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 )طبقا لقانون تنظيم الجامعات( في االمتحاناتوالشغب الغش حاالت التصرف في 

 من نتائج اإلمتحانات التظلماتقواعد 

 القواعد التنظيمية
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  إدارة االمتحاناتفريق إعداد دليل 

  دليل إدارة االمتحاناتفريق مراجعة 
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 رؤية ورسالة وأهداف الكلية
 

 

 :isionVة الكليـــة ــرؤيـ
 

 "الزراعيالمجال  فيأن تكون الكلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً محلياً وإقليمياً ودولياً "
 

 

To be distinctive and academically accredited faculty locally, regionally and 

internationally in agriculture  
 

 :issionM رسالة الكليه
القياسية يلبى  األكاديميةطبقاً للمعايير القومية  زراعي"تلتزم كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتخريج مهندس 

لبحوث العلمية ، وتقديم الخدمات العمل محلياً وإقليمياً فى مجاالت العلوم الزراعية ، وإجراء ا سوق احتياجات

"واألخالقاطار من القيم  فيالمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة   
 

The Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, is committed to graduated agricultural 

engineer according to the national academic standards, in order to meet the needs of the labor 

market locally and regionally in agricultural sciences, scientific research, and providing 

community services for sustainable development in the framework of values and ethics. 

 

 : trategic goalsS األهداف االستراتيجية للكليــة
 

 

 .المستمرضمان الجودة للحصول على االعتماد االكاديمي  -1

 تطوير البرامج التعليمية وتحديث المقررات الدراسية  -2

 تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي التطبيقي  -3

 تدعيم عالقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة  -4

 ية تنمية الموارد البشرية والمادية بالكل -5

 . المستفيدينعلى آراء  بناءاً التطوير والتحسين المستمر  -6

 تحسين طرق التقويم وتفعيل نظم المتابعة . -7

 االرتقاء بالمميزات التنافسية في الكلية .  -8

 
1- Continuous quality assurance for Academic Accreditation  

2- Develop educational programs and curriculum update 

3- Development of post-graduate studies and applied scientific research. 

4-Supporting partnerships with civil society organizations and development environment 

5- Development of financial and human resources in the faculty.  

6- Development and continuous improvement based on reviews feedback from beneficiaries. 

7- Improved assessment methods and follow-up activation systems. 

8- Promoting competitive advantages in the faculty. 
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 :يدـــــتمه
انطالقا من أعمال التطوير والتحسين المستمر وتطبيق نظم الجوودة ىوا العمليوة التعليميوة ىاود قوام ىريوق             

وحووودة و ومعيوووار الدراسووواي العليوووا والبحوووو  المعوووايير ادكاديميوووة والبووورامي التعليميوووة معيوووار التووودريس والوووتعلم و  معيوووار
بهوووودر نشوووور الوووووعا باواعوووود تنظوووويم  يدارة االمتحانوووواي وأعمووووال الكنتووووروالضوووومان الجووووودة بالكليووووة ب عووووداد دليوووول  

ورقوة ادسوةلة مون عضوو  يةوة التودريس  بتسليمرؤساء وأعضاء الكنتروالي ومرورا بمعايير  ختيار االمتحاناي بدءا 
ا الموقوو  بووالعالن النتوواةي النهاةيووة علوو اوانتهوواءالتاليوودأ أو ادليكترونووا ثووم  جووراءاي وضوووابط الت ووحي  المخووت  

 لطووال المرجوو  الشووامل ل. ويعتبوور  وولا الوودليل بمثابووة وجوو  أكموولالرسووما للكليووة حتووا تووتم العمليووة االمتحانيووة علووا 
وقطوووا   وأعضووواء  يةوووة التووودريس وأعضووواء الكنتووورول وائداريوووين وقطوووا  شوووةون الطوووال  وطوووال  الدراسووواي العليوووا

عالن النتاةي بالكليةلجودة أداء وحسن سير أعمال ائمتحاناي الدراساي العليا   . وا 
 

 واهلل ولى التوفيق
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 لدليل باإلجراءات التالية :اعداد إقام فريق 

 

أعمال تنظيم ىيما يخ  وىاا دخر تعديالت  ائطال  علا قانون تنظيم الجامعاي والةحت  التنفيلية  -1
 ة للطال .والعاوباي الت ديبيادمتحاناي والكنتروالي 

 اليىيما يخ  أعمال االمتحاناي والكنترو بنظام الساعاي المعتمدة االطال  علا الالةحة ادكاديمية للكلية  -2
عالن النتاةي والتظلم منها.  وأعمال  عداد النتاةي وكشور الر د وعملية الر د لاتها وقواعد الرى  وا 

التعليم الش ن ومحاولة تجميعها من قطا  شةون االطال  علا جمي  التعليماي الواردة من الجامعة ىا  لا  -3
وشةون االمتحاناي والكنتروالي المختلفة وقراءتها قراءة مت نية ودقياة وقطا  شةون الدراساي العليا الطال  و 

 تمهيدا لالستفادة منها ىا  ياغة الدليل.

ومعيار المعايير ادكاديمية لم التدريس والتعأعضاء معيار ىريق  عداد الدليل وباقا بين  لتنسيق وتوزي  العم -4
عرضة علا رةيس و ل ياغة الدليل وكتابت  ومراجعت  ومعيار الدراساي العليا والبحو  والبرامي التعليمية 

 .  والمراجعين الخارجيين لتحديث ىريق الدعم الفنا دعمال الجودة والتطوير 
 

 
 
 
 
 
 
 

إدارة اإلمتحانات إجراءات إعداد دليل  
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   :اللجنة العليا لإلشراف على االمتحانات 

الجودة ورؤساء ادقسام ضمان عميد الكلية والسادة الوكالء ومدير وحدة  تشكل  له اللجنة من ادستال الدكتور        
 :، وتكون مهمتها وأمين الكليةالعلمية 

   .وض  ومناقشة خطة الكلية الماترحة للتاويم والم اغة ىي ضوء الاواعد واللواة  التي تلتزم بها الكلية 

   المنظمة لالمتحاناي. وض  الاواعد 

   .ح ر  مكاناي الكلية المادية والبشرية 

   .تحديد االحتياجاي الالزمة ئدارة عملية سير االمتحاناي 

    ياغة مجموعة من ائجراءاي التنفيلية التي تتسم بالوضوح والدقة والشفاىية والشمول، والتي تشمل اختيار 
 ناي وتحديد مسةولياتهم ومنها:ادعضاء الااةمين علا عملية االمتحا

 ي.الكنتروال تحديد المعايير الواج  تواىر ا ىي رؤساء -

 تحديد المعايير الواج  تواىر ا ىي أعضاء الكنتروالي. -

 تحديد المعايير الواج  تواىر ا ىي رؤساء اللجان والمالحظين. -

 .ييمتحديد مهام أعضاء  يةة التدريس خالل عملية التا -
 داء المنخفض.داء المتميز والمحاسبة ل اح  اآلداء لتعزيز اآللي جودة اآلالحكم ع -

    :رئيس عام االمتحانات 

 أو من ينو  عن (.( عميد الكلية /د.أ        

 :ختصاصاتاال

 .يتولا تشكيل اللجان الالزمة لتنظيم أعمال االمتحاناي ىي كل مرحلة من مراحل ، ويشرر علا سير العمل بها -1
لكنتروالي ويعاونة ىا للك وا اية ب فتة الرةيس العام لالمتحانتي  االمتحاناي المشار اليها تحي رةاستجرأ جم -2

 وكيل الكلية لشةون التعليم والطال  اللأ يتولا ائشرار المباشر علا االمتحاناي.أ.د/ السيد 

ائدارية ىا حالة غيابة ويات ر يفوض السيد أ.د/ وكيل الكلية لشةون التعليم والطال  ىا كاىة  الحياي العميد  -3
  لا التفويض علا ايام لجان االمتحاناي المبينة ىا الجداول المعلنة وينتها التفويض بانتهاةها.

 تشكيل ومهام اللجان القائمة بأعمال االمتحانات
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كما يكلر السادة اعضاء وىاا للمعايير المعلنة ل الكنتروالي من بين أعضاء  يةة التدريس بالكلية يشكيتولا ت -4
شر علا المراقبة ىا لجان االمتحاناي وىاا للجداول الخا ة بهلا الش ن  يةة التدريس بائشرار الفعلا والمبا

 .سيادت واللأ ي در ب  قرار من 

( من الالةحة التنفيلية  71يشكل عميد الكلية لجان ممتحنا الفرق المختلفة عند الضرورة ووىاا دحكام المادة ) -5
  لة.الالجامعاي وادحكام ادخرأ لاي تنظيم من قانون 

 

   جنة االعداد والتنظيم:ل 

وكيل الكلية لشةون الطال   له اللجنة بعد عرض السيد أ.د/ ل يشكي در السيد أ.د/ عميد الكلية قرارًا بت        
 اللجنة من العاملين ىي  دارة شةون الطال ، وتخت   له اللجنة بما يلي:

      وكل مارر. مستوأ عداد البياناي ائح اةية بعدد طال  كل 

     .ح ر أعداد الطال  اللين سيتادمون لالمتحان ىي كل ماررعلا حدة 

      . عداد أرقام الجلوس الخا ة بالطال  

     .طباعة أسماء الطال  وأرقام الجلوس الخا ة بهم ىا كشور وتسليمها للكنترول 

     .عالن جداول ائمتحاناي علي الطال  دخل الراي ىيها خالل ىترة محددة  

     .تعديل الجداول بناء علي ما تم تاديم  من  قتراحاي 

     ئعالن عن ال ورة النهاةية لجداول االمتحاناي ىا مواق  محددة وواضحة وعلا موق  الكلية االلكترونا.ا 

     .تحديد ادماكن الالزمة لعاد االمتحاناي وتجهيز ا 

     علار التا تادم من الطال  عن عدم دخولهم االمتحان وتبليغها الا متابعة اتخال ائجراءاي الخا ة بابول اد
 الكنترول.

    وضع األسئلةلجان: 

 يعتمد مجلس الكلية قراراي مجالس االقسام المخت ة قبل نهاية كل ى ل دراسي لتشكيل اللجان االمتحانية.     .1

أسةلة ال يجوز انفراد عضو  يةة تدريس بوض  تشكل اللجنة االمتحانية من عضوين علي االقل لكل مارر، و      .2
 .من قانون تنظيم الجامعاي 71اي امتحان وللك تطبياا لن  المادة 

)أ.د/ وكيل الكلية عميد الكلية او من ينو  عن  السيد أ.د / يسلم ا ل االمتحان موقعا علي  من واضعي  الي       .3
خل مظرور محكم الغلق، قبل عاد االمتحان باسبو  علي داأ.د/ رةيس الكنترول(  –لشةون التعليم والطال  
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 -تاريخ االمتحان  –االكثر ويراعي ان يتضمن البياناي التي تكشر عن  بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية 
 الزمن المحدد. -اسم المادة 

مان كل السرية المتحان، م  ضأو نسخ أال يسم  باي حال من االحوال لغير المخت ين بدخول قاعة طب       .4
 لهلا العمل وىي حالة طب  اوراق االمتحان ىي نفس اليوم ال يجوز ان يغادر العاملون اللين شاركوا ىي ت وير

وراق االمتحان قاعة الطب  قبل مضي ساعة علي االقل من بدء االمتحان وبعد ان يتم التحفظ علي أ أو طباعة
 فة.ا ل االسةلة وكلا اوراق االسةلة الزاةدة والتال

 المارراي التي تدرس ىي اكثر من مجموعة طالبية يتم وض  امتحان موحد لكل المجموعاي.     .5

لجنة وض  االسةلة( طوال امتحان مادت  ويكون مستعدا للرد علي اية أو أحد أعضاء يحضر استال المادة )     .6
 سة عشر دقياة.ملفترة التتجاوز خاستيضاحاي تتعلق باسةلة المادة بناءا علي طل  من رةيس اللجنة، وللك 

موقعا عليها من جمي  بالمادة عمال السنة الخا ة وأيراعي تسليم كشور نتاةي االمتحاناي الشفوية والعملية      .7
 .أالتحرير  متحاناعضاء لجنة امتحان المادة وللك قبل البدء ىي ر د درجة ائ

رةيس ية لكل امتحان تم وضع  من قبل اللجنة لالستال الدكتور تادم لجنة وض  االسةلة نمولج االجابة النمولج   .8
 .الكنترول المخت 

 

   :)لجان المراقبة العامة )الكنترول 

وكيل الكلية لشةون السيد أ.د/ عميد الكلية لجان المراقبة العامة ويتولي رةاسة  له اللجان السيد أ.د/ يشكل         
 –)كنترول المستوأ ادول مستوي الكلية   تخت  كل منها باحدي الفرق علين لجاعدة يتم تشكيل التعليم والطال  و 

احد االساتلة  كنترول، علي ان يراس كل كنترول المستوأ الراب ( –كنترول المستوأ الثال   –كنترول المستوأ الثانا 
للجنة احد المدرسين وتشكيل او االساتلة المساعدين، وىي حالة عدم وجود اساتلة او اساتلة مساعدين يجوز ان يراس ا

وىي حالة عدم وجود االعداد الكاىية يجوز االستعانة ،  له اللجان من السادة اعضاء  يةة التدريس بالكلية اوال 
باعضاء  يةة التدريس من الكلياي االخري بالجامعة ان وجد وال يجوز االستعانة بالمعيدين او المدرسين المساعدين 

 ت ر اشراكهم ىي اعمال المراقبة والمالحظة ووىاا لما تراه الكلية مناسبا.ىي اعمال الكنترول ويا

 وتختص لجان الكنترول بما يلي:  

بعد توزيعهم يوما بيوم علي اماكن ويتسلمها منهم المالحظون  مراقبينختم اوراق االجابة يوم بيوم وتسليمها لل   .1
 االمتحاناي.

