجابات لبدائل الطالب تظلٌل أو تسوٌد من التأكد الواحدة

 .التحضٌرٌة االجتماعات فى

 .والحضور الغٌاب كشوف فى الطالب توقٌعات جمع✓

 الغائبٌن بالطالب محاضر تحرٌر✓

 .الصلة ذات الحصر كشوف فى ذلك الى واالشارة والغائبٌن الحاضرٌن الطالب حصر✓

 ذات واألدلة الشواهد وتوثٌق ضبط مع الفعل بذلك قامت التً للحالة غش محاضر تحرٌر✓

 .المحاضر لتلك كمرفق الصلة

 للكنترول حصرها من االنتهاء بعد الغش حاالت رومحاض والحضور الغٌاب قوائم تسلٌم✓

 .المختص

 .المختص للكنترول األسئلةو اإلجابة راقأو تسلٌم✓

 .الغش ومحاضر والحضور الغٌاب قوائم على التوقٌع فى اللجان مراقب مراجعة✓

 العملٌة سٌر حالة به موضح للمشرف العام علً الكنتروالت تقرٌر رفع اللجان مراقب ٌتولى✓

 االختبارات فى واالنتهاء البدء وقت انتظام بمدى صلة ذات احصائٌات به مرفق تحانٌةاالم

 الفٌزٌائٌة االختبارٌة البٌئة فى الضعف جوانب همأو. والغٌاب الحضور ونسب الغش وحاالت

 .والطالب المالحظٌن بٌن التعامل دابآو الطالب جلوس وأماكن والتهوٌة اإلضاءة حٌث من

فى  الطبٌة والخدمات باالسعافات لالستعانه توجٌهات من ماٌلزم اتخاذ جانالل مراقب ٌتولى✓

 .االختبارات أداء ثناءأ ذلك تتطلب حاالت ظهور حال

 اترواالستشا التدرٌب منسق مهام ثالثاً:

 .بالكلٌة الطالب تقوٌم لنظم األخالقً المٌثاق تفعٌل متابعة✓

 .االلكترونٌة تاواالختبار اآللً التصحٌح نظمةأ تطبٌق لقواعد االرشادى الدلٌل تفعٌل متابعة✓

 المعاٌٌر و األهداف ضوء المختلفة،فً التقوٌم أدوات إعدادو وبناء تصمٌم فً المشاركة✓

 .بالكلٌة المختلفة امجرالب اترلمقر المحددة

 امجرالب اترلمقر المحددة المعاٌٌر و األهداف ضوء فً األسئلة بنوك تحدٌث متابعة✓

 المختلفة
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 .المختلفة بصورها التقوٌم و القٌاس ألدوات إلكترونٌة بٌانات قاعدة شاءإن✓

 التغذٌة آلٌات وتطبٌق ات،راالختبا نتائج تحلٌل و اإللكترونٌة، االمتحانات تطبٌق متابعة✓

 .إلٌها الحاجة حال التصحٌحٌة اءتراإلج التخاذ اجعةرال

 .والتقوٌم القٌاس جالبم خاصة علمٌة اترومؤتم نقاشٌة وحلقات عمل ورش تنظٌم✓

 .التقوٌم منظومة جوانب لمختلف تدرٌبٌة كوادر إعداد✓

 

