
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @

<�]‚Âc<íß¢l÷æ�ßÓÖ]æ<l^Þ^vjÚ÷]<ØéÖ� 

  
���������� �

�ز��������	�/د.	 �

�����א������א������������ �

� �

���אد� �

�/د�� ������!�"����� �

�/د���'&�%��$#�ز �

� �

� ,��+�א�*() �

������/�א�&.%��&-�/د �

� �

������0��3�4א��3���1وא��01+ �

�/�د���'&�%��$#�ز �

� �

����&�و!��5"��ن�א�6د5 �

�8-(������/د��	� �
� �

�!�5�������4&�و!��5"��ن�א�6د�5و��'�9א�� �

�/د�� ������!�"����� �

 



 إدارة االمتحانات والكنتروالت والئحة التظلماتدلیل 

                                                               -         - ٢

 

@ @

@ @

    ا��تو�ات

  ٣  تم�يد

سالة جامعة املنيا �ة و رر   ٤  ؤ

سالة ال�لية �ة و رر   ٤  ؤ

  ٥  قواعد عامة

ة #متحانات   ٩  رال�ي�ل التنظي*( لفر�ق ادا

ة #متحانـــــات  ن شــــــئو – وكيـــــل ال�ليـــــة –عميــــــد ال�ليـــــة (رم�ـــــام فر�ـــــق ادا

اسات العليا   أعـضاء –ئـ@س الكن=ـ>ول ر – غرفة #سـئلة –رالطالب والد

ة الطبيــــــــــة – وحــــــــــدة التقــــــــــو�م ونظــــــــــم #متحانــــــــــات –الكن=ــــــــــ>ول   –ر Iدا

  ) مالحظ الOPنة– مراقب الOPنة – Nمن املدLي –نالشئو القانونية 

١١  

مايخص #متحانات (نالباب اVUامس من قانو تنظيم اOUامعات 

Zس   )روالتد

٢٥  

  ٣١  قواعد وضع اسئلة #متحانات

اق وكراسات #جابةإجراءات ت رداو أو   ٣٤  ل

  ٣٦  الOPان اVUاصة

  ٣٨  لجداو #متحانات

  ٤٠  eعليمات حفظ النظام داخل OUان #متحانات

قة #متحانية   ٤٣  رمواصفات الو

  ٤٦  أساليب تقو�م الطالب

Zس فيما يتعلق بالتقو�م   ٤٩  رأخالقيات عضو gيئة التد

  ٥٣  حاناتىإجراءات الش�او والتظلم من نتائج #مت

Zس والتعلم (آليات التقو�م بال�لية  رآلية تحقيق اس=>اتيجية التد

Zس والتعلم والتقو�م –والتقو�م   –ر آلية Lشر اVUطة #س=>اتيجية للتد

pط #متحانات بنواتج التعلم املسlmدفة   آلية التأكد من عدالة –رآلية 

   -   آلية توثيق نتائج #متحانات - التقو�م 

٥٨  
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é¸‡ï@ @

ـــي تطـــو�ر التعلـــ�م  ـــة والعالم�ـــة واالحت�اجـــات القوم�ـــة ف    اســـتجا�ة للمتغیـــرات اإلقل�م�

نواالرتقاء بجودته صدر القرار الجمهور �القانو رقم   بإنشاء الهیئة ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(&

 ٢٠٠٧لــسنة ) ٢٥(&القوم�ــة لــضمان جــودة التعلــ�م واالعتمــاد ، والقــرار الجمهــور رقــم 

  .هیئة�الالئحة التنفیذ�ة لل

 بتـار�خ )١٨(تم انشاء وحدة ضمان الجودة �:ل�ـة التر>�ـة النوع�ـة �مجلـس :ل�ـة رقـم    

 ، وقد تم اعتماد قـرار انـشاء وحـدة ضـمان الجـودة �:ل�ـة التر>�ـة النوع�ـة ١٣/٤/٢٠٠٦

٣٠/٤/٢٠٠٦�مجلس الجامعة بتار�خ .  

ت ضـمان الجـودة    وتطب�قا للـوائح الهیئـة القوم�ـة لـضمان الجـودة واالعتمـاد فـإن وحـدا

معــاییر االعتمــاد وتقــد�م :افــة الخــدمات �الكل�ــات مــسئولة عــن تخطــ�C ومتا�عــة تنفیــذ 

  .االستشار�ة والتنفیذ�ة لضمان الجودة واالعتماد �الكل�ة

هذا الدلیل الذ& �ـشرح آل�ـات ولـوائح الكل�ـة وحدة ضمان الجودة واالعتماد �الكل�ة وتقدم 

L والئحــة الــش:او والتظلمــات �الكل�ــة ، وتتوجــه الوحــدة فــي إدارة االمتحانــات والكنتــروالت

�الش:ر والتقدیر لكل من ق�ادات الكل�ة وأعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة وأعـضاء 

&الجهــاز اإلدار والطــالب الــذین ســاهمو فــي تطــو�ر الكل�ــة وتطبیــN نظــم الجــودة بهــا �مــا 

  .شار:ة المجتمع�ة �الكل�ة�حقN االرتقاء �منظومة التعل�م وال�حث العلمي والم
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bïå¾a@óÉàbu@óîûŠ@ @

نتسعى جامعة المن�ـا أن تكـو لهـا م:انتهـا العلم�ـة والمتمیـزة محل�ـا ودول�ـا ، حیـث تقـدم 

ًتعل�ما عـالي الجـودة ، ول�احثیهـا أفـضل الفـرص النتـاج �حـث علمـي �م:ـن مـن التنـافس 

& ، والظهیــر الــصحراو ، &دول�ــا ، :مــا تــسعى لتنم�ــة الر�ــف المــصر والمنــاطN العــشوائ�ة

وجذب رجال األعمال والصناعة لیتخذوا من الجامعة شر�:ا �م:نهم مـن تحقیـN المنافـسة 

  .محل�ا وعر>�ا ودول�ا

bïå¾a@óÉàbu@óÜb�Š@ @

تلتزم جامعة المن�ـا بتحقیـN رؤ�تهـا مـن خـالل تقـد�م تعلـ�م فعـال یواكـب متطل�ـات العـصر 

ــى المن ــال متمیــزة قــادرة عل ــا فــي وذلــك إلعــداد أج� ــا وعر>� افــسة فــي أســواق العمــل محل�

قمجــاالت محــددة ، :مــا تلتــزم �ــالتفو فــي ال�حــث العلمــي والتكنولوج�ــا وتنفیــذ المــشار�ع 

  .ال�حث�ة التي تساهم في مواجهة التحد�ات التي تواجه محافظة المن�ا وصعید مصر

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@óîûŠ@ @

ة متمیـزة فـي المجـاالت النوع�ـة تم:نهـا نتسعى الكل�ة ألن تكـو لهـا م:انـة علم�ـة و�حث�ـ

  .ٕمن  المنافسة محل�ا واقل�م�ا

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@óÜb�Š@ @

Lتلتزم الكل�ة بتحقیN رؤ�تها من خالل تقد�م خدمة تعل�م�ة تر>و�ة و�حث�ة �مستو جـودة 

  ق�ضمن توفیر خر�ج قادر على تلب�ة متطل�ات سو العمل
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àýa@À@óàbÈ@‡ÈaíÔpýì�åÙÜaì@pbäbzn@ @

 أو معـــاونیهم أو التـــدر�س هیئـــة أعـــضاء الـــسادة مـــن عـــضو أ& اشـــتراك �حظـــر •
 التـي الفرقـة فـي االمتحانـات أعمـال من عمل أ& في الجامعة أو �الكل�ة العاملین

  .الرا�عة الدرجة حتى نوع أ& من أقارب فیها له ن�:و
�أعمــال للق�ــام حــضورال �الكل�ــة التــدر�س هیئــة أعــضاء الــزمالء الــسادة یتنــاوب • 

 ًوفقـا االمتحانـات لجـان فـي المراق�ـة علـى والم�اشـر الفعلـي ولإلشـراف الكنتروالت
 ، الكل�ـة عمیـد.د.أ الـسید من قرار �ه �صدر والذ& ، الشأن بهذا الخاص للجدول

 ًوفقـا یوم�ـا Lأخـر :ل�ـات مـن المنتدبین التدر�س هیئة أعضاء السادة توز�ع و�تم
 .الشأن هذا في �صدر لقرار

 المادة لهذه المقرر االمتحان یوم المادة أستاذ حضور یراعى •
 مـن أكثـر واحدة لجنة فى المالحظین أو المراقبین السادة من أحد ی�قى أال یراعى •

  واحد امتحان
 :احت�ـاطى المالحظـین أو المراقبین السادة من :اف عدد وجود على العمل یراعى •

   اللزوم عند بهم لإلستعانة
 والكل�ــات الجامعــة إدارة مــع التنــسیN یــتم نالمراقبــو أعــداد فــى جــزع حــدث إذا •

 فــى الــنقص حالــة فــى المالحظــین أو المــراقبین مــن الكل�ــة حاجــة لــسد المختلفــة
�مقـر بـذلك خاصـة :ـشوف فـى وانـصرافهم حضورهم اث�ات ن�:و أن على األعداد 

 وتجنـب الـشأن هذا فى اإلنض�اf لضمان وذلك عملهم جهات إلى وتبلغ اإلمتحان
  العلوم :ل�ة إلى اإلنتقال ثم األصلى العمل مقر إلى التوجه فى الوقت ض�اع

 والتوق�ـــع الحـــضور الـــسا�قة الفقـــرة فـــى المـــذ:ور�ن الـــسادة مـــن :ـــل علـــى یجـــب •
 األقـل على :املة ساعة قبل إلیها المشار الكشوف وفى اإلمتحان �مقر �الحضور

 و�مواعیــد بــذلك إخطــارهم و�ــتم ، غائ�ــا اعتبــر ٕواال ، اإلمتحــان بــدء موعــد مــن
 نـصف قبـل ن�:ـو أن فیجـب اإلمتحـان لجنة داخل الفعلى تواجدهم أما ، اإلمتحان

 وترتیــب انــض�اf مــن التأكــد لهــم لیتثنــى اإلمتحــان موعــد مــن األقــل علــى ســاعة
 بتنظـ�م اإلخـالل وعـدم أمـاكنهم إلـى الطالب دخول على اإلشراف ول�م:نهم اللجنة
  وترتیبها لمقاعدا أماكن وخاصة اللجان
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• Lأو المراقــب مــسئول�ة هــومن ترتیبهــا أو المقاعــد أو اإلمتحــان بنظــام اخــالل أ 
hمنها :ل وعلى ، المختص المالح iٕواخـراج اإلمتحـان مـدة طوال ذلك على الحفا 
 اللجنــة رئــ�س/ د.أ الــسید ٕوا�ــالغ اإلمتحــان لجنــة مــن �النظــام یخــل الــذL الطالــب
   الالزم إلتخاذ المختص رولالكنت رئ�س/ د.أ و:ذا الفرع�ة

 حــسب والمالحظــین المــراقبین الــسادة �معرفــة واإلجا�ــة األســئلة أوراق توز�ــع یــتم •
 وتوق�عـه شخـصیته یثبـت مـا أو الطالـب �طاقـة على الحصول �عد وذلك ، األحوال