 االشرار علي سير االمتحاناي.   .2
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 سريتها.  تسليم مظارير االسةلة واالطمةنان علي سالمة   .3

 ىي ماار الكنترول بعد عد ا ومطاباتها م  كشور حضور الطال .المراقبين جابة من ئتسلم اوراق ا   .4

 وقر الايد.الغيا  و تدوين االعلار و    .5

 لكراساي من مالحظي اللجان.ال بعد مطاباة استالم ا عدم اخفاء بياناي الطال  علي كراسة االجابة    .6

جنة المخت ة ىا حالة الت حي  لشيي ائجابة م  الومراجعة والت ديق وائشرار علا ت حي  اة ب. مطا7
  ادليكترونا.

    لتصحيح األليكترونىالدعم الفنى للجنة: 

الحاس  ىا مجال  والكفاءة ليكترونادلوأ الخبرة ىا مجال الت حي  ا من عدد من أعضاء  يةة التدريس تتكون
 م2019/  7/  14ىا  بمواىاة مجلس الكليةتحي  شرار السيد أ.د/ وكيل الكلية لشةون التعليم والطال  ادلا 

 م.  2019/  11/  13ىا  والمعدل بمواىاة مجلس الكلية 
 االختصاصات:

    ت ميم ورقة  جابة الطال  للت حي  ادليكتروناAnswer sheet ل حي بالشكل ا وطباعتها. 
 ليكتررونا بكاىة مراحلها.تاديم الدعم الفنا لعملية الت حي  اد 
   و حة أوراق ائجابة أثناء ائمتحانائشرار علا ألية توزي. 
  ومتابعة مدخالي ومخرجاي جهاز الت حي  ادليكتروناتشغيل. 
    لجنة ىا وجود ختبار أليا وعمل محضر لت حي  أوراق ائعلا عملية الت حي  بعد ادمتحان ائشرار

ورةيس أو عضو كنترول أستال المادة أو من ينو  عن  من لجنة الممتحنين والم ححين الت حي  ادلا )
المسةول عن  دعم الفناأكثر من لجنة ال أو عضوو  اد ت حيحها اليكترونيار المستوأ التاب  ل  المادة الم

 .الت حي (
  مركز الاياس لألختباراي الموضوعية التا أقر ا ليكترونا الت حي  ادمتابعة تنفيل ماترح  جراءاي وضوابط

 :وللك علا النحو التالام  2019ىا يونيو بجلست  المنعادة مجلس الجامعة والتاويم بالجامعة وواىق عليها 
عداد ورق الت حي  ادلا والخا  بالجاباي الطال  بوض  ادختام - الخا ة ب  ىا  يبدأ الكنترول بتجهيز وا 

، و ما ختم تاريخ ائختبار المكان المخ   لألختام ىاط وبعيد عن ادماكن المخ  ة ئجاباي الطال 
سم المادة  .محل ائختبار وا 

( مستند رسما مثل كراسة ائجابة الورقية  Answer Sheetتعد ورقة  جابة الطال  للت حي  ادلا )  -
 لإلختباراي الورقية.
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ليتم ختم ورق الت حي  ادلي والخا  بالجاباي الطال   لا الكنترول المخت  بعد  نتهاء وقي ائختبار تسلم  -
عادة ترتيبها.  جمي  أوراق الت حي  ادلا مرة أخرأ بختم الكنترول وا 

يتم الت حي  ادليكترونا دوراق  جاباي الطال  ىا حضور لجنة الت حي  ادلا )رةيس الكنترول أو عضو  -
 .(ل عن الت حي  وأعضاء لجنة الم ححين والممتحنينوالعضو الفنا المسسةو  ينو  عن 

يتم ت حي  ورق الت حي  ادلا ئجاباي الطال  كما  ا مشتملة علا البياناي ادساسية و ا أسماء  -
 الطال  وأرقام جلوسهم ..... الخ.

 يتم عمل محضر لت حي  أوراق ائختبار أليا ىا حضور لجنة الت حي  ادلا )رةيس الكنترول أو عضو -
 .(ينو  عن  والعضو الفنا المسسةول عن الت حي  وأعضاء لجنة الم ححين والممتحنين

وبعد ائنتهاء من الت حي  يسلم ورق الت حي  ادلا ئجابا الطال  للكنترول المخت  ئستكمال باقا أعمال  -
 الكنترول.

   :لجنة متابعة األقسام العلمية 

 بالكلية م العلميةساء االقساؤ تتكون من ر         

 االختصاصات:

   أستال المادة يوم االمتحان. التنبي  علا أعضاء الاسم بضرورة حضور 

   .متابعة تسلم أوراق ائجابة 

    حتا يتمكن الكنترول من بدء الر د متابعة سرعة الت حي. 

   ووضع  بملر المارر. والتوقي  علي  "تارير المارر السنوي"  مراجعة نمولج 

   رون  مناسبًا.يملر لجمي  أسةلة الاسم وتاسيمها منهجيًا بما  عمل 

   ب ىضل  ورة من حي   تاديم الدعم والمساندة لرؤساء الكنتروالي كفريق عمل من أجل سرعة ظهور النتيجة
 .السالمة والعدالة

 

    الخدمات العامةلجنة: 

وكيل السيد أ.د/ عميد الكلية و  السيد أ.د/بمعرىة  تشكل من عدد من عمال الكلية للعمل ىي جمي  مراحل االمتحان 
 :الكلية، وتكون مهمتها أمينوالسيد لشةون التعليم والطال  الكلية 

     حة للطال  أثناء االمتحاناي، وعلي ادخ  توىير المياهاتوىير كل وساةل الر. 

    ا الكليةھتعتمد مميزة واضحة تمييز العمال الم رح لهم بالعمل داخل قاعاي االمتحان بعالمة يراعي. 
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ختيار أحد ادساتلة أو ادساتلة المساعدين ممن تتواىر ىيهم الشروط الواج  تواىر ا البالكلية عميد السيد أ.د / ياوم 
  له المهمة و ي: ىي

 ساء الكنتروالت:ؤ معايير اختيار ر 

     .لديهم خبرة ىي اعمال الكنترول وسير االمتحاناي 

     لي معرىة بالمهام المكلر بها والخا ة باعمال االمتحاناي.ع 

      اتخال الاراراي المناسبة ىي الوقي المناس .و التعامل م  االىراد بهدوء وحزم علا لديهم الادرة 

     .لديهم الادرة علي حسن الت رر ىي المواقر الحرجة 

      سرية العمل.والحفاظ علي االلتزام وال بر و ان يتسموا بالدقة 

     .ليس لديهم اقار  من الطال  حتي الدرجة الرابعة ىي كنترول الفرقة المسةول عنها 

 

   ساء الكنتروالت:ؤ مهام ومسئوليات ر 

   .المسةول ادول عن سالمة وعدالة النتيجة 

   التدريس تسليم اوراق  التواجد ىي مواعيد محددة يتم  عالنها بوضوح حتا يستطي  السادة الزمالء أعضاء  يةة
 .ادسةلة بيسر

   .ح ر المارراي ومطالبة ادقسام بامتحاناي المارراي المختلفة 

   ( عند استالمها من منسق المارر وعدم قبولها اال وأعمال السنة مراجعة كشور أعمال الف ل )الشفوي والعملي
 .لممتحنين والم ححينمن لجنة االا كاني مر ودة باللغة العربية او االنجليزية وموق  عليها 

    .استالم كراساي االجابة للمارراي المختلفة بوقي كار مطبوعة عليها كاىة البياناي قبل االمتحان بوقي كار 

    توزي  المهام علا أعضاء الفريق وتسجيل  له المهام والتوقي  عليها وللك قبل بداية االمتحاناي . 

   اعداد  -العداد والتنظيم )تجهيز كراساي االجابة وختمها بشعار تحمل اسم الكنترول االشرار علا مهام لجان ا
 ح ر الطال  اللين سيتادمون لالمتحان ىي كل مارر علا حدة -البياناي االح اةية بعدد طال  كل مارر 

 والحضور(. كشور الغيا  -

 تمعايير إختيار ومهام اللجان القائمة بأعمال الكنتروال

 رؤساء الكنتروالت -1
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   ا الخا  باالمتحاناية الميثاق االخالقعتلكير ادعضاء بحجم المسةولية واعادة مراج. 

    قيادة ىريق العمل ومتابعة تنفيل قواعد سير االمتحان والر د وخالى. 

   .ائعالن عن أيام ىت  الكنترول ىي غير أيام االمتحان لتحايق سرعة االنجاز 

    .التعاون م  ىريق االشرار العام والمراجعة الداخلية لتنفيل المهام المطلوبة 

   الكنترول. أعمال  رؤساء ادقسام والح ول علا دعمهم المطلو  تيسيرا علا التعاون م 

    االلتزام بمعايير الجودة ىا جمي  خطواي العملو عدم الر د اال بعد الت كد من وجود توقي  الم ححين. 

   .عدم تسلم أوراق ائجابة اال بعد الح ول علا ما ينبغي أن ُيسلم  أستال المادة 

   ء التاارير المطلوبة وتسليمها للمتخ  ين ىا موعد ا م  االحتفاظ بنسخة منها.استيفا 

    تسليم أظرر اوراق االمتحان التا تم اعداد ا واغالقها بواسطة منسق المارر لرؤساء اللجان وللك قبل بدء
 االمتحان بوقي كار.

    عن ارادت  ياوم رةيس الكنترول بتكلير ىا حال تخلر عضو  يةة التدريس المسةول عن الااعة لظرور خارجة
 عضو آخر من أعضاء الكنترول ليحل محل .