 الفنً والدعم التكنولوجٌة الخدمات منسق مهام  :رابعاً 

 .اآللً التصحٌح لمنظومة الالزمة والمعدات األجهزة توصٌف فً المشاركة✓

 .بالكلٌة األسئلة بنوك بإدارة الخاصة والخوادم الربط شبكات إدارة✓

 .المختلفة تشغٌلها ضاعأو فى اإللكترونٌة اتراالختبا وتوزٌع اجرإخ✓

 .اإللكترونً للتصحٌح القابلة اتراالختبا وتوزٌع اجرإخ✓

 اآللً التصحٌح أجهزة وادارة بتشغٌل الخاص الفنً الدعم✓

 .والنهائٌة االستطالعٌة اتراالختبا بنتائج الخاص الفنً الدعم✓

 .التقنً التدرٌب على افراإلش✓

 اترواالختبا اآللً التصحٌح منظومة مع للتعامل الفنٌٌن تأهٌل اتردو فى المشاركة✓

 .االلكترونٌة

 المتقدم حصاءواإل  رأال استطالعات وحدة منسق مهام  :خامساً 

 التدرٌس، هٌئة المستفٌدٌن )أعضاء آراء استطالع أدوات وبناء البٌانات وتصنٌف جمع

 والتقوٌم القٌاس حدةو ،  الندوات،  التدرٌبٌة اترالدو،  عملال رشووعن )  الطالب اإلدارٌٌن،

 .االلكترونٌة اتراالختبا،  اآللً التصحٌح،  األسئلة بنوك وتحكٌم بناءا ، وخدماته

 اإلحصائى التحلٌل مرحلة أنشطة

 .أىرال استطالع نماذج مفردات تكوٌد✓

  .اإلحصائٌة امجرالب أحد على منهم المستقصى استجابات إدخال✓

 االستبٌانات قوائم وصدق ثبات من التحقق. 

 .مرحلة كل فى أىرال استطالعات نتائج وتحلٌل استخالص✓

 .التقارٌر إعداد لجنة مسئول على التحلٌل نتائج عرض✓
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 التقارٌر إعداد مرحلة أنشطة

 .الوحدة تقارٌر من المستفٌدة الجهات تحدٌد✓

 .التقارٌر إعداد من المرجوة األهداف تحدٌد✓

 .مرحلة كل فى أىرال استطالع نتائج عن الدورٌة التقارٌر دادإع✓

 .المشروع أنشطة عن الدورٌة التقارٌر إعداد فً المشاركة✓

 ارسئلة بنو  وحدة منسقمهام   :سادساً 

 االمتحانٌة الورقة مواصفات على التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب اتردو تنظٌم فً المشاركة✓

 .االختبارٌة والمفردة

 .األسئلة بنوك مع التعامل اترمها على التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب فً كةالمشار✓

 .األسئلة بنوك فً األسئلة مفردات ادخال فً التدرٌس هٌئة أعضاء تقدم مدى متابعة✓

 .والمتخصصٌن اءرالخب قبل من اجعةرالم ونتائج المفردات تحكٌم متابعة✓

 .تحكٌمها وطرق االختبارٌة المفردات انتاج خطوات توضح ارشادٌة دلةأ انتاج✓

 .العلمٌة األقسام من معتمده صالحٌات وفقا البنوك مع التعامل لاللٌات منظمة قواعد وضع✓

 التفكٌروتحقق فً علٌا اترمها تقٌٌس مفردات بتكاراب الصلة ذات الجدٌة الممارسات تعزٌز✓

 .وضرورٌة هامه تعلم نواتج

 لالمتحانات مةالمنو بالقواعد االعالم لجنة مهامسابعاً: 

 والصفحة الرسمٌة التواصل مواقع عبر االمتحانات ب عمال ماٌتصل كل نشر اللجنة هذه تتولى

 : التالٌة رواالمح وفقا الكلٌة لموقع الرسمٌة

 .والنهائٌة الفصلٌة اتراالختبا مواعٌد لواجد نشر✓

 .الٌها الوصول وطرق اتراالختبا أماكن توضح دعائٌة ولوحات مخططات إعداد✓

 .الصلة ذات األخالقٌة والمخلفات الغش بعقوبات تعرٌفى دلٌل نشر✓

 .المختصة الجهة اجعةروم التظلمات تقدٌم طرق ٌوضح تعرٌفى دلٌل نشر✓

 .للكلٌة الرسمً الموقع على النتائج نشر✓

 

  .االمتحانات نتائف من والتولمات و االشك تلقى لجنة مهامثامناً: 

 الكلٌة عمٌد من نظاما له المخولة الصالحٌات وفقا طالبال لشئون الكلٌة وكٌل ٌتولى

 بالعملٌة الصلة ذو واالدارٌٌن والشعب الكنتروالت رؤؤساء من اللجنة تلك أعضاء تشكٌل



                                                                                                                   
  