 :مـا اإلمتحـان نها�ـة إلـى بهـا واإلحتفـاi ، لـذلك المخصص الكشف فى �الحضور
 إلـى �عیـدوا أن الحالـة هـذه فـى وعلـیهم أ�ـضا �معـرفتهم ةاإلجا� :راسات جمع یتم

  لذلك المخصص الكشف فى �اإلنصراف التوق�ع �عد �طاقته الطالب
 ولكـن األس�اب من سبب ألL واحدة إجا�ة :راسة من أكثر الطالب تسل�م یجوز ال •

 التالفـة �الكراسـات �حـتفh أن على فیها الكتا�ة قبل التالفة الكراسة استبدال یجوز
 و�ــتم التلــف نــوع ب�ــان مــع اللجنــة رئــ�س الــسید إلــى وحــصرا عــدا تــسل�مها و�ــتم

  لحفظها المختص الكنترول إلى تسل�مها
 ومطا�قتهـا جمعهـا تـم التـي الكراسـات عـدد مـن �التأكـد مالحh أو مراقب :ل �قوم •

  الحاضر�ن، الطالب لعدد
 اإلجا�ـة :راسـات أختـام سـالمة من یتأكدوا أن والمالحظین المراقبین السادة وعلى •

 جلوسـه ورقـم الطالـب اسـم :تا�ـة مـن التأكـد وعلـیهم ، الطـالب علـى توز�عها قبل
  .منهم جمعها عند علیها

 اإلجا�ـة :راسـات علـى نالمـدو جلوسـه ورقـم الطالـب اسم إخفاء ًتاما ًحظرا �حظر •
ــتم االمتحــان زمــن خــالل ــة :ــل فــي ًجم�عــا الكراســات أعــداد ضــ�C و� ــات لجن � ٕواث

 الفرع�ـة اللجان رؤساء للسادة الم�اشر اإلشراف تحت :له وذلك غ�ابوال الحضور
  .لجنته في :ل

 علـى لجنتـه فـي :ـل وتواجـدهم وتـوق�عهم �حـضورهم المالحظـین الـسادة دورة یبدأ •
 إلــى حــصرها �عــد اإلجا�ــة :راســات بتــسل�م �ق�ــامهم دورهــم و�نتهــي ، ماتقــدم نحــو

  .الغرض لهذا المخصصة شوفالك في بذلك والتوق�ع ، اللجان رؤساء السادة
 أل& الطــالب اصــطحاب ً�اتــا ًمنعــا �منعــوا أن والمالحظــین المــراقبین الــسادة علــى •

 لهـا عالقـة ال Lأخـر أدوات أو أجهـزة أ& أو محمولـة تل�فونات أو مذ:رات أو :تب
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 محـــاوالت أ& �منعـــوا أن وعلـــیهم ، االمتحـــان لجـــان ألـــى معهـــم االمتحـــان �ـــأداء
 ، الــشأن هــذا فــي مخالفــات أ�ــة �ــض�طوا وأن ، والغــش حــاناالمت بنظــام لإلخــالل
 عل�ـه الـذ& الكنتـرول رئـ�س و:ـذا المخـتص اللجنـة رئـ�س الـسید ًفورا بها و�بلغوا
  .ینی�ه من أو الكل�ة عمید/د.أ السید اخطار

  : في الم�اني التال�ةالكل�ة �مقر الدراس�ة االمتحانات تعقد •
o المبنى الرئ�سي 
o  أ(مبنى المحاضرات( 
o ل�ة األلسنمد:� Nرج ملح  
o مقر الكنتروالت في المبنى الرئ�سي للكل�ة.  
o  أ(مقر غرفة األسئلة في مبنى المحاضرات.(  
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  عمید الكل�ة 
 )رئ�س عام االمتحانات(

  نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب
 و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا 

  نشئو الطالب
  الدراسات العل�ا

 المراقبین غرفة األسئلة  الكنتروالت

  المالحظین

 وحدة التقو�م اإلدارة الطب�ة نالشئو القانون�ة األمن
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óïÝÙÜa@‡ïáÈ@ @

 لالمتحـان العام الرئ�س �صفته الكل�ة عمید.د.أ  رئاسة تحت االمتحانات جم�ع &تجر
 عنـد المختلفـة قالفـر ممتحنـي لجان الكل�ة عمید �ش:لو ، للكنتروالت العام والرئ�س

 معـــاتالجا نقـــانو مـــن التنفیذ�ـــة الالئحـــة مـــن) ٧١(المـــادة ألح:ـــام ًووفقـــا الـــضرورة
  .صلة ذات Lاألخر واألح:ام

óïÝÙÜa@ÞïØì@ @

ن�عاو العمید في إدارة االمتحانات :ـال مـن و:یـل الكل�ـة لـشئو التعلـ�م الطـالب ف�مـا  ن
یخــص امتحانــات ال�:ــالور�وس وو:یــل الكل�ــة للدراســات العل�ــا وال�حــوث ف�مــا یخــص 

ــل المخــتص ــد �حــل الو:ی ــاب العمی ــة غ� ــي حال ــا ، وف ــات الدراســات العل�  محــل امتحان
  .العمید في جم�ع المهام اإلدار�ة والفن�ة التي تخص االمتحانات
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�ون�א�ط������א��������א�����و
�وس�ودא
��א�د
א	����א������������������
��وמ�دא

�:���א��������א�د
א	���א����������!�מ�א�����  �

L:ــل مــستو و>رنــامج مقـسمة إلــى أقــسام بــرقم  فـي:تا�ـة القــوائم �أســماء الطــالب  •
 .الجلوس 

 .عمل إحصائ�ة مجمعة �أعداد الطالب  •
 .تجهیز خر�طة لجان االمتحانات توزع فیها أرقام الجلوس  •
 .وضع جدول امتحانات المستو�ات والبرنامج  •
وفقـا فـي حالـة االمتحانـات المقال�ـة  لالمتحانـات التحر�ر�ـة اإلجا�ـةإعداد :راسات  •

 .وختمها بتار�خ یوم االمتحانات المعتمدة للجامعة للمواصف
تـــصو�ر نمـــاذج التـــصح�ح االلكترونـــي فـــي حالـــة االمتحانـــات الموضـــوع�ة وفقـــا  •

 لنموذج التصح�ح االلكتروني المعتمد �الكل�ة وختمها بتار�خ یوم االمتحان
ٕتوز�ـع أعمــال المالحظــة علـى الــسادة المدرســین المـساعدین والمعیــدین وارســالها  •

 .للتوق�ع �العلم ومعرفة مواعید المالحظة لهم 
ــة الخاصــة لیــوم واحــد أو أكثــر متــضمنا اللجــان  • �عمــل :ــشوف المالحظــة والمراق

Lوالم:ان والمستو والبرنامج وأسماء السادة المراقبین والمالحظـین و�ـتم تـسل�مها 
ات للدراسـو:یـل الكل�ـة /د.أ أو نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب/د.أ(إلى السید 

،  :ـل :ـشف فـيو�معرفته یـتم توز�ـع أمـاكن المراق�ـة والمالحظـة )العل�ا وال�حوث 
 :ثم یتم إرسالها إلى :ل من 

o  نشــئو الطـــالب للعــرض وتوق�ـــع الـــسادة المــراقبین والمالحظـــین واســـتالم
 . واألسئلة اإلجا�ةأوراق 

o نسخة عند السید أ hالمختصو:یل الكل�ة / د .تحف. 

وذلــك لمعرفــة )  إلــى –مــن ( كــل لجنــة بــرقم الجلــوس ٕإعالنــات وارشــادات لوضــع  •
 .مراقب ومالحh اللجنة والطالب 

 .أماكنهم �اللجان والقاعات � السادة المالحظینتعر�ف •
 .وتوق�عهم علیها �االستالم اإلجا�ةتسلم السادة المالحظین :راسات  •
 على جم�ع اللجانقوائم �أسماء الطالب واستمارة الغ�اب توز�ع  •
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 ب �أماكنهم وأرقام جلوسهم فى اللجان الطالتعر�ف  •
 اللجنة ودشتها ین ومالحظین استالم أوراق إجا�ة الغائبین من مراقب •
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 .األسئلةل غرفة  من أستاذ المادة وحفظها داخاستالم االمتحانات النظر�ة •
یتم استالم األسئلة في مظار�ف مغلقة وتحرص الغرفة على سر�ة االمتحان حتـى  •

 یوم االمتحان
قبل االمتحان �ساعة واحدة یتم فض مظار�ف األسئلة الخاصة �االمتحانـات و�ـتم  •

 .توثیN ذلك �محضر رسمي
عـدد أوراق التأكد من مطا�قة إعداد :راسات اإلجا�ة للجان ولذلك یراعـى أن تز�ـد  •

ـــس�ة  ـــة % ١٠األســـئلة بن ـــذلك وضـــوح الورق ـــین، و: عـــن عـــدد الطـــالب الممتحن
االمتحان�ـة والتنـسیN بـین أســتاذ المـادة و>ـین الطـالب فــي اللجـان فـي حالـة عــدم 

 .حضور أستاذ المادة
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��س�א����
ول�و�����������
�א����� 
�
�:��מ�א-��� �

 .خبرة �أعمال الكنترول •
 .عي تام �مهامهم ومسئول�اتهمو •
 .القدرة على اتخاذ القرارات المناس�ة في الوقت المناسب •
 .حسن التصرف في المواقف الحرجة •
 .الكفاءة في التعامل مع أعضاء الكنترول •
 .الثقة والحفاi على سر�ة العمل •
  .المثابرة والجلد •

��س�א����
ول����/�ذ�א��!�מ�א����� 
�:��وמ� �

 .العمل لصالح ًوفقا أعضاء الكنترول سادةال على العمل توز�ع •
  للكنترول الیومي العمل تسییر على الم�اشر اإلشراف •
 عرقلـة أو إعاقـة إلـى تؤد& أن شأنها من مش:لة أو أمر �أ& الكل�ة عمید إخطار •

  المناس�ة التدابیر واقتراح تأخیره أو الكنترول في العمل
 قبــل أمــور مــن بهــا لمــا یتــصو مــادة :ــل فــي النجــاح بنــسب الكل�ــة عمیــد إخطــار •

 للممتحنـین العامـة اللجنـة دعـوة أمـر فـي النظـر �م:ـن حتى الدرجات برصد الق�ام
 . لالنعقاد

 الكل�ــة إدارة مــن اســتالمها منــذ وذلــك حر:ــة :ــل وتــسجیل اإلجا�ــة :راســات تنــاول •
 علـى الكراسات حفh ثم النتائج إعالن وحتى لالمتحان ًاستعدادا وختمها لتجهیزها

 .القواعد بهذه المبین النحو
 سـالمة ما�ـضمن :ـل اتخـاذ الـشأن هـذا فـي ولهم مرة :ل في الكنترول وغلN فتح •

 الكنترول
  الكنترول داخل العمل وسر�ة انتظام •
 – عنــه ینــوب مــن أو – لالمتحانــات العــام الــرئ�س الكل�ــة عمیــد.د.أ الــسید إ�ــالغ •