   .عمل تارير يومي عن سير االمتحاناي 

    .المرور علا لجان االمتحان المسةول عنها للت كد من حسن سير أعمال االمتحاناي 

   .استالم اوراق االجابة بعد انتهاء االمتحان من رؤساء اللجان 

    تسليم كراساي االجابة لمنسق المارر بعد أن يدون عليها اسم الم    وعدد االوراق وتاريخ التسليم وميعاد
 .يعد ا الكنترول المخت االستالم وللك ىي سجالي 

   فاةيها كاىة االركان )الورقة م ححة بالكامل، الدرجاي موزعة داخل وخارج ياستالم اوراق االجابة بعد است
 .)ود توقي  لجنة الم ححيينالكراسة، وج

 

 
 :معايير اختيار اعضاء الكنترول 

   الدقة ىي االداء.و  االمانة والمحاىظة علي السرية والشفاىيةو ال بر و  يت فون بحسن السمعة 

   .االلتزام بتنفيل التعليماي وحسن الت رر 

   ة.ليس لديهم اقار  من الطال  حتي الدرجة الرابعة ىي كنترول الفرق 

    بالمهام المكلر بها والخا ة باعمال االمتحاناي.كاملة علي معرىة 

 

 أعضاء الكنتروالت -2
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  :مهام ومسئوليات اعضاء الكنتروالت 

    التواجد ىي الكنترول قبل موعد انعااد اللجان االمتحان بحوالي ن ر ساعة الستيالم اوراق اسةلة االمتحان
 غلق.واوراق االجابة من رةيس الكنترول ىي اظرر محكمة ال

   .التواجد الداةم ىي اللجان طول ىترة االمتحان 

    يرجي عدم اضاىة اسم  والرجو  لشةون الطال  لفح  حالة الطال . الكشورطال  ب سم ىي حالة عدم وجود 

    عدم اخفاء بياناي كراساي االجابة اال بعد استالم الكراساي من مالحظي اللجان طباا لكشور الحضور
 والغيا .

    بعد مرور ساعة من بدء االمتحان ياوم احد اعضاء الكنترول بح ر الغيا  واستالم كراساي االجابة الزاةدة
 لتسلم بعد للك لرةيس الكنترول.

   .تسليم وتسلم اوراق االجابة من رةيس الكنترول 

   . تسليم وتسلم اوراق االجابة من الم ح 

    حي  جمي  اجزاء االجابة.متابعة عملية الت حي  والتاكد من ت  

   جمي  اجزاء االسةلة.  حي الت كد من قيام لجنة الممتحنين بت 

    .الت كد من  حة نال الدرجاي من داخل وخارج الكراسة وتوقي  الم ححين 

   .الت كد من جم  الدرجاي علي الكراسة 

    من االلتزام بنظم وقواعد  له االمتحاناي. والت كدوأعمال السنة استالم كشور الدرجاي العملية والشفهية 

    الايام بعملية ادخال البياناي والدرجاي الخا ة بالطال  لالختباراي المختلفة لكل مارر وللك بعد ىض سرية
 كراساي االجابة عن طريق رةيس الكنترول.

   ل.ة النهاةية ومراجعتها وعرضها علي رةيس الكنترو جالايام باعمال اعداد النتي 

 

 

 

 

  المراقبون( ساء اللجانؤ معايير اختيار ر(: 

   .ليس لديهم اقار  من الطال  حتي الدرجة الرابعة ىي اللجان المسةولين عنها 

    الحيادية والشفاىية.ال دق وادمانة و و وائلتزام وال بر يتسمون بالموضوعية 

   ناي.علي معرىة بالمهام المكلر بها والخا ة باعمال االمتحا 

    اتخال الارار.و التعامل م  االخرين بهدوء وحزم لديهم الادرة علي 

 رؤساء اللجان )المراقبون( الكنتروالت -3
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  المراقبون( مهام ومسئوليات روءساء اللجان(: 

   علي قاعاي عاد االمتحان والتاكد من تناس  عدد الطال  م  المساحة واالضاءة والتهوية قبل اجراء  المرور
 االمتحان.

   حاناي الخا ة بالفرقة مشتمال علي اماكن اللجان وتوزي  الطال  علي  ومواعيد الت كد من وض  جداول االمت
 االمتحاناي.

    الت كد من تجهيز الااعاي ومراجعة ارقام الجلوس الخا ة بالطال  علي الكشور الخا ة بالفرقة والمعتمدة من
 ادارة شةون الطال .

    حة مجاورة لها وتشمل:الت كد من وض  التعليماي الخا ة بكل لجنة علي لو 

o      .جدول االمتحان الخا  بالفرقة 

o      .التعليماي الواج  اتباعها ىي االختباراي التحريرية 

o      .اسماء رةيس اللجنة والمراقبين والمالحظين 

   .التاكد من تجهيز وتحضير اوراق االجابة والتاكد من عدد ا واعتماد ا بختم الكلية 

   ح الي طال  الدخول بعد ن ر ساعة من بداية االمتحان واخبار رةيس الكنترول الن للك يتطل  عدم السما
 مواىاة االستال الدكتور عميد الكلية ووكيل الكلية لشةون التعليم والطال .

   .عدم السماح الي طال  بالخروج من االمتحان قبل مضي ن ر الوقي 

   ا.بمواىاة رةيس اللجنةداخل اللجان أو مغلاا الطال  التاكد من عدم وجود المحمول الخا  ب 

   .وجود مكان لوض  الكت  او الملكراي الخا ة بالطال  خارج اللجان 

 

 
 :معايير اختيار المالحظين 

   .ليس لديهم اقار  من الطال  حتي الدرجة الرابعة 

    المحاىظة علي السرية والشفاىية.و بال دق واالمانة يت ر 

   . يتسمون بالحزم والهدوء ىي التعامل م  الطال 

   .حسن وسرعة اتخال الارار ىي المواقر الحرجة او المفاجةة 

 :مسئوليات المالحظين 

   حضور االجتما  المنعاد من قبل ادارة الكلية قبل بدء االمتحان لتزويد م بكاىة التعليماي الالزمة.  

 المالحظون -4
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    ب  ساعة من بداية االمتحان من اجل االشرار علا ترتيي  وتنظيم الطال  الحضور الا قاعة االمتحان قبل ر
 .وىاًا لالماكن المحددة لهم

   .استالم عدد محدد من اوراق االسةلة وكراساي االجابة لتوزيعها علا الطال  عند بداية االمتحان 

   رد التوقي  بالحضور.يراعي أن يتسلم المالحظون كارنيهاي الطال  منهم عند بدء االمتحان بمج 

   .تسليم الكارنيهاي للطال  ىا نهاية االمتحان م  تسليم أوراق االجابة منهم 

    كما يراعي التحاق من  حة البياناي التا يسجلها كل طال  علا غالر كراسة اجابي ومراجعة كشور
 توقيعاي الطال  بدقة م  مرعاة تسلسل  له التوقيعاي طباًا الرقام الجلوس.

   .التوقي  علا كشر االسماء بعد الت كدد من عدد الطال  الموجود باللجنة ومطابات  بالكشر 

    ائعفاءر د الطال  المتخلفين من خالل اعداد نمالخ للغيا  و. 
   عها ىي نهاية يجم  كراساي االجابة ىا نهاية االمتحان وتسليمها لرةيس اللجنة بعد الت كد من عدد الكراساي جم

 .االمتحان

 

 

 

يبدأ دور المالحظين بحضور م وتوقيعهم وتواجد م كل ىا لجنتة قبل االمتحان برب  ساعة وينتها دور م  -1
بايامهم بتسليم كراساي االجابة بعد ح ر ا الا السادة رؤساء اللجان والتوقي  بللك ىا الكشور المخ  ة 

 من قبل شةون الطال .
يمنعو منعا باتا ا طحا  الطال  دأ كت  او ملكراي او تليفوناي علا السادة المرقبين والمالحظين ان  -2

محمولة او اأ أجهزة او ادواي اخرأ ال عالقة لها ب داء االمتحان معهم وعليهم ان يمنعوا اأ محاوالي 
ىا  لا الش ن ويبلغوا بها ىورا السيد رةيس اللجنة  يلالخالل بنظام االمتحان والغش وان يضبطوا اي  مخالفا

 مخت  وكلا رةيس الكنترول اللأ علي  اخطار أ.د/ عميد الكلية او وكيل الكلية لشةون التعليم والطال .ال

يحظر تماما التواجد او المرور ىا لجان االمتحان علا اأ شخ  ال  ف  ل  ىا للك ويات ر مرور االمن  -3
  بعد اخطار رةيس الكنترول او واللجنة الطبية علا تلبية الطل  عند االستدعاء من قبل رةيس اللجنة المخت

 من ينيبة.

ياوم ب عمال المراقبة والمالحظة ىا لجان االمتحان السادة اعضاء  يةة التدريس والسادة العاملون بالكلية  -4
 وكيل الكلية لشةون التعليم والطال .السيد أ.د/ تحي اشرار أ.د/ رةيس الكنترول و 

 طال . 30ن بما يكفل وجود مالحظ علا االقل لكل يتم توزي   ؤالء المالحظين علا لجان االمتحا -5

 قواعد أعمال المراقبة والمالحظة 
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يراعا اال يوجد احد من السادة المراقبين او المالحظين ىا لجنة واحده أكثر من امتحان واحد كما يراعا  -6
 العمل علا وجود عدد كار من السادة المراقبين او المالحظين كاحتياطي لالستعانة بهم عند اللزوم.

ي او المااعد او ترتيبها  و من مسةولية المراق  او المالحظ المخت  وعلا كل اأ  خالل بنظام االمتحانا -7
بالغ أ.د/  خراج الطال  اللأ يخل بالنظام من لجنة االمتحان وا  منها الحفاظ علا للك طوال مدة االمتحان وا 

 .مرةيس اللجنة الفرعية وكلا ا.د/ رةيس الكنترول المخت  التخال الالز 

ةلة وأوراق ائجابة بمعرىة السادة المراقبين والمالحظين حس  ادحوال وللك بعد يتم توزي  أوراق ادس -8
الح ول علا بطاقة الطال  او ما يثبي شخ يت  وتوقيع  بالحضور ىا الكشر المخ   لللك واالحتفاظ 

يدوا الا بها الا نهاية االمتحان ، كما يتم جم  كراساي ائجابة بمعرىتهم أيضا وعليهم ىا  له الحالة ان يع
 الطال  بطاقت  بعد التوقي  باالن رار ىا الكشر المخ   والمعد لللك.

ال يجوز تسليم الطال  أكثر من كراسة  جابة الأ سب  من ادسبا  ولكن يجوز استبدال الكراسة التالفة قبل  -9
  بيان نو  التلر الكتابة ىيها علا ان يحتفظ بالكراساي التالفة ويتم تسليمها عدا وح را الا رةيس اللجنة م

 ويتم تسليمها الا الكنترول المخت .

 عدد الطال  الحاضرين باللجنة.م  عدد الكراساي التا تم جمعها مطاباة ياوم كل مراق  او مالحظ ب -10

علا السادة المراقبين والمالحظين ان يت كدوا من سالمة اختام كراساي االجابة قبل توزيعها علا الطال   -11
 من كتابة اسم الطال  ورقم جلوسة عليها عند جمعها منهم.وعليهم الت كد كللك 

يحظر اخفاء اسم الطال  ورقم جلوسة المدون علا كراساي االجابة خالل زمن االمتحان ويتم ضبط اعداد  -12
الكراساي جميعا ىا كل لجنة واثباي الحضور والغيا  وللك كل  تحي االشرار المباشر للسادة رؤساء 

 الحظين.اللجان والمرقبين والم

عدم السماح دأ طال  بمغادرة قاعة االمتحان اال بعد مرور ن ر الوقي وعدم السماح دأ طال   -13
 بدخول االمتحان اال بموج  تحايق شخ يتة.

 

 

 

 

 

  
ر اشتراك اأ عضو من السادة أعضاء  يةة التدريس او معاونيهم او حظاالمتحاناي بمار الكلية وي تعاد .1

جامعة ىا اأ عمل من أعمال االمتحاناي ىا الفرقة التا يكون ل  ىيها اقار  من اأ نو  العاملين بالكلية او ال

 مراحل سير اإلمتحان

أوال: مرحلة اإلعداد 

 لإلمتحانات
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عميد الكلية  /حتا الدرجة الرابع  دحد الطال  وللك الزاما ب حكام الاانون والالةحة التنفيلية م   خطار أ.د
 التخال الالزم.

