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  جامعة املنـــيا
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  حدة ضمان اجلودة واالعتمادو
 

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

Faculty of Engineering 

  أعمال الكنرتوالت ملرحله البكالوريوس
  

   ارار ن اد اذ ادور د  ادرااروت ون ارق  ن م ل

  . اود ن س 
  

  مهام أعضاء الكنرتول 

  

من الطالب  قعاً حده على االقل وكشف الحضور مووا أسئلة وبھ ورقھ األسئلةومظروف  اإلجابةاستالم اوراق  - ١

 التسلیم استمارات الغیاب والتأكد من عدد االوراق طبقاً لعدد الحضور وتدون كل االرقام فى كشف كذلك و

 . اللجنةمراقب م ویوقع علیھا عضو ھیئھ التدریس والتسل

 الكنترول  ةبمعرف اإلجابةیتم وضع االرقام السریھ على كراسات  - ٢

 بعد توقیعھم فى كشف التسلیم والتسلم بالكنترول  االمتحانالى لجنھ  اإلجابةیتم تسلیم كراسات  - ٣

 اإلجابةاالمتحان مرفقاً بھا نموذج  ةمن جمیع أعضاء لجن ةمن المصححین موقع اإلجابةیتم استالم أوراق  -٤

 . والعملى والشفوى ةوكشوف درجات أعمال السن

  تصحيح ورصد الدرجات فى الكنرتول  ةدق آلية

  

  ةالرقمی ةالتفقیط مع الدرج ةویتم مطابق اإلجابة ةلكراس ىات على الغالف الخارجالتأكد من مجموع الدرج - ١

 الكنترول  ةالداخلیھ على كل سؤال ویصحح أى خطأ رقمى بمعرف

لیتم  ةبالكراس ةاالمتحان إن كان ھناك أجزاء غیر مصحح ةوتستدعى لجن األسئلةالتأكد من تصحیح جمیع  - ٢

 تصحیحھا 

 مرتین على االقل  بالمراجعةالبیانات  قاعدةجات على رصد الدر صحةالتأكد من  - ٣

 الرجوع لنموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحیح  - ٤

 للسید االستاذویتم تقدیمھا   والمراجعةاعمال التصحیح والرصد  انتھاءبعد  ةعمل االحصائیات االجمالی - ٥

نسب النجاح فیھا عن المتوسط  تقللتى والنظر فى المقررات ا لشئون التعلیم والطالب الكلیةوكیل /  الدكتور

ورؤساء االقسام العلمیھ مع عرض  الدراسیةالالزم بالتنسیق مع لجان الفرق  واتخاذ ةالعام لنتائج الفرق

   . لالعتماد الكلیةللعرض على مجلس  الكلیةعمید / السید االستاذ الدكتور لتحسین تلك النتائج على ا اقتراح

   

   الكليةعميد             ليم والطالب                                         لشئون التع الكليةوكيل 

  مجال الدين على ابو اد /د.أ       حممد حممود نصر                                              / د .أ       
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  والتخلص منهااإلجابة بأوراق  االحتفاظأليه 
  

   .ده س وات ط  ً ام اظ رات 
  

 كنتروالت الداخل  ةالحالی الدراسیة للسنة اإلجابةتحفظ كراسات  - ١

للعام الحالى داخل غرفھ الحفظ لكنترول مرحلھ البكالوریوس  ةالسابق الدراسیة اإلجابة للسنةتحفظ كراسات  - ٢

 .الطالب لشئون التعلیم و الكلیةوكیل  /بجوار مكتب السید االستاذ الدكتور 

 . بالكلیةداخل غرفھ الحفظ  ةلثالث سنوات االخرى السابقلاإلجابة تحفظ كراسات    - ٣

   بفرمھا بعد مضى خمس سنوات من تاریخ االمتحاناإلجابة یتم التخلص من كراسات  -٤

  

   ليةالكعميد              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          

  مجال الدين على ابو اد /د.أ    حممد حممود نصر                                                 / د .أ       



  
    

  

Tel: +2 (086)  2362083- 2348005  - 2364420     Fax: (086) 2346674 
E. mail / CIQAP_ENG_MIN@YAHOO.COM 

 

  جامعة املنـــيا
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  أعمال الكنرتوالت ملرحله الدراسات العليا 
  

  ادرا رار ن اد اذ ادور د ا أء اروت  م ل ن 

 س ا ن دو.  
  

  مهام أعضاء الكنرتول 

  

من الطالب  على االقل وكشف الحضور موقعاً  ةواحد أسئلة ةورق بةو األسئلةومظروف  اإلجابةاستالم اوراق  - ١

 التسلیم استمارات الغیاب والتأكد من عدد االوراق طبقاً لعدد الحضور وتدون كل االرقام فى كشف كذلك و

 . اللجنةالتدریس مراقب  ةھا عضو ھیئوالتسلم ویوقع علی

 الكنترول  ةبمعرف اإلجابةعلى كراسات  ةیتم وضع االرقام السری - ٢

 بعد توقیعھم فى كشف التسلیم والتسلم بالكنترول  االمتحان ةالى لجن اإلجابةیتم تسلیم كراسات  - ٣

 اإلجابةفقاً بھا نموذج االمتحان مر ةمن جمیع أعضاء لجن ةمن المصححین موقع اإلجابةیتم استالم أوراق  - ٤

 .والعملى والشفوى  ةوكشوف درجات أعمال السن

  آلية دقة تصحيح ورصد الدرجات فى الكنرتول 

  

ویتم مطابقة التفقیط مع الدرجة الرقمیة   التأكد من مجموع الدرجات على الغالف الخارجى لكراسة اإلجابة - ١

 ول الداخلیھ على كل سؤال ویصحح أى خطأ رقمى بمعرفة الكنتر

وتستدعى لجنة االمتحان إن كان ھناك أجزاء غیر مصححة بالكراسة لیتم  التأكد من تصحیح جمیع األسئلة - ٢

 تصحیحھا 

 التأكد من صحة رصد الدرجات على قاعدة البیانات بالمراجعة مرتین على االقل  - ٣

 الرجوع لنموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحیح  - ٤

للسید االستاذ عمال التصحیح والرصد والمراجعة  ویتم تقدیمھا أتھاء عمل االحصائیات االجمالیة بعد ان - ٥

عمید الكلیة / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث للعرض على  السید االستاذ الدكتور / الدكتور 

  . للعرض على مجلس الكلیة لالعتماد 

   

   الكليةعميد                                                الدراسات العليا والبحوثلشئون  الكليةوكيل 

  مجال الدين على ابو اد /د.أ                                                    هشام فتحى على حامد/ د .أ       
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  والتخلص منها  أليه االحتفاظ بأوراق اإلجابة
  

ت ارا ظم ا  ًوات ط س ده  .  
  

 الكنترولداخل  والسابقة للسنة الدراسیة الحالیھ اإلجابةتحفظ كراسات  -١

 .الحفظ بالكلیة  ةداخل غرف ةثالث سنوات االخرى السابقلل اإلجابةتحفظ كراسات    -٢

   بفرمھا بعد مضى خمس سنوات من تاریخ االمتحان اإلجابةیتم التخلص من كراسات  -٣

  

  عميد الكلية                           يا والبحوث                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العل

  مجال الدين على ابو اد /د.أ      هشام فتحى على حامد                                             / د .أ           

  