 ًوتحق�قـا ، لعمـلا سـیر لحـسن ًضـمانا الـشأن هـذا فـي مالحظـات �أ�ـة غ�ا�ـه عند
 العام للصالح
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�:א������
�א�وא#���وא�
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ول �

 .حسن السمعة ولم �سبN له اإلحالة إلى مجلس تأدیب •
 .&تحر الدقة في األداء والتنظ�م •
 .المثابرة والدأب •
 .االلتزام بتنفیذ التعل�مات •
 .االلتزام �السرعة واألمانة •

  

�:ل�!�מ�),+�*�א����
و �

 و:ـشوف حـضور الطـالب واسـتمارات الغ�ـاب إن وجـدت مـن استالم أوراق اإلجا�ة •
 .مالحظین اللجان 

محاضـر + عـدد اسـتمارات إن وجـدت + :راسات االجا�ة (التأكد من مطا�قة عدد  •
لعـدد طـالب )  اسـتمارات االعتـذار عـن االمتحانـات ان وجـدت+ الغش إن وجـدت 

 اللجنة
غ�ــاب والمحاضــر المختلفــة فــي :ــشف التــسل�م  الحــضور والأرقــامتــدو�ن جم�ــع  •

 والتسلم
 وضع األرقام السر�ة على :راسات اإلجا�ة •
اســتاذ المــادة أو أ& عــضو فــي  (یـتم تــسل�م :راســات اإلجا�ــة إلــى لجنـة االمتحــان •

�عد توق�عهم في :شف التسل�م والتسلم �الكنترول)تش:یل التصح�ح . 
�معرفة الكنترولیتم وضع األرقام السر�ة على :راسات اإلجا�ة •  . 
 علـــى األقـــل مـــن عـــضو�ناســـتالم أوراق اإلجا�ـــة مـــن المـــصححین، موقعـــة مـــن  •

أعضاء لجنة االمتحان مرفقـا بهـا نمـوذج اإلجا�ـة و:ـشوف درجـات أعمـال الـسنة 
 .&والعملي والشفو

 .اعادة أرقام الجلوس إلى :راسات اإلجا�ة ثم رصد الدرجات في :شوف المادة •
ـــسجیل درجـــات الطـــالب  • ـــي –&ظـــر ن(ت ـــر –& شـــفو – عمل ـــى نظـــام ) & تحر� عل

االمتحانـات االلكترونـي وتطبیـN قواعـد الرأفـة ثـم ط�اعـة :ـشوف النتـائج النهائ�ــة 
ـــة  وتـــسل�مها لـــرئ�س الكنتـــرول الـــذ& �ـــسلمها بـــدوره لعمـــي الكل�ـــة وو:یـــل الكل�

 .المختص
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�:�!د�2و�د��א���و�מ�و�1מ�א��������������0 �

 تطبیN االمتحانات االلكترون�ة وتحلیل نتائج االخت�ارات •
 نشر ثقافة التقو�م وأخالق�اته وضرورة توافقه مع مخرجات التعلم المستهدفة •
 تشخ�ص وعالج مش:الت وقصور العمل�ة التعل�م�ة •
 تعز�ز ثقافة التطو�ر المستمر لنظم الق�اس والتقو�م •

�:מ�א����� ��وמ�و�د��א���و�מ�و�1מ�א������������0!� �

ــد موعــد  • ــة تحدی ــارات االلكترون� �ــد االنتهــاء مــن االمتحــانلتــصح�ح االخت ــك �ع  وذل
�التنسیNبین أستاذ المادة و>ین :نترول الفرقة المختص  

 :ن خاصة �المقرر الدراسي تتكو من :ل من يااللكترونل لجنة للتصح�ح یتش: •
o  أستاذ المادة أو أ& عضو من تش:یل التصح�ح 
o فرقة الدراس�ة عضو :نترول ال 
o عضو وحدة التقو�م ونظم االمتحانات 

فــي مقــر غرفــة المــصحح االلكترونــي و�ــتم ســحب األوراق الــسا�قة  اللجنــة اجتمــاع •
 وتصح�ح المادة الكترون�ا

ط�اعــة تقر�ــر المــادة المــصححة الكترون�ــا و�وقــع عل�ــه أســتاذ المــادة أو أ& عــضو  •
 من تش:یل التصح�ح

 یوقع عل�ه لجنة التصح�ح االلكتروني للمقررتوثیN التصح�ح في محضر رسمي  •
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�4-��ص�����د����ن�א�0دא
��א�ط��� ������������ط���������א'��*�א������������0ن����

�
�:������מ�����!�מ�א��5 �)و���وא#د������� ����ل��	�� �

 .  التواجد طوال فترة االمتحان  •

 .عمل االسعافات األول�ة للطالب داخل اللجنة  •

 الطالب الذین تسوء حالتهم وتقر�ر عـدم تم:ـن الطالـب مـن تكملـة االمتحـان فحص •

وفى هـذه الحالـة �حـرر مراقـب اللجنـة تقر�ـرا بـذلك یوقعـه الطبیـب ورئـ�س اللجنـة 

 . تمهیدا التخاذ االجراءات الالزمة الحتساب ذلك عذرا مرض�ا 
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�ون�א����و��� �������מ�����!��מ���������,��د�א���� �א��#� ��;��غ�����0	�د,�*�א�

�:א�����  �

 التحقیN مع الطالب الخارجین عن نظام االمتحان وسماع أقوالهم •

اخــذ شــهادة المالحــh أو المراقــب أو :لیهمــا ، وشــهادة أ& مــن :ــان موجــودا اثنــاء  •

 وث الواقعةحد

نتطبیــــN القــــوانین واللــــوائح الخاصــــة �العقو�ــــات االمتحان�ــــة وفقــــا لقــــانو تنظــــ�م  •

 .الجامعات

  
  

æàÿaðä‡¾a@@ @
���وמ�),+�*�א�0ن�א��د�������!�מ�א�����  �

 حفh األمن والنظام داخل اللجان •

 مساعدة مالحظي ومراقبي في التعامل مع حاالت الغش والشغب •

  تطبیN قوانین الغش والشغب في االمتحاناتنمساعدة الشئو القانون�ة في •
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óåvÝÜa@kÔa‹à@ @
�
�:�و�����������
�א����� �
א��7א��#� ��מ�א-��� �

 نأن �:و عضو هیئة تدر�س •
 .وعي تام �مهامه ومسئول�اته •
 .القدرة على اتخاذ القرارات المناس�ة في الوقت المناسب •
 .حسن التصرف في المواقف الحرجة •
 .المالحظین ومع الطالبلتعامل مع الكفاءة في ا •
& طالب ، وفي الكل�ة یـتم تعیـین مراقـب لكـل دور �حتـو ٩٠یتم تعیین مراقب لكل  •

 على مجموعة من اللجان

�:��وמ��
א��7א��#� ����/�ذ�א��!�מ�א�����  �

الحضور الى مقار اللجان قبل الموعد المحدد لبدء االمتحان بنـصف سـاعة علـى  •
 .االقل 

قاعة االمتحان مـن الكتـب والمراجـع واالوراق ومنـع الـدخول بهـا التحقN من خلو  •
 �حـددالكتب والمـذ:رات او الجـداول  open bookاال فى حالة ان :ان االمتحان 

 .ى مظروف المادة لع
علـــى الـــذ& یوزعهـــا  غرفـــة االســـئلة ثـــم المراقـــب :راســـات االجا�ـــة مـــن اســـتالك •

 المالحظین
همـة التاكـد مـن :تا�ـة الطـالب للب�انـات  التحقN شخص�ا من اداء االمالحظـین لم •

المطلو�ة على :راسات االجا�ة وعدم السماح �عمل اL توق�عات او عالمـات علـى 
 ظهر :راسة االجا�ة 

 . عدم السماح بتواجد غیر العاملین �اللجنة  •
 .مراق�ة حسن سیر االمتحان والعمل على منع الغش  •
ــى حالــة مالحظتــه او ا�الغــه �ــاL حــالى اخــالل بن • ظــام االمتحــان فعل�ــه انــذار ف

�عمیـد الكل�ـة أو واذا تكررت المخالفـة فعل�ـه االتـصال ، الطالب المتسبب فى ذلك 
 .نمن ینوب عنه الستدعاء الشئو القانون�ة

 :فى حالة ض�C اL طالب متل�سا �الغش او �الشروع ف�ه فعل�ه  •
o  على اداة الغش hالتحف 
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o  ــت ــا إذا :ان ــد م ــادة لتحدی ــادة اســتدعاء اســتاذ الم اداة الغــش خاصــة �الم
 .االمتحان�ة الحال�ة وتفید الطالب

o  ر�محضرا بتفصیل ما وقع یتم تحر�االشتراك مع المالحh المختص و�رفع 
ـــه الت �ـــة او  مـــن ینی ـــد الكل� ـــور لعمی ـــى الف ـــة عل خـــاذ االجـــراءات القانون�

 .الالزمة
ضور تحلیـــل اســـتمارة الغ�ـــاب والتوق�ـــع علیهـــا و:ـــذا تحر�ـــر قـــوائم الغ�ـــاب والحـــ •

 Lللمستو او البرنامج او اللجنة المختصة بها واعتماد ذلك من رئ�س اللجنة 
فـى حالـة مـا اذا ، ناستدعاء طبیب اللجنة للطالب الذین �حتاجو للرعا�ة الطب�ـة  •

 و�حــرر تقر�ــر عمیــد الكل�ــةراL الطبیــب عــدم تم:نــه مــن تكملــة االمتحــان یخطــر 
 . اللجنة بذلك یوقع عل�ه الطبیب ومراقب اللجنة ورئ�س
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óåvÝÜa@óÅyþà@ @
�
�:�و�����������
�א����� ����1א��#� ��מ�א-��� �

نأن �:و إدار أو معاو عضو هیئة تدر�س •  &ن
 الحزم والثقة في التعامل مع الطالب •
 .وعي تام �مهامه ومسئول�اته •
 .القدرة على اتخاذ القرارات المناس�ة في الوقت المناسب •
 .سن التصرف في المواقف الحرجةح •
 مالحظین داخل قاعة ٢ طالب ، وفي الكل�ة یتم تعیین ٣٠یتم تعیین مالحh لكل  •

 الدراسة التي تضم لجنتین امتحانیتین

�:��وמ������1א��#� ����/�ذ�א��!�מ�א�����  �

التواجد �مقار لجان االمتحان الم:لفین �المالحظة فیهـا قبـل الموعـد المحـدد لبـدء  •
ــب اللجنــة االم ــة مــن مراق �ــى االقــل الســتالم اوراق االجا تحــان بنــصف ســاعة عل

 .Lومعرفة الجزء المخصص للمالحظة وا�ه تعل�مات اخر 
 .مساعدة الطالب فى تحدید اماكنهم فى قاعة االمتحان  •
الق�ام �المالحظة فى الجزء المخصص له وال یتعداه الى اL جزء اخر حتى نها�ـة  •

 .ن الفترة المحددة لالمتحا
التاكد من ان الطالب ال �حملوم معهم :ت�ا او مذ:رات او مراجع او اL اوراق من  •

 .والتاكد من عدم تواجدها داخل اللجنة ، اL نوع حتى لو :انت ب�ضاء 
توز�ع :راسات االجا�ة على الطالب برع ساعة على االقل �عد التاكد من سالمتها  •

ادتهـا ال�ـه فـى نها�ـة االمتحـان مع سـحب ال�طاقـة الجامع�ـة الخاصـة للطالـب واع
�عد تسلم :راسة االجا�ة . 