  
  عداد البياناي ائح اةية بعدد طال  كل مستوأ وكل مارر.. 2

 شةون الطال . ح ر عدد الطال  اللين سيتادمون لالمتحان ىي كل مارر علا حدة من واق  كشور   .3

  عداد كشور توقي  الطال  الحاضرين لالمتحان.   .4

اسم الكلية ورةيس الكنترول  االعداد اولتنظيم العمال االمتحان )تجهيز كراساي االجابة وختمها بشعار يحمل   .5
 ية(.والفرقة الدراس

 

 
 أ- اإلجراءات اإلحترازية والتدابير التى إتخذتها الكلية للوقاية من ومنع إنتشار فيروس كورونا 

 المستجد قبل وأثناء وبعد اإلمتحانات
 

 متطلبات الموقف. لمواجهة المهنية والصحة السالمة لجنة مع بالتنسيق والكوارث االزمات ادارة لجنة استعداد 

 ت والكنتروالت وقاعات التصحيح والطرقات والساللم بإستمرار بالمطهرات المخصصة.تطهير قاعات اإلمتحانا 

  عقد اإلمتحانات فى قاعات وطرقات واسعة جيدة التهوية فى كل من مبنى )أ( ومبنى )ب( بالكلية مرة واحدة

 يوميا.

 عليهم أعراض تخصيص لجنة خاصة منعزلة واسعة ومجهزة جيدة التهوية بتباعد أكثر من مترين لمن يظهر. 

  .وضع عالمات إرشادية واضحة للطالب بمداخل الكلية وعلى الموقع األليكترونى إلرشادهم بمقار لجان اإلمتحان 

 .تعليق الملصقات الخاصة باإلجراءات الوقائية لمكافحة العدوى فى مداخل الكلية ومداخل القاعات 

 وفى الطرقات والساللم للتخلص من القمامة. وجود سلة مهمالت فى أماكن متقاربة داخل قاعات االمتحان 

 .توافر أكواب بالستيكية إلستعمال المرة الواحدة بجوار زجاجات المياه لمن لم يحضر معه زجاجته الخاصة به 

  تواجد أعضاء لجنة حفظ النظام أثناء اإلمتحانات لتنظيم دخول وخرروج الطالب بينهم مترين فى صفوف

 .منتظمة

  فترة واحدة واإلعالن عن الجدول وأرقام الجلوس اليكترونيا على موقع الكلية وبمداخل عقد اإلمتحان على

 الكلية.

  طالب يتم ترك مااليقل عن متر ونصف بين الطالب والمجاور له فى كل إتجاه. 15كل لجنة تضم فى حدود 

  الواقية لجميع  الكمامة وعدم السماح باداء اإلمتحان بدون إرتداء اتخاذ إجراءات السالمة والصحة المهنية

 .الطالب

 ثانيا: مرحلة أعمال اإلمتحانات
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 .توفير مطهرات األيدى للطالب والمراقبين والمالحظين بمداخل الكلية ودورات المياه ومداخل اللجان  

  على األقل بنصف ساعةموعد اإلمتحان قبل ضرورة أن يتواجد الطالب والمراقبين والمالحظين. 

 ت كمامات وقفازات والحفاظ على التباعد بين الجميع.يرتدى المراقبون والمالحظون المتواجدون داخل القاعا 

  ممنوع اصطحاب الطالب ألى ادوات شخصية غير أدوات االمتحانات والكلية وإدارتها غير مسئولة عنها في حالة

 ضياعها ويمنع دخول أي أدوات شخصية من بوابة الكلية.

 بينهم إال للحاالت الحرجة الفردية يمنع منعا باتا ركوب االسانسير للطالب حرصاً على التباعد فيما. 

 .ممنوع منعا باتا تداول االدوات بين الطالب اثناء االمتحان منعا النتشار الفيروس 

  وقيع الطالب في كشوف الحضور إال بقلمة الخاص به.تعدم 

 منع و يتم خروج الطالب من اللجان بطريقة منتظمة عن طريق الساللم وفتح أبواب الكلية لخروجهم بطريق أمن

 .التزاحم والتدافع والتجمعات بكل صورها

  .عند شعورك بأى أعراض يرجى أبالغ السيد الدكتور/ مراقب اللجنة فى الحال وعرضه على اللجنة الطبية 

 يتم إتباع كافة اإلجراءات السابقة أثناء إجراء اإلمتحانات الشفوية والعملية. 

 خطوات العملية اإلمتحانية -ب

ول باستالم أسةلة االمتحاناي ىا مظاريفها المغلاة من السادة اعضاء  يةة التدريس واضعا يخت  رةيس الكنتر 
للورقة االمتحانية علا ان يتم استالم أوراق ادسةلة قبل االمتحان الموحد االمتحاناي علا ان يراعا الشكل العام 

اسم  ىا لجان الممتحنين  ب سبو  ويراعا ان يكون المظرور مغلق وموق  من عضو  يةة التدريس المدون
 والم ححين علا المظرور من الخارج.

رةيس بواسطة لجنة مشكلة من رةيس أو أحد أعضاء الكنترول و يتم تحرير محضر بفض مظارير ادسةلة يوميا  -1
ويثبي ب  حالة المظرور ومن قام بفض السرية وحضور ويواىا أو رؤساء لجان ائمتحاناي ىا للك اليوم 

 هلا المحضر ىا حين  أو اقر  وقي ممكن.عميد الكلية ب

يجرأ تعبةة أوراق ادسةلة ىا مظارير مغلاة وموقعة من أ.د/ رةيس الكنترول المخت  ثم توز  علا السادة  -2
الااةمين بالمراقبة والمالحظة لتوزيعها علا الطال  ىا لجان االمتحان والتنبي  علا الطال  بحظر الكتابة نهاةيا 

ىيما عدا اسم الطال  ورقم جلوسة أن أراد وكللك التنبي  عليهم بعدم وض  اي  عالماي داخل  علا أوراق ادسةلة
 كراساي االجابة او خارجها.

واوراق االجابة ىي  دقياة الستالم أوراق االمتحاناي 30التواجد ىا اللجان قبل موعد انعااد االمتحان بحوالا  -3
 أظرر محكمة الغلق.

 .بعد ن ر ساعة من بداية االمتحان ولدخعدم السماح الي طال  بال -4
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 الت كد من عدم وجود المحمول م  اي طال  داخل اللجان ولو كان مغلاا. -5

 كراساي االجابة الزاةدة بعد مرور ساعة من بدء االمتحان ياوم أحد أعضاء الكنترول بح ر الغيا  واستالم -6
 .تسلم بعد للك الا رةيس الكنترولو 

 االمتحان. ج من االمتحان قبل مضا مدة التال عن ن ر زمنعدم السماح دأ طال  بالخرو  -7

 استالم كراساي االجابة من السادة المالحظين وتسليميها لرةيس الكنترول. -8
 
  

يتم ختم كراساي االجابة تحي اشرار احد اعضاء الكنترول باستخدام الختم ومراعاة عدد طال  المستوأ الدراسا ىا 
 بداية االمتحان بوقي كاىا. كل مادة علا ان ينتها للك قبل

علا السادة اعضاء الكنترول التوج  الا مار لجان االمتحاناي بالكلية حس  الجداول المعلنة من الكلية قبل بدء  -1
 .علا ادقل دقياة عشروناالمتحان ب

د المحددة يحظر ىت  الكنتروالي او التواجد بها اثناء انعااد لجان االمتحاناي وعلا وج  التحديد وىاا للمواعي -2
بجداول االمتحاناي المرىاة ويتواجد السادة رةيس وأعضاء الكنترول ومعاونو م المشار اليهم بداخل لجان 

 االمتحان المنعادة لإلشرار الفعلا علا المراقبة والمالحظة وضمان سير االمتحاناي وانضباطها.

ت حيحها ىور انتهاء االمتحان او ىا اليوم يتم تسليم أوراق ائجابة  لا أستال المادة من الكنترول ليبدأ ىا  -3
التالا علا ادكثر من تسليم أوراق ائجابة وتسلم كاىة ادوراق بعد ت حيحها  لا الكنترول ىا موعد غايتة 

 أسبوعان من تاريخ انتهاء االمتحان حتا يتم اعالن النتاةي خالل الوقي المحدد لللك.

وللك منل استالمها من  دارة الكلية لتجهيز ا وختمها استعدادا  كراسة ائجابة  ا مسةولية رةيس الكنترول -4
 لالمتحان وحتا  عالن النتاةي ثم حفظ الكراساي علا النحو المبين بهله الاواعد.

يخ   بكل كنترول دىتر او سجل خا  يسجل ىي  عدد الكراساي التا سلمي الي  علا لمة كل مادة من  -5
لتا جرأ ختمها واستعمالها بالفعل وعدد الكراساي المختومة التالفة وعدد المواد التابعة ل  وعدد الكراساي ا

 الكراساي المختومة المرتجعة من اللجان بسب  غيا  الطال .

بعد اضفاء السرية علا كراساي ائجابة تحي  شرار رةيس الكنترول تعب  الكراساي ىا المظارير الخا ة بها  -6
يحتويها ويغلق باحكام ويتم التوقي  علي  من رةيس الكنترول  ويدون علا كل مظرور عدد الكراساي التا

 .كشر ب سماء طال  كل لجنةالمخت  ويراعا ان يوض  ب  عدد كار من اوراق االسةلة و 

داد ثالثا: مرحلة تداول كراسات اإلجابة وتصحيحها والرصد واع

 النتيجة
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االستالم والتسلم من السادة  –يخ   بكل كنترول دىتر اخر خا  بتداول كراساي االجابة اثناء الت حي   -7
راساي االجابة من الكنترول والي  من السادة االساتله الااةمين بالت حي  ويتم تسلم وتسليم ك –الم ححين 

 شخ يا بعد التوقي  باالستالم والتسليم ىا كل مرة بدىتر التداول المشار الي .

السادة االساتله الم ححون مسةولون عن كل ما يتعلق ب وراق الت حي  المسلمة اليهم بما ىا للك نالها  -8
خ يا من والا الكنترول المخت  ويتولا استال المادة تحديد الجزء اللأ يخت  ب  كل واعادتها بمعرىتهم ش

 م ح  ىا ورقة االجاب .

السادة رؤساء الكنتروالي مسةولون عن ىت  وغلق الكنترول ىا كل مرة ولهم ىا  لا الش ن اتخال كل ما يضمن   -9
الكنترول وعليهم ابالغ أ.د/ عميد الكلية  سالمة الكنترول كما انهم مسةولون عن انتظام وسرية العمل داخل

عند غيابة ب ية مالحظاي ىا  لا الش ن ضمانا لحسن سير  –او من ينو  عن   –الرةيسا العام لالمتحاناي 
 العمل باالمتحاناي.

واد وعلا السادة رؤساء االقسام العلمية بالكلية اخطار أ.د/ عميد الكلية ب سماء السادة المسند اليهم ت حي  الم  -10
الداخلة ىا اخت ا  اقسامهم العلمية وللك بعد مواىاة مجلس الاسم مسباا حتا يمكن اتخال االجراءاي 

 الاانونية الستكمال المواىاة علا اسماء الم ححين واعتماد ا من الجهاي المخت ة. 

حي  يحظر ان ينفرد م ح  واحد بت حي  ورقة كاملة تحي اأ ظرر من الظرور ويج  ان يشارك ىا ت   -11
كل ورقة اثنان علا االقل مشاركة ىعلي  وان يض  كل منهما درجاي الجزء المخت  بت حيحة علا غالر 

 الكراسة مزيال بتوقيع  علا ان يلتزم الم ححون بالفتراي الاانونية للت حي  الوراق االجابة.

 ا ىا الكنترول.يتولا رةيس وأعضاء الكنترول المخت  تسلم أوراق ائجابة عند تمام ت حيحها ووضعه -12

درجاي االسةلة ومطاباتها  كراساي االجابة من الداخل للت كد من ت حي  جمي  جزيةاي االسةلة وجم  مراجعة -13
بمراجعة الجم  الخارجي والت كد من استيفاء توقيعاي  للدرجة الكلية المثبتة علا غالر كراسة االجابة، كما تاوم

 مارر. جمي  أعضاء لجنة الت حي  لكل

 ز أن ينفرد بالر د أو العملياي المت لة ب  عضو واحد من أعضاء اللجنة.ال يجو  -14

ابتداء من الر د  ينبغي مرعاة الدقة التامة ىي كل عملياي الر د وضرورة مراجعة كل عملية بعد اجراةها -15
 اعضاء اللجنة ورةيسها علا كل كشق من واثباي المالحظاي الخا ة باالعلار، كما يراعا استيفاء توقيعاي

 كشور الر د قبل اعتماد ا.