 31  (15) 22188204فاكس: - (15)221888424 -22188424ت:  - 5102 / 8 / 52لكية ُمعمتدة من الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد بتارخي 

 
 

 خالل من الطالب نتائج من الطالب وتظلمات ىأوشك فً والبت التلقى تتولى ان على االمتحانٌة

 اللجنة تلك مهام وتتمثل المتخصصه اللجان عبر ومعلنه رسمٌة قنوات

 ومواقع الرسمٌة المواقع عبر ومعلن محدد زمنى مدى خالل الطالب وتظلمات ىأوشك تلقى✓

 .االجتماعى التواصل

 الكلٌة وكٌل وبحضور رسمً اجتماعى خالل اللجنة أعضاء على ىأوالشك عرض ٌتم✓

 .الطالب لشئون

 .بالكلٌة العلمٌة المجالس على ٌعرض رسمً تقرٌر فً الشكوى فً البت بنتائج اللجنة تتقدم✓

 .رسمً وبشكل بالكلٌة الرسمٌة االعالم قنوات عبر الطالب الى ىأوبالشك البت نتائج ارسال✓

مراجعة  حٌث من المقدمة الشكوى فً الطالب حق ثبوت حال فً الرسمٌة اءتراإلج اتخاذ✓

 .ماٌلزم التخاذ اقبةرالم ولجان الكنتروالت رؤؤساء
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 ، التصحٌح ومراجعة الطالب أعمال وتقٌٌم ودقٌقة للتصحٌح عادلة معاٌٌر توافرتوجد ضرورة ل

،  الطالب أعمال تقٌٌم وعدالة وضوح وضمان المحتملة األخطاء مسببات كل استبعاد وضرورة

 المتحانات اإللكترونً التصحٌح عن عملٌة والمسئولٌات المهام توصٌف بالتالى ٌجب أن ٌتم

تل   وتتمثل النجاح من قدر كبرأتضمن  حتى ، تتم نأ ٌنبغً التً تاواإلجراء ، الطالب

 -: ٌلى فٌما المسئولٌات

 واالمتحانات تراالمقر عدد ٌتضمن تقرٌر إعداد والطالب التعلٌم لشئون كلٌةال وكٌل ٌتولى -1

 الفصول من اسًرد فصل كل خالل مقرر كل فً الطالب وعدد لٌا  آ تصحٌحها فترضالم

 .سًراد عام بكل سٌةارالد

 هٌئة أعضاء من ومستشارٌه الفنٌٌن المركز اءرخب خالل من والتقوٌم القٌاس مركز ٌنظم -2

 هٌئة أعضاء للسادة الالزم التدرٌبوكذلك الوحدة الفرعٌة للقٌاس والتقوٌم بالكلٌة،  التدرٌس

 تصمٌم طرق التدرٌب وٌشمل ، الكترونٌة بطرق الطالب امتحانات عن المسئولٌن التدرٌس

 الفنٌة الخطوات وباقً اإلجابة نموذج إعداد وكٌفٌة اإلمتحانات وأنواع االمتحانٌة الورقة

 المفردة وصٌاغة إعداد كٌفٌة أٌضا التدرٌب ٌشمل ما. كالنتائج دقة لضمان الالزمة

 والتقوٌم القٌاس وحدة شاركت أن ٌمكن ، المفردات تلك تحدٌث كٌفٌة وكذلك ،ختبارٌةاال

 نواتج لقٌاس المختلفة والطرق الحدٌثة اإلمتحانات نظم على طالبال تدرٌب ًف بالكلٌة

 .التعلم

 صحٌحة بطرٌقة علٌه اإلجابة وكٌفٌة االمتحان أداء على طالبه بتدرٌب مادة كل أستاذ ٌقوم  -3

 اإلجابة شٌت على بٌاناته كتابة وكٌفٌة ، التجرٌبٌة واالمتحانات السنة عمالأ امتحانات خالل

 . صحٌحة بطرٌقة اتراالختٌا وتحدٌد

 بالصورة االمتحان سئلةأ الممتحنٌن لجنة أعضاء مع بالتنسٌق االمتحان المادة أستاذ ٌعد -4