استالم اوراق االسئلة مـن المراقـب وتوز�عهـا عنـد بـدء االمتحـان واعـادة الفـائض  •
 منها الى المراقب م�اشرة 

التاكــد مــن شخــص�ة الطالــب وم:ــان جلوســه ومطا�قــة اســمه ورقــم جلوســه علــى  •
اســة االجا�ــة مــع التوق�ــع علــى الب�انــات الم:تو�ــة علــى ورقــة الب�انــات علــى :ر

�طاقات الب�انات . 
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معاونة مراقب اللجنة فى حصر وتحر�ر االستمارات الخاصة بهـا مـع مراعـاة عـدم  •
 .التوق�ع علیها الن ذلك مهمة مراقب اللجنة 

أداء المالحظـة علـى الوجـه األكمــل والعمـل علـى منــع الغـش أو المحاولـة ف�ــه أو  •
حتكــاك معهــم ومراعــاة الهــدوء منعــا للجــدل أو الكــالم بــین الطــالب مــع تحاشــى اال

ٕحدوث شغب أو ضوضاء واخطار المراقـب عنـد ضـ�C حالـة غـش أو محاولـة ف�ـه 
 . أو الكالم للتصرف فى هدوء تام و�الطر�قة القانون�ة 

 عدم قراءة ورقة األسـئلة للطـالب أو االجتهـاد فـى تفـسیر لمعنـى :لمـة أو جملـة  •
 طالـب آلخـر وال �ـسمح للطـالب �مغـادرة اللجنـة منها أو نقـل أدوات أو غیرهـا مـن

 . إال �عد إنقضاء نصف الوقت 
ــة االمتحــان إلــى مراقــب اللجنــة واســتمارات  • ــة فــى نها� �تــسل�م أوراق االجا�ــة مرت

 . الغ�اب 
 .  عدم مغادرة اللجنة إال بإذن من رئ�س اللجنة و�عد توق�عه أو من �حل محله  •
 اللجنـة قبـل نها�ـة االمتحـان إال بـإذن :تـابى على المالحh االحت�اطى عدم مغادرة •

 . من رئ�س اللجنة واتخاذ ما یراه من احت�اطات 
علــى المالحظــین األساســیین واالحت�ــاطیین التوق�ــع فــى :ــشوف الحــضور المعــدة  •

 . لذلك 
 . نإ�الغ مراقب اللجنة �شأن الطالب الذین �حتاجو إلى الرعا�ة الطب�ة  •
ى دورات الم�ــاه ، �عــد الحــصول علــى إذن مــن مالحظــة الطــالب عنــد تــوجههم إلــ •

 . رئ�س اللجنة واتخاذ ما یراه من احت�اطات 
 . ما �:لفهم �ه المراقبین أو رئ�س اللجنة من اعمال  •
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ò†bà@QVW@ @
، تحــدد الالئحــة موعــد بــدء الدراســة وانتهائهــا التنفیذ�ــة  نمــع مراعــاة أح:ــام هــذا القــانو

ــد ولــنظم االمتحــان وفرصــه وتقدیراتــه واألســس العامــة المــشتر:ة لــنظم الدراســة   .والقی
التا�عة للجامعة، :ل فـي دائـرة اختـصاصها وفـي  وتحدد اللوائح الداخل�ة للكل�ات والمعاهد

ي لتكو�نهـا نالقـانو وفـي الالئحـة التنفیذ�ـة اله�:ـل الـداخل حدود اإلطـار العـام المقـرر فـي
  .لنظم القید والدراسة واالمتحان ف�ما یخصها واألح:ام التفصیل�ة

ò†bà@QVX@ @
، وذلـك مـا لـم �قـرر  ناللغة العر>�ـة هـي لغـة التعلـ�م فـي الجامعـات الخاضـعة لهـذا القـانو

  .Lمجلــــــــــــس الجامعــــــــــــة فــــــــــــي أحــــــــــــوال خاصــــــــــــة اســــــــــــتعمال لغــــــــــــة أخــــــــــــر
َو�:و أداء االمتحان �اللغة التي یدرس بها ُ  ولمجلـس الكل�ـة فـي أحـوال خاصـة المقـرر، ن

ــة بلغــة �ــب فــي اإلجا ــرخص للطال ِأن ی ــسم أو األقــسام  ُ Lأخــر �عــد أخــذ رأ& مجلــس الق
   .المختصة

التــي �حــددها مجلــس الكل�ــة �عــد أخــذ رأ&  وتوضــع رســائل الماجــستیر والــد:توراه �اللغــة
نیجـب أن تكـو الرسـائل مـشفوعة �مـوجز  وفـي جم�ـع األحـوال. مجلـس القـسم المخـتص

  .واف �اللغة العر>�ة وآخر بلغة أجنب�ة

ò†bà@QVY@ @
ـــــــــة ـــــــــف المراحـــــــــل الجامع� ـــــــــي مختل ـــــــــة ف ـــــــــاء الجمهور� ـــــــــ�م مجـــــــــاني ألبن   .التعل

نالقـانو فـي الخـارج، یـؤد& الطـالب مـن غیـر  وف�ما عدا فـروع الجامعـات الخاضـعة لهـذا
ُالمحـددة فـي الالئحـة التنفیذ�ـة، علـى أن تخـصص  أبنـاء الجمهور�ـة مـصروفات الدراسـة

و�ـؤد& جم�ـع . التعل�م�ـة فـي الجامعـة المقیـدین فیهـا صیلة هـذه المـصروفات للخدمـةحـ
الالئحـة التنفیذ�ـة مقابـل الخـدمات الطالب�ـة المختلفـة، علـى  الطالب الرسوم التي تحددها

  .:ل رسم منها للخدمة المؤدL عنها ُأن تخصص حصیلة

@ò†b¾aQWP@ @
 الل�ـسانس مـن حـضور �عـض مقـررات أو ُیجوز أن �عفى الطالب في مرحلة ال�:الور�وس

ف�ما عدا مقررات وامتحانات الفرقـة النهائ�ـة،  الدراسة أو من أداء االمتحانات فیها، وذلك
تعادلها أو أدL بنجاح امتحانـات تعادلهـا فـي :ل�ـة جامع�ـة أو  إذا ثبت أنه حضر مقررات
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امعـة �عـد نو�:ـو اإلعفـاء �قـرار مـن رئـ�س الج. بهمـا مـن الجامعـة معهـد علمـي معتـرف
ًشــئو التعلــ�م والطــالب بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الكل�ــة أو المعهــد  موافقــة مجلــس ن
نأخـذ رأ& مجلـس القـسم أو مجـالس األقـسام المختـصة، وذلـك دو إخـالل  المخـتص �عـد
�ح:م المادة (36). 

@ò†b¾aQWQ@ @
العل�ـا مـن حـضور �عـض مقـررات الدراسـة  ُیجـوز أن �عفـى الطالـب فـي مرحلـة الدراسـات

مماثلـة وأدL بنجـاح االمتحانـات المقـررة فـي  ن امتحاناتها إذا ثبت أنـه حـضر مقـرراتوم
نبهمـا مـن الجامعـة، و�ـشرf أن تكـو مـدة الدراسـة  :ل�ة جامع�ة أو معهد علمـي معتـرف

نالعلم�ـة أكثـر مـن سـنة وذلـك دو إخـالل �ح:ـم المـادتین  الالزمـة للحـصول علـى الدرجـة
ار من رئ�س الجامعة �عد موافقة مجلـس الدراسـات اإلعفاء �قر نو�:و). ١٧٨(، )١٧٧(

ًبناء على اقتراح مجلس الكل�ة أو المعهـد المخـتص �عـد أخـذ رأ& مجلـس  العل�ا وال�حوث
 .(٣٦(نمجالس األقسام المختصة، وذلك دو إخالل �ح:م المادة  القسم أو

@ò†b¾aQWR@ @
لس :ل�اتهـــا ًبنـــاء علـــى طلـــب مجـــا نتمـــنح مجـــالس الجامعـــات الخاضـــعة لهـــذا القـــانو

  .فــــــي الالئحــــــة التنفیذ�ــــــة ومعاهـــــدها الــــــدرجات العلم�ــــــة والــــــدبلومات المبینــــــة
تفــصیل الــشروf الالزمــة . وتتــولى اللــوائح الداخل�ــة للكل�ــات والمعاهــد، :ــل ف�مــا یخــصها

   .للحصول على هذه الدرجات والدبلومات
Lالمقـررة للحـصول بنجاح جم�ع االمتحانات وال �منح تلك الدرجات والدبلومات إال من أد 

 .وأح:ام الالئحة الداخل�ة المختصة علیها وفN أح:ام الالئحة التنفیذ�ة

@ò†b¾aQWS@ @
لجنـة االمتحانـات عـن فهمـه وتحـصیله  ُ�شترf لنجـاح الطالـب فـي االمتحانـات أن ترضـى

  .الالئحة الداخل�ة المختصة وذلك وفN أح:ام الالئحة التنفیذ�ة وأح:ام
  
  
  
 



 إدارة االمتحانات والكنتروالت والئحة التظلماتدلیل 

                                                               -         - ٢٨

@ò†b¾aQWT@ @
و�تم القید �عد أخذ . المحددة في اللوائح الداخل�ة قید للدراسات العل�ا في المواعیدن�:و ال

المختــصة �موافقــة مجلــس الكل�ــة أو المعهــد واعتمــاد نائــب رئــ�س  رأ& مجـالس األقــسام
  .الدراسات العل�ا وال�حوث نالجامعة لشئو

@ò†b¾aQWU@ @
ٕ والـد:توراه والغـاء التـسجیل الماجستیر ن�:و تسجیل رسائل) ٣٦(مع مراعاة ح:م المادة 

ًوال�حـوث بنـاء علـى طلـب مجلـس الكل�ـة أو المعهـد �عـد  �موافقة مجلـس الدراسـات العل�ـا
 .المختص أخذ رأ& مجلس القسم

@ò†b¾aQWV@ @
. تتنــاول الدراســة فــي دبلومــات الدراســات العل�ــا مقــررات ذات طب�عــة تطب�ق�ــة أو أكاد�م�ــة

 .على األقلومدة الدراسة في :ل منها سنة واحدة 

@ò†b¾aQWW@ @
ًدراسـ�ة عمل�ـة وتـدر��ا علـى وسـائل ال�حـث  تشمل الدراسة لنیل درجة الماجستیر مقررات

نرسـالة تقبلهـا لجنـة الح:ـم، و�ـشترf إلجازتهـا أن تكـو  واسـتقراء النتـائج ینتهـي بإعـداد
 .یجوز أن تقل المدة الالزمة لنیل هذه الدرجة عن سنتین وال. عمال ذا ق�مة علم�ة

a@ò†b¾QWX@ @
لمـدة ال تقـل عـن سـنتین تنتهـي بتقـد�م رسـالة  ًتقوم الد:توراه أساسا على ال�حث المبتكر