اعتماد ا واعالنها ب فة  ة السرية التامة أثناء عملياي الر د، وعدم الاعة او تبليغ اية نتيجة قبلمرعا ينبغي -16
 رسمية.
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ياوم الكنترول اليدوأ بتسليم كشور الر د الا كنترول الكمبيوتر العداد اح اةية بعدد الطالل  المتادمين   -17
وعدد الراسبين وتحويل  له االرقام الا نس   ين حس  تاديراتهم العامة وعدد المتخلفيينلالمتحان وعدد الناجحي

 .مةوية

 . كل علا حدة تطبق قواعد التيسير أو ما تارره لجان الممتحنين ىا الكنترول اليدوأ اولكنترول الكمبيوتر -18

أعمال ملي والشفوي و الع يتم طباعة كشر الدرجاي الطال  المف ل لكل مارر واللي يحتوي علا درجاي -19
 ، وللك تمهيدًا لعملية المراجعة.السنة والتحريرأ

الطرىين علا  تتم المراجعة بين الكنترول اليدوأ اولكنترول الكمبيوتر مرتين علا ادقل ثم بعد للك يوق   -02
  .كشور الر د تمهيدا العتماد ا

 
         

التعليم  تروني تحي اشرار االستال الدكتور وكيل الكلية لشةونتعلن نتاةي الكلية لجمي  الفرق علا موق  الكلية االلك
والطال  ، وال تعلن النتاةي اال بعد اعتماد ا رسميا من االستال الدكتور/ عميد الكلية بالنسبة لسنواي النال ومن السيد 

 .ادستال الدكتور رةيس الجامعة بالنسبة للسنواي النهاةية

 

 

 

 

 

ثااىوووة تاوووويم الطوووال  مووون أجووول تحايوووق جوووودة التعلووويم ، والتعريووور بالناووواط ادساسوووية يهووودر  ووولا الووودليل  لوووا نشووور 
المطلوبووة للتحاووق  ووورة محايوودة وعادلووة موون اكتسووا  الطووال  للمسووتهدىاي كخطوووة موون خطووواي الو ووول بووالتعليم ىووي 

من المراج  وعدة مواق  الكلية  لا درجة متميزة من ادداء ، وقد استخل ي المعلوماي الواردة ىي  لا الدليل من عدد 
 مهتمة بالتعليم علا شبكة المعلوماي الدولية.

 
 

يا ووود بالمسوووتهدىاي التعليميوووة موووا ترغووو  المؤسسوووة التعليميوووة أن يتووووىر ىووور دراسوووتها بعووود انتهووواء البووورامي الدراسوووي 
 وتتضمن  له المستهدىاي مجموعاي رةيسية نجملها ىيما يلي:

 ية.المعارر والمعلوماي والمهاراي الل ن -أ 
 المهاراي المهنية ، ومهاراي االت ال. -  

 رابعا: مرحلة إعالن النتائج

 :إعداد الورقة االمتحانيه الجيدة وطرق تقويم الطالبدليل 

 أوال: المستهدفات التعليمية : 
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 الايم والتوجهاي. -ج 

: وتشمل المعلوماي والمفا يم التي يج  أن يدركها الدارس وتكون حجر الزاوية لتنفيل وتنمية  المعارف والمعلومات     
 باقي المهاراي ، ومعظم  له ادمور تحتاج  لا ائدراك )الفهم( وأحيانا  لا الحفظ .

 

 يتضمن هذا النوع من المستهدفات التعليمية معلومات وهي : و          
    وظاةر أعضاء معينة  -    تعرير الم طل  .  -أ 
 أنوا  أو أشكال معينة من النباتاي االقت ادية المختلفة. -ج
 أسس االستجاباي الفسيولوجية المختلفة.   -د 

ــة -1 طالوو  بمووا يسووم  بتشووغيل )أو اسووتعمال أو تفعيوول( : وتتضوومن  ووله المسووتهدىاي تنميووة ل وون ال المهــارات الذهني
 -المعلوماي المجردة من النو  ادول من أجل تحايق واحدة أو أكثر من المهام اآلتية:

 شرح العالقاي بين ادشياء -   االختيار بين البداةل .  -أ 
 تمييز المتشابهاي. -د    تاييم أداء ما.  -ج

متعلاوووة بالممارسوووة المهنيوووة الفعليوووة وتشووومل اسوووتغالل النووووعين السووواباين ) : و وووي المهووواراي ال المهـــارات المهنيـــة -2
المعارر والمهاراي الل نية ( من أجل الايام بمهموة ماديوة.  ال أن  وله ادموور علوا الوورق ىاوط أو شوفويا أو بفويلم 

الممارسووة أو مثووال توضوويحي موون المعيوود ىووي حوود لاتوو  ال يكفووي الكتسووا  المهووارة حيوو  يجوو  أن يووتعلم الطالوو  ب
 واددواي ادخرأ الالزمة. 

:  لا تمكوون الطالوو  موون الايووام بمهووارة عمليووة أو مهنيووة بنوواء علووا  دراكوو  للمعلوموواي  مهــارات االتصــال )العامــة( -3
ووجود المهاراي الل نية المرتبطة بتلك المهوارة ولوم يوتمكن مون تو ويل  ولا ادمور بال وورة المناسوبة ل خورين ىوالن 

ىاد يكون اآلخر  و استناده اللي سيعطب  درجوة علوا عملو  أو عميول ىوي معمول تحاليول تربوة العمل يعد ناق ا . 
أو زميوول ىووي حلاووة ناوواش، لووللك يجوو  أن يكتسوو  الطالوو  مهوواراي التوا وول التووي يوودخل عموول التاووارير أو ائبووالغ 

 الشفهي أو استخدام الحاس  وأن يتواىق للك م  نو  المتلاي للمعلوماي من الطال . 

موون المكتسووباي التوووي تهووتم بهووا البووورامي التعليميووة التووي يجووو  أن توودرج ائيجابيووة كمسوووتهدر  يم والتوجيهـــات :القــ -4
رةيسي ىي البرامي الدراسية ، ويج  مالحظة أن الايم ائيجابية تكتس  غالبوا بالمشوا دة  وبعوض الاويم مثول الدقوة 

مثل ادمانة العلمية التوي تكتسو  بوسواةل متعوددة أو   امة جدا ىي التحاليل المعملية كما أن  ناك العديد من الايم
نما تايم  التعاون أو المحاىظة علا الوقي ،  ال أن العديد من الايم ال يمكن تاييمها ب ورة مباشرة خالل الدراسة وا 

مول من قبل جهاي التشغيل التي تحكم علا الخريي ب ن  متعاون أو مثابر أو دقيق وغير ا ، ويمكن تايويم قيموة الع
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ىي ىريق مثال عند تاييم بح  جماعي ياووم بو  مجموعوة طوال  مموا حيو  يسوتطي  الماويم تحديود  ول شوارك الكول 
 ىي العمل أو أن بعضهم كان دوره مشا دة ما بفعل  باقي أىراد المجموعة ىاط. 

 

 

 

عارىو  ومهاراتو  يعرر التح يل الطالبوي ب نو  موا يفتورض أن يحود  للطالو  خوالل الدراسوة حيو  يفتورض أن تتطوور م
المختلفوة وقيموة بالتاودم ىووي البورامي أو الماورر ، ومون المفتوورض أن يوتمكن الاواةمين علوا البرنووامي الدراسوي مون التوودخل 
ىووي الوقووي المناسوو  لتعووديل  سووتراتيجية التعلوويم والووتعلم  لا ت كوودوا موون أن المعلوموواي والمهوواراي المفتوورض تح وويلها ال 

كتس  حس  المخطط، ويحد   لا عندما يطل  المحاضر علا أداء طالب  ىي امتحان أعمال السنة ويكتشر وجوود ت
ق ور عام ىي  دراك  ودر تعليموي محودد ، ىواللا كوان رأي الاواةم بالتودريس أن الطلبوة ادغبيواء ال يجيودون عملهوم ىوالن 

ل للطال  ما يريد أو أن الرسالة و لي بطرياة الوج  ادخر للموضو  ينطوي علا أن المحاضر لم يستطي  أن يو 
 خط . 

 
 

 ناك حد أدنا يج  أن يحاا  الطال  ليمكن اعتباره قد تعلم ما  و مفوروض منو  ولكون مسوتوأ التايويم يختلور حسو  
 الحالة ىمثال استخدام جهاز معاد لتحليل ما يمكن أن يكون باستخدام دليل التشوغيل ولويس بالضورورة أن يحفوظ الطالو 
دليل التشغيل و نا يمتحن الطال  العملي مستعينا بمفتواح السوتخدام الجهواز ، أي أن المطلوو   وو مجموعوة كليوة مون 
المهوواراي والمعووارر ولوويس جووزء منهووا ىاووط لوويمكن اعتبووار أن أ وودار الماوورر الدراسووي قوود تحااووي وبنوواء علووا للووك ىووان 

ام جودا، وبعوض المهواراي والمعوارر تحتواج تح ويل تحديد المستوأ المابول من التح يل  و أمر مهني تخ  ي  
% مما يادم الطال  حتا يمكن ثالو  كشوخ  يعلوم الموضوو  ىوي حوين تكوون  نالوك مهواراي ومعوارر يمكون قبوول 80

% علووا أنوو  مناسوو  لت ديووة المهووام المطلوبووة اسووتيفاؤه ىووي التح وويل الطالبووي كووان للووك دلوويال علووا ارتفووا  50مسووتوأ 
 مستوأ جودة الخريي.

 
 

نما جمي  طرق التاويم المختلفة  و ناك طرق متباينة ئجراء التاويم  التاويم ال يا د ب  ورقة االمتحان التحريري ىاط وا 
 -تختلر حس  نو  المستهدر  و ي :

 المعرىة والفهم يمكن أن تاوم تحريريا أو شفويا. -أ 

 ثانيا : التحصيل الطالبي:

 

 ثالثا: كيفية الوقوف على مستوى التحصيل الطالبي:

 

 : رابعا : عالقة نوع المستهدف التعليمي بطريقة التقويم 
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 أحيانا يكون التاويم الشفوي أكثر أ مية من غيره. -  

 قد تاوم بالتمارين أو حل الواجباي.المهاراي الل نية  -ج 

 المهاراي العملية تاوم بامتحان عملي دداء المهارة. -د 

 مهاراي االت ال قد تاوم شفويا أو بكتابة التاارير أو عمل سيمنار أو مناقشة جماعية. -ه 

 

 

 -وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي :
المسوتهدىاي التعليميوة وم وفوىة الماورر ياوم عضو  يةة التدريس باالطال  علا تو وير الماورر وأ داىو  و  -1

 التي توض  عالقة محتوياي المنهي باد دار التعليمية.
ياوم عضو  يةة التدريس بمراجعة جدول العمل ىي المارر اللي يحتوي توزي  محتوياي المارر )المحاضوراي  -2

 أو العملي( علا أسابي  الدراسة.

سبي لمكوناي المارر ونو  المستوأ التعليموي المطلوو  لكول يعد عضو  يةة التدريس جدوال يحدد ل  الوزن الن -3
 موضو  حس  النمولج التالي )يستكمل الجدول(.
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       7 ....... 1 2موضوع 

       13 ....... 1 3موضوع 

       2 ....... 0.5 4موضوع 
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       12 ....... 2 6موضوع 

       7 ....... 1 7موضوع 

       27 ....... 4 8موضوع 

       100  15 الجملة

 * أن يكون  ناك أكثر من مستوأ تعلم ىي الموضو  الواحد

 خامسا : الخطوات العملية إلعداد االمتحان:
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لنمووولج  يووتم وضوو  ادسووةلة التووي تمكوون موون تحديوود موودأ تح وويل الطالوو  للموضووو  بحيوو  تكووون بنوواء علووا ا -4
ومستوأ التعلم المطلو  تحايا  وتنتمي االختبواراي دحود مجمووعتين  يادسةلة متناسبة م  المستهدر التعليم

  ما االختباراي الماالي  واالختباراي الموضوعية.
 