 سٌتم الذى اإلجابة نموذج ضوء وفى ، المجال هذا فً اعىرت نأ ٌنبغً التً والمواصفات

 األخطاء من ٌةاالمتحان الورقة خلو اعاةرم مع اإللكترونً التصحٌح وحدة مع علٌه االتفاق

 علٌه، التدرٌب تم بما وباالسترشاد النتائج دقة لضمان المتشابهة أو المتكررة اترواالختٌا

 .اإلجابة نموذج أٌضا   ٌعد كما
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اإللكترونً بكنترول مٌكنة  التصحٌح ووحدة ةالكلٌ تحددها التً -ت المواصفا اتباع ٌجب -5

 وفً ، الجودة معاٌٌر مع وبالتوافق الداخلٌة نظملل طبقا   األسئلة ورقة وشكل لتنسٌق -االمتحانات

 المقرر أهداف جمٌع تغطً وأن األسئلة اررتك عدم اعىرٌ األسئلة، بنك من األسئلة اختٌار حالة

 ٌتم أن على سؤال كل صعوبة مدى وتحدٌد األسئلة بنك لمحتوٌات المستمر التحدٌث مع التعلٌمٌة

 لالمتحان نموذج من أكثر إعداد ٌمكن ، المحددة الصعوبة مستوٌات كل من األسئلة اختٌار

 وعدد الصعوبة درجة فً متطابقة النماذج تكون أن اعىروٌ اللجان فً الغش حاالت لتالفً

 .لإلجابة الالزم والزمن األسئلة

 وتظلٌلهم الطالب كتابة من بالتأكد اقبٌنروالم المالحظٌن السادة ٌقوم االمتحان عقد ثناءأ -6

 . صحٌحة ٌقةبطر لبٌاناتهم

 فً الطالب عنها ٌجٌب تصمٌمات أو مسائل أو ةمقالٌ اءزأج على االمتحان احتواء حالة فً -7

 الطالب، أعمال وتقٌٌم االمتحان بتصحٌح الممتحنٌن لجنة تقوم اإلجابة، ورقة من آخر جزء

 مقالٌةال األسئلة درجات إدخالب الكنترول أعضاء ٌقوم ، الكنترول إلى اإلجابة اقرأو وتعاد

 هً لتصبح  (Bubble Sheet)اإلجابة ورقة إلى التقلٌدٌة بالطرق المصححة اءزواألج

 جمع ٌكون أن ا  أٌض وٌمكن ، كاملة التحرٌري االمتحان درجات على المحتوٌة الوحٌدة الورقة

 . الكنترول ٌقرره لما وفقا   درجات مةقائ فً ٌدوٌا   التحرٌري اءزأج درجات

 وكذلكBubble Sheets  اإلجابة اقرأو المادة أستاذ ٌتسلم المتحانا من نتهاءاإل بعد -8

 الموعد فً بها وٌتوجه الكنترول من (ستاذاأل رغبة حالة فً (المختلفة بنماذجه األسئلة شٌت

 تقدٌم مع ،ٌرافقه أحد أعضاء الكنترول المختص  اإللكترونً التصحٌح مركز إلى (المحدد

تقوم وحدة  ، والت مٌن النقل اتٌامكان وتوافر لها التصرٌح لةحا ًوف ، اإلجابة نماذج من نسخة

 مباشرة الكنترول من اقراألو بتجمٌعبكنترول مٌكنة االمتحانات   اإللكترونً التصحٌح

 .ثانٌة واإلعادة للتصحٌح

 اقراألو تسلم ثم والتقٌٌم اإللكترونٌة اءةرالق عملٌات اءربإج اإللكترونً التصحٌح وحدة تقوم -9

 تواجد وٌكون ، عضو الكنترول المسئول لىا  إوالكترونٌ ا  ورقٌ النتائج ومعها المحدد لموعدا فً

 .اإللكترونً التصحٌح أثناء امٌا  زإل غٌر التدرٌس هٌئة عضو

 العملًواالمتحان  الفصلٌة عمالاألفً  الطالب درجات كشوف بتسلٌم المقرر ستاذأ قومٌ -11