ً�:لف الطالب بـ�عض الدراسـات المتقدمـة ط�قـا لمـا تحـدده  و�جوز أن. تقبلها لجنة الح:م َ ُ
ُو�ـشترf إلجـازة رسـالة الـد:توراه أن تكـو عمـال ذا ق�مـة علم�ـة �ـشهد  اللـوائح الداخل�ـة ً ن

�:فایته الشخص�ة في �حوثه ودراساته و�مثل إضافة علم�ة جدیدة لبللطا.  
@ò†b¾aQWY@ @

على الطالب المشار:ة في أعمال المؤتمرات العلم�ة للكل�ة أو المعهد والمؤتمرات العلم�ـة 
  .ًلألقسام، وذلك وفقا ألح:ام الالئحة التنفیذ�ة
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@ò†b¾aQXP@ @
ة التنفیذ�ــة هــذا النظــام وتحــدد العقو�ــات وتبــین الالئحــ. یخــضع الطــالب للنظــام التــأدیبي

 .التأدیب�ة
@ò†b¾aQXQ@ @

التأدیب�ـة، ولـرئ�س الجامعـة ولعمیـد الكل�ـة  لمجلس تأدیب الطالب توق�ع جم�ـع العقو�ـات
توق�ع �عض هذه العقو�ات في الحدود المعینة لكل منهم  ولألساتذة واألساتذة المساعدین

 .في الالئحة التنفیذ�ة
@ò†b¾aQXR@ @
ً قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأدیب من رئ�س الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء �صدر

 .على طلب العمید
@ò†b¾aQXS@ @

   :�ش:ل مجلس تأدیب الطالب على النحو التالي
   رئ�سا.. ……نائب رئ�س الجامعة المختص ) أ(
   ..…… الو:یل المختص للكل�ة أو المعهد) ب(
   عضو�ن……… المعهد أقدم أعضاء مجلس الكل�ة أو ) ج(

رئ�س الجامعة أقدم العمداء ثم من یل�ه فـي  وعند الغ�اب أو ق�ام المانع، �حل محل نائب
أو المعهـد أقـدم أسـاتذة الكل�ـة أو المعهـد ثـم مـن یل�ـه  األقدم�ة، و�حل محل و:یل الكل�ـة

  .في األقدم�ة
  :�ش:ل مجلس تأدیب الطالب على الوجه التالي

  .رئ�سا: الذ& یت�عه الطالبعمید الكل�ة أو المعهد  •
 .و:یل الكل�ة أو المعهد المختص •
 .أقدم أعضاء مجلس الكل�ة أو المعهد المختص •

@ò†b¾aQXT@ @
�طلـب �قدمـه إلـى رئـ�س الجامعـة خـالل  یجـوز للطالـب الـتظلم مـن قـرار مجلـس التأدیـب

و�عـرض رئـ�س الجامعـة التظلمـات الجد�ـة علـى  عشرة أ�ام من تـار�خ صـدور هـذا القـرار
  .جلس الجامعة للنظر فیهام
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تأدیب الطالب إال �طر�N االسـتئناف و�رفـع  ال یجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس
الطالب إلى رئ�س الجامعة خالل خمسة عشر یوما مـن  االستئناف �طلب :تابي �قدم من

وعل�ه إ�الغ هذا الطلـب إلـى مجلـس التأدیـب األعلـى خـالل خمـسة  تار�خ إ�الغه �القرار،
  .شر یوماع

  :و�ش:ل مجلس التأدیب األعلى على الوجه التالي

o رئ�سا: نائب رئ�س الجامعة المختص.  

o قعمید :ل�ة الحقو أو أحد األساتذة بها. 

o عه الطالب� .أستاذ من الكل�ة أو المعهد الذ& یت

  .و�صدر �اخت�ار األساتذة األعضاء قرار من رئ�س الجامعة
ف تنفیــذ قــرارات مجلــس تأدیــب الطــالب ومجلــس وفــي جم�ــع األحــوال ال یجــوز الح:ــم بوقــ
 .التأدیب األعلى قبل الفصل في الموضوع

@ò†b¾aQXTŠ‹Ùà@@ @
الطالب الـذ& �مـارس أعمـاال تخر�ب�ـة تـضر  لرئ�س الجامعة أن یوقع عقو�ة الفصل على

 منــشآت الجامعــة أو االمتحانــات أو تــستهدف �العمل�ــة التعل�م�ــة أو تعرضــها للخطــر
و الممتلكــات العامــة أو الخاصــة علــى األشــخاص أ امعــة أو االعتــداءالعمــل داخــل الجأو
وذلـك ، واستخدام القوة أو المساهمة في أ& أمر مما تقدم تحر�ض الطالب على العنفأو

ُالجامعة خالل أسبوع على األكثر من تـار�خ الواقعـة یخطـر �ـه الطالـب  ُ�عد تحقیN تجر�ه
اء أمــام مجلــس التأدیــب المخــتص موصــى عل�ــه و�جــوز الطعــن علــى هــذا الجــز بخطــاب

نعلــى أن �:ــو مــن بــین أعــضائه أحــد أعــضاء مجلــس الدولــة وأحــد أســاتذة  �الجامعــة
ن�:ل�ات الحقو و�:و الطعن على أح:ام مجلس التأدیب أمام المح:مة اإلدار�ة نالقانو  ق
 )دائرة الموضوع(العل�ا 
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pbäbznàýa@óÝø�a@Êšì@‡ÈaíÔ@ @

وضـع (س الكل�ة بناءا على اقتراحات االقسام لجانا للمتحنین والمصححین �ش:ل مجل •
و�راعى فى تش:یل هذه اللجـان تـاال �قـل عـدد الممتحنـین عـن ، ) االسئلة والتصح�ح 

و�قــوم ، ثالثــة فــى المــادة الواحــدة �حــد اقــصى خمــسة ممتحنــین فــى جم�ــع االحــوال 
نوان �:و تـش:یلها ، اذ المادة بوضع االسئلة عضو هیئة التدر�س �االشتراك مع است

ــة  ــة التــدر�س �الكل� ــین اعــضاء هیئ ــة ، مــن ب ــة االمتحانالتاكــد مــن مطا�ق ــى لجن وعل
 .االمتحان لمواصفات الورقة االمتحان�ة 

على عضو هیئة التدر�س القائم �التدر�س او استاذ المادة المشترك فى وضع اسـئلة  •
ـــت تر>طـــ ـــدمین االمتحـــان التنحـــى عـــن وضـــع االســـئلة اذا :ان ه �احـــد الطـــالب المتق

وفى هذه الحالة �حدد مجلس الكل�ة بنـاءا علـى ، لالمتحان قرا�ة حتى الدرجة الرا�عة 
 .اقتراح القسم المختص من �قوم بوضع االسئلة 

وفـى حالـة تعـذر ذلـك ، �ـشرف علـى :تا�ـة ونـسخ اسـئلة االمتحـان مـن قـام بوضـعها  •
 .حان هو او من ینی�ه لذلك فلرئ�س القسم ان �شرف على اعداد اسئلة االمت

Lتجــر عمل�ــة ط�ــع اوراق االماحــان �معرفــة واضــع االســئلة او رئــ�س القــسم حــسب  •
االحوال وعلى مسئولیتهم الخاصة او مسئول�ة من ینی�ه رئ�س القسم على ان تراعى 

 .وان تعمل االقسام على توفیر ما یلزم لذلك ، السر�ة الكاملة فى هذه العمل�ة 
Lمتحــان مظــروف مح:ــم الغلــN �حتــو علــى العــدد الــالزم مــن اوراق �عــد لكــل لجنــة ا •

نط�قـا لعـدد الطـالب الـذین �قومـو بتاد�ـة ، ناالسئلة التى یجب ان تكو جیدة الط�ـع 
و�راعـى ، مـن اوراق االسـئلة �ـصفة احت�اط�ـة % ١٠االمتحان فى اللجنة مع اضافة 

اضـع االمتحـان Lان �حتو :ل مظروف اسئلة نسخة مقروءة ومصححة وموقعة مـن و
و�ـــسلم ، لالهتــداء بهــا فـــى تــصح�ح اL خطـــا او مــایلزم توضــ�حه اثنـــاء االمتحــان 

نالمظروف �الید الى االستاذ الـد:تور و:یـل الكل�ـة لـشئو التعلـ�م والطـالب قبـل موعـد 
 .بدء االمتحان بوقت :اف على ان یتم التسل�م على :شوف معدة لذلك 

   :یلي ما مظروف االمتحان�:تب على  •
o م الكل�ة اس 
o  المستو الدراسى والبرنامجL 
o  خ االمتحان�تار 
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o اسم المقرر 
o  عدد اوراق االسئلة داخل المظروف 
o  الزمن المحدد لالمتحان 
o  نظامي أو تخلفاتتوضح ما اذا :ان االمتحان خاص 
o توض�ح ش:ل الورقة االمتحان�ة: 

 نامتحان �حتاج :راسات االجا�ة التقلید�ة التي �عدها شئو الطالب �
 تحان ال�حتاج :راسات االجا�ة و�تحاج فقC لرقم جلوس وختم الیومام �
 امتحان �عتمد على المصحح االلكتروني �
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óibuýa@pb�a‹Øì@×aŠìc@ßìa‡m@paöa‹ug@ @

تتولى لجان االعداد لالمتحان ختم :راسات االجا�ة بخـاتم الكنتـرول وتـار�خ االمتحـان  •
ان العــدد الــالزم مــن :راســات االجا�ــة ط�قــا للب�ــان الــذL �عــده ادارة وتعــد هــذه اللجــ، 

نشئو الطالب �الكل�ة عن اعداد الطالب الذین سوف یؤدو االمتحـان فـى :ـل لجنـة  ن
وال �حـN ، من اوراق االجا�ة المختومة لكل لجنة �صفة احت�اط�ة  % ١٠مع اضافة 

 .الL طالب الحصول على اكثر من :راسة واحدة 
اســات االجا�ــة ط�قــا للعــدد الــوارد �:ــشوف :ــل لجنــة لــرئ�س هــذه اللجنــة قبــل تــسلم :ر •

ــى االقــل داخــل هــذه اللجنــة لیــتم  الموعــد المحــدد لبــدء االمتحــان بنــصف ســاعة عل
ــل لجنــة والــذین �قومــو بتوز�عهــا علــى  :�نتوز�عهــا علــى المــراقبین ثــم المالحظــین 

تى یـتم:ن الطالـب مـن :تا�ـة الطالب قبل الموعد المحدد لهذا االمتحان بر>ع ساعة ح
 .الب�انات المطلو�ة 

تتــولى لجــان الكنتــرول اســتالم :راســات االجا�ــة عقــب االمتحــان م�اشــرة فــى قاعــات  •
ــالطالب الغــائبین ، الكنتــرول  �ــاب الخاصــة  ــسل�م :راســات ، مــع اســتمارات الغ� مــع ت

 .ول االجا�ة غیر المستعملة �عد الغائها �معرفة رئ�س اللجنة الى لجنة الكنتر
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یجــوز عقــد لجــان امتحــان خاصــة للطــالب فــى المستــشفى الجــامعى فــى حــاالت العمل�ــات 
الجراح�ــة العاجلــة والكــسور والوضــع أو األمــراض الخطیــرة والمعد�ــة ، ، وذلــك بنــاء علــى 