ي تركووز بجانوو  قيوواس المسووتهدىاي التعليمووة علووا تاوودير قوودراي الطالوو  علووا و ووي اختبووارا :االختبــارات المقاليــة
التعبير ومهاراي االت ال وعرض ما لدي  من معلوماي وتكون قادرة علا تادير مستوياي التعلم العليوا مثول الاودرة 

، نوواقش ، بووم  علووا التحليوول والتفسووير وائبوودا  أو االبتكووار وتتضوومن أسووةلة تبوودأ ب ىعووال مثوول اشوورح ، علوول ، قووارن
 تفسر.

وتسووتخدم  وولا كالطووار لتحديوود مكونوواي ائجابووة التووي يفتوورض الممتحنووين أن الطالوو    : تقــويم األســئلة المقاليــة
سيكتبها لتوحيود نظوام الت وحي  حيو  يمكون حودو  اخوتالر ىوي تاودير درجواي ىوي ادسوةلة المااليوة نتيجوة عوامول 

 عديدة. 
ةة تعابهوا ورقوة متوسوطة ىتح ول  وله الورقوة علوا درجوة أعلوا يمكن أن ياورأ المموتحن مجموعوة أوراق سوي -أ 

 مما تستحق.
 كما يجوز أن يحد  العكس )أوراق متميزة تعابها ورقة متوسطة(. -  

 كما قد يحد  ظرور خارجية تؤثر علا أداء الم ح . -ج 

 أو كراس منظم وبخط جيد وسط كراساي ال تارأ أو أسلو  كتابتها درئ. -د 

المااليووة التووي قوود  ةائلووزام الواقوو  علووا الم ووححين بتحايووق العدالووة عنوود تاووويم ادسووةل ويوضوو   وولا موودأ أ ميووة  دراك
تختلوور النظوورة  ليهووا وتحتوواج لوضوو   طووار محوودد ال يختلوور عليوو  أثنووين موون حيوو  مووالا تريوود أن يعرضوو  الطالوو  ىووي 

 ورقة ائجابة للت كد أن  تعلم ما انتويي أن تعلم  ل .
 نين متداخلين  ما:تتضمن ائجراءاي المطلوبة مكو 

 مكوناي ائجابة )لها درجاي محددة(. - أ
 لها درجاي محددة لكل مكون(.0تف يل تلك المكوناي  -  

م  مراعواة أنو  ال بمكون التاوويم علوا أسواس مكوون واحود منهموا ىاوط . ويوؤدي  ولا ائجوراء  لوا وجوود شوفاىية وثبواي 
وم أكثوور موون م ووح  بت ووحي  أوراق مختلفووة لوونفس وموضوووعية ىووي التايوويم ، كمووا يفيوود وجووود  ووله الاواعوود عنوودما ياوو

 المارر حي  يحدد توزي  الدرجاي علا تلك البنود آلية ال نختلر من م ح  آلخر.
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و ي تمكن عضو  يةة التدريس من الحكم بموضوعية علا موا تعلمو  الطالو  مو  البعود  االختبارات الموضوعية:
تعطوووي الووودرجاي ب وووورة محوووددة ال تختلووور بووواختالر عووون اللاتيوووة والفوووروق الشخ وووية موووا بوووين الم وووححين حيووو  

الم ح  وتتميز بكثرة عدد ادسةلة وتغطيتها لمعظم أجزاء المنهي  وسورعة التفكيور ، ويعيبهوا وجوود ىر وة للتخموين 
والحاجوة  لوا مجهوود كبيور لوضو  االمتحوان وينودرج تحوي  ولا النوو  أسوةلة ال ووا  والخطو  ، وأسوةلة  وح  الجموول 

لا أعودي اآلتية ، وأسةل ة أكمل أو اقل ، وأسةلة االختيار من متعدد وأسةلة التو يل بوين مجمووعتين مون ائجابواي وا 
التولكير أو 0ب ورة جيدة ىالن جمي   وله ادنووا  تتوي  تاوويم أنووا  مسوتوياي الوتعلم المختلفوة ب وورة مناسوبة  ةادسةل

 كي  من الجزء للكل ، التاويم أو االبتكار(.الحفظ ، ىهم ، عالقاي ، تطبيق ، التحليل من الكل للجزء ووالتر 
 
 

  -وتتمثل هذه المواصفات في كل مما يلي:
 الت كد من وضوح المطلو  ائجابة عن  وعدم استعمال كلماي تحتمل أكثر من معني. .1
 اختيار أسةلة مرتبطة ب  دار المارر وتركز علا ما  و  ام من الموضوعاي.  .2

علووا التحليوول واالبتكووار والتايوويم والمناقشووة وربووط عنا وور الموضووو  بعضووها اختيووار أسووةلة تظهوور قوودرة الطالوو   .3
 والتعبير عن اللاي.

 يتم وض  أسةلة غير مرتبطة ببعضها. .4

بحيوو  ال يسووتتب  اختيووار أحوود ما  ميووتم وضوو  ادسووةلة االختياريووة ىووي الموضوووعاي الثانويووة موون حيوو  اال تمووا .5
  أسوووةلة لالحتيوووار تغطوووي ناووواط مختلفوووة ال وووعوبة  غفوووال تاوووويم موضوووو  مووون مكونووواي المووونهي حيووو  أن وضووو

سوويجعل الطالوو  يميوول  لووا ائجابووة عوون ادسووهل ممووا يفاوود الممووتحن الاوودرة علووا تحديوود موودأ اسووتيعا  الطالوو  
 للنااط التي تركها الطال  .

 
 

 يوجد بعض الشروط المطلوب تحققها في التقويم الجيد يمكن إيجازها فيما يلي. 
أ ال  و معرىة  ل أدرك الطال  ما  و مطلو  معرىت  وليس أن نابي للطال  أن  جا ل  أن الهدر من التاويم .1

 وأن أستاله يعلم أكثر من . 

 من المهم أن يتب  الايام بالتاويم أعادة النظر ىي ادداء حتا يتم الت كد من تعليم الطال  من يج  معرىت .  .2

 سادسا : مواصفات الورقة االمتحانية الجيدة: 

 

 سابعا : مواصفات التقويم الجيد للطالب:
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يسو  ومالحظاتو  الخا وة خوالل الف ول الدراسوي قبول يج  أن يطل  عضو  يةة التودريس علوا مووجز موا قوام بتدر  .3
 وض  االمتحان وكلا يج  علي  أن يطل  علا امتحانات  الساباة.

أن تحاق تغطية لجمي  مكوناي المنهي التعليمي ىهناك مهاراي يمكن تاويمها بامتحان عملي و لا ادمر ال يمكن  .4
 أن يدرج ىي سؤال تحريري ىاط.

 علا مكوناي االمتحان لكل سؤال وكل جزةية من .ضرورة وضوح توزي  الدرجاي  .5

 استعمال لغة واضحة ال تحتمل معنيين ىي  ياغة ادسةلة من نو   وا  وخط . .6

لايووواس مختلووور أنووووا  المهووواراي بمعنوووا أن ال تكوووون كووول ادسوووةلة اسوووترجا  لمعلوموووة محفوظوووة  ةأن توضووو  ادسوووةل .7
ن كاني   كل ادسةلة من نو  واحد. )يسما  لا المستوأ اددنا من التعلم( حتا وا 

لتشوومل معرىووة  وول يمكوون للطالوو  مووثال اختيووار بووداةل أو اسووتنتاج رأي أو ت ووميم نمووولج.  ةيجوو  أن تتنووو  ادسووةل .8
 الحظ الفرق بين  لا وبين ىكرة أن االمتحان ال ع   و اللي يكتشر الطال  المتميز.

 ىي حالة ادسةلة  وا  وخط  يج  تجن   تبا  نمط  جابة متكرر. .9

 وضوح المطلو  من الطال  ىي االمتحان. .10

المطلوبوة ويمكون  ةيج  أن يتناس  الوقي الالزم لإلجابة علا ادسةلة م  زمن االمتحان بما يسم  بحل ادسوةل .11
 الطال  من  لااء نظرة ق يرة قبل انتهاء الوقي.

 يج   ال يحتوي االمتحان علا أخطاء مطبعية.  .12

الشكلية النظامية مثل بياناي المادة والممتحنوين والوزمن وتوزيو  الودرجاي يج  أن يستوىي االمتحان الموا فاي  .13
 وما  لا للك.

 يج  أن يوض  االمتحان بنفس لغة التدريس .  .14

 
 

 
بناء علا قراراي مجلس الجامعة ومراعاة دعمال الجودة ىي تاييم الطال  رجاء التفضل بمراعاة التعليماي اآلتية عند 

 حاناي.  عداد ورقة أسةلة االمت
 -أوال: معلومات االمتحان وتكون كما يلي:

 يلكر ىي قمة الورقة اسم الجامعة وشعار ا. -1
 اسم الكلية التي تادم المارر. -2

 قواعد عامة بمواصفات ورقة أسئلة االمتحانات التحريرية
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 العام الدراسي -3

 الثاني( –الف ل الدراسي )ادول  -4

 الاسم اللي ياوم بتدريس المادة. -5

 الفرقة الدراسية . -6

 اسم المارر ورقم  الكودي. -7

 ن زمن االمتحان النظري بجمي  مواد الكلية ساعتين(.الزمن المحدد )علما ب  -8

 أسماء السادة ادساتلة أعضاء لجنة الممتحنين.  -9
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 ثانيا: قواعد تفاصيل االمتحان وهي : 
 الكتابة بالحاس  اآللي وليس بخط اليد. -1
 تلكر درجة كل سؤال أجماال بجوار رقم السؤال وتوزي  درجاي أجزاء السؤال. -2

ةلة بعد كتابتها علا اد ل ثم يوق  السادة واضعي االمتحان علا أ ل االمتحوان قبول تتم مراجعة ن  ادس -3
طباعتووو  ثوووم يوضووو  ىوووي مظووورور منف ووول وتغلوووق المظوووارير ويوقووو  عليهوووا مووون الخوووارج ويكتووو  عليووو  )أ ووول 

 االمتحان(.

 .2من  1ىي حالة وجود أكثر من  فحة أسةلة ترقم ال فحاي ويكت  عليها أنظر خلف  أو بعده أو  فحة  -4

 لكر ما يفيد انتهاء ادسةلة ىي نهاية آخر  فحة. -5

 مراعاة أن يكون االمتحان مناسبا لزمن االمتحان المحدد و و ساعتين . -6

 ( نسخ بغض النظر من عدد الطال  اللين سيمتحنون.6ظرر الكنترول يسلم ب ) -7

 ( نسخة.3ل الدراساي العليا ب  )ىي حالة المارراي التي تدرس لطال  الدراساي العليا يعد مظرور مستال لكنترو 

 

 

 

 

 تحرر كشور الر د علا أن تكون أسماء الطال  المستجدون أوال يليها أسماء الطال  الباقين لإلعادة . -1
 (.3وض  دواةر حمراء علا مواد الرسو  وتوضي  مواد التخلر ودرجتها ىا كشر زراعة ) -2

وال تدون نتيجتها ىا اأ مادة من مواد الف ل  (شغ)الطال  اللأ ارتك  غشا يكت  ىا كشور الر د امامها  -3
 الدراسا اللأ حد  ىي  الغش.

 تطبيق قواعد الر د المتبعة كما يلا: -4

 .مراجعة الدرجاي ومطاباتها داخل كراسة االجابة م  الغالر الخارجي 
 .مراجعة مجمو  الدرجاي 

 .ترتي  كراساي االجابة 

 .ر د الدرجاي 

 .مراجعة الر د 

ة الرموز والمسمياي التا تحدد نتيجة الطالبة بكشور الر د ىا خانة التادير كما  و وارد ىا الةحة مراعا -5
 الكلية بنظام الساعاي المعتمدة.