 (UMSللكنتروالت) منصة جامعة عٌن شمس الرقمٌة والشفهً أو رصدها الكترونٌا  على 

 المختصة الجهات الى وتسلٌمها كاملة النتٌجة اجرواستخ ى الدرجة التحرٌرٌةلتها إضافإ لٌتولى

 .عالنهاإ قبل اجعتهارلم
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 عند لٌهاإ للرجوع التصحٌح نتائج من الكترونٌة بنسخة اإللكترونً التصحٌح وحدة فظتحت -11

 . منها ٌتقادم ما حذف ٌمكنها حٌث اسٌٌنرد عامٌن ترةف خالل لذلك الحاجة

 ومعدل المقرر نتٌجة على اإللكترونً التصحٌح عملٌة مردود بتقٌٌم المقرر أستاذ ٌقوم -12

 تحسٌن فً لالستخدام التوصٌات وترفع األقسام لسامج فً النتائج وتناقش الطالب انجاز

 . اإللكترونً التصحٌح منظومة

 غٌر متحاناتالا نظم تطبٌق على المترتبة النتائج اسةرد والتقوٌم لقٌاسا وحدة تولىت -13

 كل من استفادة أقصى لضمان المقترحة بالتعدٌالت والتوصٌة الممارسات وتقٌٌم تقلٌدٌةال

 .الجٌدة الممارسات وتعمٌم ممارسة

 وتعاد تخدمةالمس غٌر اإلجابة اقروأو األسئلة اقرأو تجمٌع ٌتم األسئلة، بنوك على للحفاظ -14

 من نسخ توزٌع ٌتم وال التصحٌح ونموذج اإلجابة اقربأو الكنترول وٌحتفظ المقرر أستاذ إلى

 .الكلٌة داخل أخرى لجهات االمتحان اقرأو

 الكنترول من أزٌتج ال ءبكنترول مٌكنة االمتحانات جز اآللً التصحٌح وحدة تعتبر -15

 وفقا بها المعمول باالمتحانات العمل واعدقل ا  وفق البٌانات وسرٌة منأ حٌث من المركزي

 .الصلة ذات المنظمة القوانٌن

 قواعد إدارة وكذا الطالب إجابات لنماذج لكترونٌةاإل رشفةاأل اآللً التصحٌح وحدة تتولى -16

المالحظٌن  السٌر خطوط وكذا الممتحنٌن ولجان المستوٌات والبرامج نتائج احصائٌات ،البٌانات

 .االمتحانٌة العملٌة على اقبٌنمروال

 معmanually ٌدوى انتقائً بشكل التعامل الممتحنٌن ولجان الكنترول من لجنة تتولى -17

 طرٌقة حٌث من فنٌة سبابأل معه التعامل من التصحٌح أجهزة تتمكن لم التً اإلجابة اقرأو

 .بٌاناته دقة ومدى الطالب استجابة
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 التصحٌح اإللكترونى دور لجان النوام والمراقبة فى منوومة

بناءاً على الجدول الزمنى لإلمتحانات، ٌقوم أعضاء الكنترول بإستالم إستمارات اإلجابة  .1

من مقر وحدة القٌاس والتقوٌم طبقاً رعداد الطالب المسجلة فى كل مقرر،وذل  إلعتمادها 

 بختم الكنترول.

تذة المقرر ضرورة ترتٌب عند إستالم الكنترول )روراق ارسئلة ( ٌجب الت كٌد على أسا .2

اروراق بحٌث تحتو  كل لجنة فرعٌة داخل لجنة اإلمتحان على النماذج المختلفة 

 لإلمتحان) حال تعدد النماذج (.

على أساتذة المقررات إستالم عدد من أوراق اإلجابة لعمل نماذج اإلجابة وفقاً لعدد نماذج  .3

مع أوراق إجابة الطالب لتنفٌذ عملٌة أسئلة اإلمتحان وتسلٌمها لوحدة القٌاس والتقوٌم 

 التصحٌح عقب إنتهاء اإلمتحان، وٌحور نهائٌاً ثنى ااروراق أو تدبٌسها.