ــر مــن المستــشفى الجــامعى وموافقــة عمیــد الكل�ــة  ــرار مجلــس ا( تقر� لجامعــة بتــار�خ ق
٢٤/٤/١٩٨٤(  

  :وفى مثل هذه الحاالت �ستلزم ات�اع الخطوات التال�ة  •
یتم احضار خطاب رسمى من المستشفى الجـامعى �فیـد دخـول الطالـب مـع تـشخ�ص  •

الحالة المرض�ة وتوض�ح ضرورة تواجده �المستشفى وان انتقاله الـى لجنـة االمتحـان 
 الطالــب تــسمح �ــان یــؤدL االمتحــان ولكــن حالــة، �:لیتــه �ــش:ل خطــرا علــى ح�اتــه 

�المستشفى الجامعي و�شترf تقد�م هذا الخطاب معتمدا من عمید :ل�ة الطب أو من 
 .ینیب عنه 

 .او ما ینی�ه للموافقة  تعرض المذ:رة على الفور على عمید الكل�ه •
ال یجــوز مطلقــا عقــد مثــل هــذه االمتحانــات فــى أمــاكن مستــشفى الطل�ــة عــدا حــاالت  •

یترك لكـل :ل�ـة اتخـاذ القـرار المناسـب علـى أن تعقـد هـذه اللجنـة ، العتقال التحفh وا
قــرار مجلــس الجامعــة بجلــسته بتــار�خ . ( فــي حجــرة مــستقلة یتــوافر فیهــا الهــدوء 

٢٩/٤/١٩٨٦. (  
ن�ـــشترf أن تكـــو مواعیـــد بدا�ـــة ونها�ـــة اللجـــان الخاصـــة مطا�قـــة تمامـــا للمواعیـــد  •

 .جان الكل�ة المعمول بها فى نفس االمتحان داخل ل
عند االقتضاء �م:ن االستعانة �موظف من العاملین �الكل�ة في :تا�ة ما �مل�ـه عل�ـه  •

 Lس وعلـى مـرأ�ة على أن �:و ذلـك أمـام عـضو هیئـة التـدر�نالطالب فى ورقة االجا
 منه 
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�حدد مجلس الجامعة م�عاد بدء ونها�ة االمتحانات التحر�ر�ة والـشفه�ة والعمل�ـة  •

 .والتى یجب االلتزام بها فى جم�ع الكل�ات وتحت أL ظروف 

، یتم إعالن مقترح جدول االمتحانات للطـالب لمـدة أسـبوع لتلقـى رغ�ـات الطـالب  •

 .متحانات بوقت :اف ثم إعالن الجداول المعتمدة للطالب داخل الكل�ة قبل اال

 .نترسل نسخ من الجداول المعتمدة إلى أقسام الكل�ة ولشئو الطالب المر:ز�ة  •

 .ال یتم امتحان الطالب أكثر من امتحان واحد فى الیوم  •

ضــرورة بــدء االمتحانــات فــى الزمــان والم:ــان المحــدد مــس�قا بجــدول االمتحانــات  •

 .المعلن للطالب 
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موعـد بـدء  ال �سمح للطالب �الـدخول إلـى قاعـات االمتحـان إال قبـل ر>ـع سـاعة مـن -١
إال �عـذر �قبلـه عمیـد الكل�ـة أو مـن األسـئلة  االمتحان و�منع دخول أ& طالب �عد توز�ـع

 .ب عنه ینو
ــى -٢ ــه الجامع�ــة  یجــب عل ــب حمــل �طاقت ــة :ــل طال :ــشرf لحــضور الشخــص�ة وال�طاق

 .االمتحانات
اتصال  یجوز للطالب أن �صطحب معه في قاعة االمتحان أ& :تاب أو أ& وسیلة ال -٣

عـدا مـا �ـسمح �ـه  أو :ل ما له عالقة �المقرر أو ورقة ولو :انت خال�ة من الكتا�ة ف�ما
  طلب أستاذ المقرر، العمید بناء على

بنظــام  �حظــر علــى الطــالب الكــالم أثنــاء االمتحــان أو الق�ــام �ــأ& عمــل ف�ــه إخــالل -٤
الطالـب المخـالف،  االمتحان، أو إذا قـام بتـسهیل النقـل لزمیلـه، وفـي حـال المخالفـة ینـذر

ُواذا :رر الطالب المخالفة یخرج من قاعة االمتحان ن و�تم التحقیN معه من خالل الشئو ٕ
  لقانون�ةا

ٕ واال ال یجوز للطالـب أن یـؤد& امتحانـه فـي غیـر القاعـة أو المقعـد المخصـصین لـه -٥
  طائلة إلغاء امتحانهس�قع تحت

قاعـة  :ل طالب �عثر معـه علـى مـا لـه عالقـة �ـالمقرر موضـوع االمتحـان یخـرج مـن -٦
نالـشئو لـى و�حـال إ ًاالمتحان و�عد امتحانه الغ�ا في المقرر الذ& ارتكبت ف�ـه المخالفـة

 .القانون�ة للتحقیN معه
الممحاة، المسطرة، القلم، (تمنع االستعارات �أنواعها :افة إال �عد إذن أحد المراقبین  -٧

 ) إلخ اآللة الحاس�ة
 :حاالت الغش التي �عاقب علیها الطالب  -٨

ذا عثر مع الطالب على ما له عالقة �المقرر موضوع االمتحان سواء اسـتفاد  - أ
  لم �ستفدمنه أم

النقل، الكتا�ـة علـى المقعـد، أوراق ( :ل طالب �حاول الغش �أ& صورة :انت - ب
  )صغیرة، الكالم أثناء االمتحان
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ً�منع اصطحاب الجوال منعا �اتا ولو :ان مغلقا -ج ً ً. 
مقصود فـي  ٕ االصطدام مع المراقبین وعدم التقید بتعل�ماتهم االمتحان�ة واحداث شغب-٩

تقیـده �انتهـاء الوقـت  ه مـن م:انـه أو سـحب ورقتـه االمتحان�ـة أو عـدمالقاعة نتیجة نقلـ
 .المخصص لالمتحان

�قــصد تــسر�ب األســئلة ) أو إحــدL األوراق( عــدم تــسل�م أوراق األســئلة المؤتمتــة -١٠
 أثناء انعقاد االمتحان

انتحاله شخص�ة غیره �قصد أداء   إذا ثبت�أشد العقو�ات القانون�ة�عاقب الطالب   -١١
ًبدال منه لهذه الغا�ة و�حـال :ـل منهمـا  ًمتحان عنه، و:ذلك الطالب الذ& أدخل شخصااال

 إلى القضاء
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  : الصدق والث�ات والشمول -ًأوال 

Lو ممثلــة للمحتــو وتعطــى وان تكــ) ILOS( یتحقــN ذلــك �ــان تغطــى األهــداف جم�عــا  ن
  .نفس النتائج لو أعید االخت�ار بنفس الظروف 

  : التمییز -ًثان�ا 
 % ٢٠: ق�قصد بهذا أن تراعى الفرو الفرد�ة بـین الطـالب ومـستو�اتهم المختلفـة مـثال 

  .للطالب المتوسطین % ٦٠، للطل�ة المتفوقین % ٢٠، للطل�ة الضعاف 
  :التدرج  -ًثالثا 

نة من السهل الى الصعب ومن الجزء الى الكل وان تكو متسلسلة �ـش:ل ن تتدرج االسئل
  .منطقى
  : العدالة -ًرا�عا 

�حیـــث تـــرت�C األســـئلة ودرجاتهـــا �الجهـــد المبـــذول فـــى :ـــل وحـــدة أL مراعـــاة جـــدول 
  .نالمواصفات والوز النسبى للوحدات التي تم دراستها 

   :التنوع-خامسا
تحان�ـة علـى األسـئلة المقال�ـة واألسـئلة الموضـوع�ة التنوع �قصد �ه  اشتمال الورقـة االم

  .أو المنظوم�ة �اختالف أنواعها 
  : اإلخراج -سادسا 

ًاإلخراج الجید من أهم األمور فى الورقة االمتحان�ة وحتى �:و اإلخراج جیدا البد من    :ن
تنظــ�م الورقــة �ــش:ل جیــد وذلــك بتنظــ�م الورقــة مبینــا فیهــا اســم القــسم والفــصل  •

وتــــــار�خ االمتحــــــان وعــــــدد األســــــئلة ، والمــــــادة و:ودهــــــا والــــــزمن الدراســــــى 
 .الخ ...................

نالط�اعة الواضحة السل�مة من األخطاء �حیث �سهل على :ل طالب قرائتها بدو  •
 .مساعدة احد 

 .تط�ع الورقة االمتحان�ة �استخدام الحاسوب وعدم الكتا�ة بخC الید  •
 .من االخطاء االمالئ�ة الص�اغة السل�مة نحو�ا والخال�ة  •
 .وضع الدرجات ووقت السؤال �ش:ل واضح على االسئلة وفروعها  •
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عــدم ضــغC االســئلة فــى الورقــة الواحــدة �حیــث تبــدو محــشوة تر>ــك الطالــب فــى  •
 .قرائتها 

نان تكــو ارقــام االســئلة وفروعهــا واضــحة �عیــدة عــن :ــل لــ�س �حیــث ال تتــداخل  •
 .االسئلة وال الفروع 

مـع تمن�ـاتى للجم�ـع �النجـاح : ئلة �التمنى �النجـاح للطـالب مثـل اختم ورقة االس •
  .وتوق�ع القائم �التدر�س 
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توز�ع نموذج للمواصفات الخاصة بورقة أسئلة االمتحانات مـن حیـث المواصـفات  •
 .Lالش:ل�ة والضمن�ة لورقة األسئلة والمراد ق�اسه على مستو :ل مقرر

التزام أعضاء هیئة التدر�س �ق�اس المهارات المحددة في نموذج توصیف المقرر  •
 –& الــشفو –أعمــال الــسنة (ر مــن خــالل امتحانــات وذلــك حــسب طب�عــة :ــل مقــر

 ).& التحر�ر–العملي 

א��א������ �������������
���ل�א���� �,�<��وא�ق�)	�������و�מ�א�ط����=�����و�Aא����


א��,��<���	�������������������
وא�ذ���4מ��د
��	@��������و����*א�,��<�����و
د���و�2��9א����

 :ط��� ��ل���د��و���ل

 المهــارات – المهــارات الذهن�ــة –هــم لق�ــاس المعرفــة والف(االمتحانــات التحر�ر�ــة  •
 )العامة

 )لق�اس المهارات المهن�ة والعمل�ة(االمتحانات العمل�ة  •
 ) المعرفة والفهم–لق�اس المهارات الذهن�ة (االمتحانات الشفه�ة  •

����د�א���� �,�<�א���و�מ�א���	��
���ط����ط�وאل�א�/�9ل�א�د
א	�����ن�-��ل������������������

 :���وع�ط
ق�א�����מ�و���ل

 فجائ�ة خت�ارات ا •
 امتحانات أعمال السنة  •
 الحضور والمتا�عة مع أستاذ المقرر والهیئة المعاونة  •
 التعلم الذاتي •
  )& النظر–& الشفو –العملي (هذا بخالف امتحانات نها�ة الفصل  •

����������� ����������#
و���ون����دد�����(��وع�)	�������و�מ�א�ط���و������وز�=�א��د

�:و���ل)�א��و,د�و���� ��#��=�א�ط�� �
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مـن المجمــوع الكلـي لــدرجات المـادة ط�قــا %) ١٠تمثــل (متحانـات أعمــال الـسنة ا •
  .لالئحة الكل�ة

ضـــمن درجـــات أعمـــال (األ�حـــاث والمـــشار�ع واألنـــشطة طـــوال الفـــصل الدراســـي  •
  ).السنة

ضــمن درجــات (الحــضور والمتا�عــة المــستمرة مــع أســتاذ المــادة والهیئــة المعاونــة  •
  ).أعمال السنة

  .من مجموع درجات المقرر الكل�ة%) ٢٠ثل تم(امتحانات العملي  •
  .من مجموع درجات المقرر الكل�ة%) ١٠وتمثل (&امتحانات الشفو  •
  .لكل مقرر ط�قا لالئحة%) ٦٠(االمتحانات النهائ�ة والتي تمثل  •
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 .عدم تكلیف الطالب �أ& أدوار أو أعمال ل�ست ضمن واج�اتهم •
 .�سمح �المناقشة واالعتراض •
 .ن�:و األستاذ نموذجا للد�مقراط�ة •
 .�متنع عن إعطاء الدروس الخصوص�ة •
 .یتا�ع طال�ه إلى أقصى حد مم:ن •
ق�:و على درا�ة �األمور التر>و�ة والطر واألسالیب التدر�س�ة •  .ن
 .ن في مادته و�:و على درا�ة بثقافة مجتمعه التعل�ميیتا�ع المستجدات •
•  Nالـــش:ل الـــذ& �حقـــ��طبــN معـــاییر الجـــودة علـــى المـــادة التــي �قـــوم بتدر�ـــسها 

Lمستو جید للخر�ج على مستو أداء المهنة في المجتمع L 
Lیر>C المحاضرات �المحتو العلمي للمقرر والنواتج التعل�م�ة المـستهدفة ومراعـاة  •

Lوضوعات المحتو فـي العمل�ـة التدر�ـس�ة واالخت�ـارات علـى حـد نالوز النسبي لم
 .سواء

فـــي ضـــوء (یتـــصف تقـــدیر درجـــات االمتحانـــات �العدالـــة والوضـــوح والـــشفاف�ة  •
حیث یراعى �النس�ة لألسئلة الموضوع�ة عمـل مفتـاح لإلجا�ـة ) األسالیب العلم�ة

سؤال وتوز�ـع تحدد عناصر إلجا�ة على الـ: الصح�حة، و�النس�ة لألسئلة المقال�ة
 ).إل& اإلجا�ة النموذج�ة لالمتحان(الدرجات على :ل عنصر 

 .یراعى الدقة والعدل وااللتزام والنظام واالنض�اf في جلسات االمتحان •
 .تنسیN لغة التقو�م ولغة التدر�س •
 .تنظ�م االمتحانات �ما یهیئ الفرصة لتطبیN الحزم والعدل في نفس الوقت •
  سات اإلجا�ةمراعاة الدقة في تصح�ح :را •

�:�)-�����7,+و�(�� �א��د
�س�����
א�ل�א���و�מ�א��-��/ –'����� �

 :��7ل�א����0ن−١
 .توع�ة الطالب �المهارات الالزمة لإلجا�ة على امتحان •
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 .تدر�ب الطالب على استخدام االمتحانات اإللكترون�ة •
 .:تا�ة االمتحان ومراجعته •
  .ط�ع االمتحان في الموعد المحدد والمعلن •
  .ل�م االمتحان إلى رئ�س القسم العلمي أو و:یل الكل�ة المختصتس •
&إرسال درجـات أعمـال الـسنة ودرجـات العملـي ودرجـات الـشفو مـع األوراق التـي  •

  .تثبت هذه الدرجات موقعة من أستاذ المادة ورئ�س القسم
االشتراك مع الزمالء في وضع الضوا�C المحددة إذا :انت المادة تدرس مع زمیـل  •

  . أكثرأخر أو
  .مالئمة االمتحان مع ما تم تدر�سه وتقی�م مستو�ات الطالب حسب تفوقهم •
  .یتناسب :م المادة االمتحان�ة والفترة الزمن�ة المخصصة لالمتحان •
  ).المعرف�ة والمهارات واالتجاهات( تشمل المادة االمتحان�ة :افة جوانب التعلم  •
حتــى الدرجــة (قــار>هم عــدم إشــراك أعــضاء هیئــة التــدر�س فــي وضــع امتحانــات أل •

  ).الرا�عة
 :�)'��*�א�������0−٢

 .االلتزام �التواجد قبل البدء وأثناء عقد امتحانات المقررات الخاصة بهم •
 .تقبل مالحظات الطالب والتعامل معهم بهدوء وموضوع�ة •
 .نالتعاو مع الزمالء أثناء سیر االمتحانات •
 .التواجد مع الزمالء في لجنة االخت�ارات الشفو�ة •
 .التواجد مع الزمالء في اللجان أثناء االخت�ارات التحر�ر�ة •
 .منع الغش ومعاق�ة من �قوم �ه •
 .االلتزام بتعل�مات إدارة الكل�ة في هذا الشأن •
 :�)'��*�א�������0−٣

 .التوق�ع أمام درجة :ل سؤال وعلى :راسة اإلجا�ة •
 .:تا�ة الدرجة الكل�ة �األرقام والحروف والتوق�ع علیها •
 .من جانب :ل المصححین) تصح�ح األوراق(یر درجات الطالب تقد •
االلتزام بتصح�ح األسئلة الخاصة �ه فقC إذا :ان االمتحان مشترك ف�ه أكثـر مـن  •

 .عضو
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 .تسل�م أوراق االمتحان للكنترول المختص في الوقت المحدد •
ـــي للكل�ـــة �عـــد إجـــراء  • ـــه علـــى الموقـــع اإللكترون إرســـال نمـــوذج اإلجا�ـــة لتحمیل

 .تحاناتاالم
 .یراعى توخي الدقة في عمل�ة تصح�ح :راسات اإلجا�ة •
 .تنظ�م عمل�ات رصد الدرجات �ما �حقN الدقة والسر�ة التامة •
 .تعرض النتائج على لجنة الممتحنین التخاذ قراراتها �ح�اد�ة •
  .السماح �مراجعة النتائج حال وجود أ& تظلم مع �حث التظلم بجد�ة تامة •
نظام واالنض�اf فـي جلـسات االمتحانـات التـي �ـشرف علیهـا توخي الدقة والتزام ال •

  .األستاذ
  .منع الغش منعا �اتا ومعاق�ة من �قوم �الغش والشروع ف�ه •
  .تنظ�م االمتحانات �ما یهیئ الفرصة لتطبیN الحزم والعدل في نفس الوقت •
فـي امتحانـات أقـار>هم أو االشـراف ) حتى الدرجـة الرا�عـة(ال یجوز إشراك األقارب  •

  .لیهاع
 .تنظ�م عمل�ة رصد النتائج �ما �:فل الدقة التامة والسر�ة التامة •
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��و�Aو,د�א���دמ���: 

یبدأ قبول االلتماسات عقب إعالن النتیجة رسـم�ا ولمـدة أسـبوعین علـى أن تعلـن نتیجـة 
  .اسات �عد أسبوع من إنتهاء فترة االلتماسات وذلك �النموذج المعد لذلك �الكل�ة االلتم

Aو��
	وמ�א�: 

 جن�ه لكل مادة یرغب فـي التأكـد مـن صـحة درجاتهـا، یخـصص منهـا �١٠٠سدد الطالب 
ن جن�ــه للكل�ــة علــى أن �ــسترد الطالــب الخمــسو جنیهــا ٥٠ جنیهــا طــا�ع جامعــة، و٥٠

  .ود خطأالخاصة �الكل�ة في حالة وج

Aو��
�א��	�: 

أو الدراســـات العل�ـــا ) �النـــس�ة المتحانـــات ال�:ـــالور�وس(نتقـــوم شـــئو الطـــالب  •
بإعــداد اســتمارات الــتظلم وتحو�لهــا لو:یــل ) �النــس�ة المتحانــات الدراســات العل�ــا(

 ) الدراسات العل�ا–نشئو الطالب (الكل�ة المختص 
  .لمختص�Lقوم و:یل الكل�ة بتحو�ل الش:و لرئ�س الكنترول ا •

Aو�� א�����ل��=�א�

 :كنترول ب�حث النقاf اآلت�ةال�قوم السید رئ�س 

 ):من جانب المصحح(أخطاء نس�ان التصح�ح  -أوال 
�التاليالكنترول�قوم رئ�س  : 

 .التأكد من أن :ل جزء من أجزاء :ل سؤال من أسئلة االمتحان قد تم تصح�حه  - أ
تاذ المادة لتصح�حه وفقا ُفي حالة عدم تصح�ح سؤال أو جزء منه �ستدعى أس

  .لنموذج اجا�ة �طلب من استاذ المادة
 

 ):من جانب المصحح(أخطاء جمع الدرجات داخل :راسة اإلجا�ة -ثان�ا
�التاليالكنترول�قوم رئ�س  : 

 .وضع درجة :ل جزء من أجزاء السؤال داخل دائرة  - أ
 .وضع درجة تصح�ح :امل السؤال داخل مر>ع  - ب
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&تساو ) داخل الدائرة(:ل جزء من أجزاء السؤال التأكد من أن مجموع درجات   - ت
 ).داخل المر>ع(المجموع الكلي لدرجات هذا السؤال 

ن بإعادة الجمع �قلم �اللو األخضر الكنترولفي حالة وجود خطأ في الجمع �قوم 
 :في :ل من

o ة� .داخل :راسة اإلجا
o ة� .غالف :راسة اإلجا
o  في المجموع الكلي)Cاألرقام والتفق�.( 

 ):من جانب المصحح(أخطاء غالف :راسة اإلجا�ة -ثالثا
�التاليالكنترول�قوم رئ�س  : 

 .التأكد من نقل جم�ع درجات األسئلة على غالف :راسة اإلجا�ة  - أ
�:تا�ة الدرجة الكنترولفي حالة نس�ان نقل درجة سؤال إلى غالف الكراسة �قوم  

جات في المجموع نفي الغالف الخارجي �قلم �اللو األخضر، مع إعادة جمع الدر
 ).األرقام والتفق�C(الكلي 

التأكد من مطا�قة جم�ع درجات األسئلة داخل :راسة اإلجا�ة بدرجات األسئلة في   - ب
 .غالف :راسة اإلجا�ة

في حالة نقل درجة سؤال إلى غالف الكراسة �ق�مة خطأ سواء �الز�ادة أو 
ي غالف الكراسة، ن بتعدیل الدرجة �قلم �اللو األخضر فالكنترولالنقصان �قوم 