 قواعد الرفع:

 قواعد الرصد وإعداد النتيجة
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 .% من مجمو  درجاي المادة2رى  تلااةا بنسبة  -1
 .ال يجوز الجم  بين قواعد الرى  التلااةا وباقا قواعد الرى  ادخرأ -2

 لكلية لشةون الطال  روءساء الكنتروالي بتطبيق قواعد الراىة المعتمدة من مجلس الجامعة.يكلر وكيل ا  -3
 

 

 

 

 أوال : لجان المستشفيات والحاالت الطبية:
 يجب مراعاة اآلتي :

ال تعقد أيه لجان خاصة لالمتحانات خرج مقار الكلية اال فى المستشفيات الحكومية او الجامعية وفى  -1
للك قا را علا حاالي الجراحة او الوالدة او الحواد  او اال اباي المفاجةة  ويكون اضيق الحدود

واالمراض المزمنة وبعد مواىاة مسباة من عميد الكلية باعتبار ا رةيس عام االمتحان بها ويشترط قبل 
 -الترخي  بعاد لجنة خا ة خارج ماار الكلية ىا احدأ المستشفياي الحكومية تواىر مايلا :

ابا من الطالبة وولا امر ا بعدم مسةوليت  الجامعة والكلية عن أي  اضرار تحد  للطالبة بسب  اقرار كت -  
 اداء االمتحان اثناء مرضها وخارج ماار الجامعة والكلية.

 مواىاة  ريحة ورسمية من مدير المستشفا تن  علا مايلا :  - ي

 من الجامعة او الكلية من  تخ ي  حجرة مستالة لعاد لجنة امتحان الطال  بحي  يتمكن اأ مسةول
 المرور علا  له اللجنة دون اعتراض ودون ت ري  مسبق.

  عدم قدرة الطال  علا االنتاال لمار لجنة االمتحان بالكلية وان مرض  غير معد وال ضرر علا اعضاء
 لجنة االمتحان ومن يعاونة.

 فى حالة اصابة الطالب وثبوت عجزة عن الكتابة يجب مراعة االتى: -0
 عميد الكلية مراىاا للطال  يشترط ان يكون اقل من  ىا المستوأ العلما. يحدد 

  أو الهيةة المعاونةيج  ان يكون احد أعضاء لجنة المالحظة من أعضاء  يةة التدريس. 

 ثانيا : لجان الطالب المسجونين ) عدا المعتقلين سياسيا (:
 .بنفس توقيي وزمن ائمتحان ماار كلياتهمويعاد امتحان الطال  المسجونين المايدين بهله الكلياي ب 

 ثالثا: لجان المعتقلون سياسيا :
وتعاد امتحاناتهم داخل محابسهم وقيام م لحة السجون بتدبير وت مين وسيلة النال والحراسة دعضاء لجان 

 االمتحان من والا السجون طوال ىترة االمتحان.

 ضوابط اللجان الخاصة
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 :105مادة 

روعا ىي  ويضبط ىي حالة تلبس يخرج  العميد أو من ينو  عن  من لجنة كل طال  يرتك  غشا ىي امتحان أو ش
االمتحان ويحرم من دخول االمتحان ىي باقي المواد ويعتبر الطال  راسبا ىي جمي  مواد  لا االمتحان ويحال  لي 

ويترت  علي أما ىي ادحوال ادخرأ ىيبطل االمتحان بارار من مجلس الت دي  أو مجلس الكلية  مجلس الت دي  .
 بطالن الدرجة العلمية  لا كاني قد منحي للطال  قبل كشر الغش.

 العقوبات التأديبية هي: – 106مادة 

 ( التنبي  شفا ة أو كتابة.1

 ( ائنلار.2

 ( الحرمان من بعض الخدماي الطالبية.3

 ( الحرمان من حضور دروس أحد المارراي لمدة ال تجاوز شهرا.4

 مدة ال تجاوز شهرا.( الف ل من الكلية ل5

 ( الحرمان من االمتحان ىي مارر أو أكثر.6

 ( وقر قيد الطال  لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة ى ل دراسي.7

 (  لغاء امتحان الطال  ىي مارر أو أكثر.8

 ( الف ل من الكلية لمدة ال تجاوز ى ال دراسيا.9

 ي ى ل دراسي واحد أو أكثر.( الحرمان من االمتحان ى10

 ( حرمان الطال  من الايد للماجستير أو الدكتوراه مدة ى ل دراسي أو أكثر.11

 ( الف ل من الكلية لمدة تزيد علا ى ل دراسي.12

( الف ل النهاةي من الجامعة ويبلغ قرار الف ل  لا الجامعاي ادخرأ ويترت  علي  عدم  الحية الطال  للايد 13
 لي االمتحاناي ىا جامعاي جمهورية م ر العربية.أو التادم  

  . ويجوز ادمر بالعالن الارار ال ادر بالعاوباي الت ديبية داخل الكلية ويج   بالغ الاراراي  لي ولا أمر الطال 

  . وتحفظ الاراراي ال ادرة بالعاوباي الت ديبية عدا التنبي  الشفوي ىي ملر الطال 

 و الشغب في االمتحانات  الغشحاالت التصرف في 

 )طبقاً لقانون تنظيم الجامعات(:



 دليل إدارة اإلمتحانات ) بكالوريوس – دراسات عليا ( كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ  

 

 + 20479102930تليفاكس :                                جامعة كفر الشيخ                             –كلية الزراعة  –وحدة ضمان الجودة 
Quality Assurance Unit, Fac of Agric Kafrelsheikh Univ., 33516 Kafrelsheikh., Egypt.  
Telefax : +20479102930                                                                   

(32) 

  يد النظر ىا الارار ال ادر بالف ل النهاةي بعد مضا ثال  سنواي علا ادقل من ولمجلس الجامعة أن يع
 تاريخ  دور الارار.

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: – 107مادة   

ادساتلة وادساتلة المساعدون: ولهم توقي  العاوباي ادرب  ادولا المبينة ىي المادة الساباة عما يا  من  -1
 ء الدرس والمحاضراي وادنشطة الجامعية المختلفة.الطال  أثنا

عميد الكلية: ول  توقي  العاوباي الثماني ادولا المبينة ىي المادة الساباة وىي حالة حدو  اضطراباي أو  -2
 خالل بالنظام يتسب  عن  أو يخشا من عدم انتظام الدراسة أو االمتحان لعميد الكلية توقي  جمي  العاوباي 

ىي المادة الساباة، علا أن يعرض ادمر خالل أسبوعين من تاريخ توقي  العاوباي علا مجلس المبينة 
الت دي   لا كاني العاوبة بالف ل النهاةي من الجامعة، وعلي رةيس الجامعة بالنسبة  لا غير للك للنظر ىي 

 ت ييد العاوبة أو  لغاةها أو تعديل .

مبينة ىي المادة الساباة عدا العاوبة ادخيرة، وللك بعد أخل رأي عميد رةيس الجامعة: ول  توقي  العاوباي ال -3
الكلية، ول  أن يمن  الطال  المحال  لا مجلس الت دي  من دخول أمكنة الجامعة حتا اليوم المحدد 

 لمحاكمت .

 مجلس الت دي : ول  توقي  جمي  العاوباي. -4

 :108مادة   

(  ال بعد التحايق م  الطال  كلية 126ي البند الخامس وما بعده من المادة )ال توق  عاوبة من العاوباي الواردة ى
وسما  أقوال  ىيما  و منسو   لي  ىاللا لم يحضر ىي الموعد المحدد للتحايق ساط حا  ىي سما  أقوال  ويتولا 

  التحايق من ينتدب  عميد الكلية .
 أن يكون عضوا ىي مجلس الت دي . وال يجوز لعضو  يةة التدريس المنتد  للتحايق م  الطال 

 :109مادة   

  ( تكون نهاةية.127الاراراي التي ت در من الهيةاي المخت ة بتوقي  العاوباي الت ديبية وىاا للمادة )
وم  للك تجوز المعارضة ىي الارار ال ادر غيابيا من مجلس الت دي  وللك ىي خالل أسبو  من تاريخ  عالن   لي 

ره ويعتبر الارار حضوريا  لا كان طل  الحضور قد أعلن  لا شخ  الطال  أو ولا أمره وتخلر الطال  أو ولا أم
  الطال  عن الحضور بغير علر مابول.

ويجوز للطال  التظلم من قرار مجلس الت دي  بطل  يادم   لا رةيس الجامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
 م  لي  من تظلماي علا مجلس الجامعة للنظر ىيها. بالغ  بالارار، ويعرض رةيس الجامعة ما ياد
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    ورقيا أو يوم من تاريخ  عالن النتيج   15بعد  عالن النتاةي يسم  للطال  بتاديم طل  اعادة ر د ىي خالل
 .مستوىاة  سم الطال  والمادة المتظلم ىا نتيجتها وتاريخ تاديم التظلم لمكت  شةون التعليم والطال اليكترونيا 

    المتظلم ىا نتيجت  جنيها عن المارر الواحد 25يسدد الطال  رسوم قدر ا. 
   . ترسل االستماراي  لا وكيل الكلي  لشةون التعليم والطال ، اللي يرسلها بدوره الي رةيس الكنترول المخت 

   .تشكل لجنة برةاسة رةيس الكنترول الا جان  اعضاء اخريين لفح   له الطلباي 

 اوم رةيس واعضاء الكنترول المخت  بفح  التظلم خالل اسبو  من تاريخ استالمة.ي 

  

 وفقًا لما يلي:وفحص التظلمات وتتم المراجعة 

 يتم الت كد من أن كل جزء ىي الكراسة تم ت حيح  ووض  درجة علي .   .1

 مراة الكراسة(.( يتم الت كد من اخراج جمي  الدرجاي داخل الكراسة علي الغالى  الخارجا   .2

 يتمالعادة جم  درجاي الكراسة والت كد من ر د الدرج  ال حيح  علي النظام.   .3

 يتم الت كد من ر د درجاي العملي والنظري واالعمال الف لي   ن وجدي.   .4

 يدون للك علي طل  اعادة الر د ويوق  عليها رةيس الكنترول.   .5

 ده الر د الي وكيل الكلي  ويتم  عالن النتيج  ىي مكت  شةون الطال .يرسل رةيس الكنترول استماراي  عا   .6

يتم اعالن نتيجة التظلم واطال  المتظلم عليها بواسطة ادارة شةون الطال  بالكلية واخطار الجامعة بالتعديالي   .7
 ىور االنتهاء منها.

 يوق  الطال  بالعلم.   .8

 . وتعدل النتيجة  لا وجدي أخطاء.تحفظ  له االستماراي ىي ملفاي الطال    .9

 

 

 

 القواعد التنظيمية:

تعلن جداول االمتحاناي علا الطال  قبل بدء االمتحان بخمسة عشر يوماعلا ادقل، وال يجوز سحبها بعد   .1
  عالنها علا الطال .

 علا ادكثر.  سبو تنتهي جمي  عملياي التدريس والمراجعة قبل بداية االمتحان ب  .2

 ات ر أسةلة االمتحاناي علا ما تم تدريس  ىعال من مارراي.ت  .3

 قواعد التظلمات من نتائج اإلمتحانات

 القواعد التنظيمية
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يدعو ادستال الدكتور/ عميد الكلية  لا اجتما  يضم وكالء الكلية ورؤساء لجان االمتحان ومدير  دارة الكلية   .4
 لتحديد خطة سير أعمال االمتحان، وا دار التعليماي ىي  لا الش ن، والرد علا التساؤالي.

ال المادة طوال وقي امتحان مادت ، ويكون مستعدًا للرد علا أية  يضاحاي تتعلق ب سةلة المادة، بناء يحضر أست  .5
 .علا طل  رةيس اللجنة، وللك لفترة ال تتجاوز خمسة عشر دقياة

يتعين علا أستال المادة أو المنوط بوض  أسةلة االمتحان تسليم ورقة ادسةلة قبل يوم االمتحان ب سبو  علا   .6
 ادقل  لا ادستال/ رةيس الكنترول أو من ينو  عن  ىا مظرور مغلق موق  علي  من  شخ يًا.