على رئٌس الكنترول توعٌة السادة المالحوٌن بالت كٌد داخل اللجنة على أن كل طالب ل   .4

 اإلجابةالحق فى إستالم ورق إجابة واحدة فقط ، ومسئولٌت  الحفاو علٌها. وعلى أفضلٌة 

( أو الشطب فى اإلستمارة Correctorمع عدم إستخدام قلم التصحٌح ) بالقلم الرصاك،

 أو تولٌل إجابتٌن فً نفس السؤال.

باإلضافة إلى ذل  ، ٌقوم الكنترول بالت كٌد على السادة المالحوٌن ب همٌة توقٌع اإلسم  .5

ت كد من كتابة بٌانات وذل  للبوضوة على أوراق إجابة الطالب فى المكان المخصك لذل .

 الطالب كاملة علٌها .

الت كٌد على السادة المالحوٌن بالتنبٌ  على الطالب بكتابة اإلسم ورقم الجلوس على أوراق  .6

 ارسئلة، وجمعها مع أوراق اإلجابة فى نهاٌة اإلمتحان.

  حدٌد أتبعد إنتهاء اإلمتحان ٌقوم أعضاء الكنترول بفرز اإلستمارات لتحصر أعدادها و .7

مشاكل فٌها ) عدم تولٌل رقم الجلوس أو رقم النموذج مثالً (، ومن ثم ترتٌبها تبعاً 

لنموذج ارسئلة لٌتم تصحٌحها فى وحدة القٌاس والتقوٌم فى وجود أحد أعضاء الكنترول 

وممثالً رحد أعضاء لجنة ممتحنى المقررمع توفٌر نسخة من قائمة أسماء الطالب 

 المسجلٌن للمقرر. 
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 تخطٌطى ٌوضح مراحل اعمال الكنتروالت رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البداٌة

 استالم أ.د. رئٌس الكنترول أوراق اإلجابة لالمتحانات النورٌة للبرنامف المنوط ب 

 اروراق صٌر الصالحة اروراق

 جودة اروراق( –الت كد من جودة وصالحٌة اروراق )عدد اروراق 

 الفصل الدراسً –المستو   –البرنامف  –التارٌخ  –تختٌم اروراق 

 ى مجموعات فً موارٌفٌتم تقسٌمها إل

 مالحوو اللجنة –مراقب اللجنة  –فً موعد االمتحان تسلم إلى رئٌس اللجنة 

توقٌع المالحو  –حصر الغٌاب  –توزٌع أوراق اإلجابة بواسطة المالحوٌن  –التحقق من إثبات الشخصٌة للطالب 

 على اروراق

 ة للطالب وٌتم الت كد من ارعداد وتسلم إلى المراقببنهاٌة االمتحان تجمع أوراق اإلجابة وٌسلم إثبات الشخصٌ

 ٌقوم الكنترول بحصر اروراق والغٌاب وصلق اروراق من أجل تسلٌمها للمصحح

أو أن تسلم من خالل عضو الكنترول المختك إلى كنترول مٌكنة االمتحانات ... تسلم اروراق رستاذ المادة بإٌصال للتصحٌح

 إلجراء التصحٌح اإللكترونًبوحدة القٌاس والتقوٌم 

الحصول على النتٌجة  –تغذٌة الحاسب  –رصد الدرجات ومراجعتها  –لفي السرٌة  –بعد التصحٌح تعاد اروراق للكنترول 

 التقدٌرات -النهائٌة 

 إعالن النتٌجة –اعتماد النتٌجة  –عمٌد الكلٌة  –العري على وكٌل الكلٌة 

 النهاٌة
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 المراجع:

 انؼبنٙ. انتؼهٛى طلة أداء نتمٕٚى انًتًٛضح نهًًبسعبد انًشخؼٙ انتمٕٚى يٛثبق .1

 (.انؼهٛب عبد انذسايشحهخ انجكبنٕسٕٚط،  ( انضساػخ نكهٛخ انذاخهٛخ نلئحخا .2

 

 