 ).األرقام والتفق�C(مع إعادة جمع الدرجات في المجموع الكلي 
&في غالف :راسة اإلجا�ة یتم التأكد من أن مجموع درجات األسئلة تساو المجموع   - ت

 ).األرقام والتفق�C(الكلي 
 الكنترولفي حالة عدم مطا�قة المجموع الكلي لمجموع درجات األسئلة �قوم 

ن�قلم �اللو األخضر في غالف ) األرقام والتفق�C(جموع الكلي بتعدیل درجة الم
  .الكراسة

 ):من جانب المصحح(في تطبیN الئحة المقرر -را�عا
�التاليالكنترول�قوم رئ�س  : 

&التأكد من مطا�قة مقام الدرجة على الكراسة لدرجة التحر�ر ط�قا لالئحة الكل�ة   - أ
 ).ن قبل المصححالبد من :تا�ة مقام الدرجة على :ل :راسة م(
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 الكنترولوفى حالة وجود اختالف في درجة المقام عن درجة الالئحة �قوم 
 fعمل تغییر إحصائي للدرجات و�حا�المختص �استدعاء أستاذ المادة والذ& �قوم 
نو:یل الكل�ة لشئو الدراسات العل�ا بذلك والذ& بدوره �ح�C عمید الكل�ة ورئ�س 

  .رارهاالقسم المختص �الواقعة لمنع تك

 ):من جانب المصحح(&ما یتعلN بدرجات أعمال السنة والعملي والشفو -خامسا
�التاليالكنترول�قوم رئ�س  : 

 .&شفو للطالب/التأكد من وجود درجة عملي  - أ
&شفو للطالب یتم استدعاء أستاذ المادة لوضع /في حالة عدم وجود درجة عملي

 .تلك الدرجة
&لشفو والتحر�ر مطابN للمجموع الكلي التأكد من أن مجموع درجات العملي وا  - ب &

Lلكامل المادة واعادة رصدها مرة أخر ٕ. 
&في حالة الخطأ في جمع درجات العملي والشفو والتحر�ر  �قوم ) خطأ :ونترول(&

  .ٕ بإعادة الرصد واعادة :تا�ة المجموع الكليالكنترول
جا�ة في حضور :راسة اإلجا�ة ونموذج اإل صورة من �حN للطالب أن �قوم �االطالع على .٢

لجنة �صدر بتش:یلها قرار من مجلس الكل�ة، و�تم رفع هذه اآلل�ة للسید األستاذ الد:تور 
  .ننائب رئ�س الجامعة لشئو الدراسات العل�ا �عد موافقة مجلس الكل�ة

في حالة وجود اختالف في نتیجة الطالب في مقرر أو أكثر سواء �الز�ادة أو النقصان  .٣
 المختص إلى و:یل الكنترولعدیل نتیجة الطالب ترفع مذ:رة من رئ�س والتي یترتب علیها ت

نالكل�ة لشئو الدراسات العل�ا  والذ& بدوره یرفعها إلى عمید الكل�ة لعرضها على مجلس 
  .الكل�ة

یتم عرض قرار مجلس الكل�ة بهذا الشأن على السید األستاذ الد:تور نائب رئ�س الجامعة  .٤
  .خاذ ما یلزمنلشئو الدراسات العل�ا الت

�عد موافقة السید األستاذ نائب رئ�س الجامعة على الموضوع یتم تعدیل نتیجة الطالب  .٥
 وتبلغ إدارة التسجیل واالمتحانات الكنترول�الكشوف الخاصة �النتائج �معرفة رئ�س 

�الجامعة لتعدیل نتیجة الكشوف الخاصة بها و�بلغ الطالب بنتیجة التظلم من خالل إدارة 
 .دراسات العل�ا �العلمنشئو ال
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للمقررات الذ& تم تصو��ه في صالح / �قوم الطالب �استرداد رسوم ق�مة االلتماس للمقرر .٦
  .الطالب �عد أن �قوم �:تا�ة طلب للسید األستاذ الد:تور عمید الكل�ة
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�:א������ �−)و0 �

هى مالحظة التنفیذ وتحدید درجة النجاح أو الفشل ف�ه خطوة بخطوة والتنبؤ �احتماالت 
  الخروج عن الخطة المحددة �ما �ضرها ومن ثم العمل على تالفیها قبل حدوثها 


א#� �א�-ط ��/	!��−�'�����: 

لالزمة والتى تم:ن فر�N المتا�عة من حیث تتسم الخطة الموضوعة للكل�ة �المرونة ا
نالتعدیل والتطو�ر بناء على المستجدات التى قد تحدث فى المستقبل دو التأثیر على  ً

 .الخطة نفسها
  :وتتم عمل�ات المتا�عة من خالل اإلجراءات التال�ة

 .استخدام أدوات الق�اس المناس�ة فى عمل�ة التقی�م الذاتى أثناء تنفیذ الخطة �
�المراجعین و:ذلك المق�مین الخارجیین والداخلیین لكل من العلم�ات االستعانة � 

 .والمخرجات
ًالتعدیل والتحدیث للخطة على فترات زمن�ة ط�قا لما �ستجد من تغییرات للوصل �أداء  �

 .الكل�ة إلى أعلى معدل من الكفاءة ورضاء أصحا �المصلحة


א#� �א���/�ذ�−'��'��: 

یل فیها إذا لزم اآلمر من أجل تفادL المشاكل التى قد تمر �أL متا�عة خطوات التنفیذ والتعد
 .خطوة من خطوات التنفیذ ومعالجته

�:א���/�ذ�−
א��� �

�قوم عمید الكل�ة وو:الء الكل�ة �متا�عة تنفیذ الخطة :ل ف�ما �قع فى دائرة اختصاصه، 
  .و:ذلك لجنة المتا�عة المش:لة من وحدة تو:ید الجودة واالعتماد �الكل�ة

�:א	��
א
� �א�-ط �� �

  :تتحقN استمرار�ة الخطة من خالل الضمانات اآلت�ة 
  .دعم الق�ادة األكاد�م�ة أو اإلدار�ة �الكل�ة �
 .وجود وحدة تو:ید الجودة واالعتماد �الكل�ة �
ًالتقی�م الدور سنو�ا لما تم تحق�قه عقب :ل سنة، ومراجعته على ضوء  � L

 .المستجدات
 .ـةتخص�ص دعم مالى لتنفیذ الخطـ �
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یتسم حتى یتم تحقیN هداف الخطة اإلستراتیج�ة، یجب العمل على نشرها بین أعضاء هیئة 
التدر�س �الكل�ة واألقسام العلم�ة ووحدات اإلدار�ة �الكل�ة، بهـدف تعم�م ونشر تلك األهداف بین 

 .جم�ع األطراف
نشر الخطة سوف تت�ع الخطوات التال�ة وذلك �عد اعتمادها والتصدیN علیها لذا فإن آل�ة 

  :من قبل مجالس األقسام ومجلس الكل�ة 
عرض الخطة اإلستراتیج�ة على جم�ع األطراف المشار:ة والمساهمة فى وضع الخطة  �

  .وذلك من خالل إقامة ندوة یدعى لحضورها جم�ع المستفیدین
قسام وللوحدات اإلدار�ة الكل�ة المختلفة لتوض�ح ما عمل ز�ارات توع�ة لجم�ع األ �

 .اشتملت عل�ه الخطة
 .وضع نسخة من الخطة اإلستراتیج�ة على الموقع اإللكترونى للكل�ة �

  
< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <
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  :تطبN الكل�ة اآلل�ة التال�ة في ر>C االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة 
 LالتوافN بین أسالیب التقی�م مع المحتو العلمي للمقررات الدراس�ة •
 تطو�ر االخت�ارات التحر�ر�ة وتنوعها لق�اس المخرجات التعل�م�ة  •
 تق�س االمتحانات المستو�ات المتعددة من األهداف المعرف�ة والمهار�ة والسلو:�ة •
 داف للمقرر الدراسيیتم استخدام طر�قة التقی�م المناس�ة لكل نوع من أنواع األه •
 نالحرص في تصم�م االمتحانات على التواز في المستو�ات المختلفة لالهداف التعل�م�ة •
 قاستخدام طر متنوعة لتقی�م الطالب في اكتسابهم للمهارات المختلفة •
 قاستخدام طر التقو�م الموضوع�ة لضمان الصدق وعدم التحیز •
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  : اآلل�ة التال�ة للتأكد من عدالة التقو�متطبN الكل�ة
 قاالعتماد على طر ثابته للتقی�م على مدار العام الدراسي •

یتم تقی�م اكتساب المهارات من خالل #طاقة تقی�م محددة �علم الطالب بها قبل االمتحان وتت�ح له  •

 تقی�م نفسه ذات�ا

 �ة 0ل فصل دراسياعالم الطالب بنتائج التقی�م ونتائج اعمال السنة #عد نها •

 تطبی4 ال�ة الر23 بین نواتج التعلم ومخرجات التعلم المستهدفة •

اعالم الطالب في بدا�ة العام الدراسي بتوصیف المقررات التي یدرسونها والمهارات المطلوب منهم  •

 اكتسابها وااللتزام #التوصیف في عمل�ة التدر7س والتقی�م

والنتائج في مواعید مناس#ة واالخذ #آراء الطالب في تلك التزام الكل�ة بإعالن جداول االمتحانات  •

 المواعید

تقی�م جم�ع المقررات في نها�ة 0ل فصل دراسي لمعرفة نقا< الضعف والقوة واالستفادة من اراء  •

 الطالب في التطو7ر والتحسین

ی�م و0افة Aوجود الئحة محددة لتلقي ش0او الطالب حول العمل�ة التعل�م�ة والتدر7ب المیداني والتق •

 خدمات الكل�ة

 استخدام االخت#ارات الموضوع�ة لضمان الح�اد�ة وعدم التحیز •

 وجود آل�ة محددة الدارة عمل�ة التدر7ب المیداني وااللتزام #الئحة التدر7ب •

  

  



 إدارة االمتحانات والكنتروالت والئحة التظلماتدلیل 

                                                               -         - ٦٢

l^Þ^vjÚ÷]<sñ^jÞ<Ðémçi<íéÖa� �

  :تطبN الكل�ة اآلل�ة التال�ة في توثیN نتائج االمتحانات 
  #الجامعة MISمتحانات الذE تدعمه وحدة نظم المعلومات االدر7ة استخدام نظام إدارة اال •

 یتم االعتماد على نظام االمتحانات في 0افة اعمال الكنترول •

یتم مراجعة الدرجات داخل الكنترول من قبل أعضاء الشع#ة ومسئول الشع#ة ورئ�س الكنترول  •

 والتأكد من الخلو من األخطاء

 االلكتروني واعتمادها من مسئول الشع#ة ومن رئ�س الكنترولط#اعة 0شوف النتائج من النظام  •

#النس#ة لمقررات ال#0الور7وس ، ومن نمن و0یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب 0شوف النتائج اعتماد  •

 و0یل الكل�ة للدراسات العل�ا #النس#ة لمقررات الدراسات العل�ا

 اعتماد 0شوف النتائج من عمید الكل�ة •

 .ٕورة طب4 األصل وارسالها الدارة الجامعةتصو7ر النتیجة ص •
  

  

  

  

  

  

  

  