 .يراعا أن تكون ادسةلة معدة للتوزي  قبل بدء االمتحان بخمسة عشرة دقياة علا ادقل  .7

خا ة اسم تختم كراساي ائجابة بختم خا  تعده  دارة الكلية ورةيس الكنترول لهلا الغرض يتضمن ب فة   .8
 .الكلية ورةيس الكنترول وكللك الفرقة الدراسية وتاريخ االمتحان

يو ا بحسن اختيار المالحظين وتوىير العدد الكاىي منهم لضمان انضباط ودقة عملية المالحظة، ويجوز ند    .9
 .المدرسين المساعدين والمعيدين للمالحظة متا تتطل  للك

ح رًا بما تم توزيع  من كراساي االجابة علي الطال  الحاضرين،   المتحانيجري رةيس كل لجنة من لجان ا   .10
ويحضر المتباي منها لمار الكنترول، ويراج  علي ادعداد التي تم استالمها قبل االمتحان، وعلي لجنة 

 الكنترول الت كد من  حة عملية الح ر ىي ضوء ائح اةياي الخا ة بالغيا  والحضور.

 .  المساىة بين أماكن الطال  ىي لجان االمتحان بحي  تكون مترا علي ادقل من كل جان يراعي اتسا    .11

 .توىير كل وساةل الراحة للطال  أثناء االمتحاناي، وعلي ادخ  توىير المياه ووساةل التهوية المالةمة   .12

 .زة واضحة تعتمد ا الكليةيراعي تمييز العمال الم رح لهم بالعمل داخل قاعاي االمتحان بعالمة ممي   .13

ال يجوز السماح للطال  بدخول قاعة االمتحان بعد مضا ن ر ساعة علا بدء االمتحان، بشرط أال يكون    .14
 .قد خرج من الااعة أأ طال 

يراعا التنبي  بعدم ا طحا  الطال  كت  أو ملكراي دراسية أو أية وساةل مساعدة وخا ة التليفون    .15
 .ا من وساةل االت ال عند دخولهم مكان االمتحانالمحمول وغير 

ينلر الطال  اللي يتكلم أثناء االمتحان للمرة ادولا، وىا حالة العودة تسح  كراسة  جابت  ويخرج من مار    .16
 .لجنة االمتحان بناء علا قرار رةيس لجنة االمتحان

االمتحان، وللك للتحاق من تسليم كراساي  يراعي عدم خروج الطال  ىي الرب  الساعة ادخيرة من مدة   .17
 ائجابة علا الوج  السليم، كما يراعي عدم خروج الطال  من قاعة االمتحان قبل مضي ن ر الوقي.
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ا المحددة ب ورة ھتشكل لجنة من أطباء ائدارة الطبية للنظر ىي ادعلار المرضية التي تادم ىي مواعيد   .18
 حازمة وجادة.

وتات ر  له اللجان علا  .امتحاناي خا ة للحاالي المرضية ىي مكان تحدده  دارة الكلية ىاط تعاد لجان   .19
حاالي الوالدة والجراحة العاجلة والحاالي المرضية التي تجعل من المستحيل علا الطال  الحضور  لا 

 .اللجنة العادية، وللك بمواىاة ادستال الدكتور/ عميد الكلية

 ./ وكيل الكلية لشةون التعليم والطال أ.دالحاالي المرضية تحي ائشرار المباشر من  تكون لجان ىح     .20

 .يراعي قدر ائمكان تسلم كراساي ائجابة من مار الكنترول ىي نفس يوم االختبار   .21

 ائسرا  ىي انجاز أعمال الت حي  ىي وقي تحدده الكلية ويبلغ ب  جمي  أعضاء  يةة التدريس، وعلا   .22
الكنترول مداومة االت ال بالم ححين لحثهم علا االنتهاء من الت حي  ىي الموعد المحدد، ئظهار النتاةي 

 .ميد الكلية توقي  الجزاء المناس  علي الم ح  اللي يتجاوز المدة المحددةأ.د/ عىي موعد مناس ، ياوم 

لية ىي أعمال امتحان الفرق التي يكون لهم حظر اشتراك أعضاء  يةة التدريس ومعاونيهم أو العاملين بالك   .23
ىيها أقار  حتا الدرجة الرابعة سواء بالنس  أو الم ا رة ويشمل للك كل ما يتعلق ب عمال االمتحاناي 

 .العملية والشفوية وأعمال السنة والمراقبة، وأعمال الكنترول بكاىة أنواعها

لاواعد الواردة ىي الفارة الساباة، ويحظر عليهم بائضاىة  لا ما زم رؤساء ادقسام ووكالء الكلية والعميد باتيل   .24
سبق ائشرار علا امتحاناي الفرق التي لهم ىيها أقار  حتا الدرجة الرابعة أو رةاسة لجان الممتحنين بها، 

 .أو الكنترول أو االشتراك ىي تشكيل لجان االمتحان أو اعتماد نتاةي االمتحاناي ىا تلك الفرق

  يجوز أن يعمل عضو  يةة التدريس واحد ىي أكثر من لجنة ر د.ال   .25

يراعي تسليم كشور نتاةي االمتحاناي الشفوية والعملية وكلا كشور درجاي أعمال السنة موقعًا عليها من     .26
 جمي  أعضاء لجنة امتحان المادة ىور  جراء  له االمتحاناي وقبل البدء ىا ر د درجاي المواد التحريرية.

مراعاة تطبيق ما ورد ىا قانون تنظيم الجامعاي والةحت  التنفيلية ىا ش ن حاالي الغش والشغ  كما يراعا     .27
 .أن يتولا التحايق م  الطال  عضو الشةون الاانونية بالكلية

لجنة  ينبغا مراعاة السرية التامة عند طب  أسةلة االمتحاناي وللك ب ن تنح ر  له السرية بين أعضاء    .28
 امتحان المادة دون غير م.

مراعاة السرية التامة أثناء عملية الر د وعدم  لاعة أو تبليغ أية نتاةي قبل اعتماد النتاةي   كما ينبغي    .29
باتًا دخول مار لجان الر د علا غير أعضاء كل لجنة   واعالنها ب فة رسمية ومن أجل  لا يحظر حظرا

 دون غير م.

 

 القواعد المنظمة لعملية التصحيح
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 د التصحيح:قواع :أوالً  

 :قواعد تصحيح األسئلة المقالية -1  

   تلة المادة، او وىاا للمادة العلمية التي تم النمولج االجابة المعد من قبل استال/اس يتم ت حي  ادسةلة وىاا
 تدريسها للطال .

  زاء الدرجة عند يتم ر د درحة السؤال عند نهاية اجابة السؤال وىي حالة اناسام السؤال الي اجزاء، توض  اج
 ، وتجم  ىي نهاية السؤال. نهاية كل جزء

  .يتم االلتزام بدرجاي االسةلة الملكورة ىي ورقة االسةلة 

  ويتم تجمي  الدرجاي.)المراية( تنال الدرجة المعطاة داخل كراسة االجابة علي الغالر الخارجي ، 

    الدرجاي المكتوبة علي الغالر، ومراجعة جم  الدرجاي يتم الت كد من مطاباة الدرجاي داخل كراسة االجابة م
 للت كد من  حتها.

   الس االقسام.جالمعتمدة من م الممتحنين والم ححينيتم التوقي  علي كراسة االجابة من قبل لجنة 

 

 قواعد تصحيح االسئلة الموضوعية: -0  

   لي ماكينة الت حي . )ىي حالة وجود  ور اختبارية يتم اعداد نمولج االجابة ىي الورقة االلكترونية، وادخالها ا
 متنوعية يراعي ا مية التاكد من ورقة االجابة ومطاباتها للنمولج(.

    يتم اختبار عينة من اوراق االجابة وت حيحها يدويا ومضا اة الدرجة م  نتاةي الدرجاي الم ححة الكترونيا
 للتاكد من  حتها.

   وتسليمها للكنترول المخت . يتم اعداد قاةمة بالدرجاي 

 

 ثانيًا: قنوات التغذية الراجعة: 

 يتم تاديم التغلية الراجعة للطال  عبر الانواي التالية:        

   .الموق  االلكتروني للكلية 

   . ندوق شكاوي وماترحاي الطال  

   .التادم بالشكاوي والماترحاي لرؤساء االقسام او سكرتارية االقسام 

 

 لثًا: قواعد اختيار المقيمين الخارجيين:ثا 
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    يتم اختيار المايمين الخارجيين من قبل اعضاء  يةة التدريس باالقسام العلمية ويتم المواىاة علي االختيار ىي
 مجلس الاسم، ثم ىي مجلس الكلية.

   ،وان يكون مشهودا ل  بحسن  يراعي عند اختيار المايمين الخارجيين ان ال تال الدرجة العلمية عن درجة استال
 السمعة، والخبرة، والدقة، واالتاان والشفاىية وان يتحري ال دق ىي التاويم، وان يت ر بال دق واالمانة.

 

 رابعًا: قواعد اعداد االمتحان: 

 ار الجيد:بمراعاة تنفيذ معايير االخت -1  

  :و خطا اجابة الطال  وتادير ا وتفسير ة للحكم علي  حة ابينتمن  التاثيراي الشخ ية بال الموضوعية
 نتاةجها بحي  ال تخض  لتادير الم ح  اللاتي ىتختلر من م ح  الي اخر.

  :ثباي نتيجة الطال  ىي  لا االختيار عند تطبيا  مرة اخري بينهما ىترة زمنية ق يرة. الثبات 

  لاياسها بدقة.: االختبار ال ادق  و االختبار اللي يايس اال دار التي وض  الصدق 

  ان تغطي اسةلة االختبار جمي  الجوان  المراد تاويمها. :الشمول 

  ابراز الفروق الفردية بين الطال  حي  تختلر االجاباي باختالر الطال .التمييز : 

  :مراعاة واق  االختبار من حي  امكانياي التطبيق، ان ال يستهدر وقتا طويال من المدرس العداده الواقعية 
 وتطبيا  وت حيح  وتفسير نتاةي وان يالةم ظرور الكلية من حي  االمكانياي المتاحة.

  و االجابة ويتحاق للك بتجن  االسةلة التي يغل  عليها التخمين حان يثير االختبار حواىز الطال  ن :الدافعية
 وان ال يستخدم االختبار كوسيلة لعاا  الطال .

  التطبيق وغير للك.و لطباعة سهولة االعداد وا  :السهولة 

 شروط قياس المخرجات التعليمية المستهدفة من ورقة االسئلةمراعاة  -2

وسهولة الح ول علا التغلية التحاق من قياس اد دار والمخرجاي التعليمية المستهدىة من ورقة ادسةلة 
  الراجعة منها.

 خامسُا: النسبة المئوية المقابلة للتقديرات الجامعية: 

:التاديراي التي يح ل عليها الطال  لكل مارر والتي تدخل ىي حسا  المعدالي التراكمية كالتالي تحتس   

 التقدير الرمز عدد النقاط المئوية للدرجة النسبة

 ممتاز )+( +A 4إلى أقل من  3.7من  100إلى  95من 

 ممتاز   A 3.7إلى أقل من  3.4من  95إلى أقل من  90من 

 (-ممتاز ) -A 3.4إلى أقل من  3.1من  90إلى أقل من  85من 
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 جيد جدا )+( +B 3.1إلى أقل من  2.8من  85إلى أقل من  80من 

 جيد جدا  B 2.8إلى أقل من  2.5من  80إلى أقل من 75 من 

 جيد )+( +C 2.5إلى أقل من  2.2من  75إلى أقل من  70من 

 جيد   C 2.2إلى أقل من  1.9من  70إلى أقل من  65من 

 مقبول )+( +D 1.9إلى أقل من  1.6من  65إلى أقل من  60من 

 مقبول  D 1.6إلى أقل من  1.3من  60إلى أقل من 55 من 

 ( مشروط-مقبول ) -D 1.3إلى أقل من  1من  55إلى أقل من  50من 

 راسب  F صفر   50أقل من 

 (.1ا للنااط )ناطة مضاىة  لا الحد اددن 0.06درجة  51* يحتس  لكل درجة بداية من 
 أما الرموز التي ليس لها نااط وال تدخل ىي حسا  المعدل التراكمي ىهي كالتالي:

 مالحظات التقويم الرمز

I التاليقبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل  السابق يجب إكمال متطلبات المقرر غير مكتمل 

W تتغير إلى منسحب F إذا كان االنسحاب بعد الموعد المحدد 

AU بحت علميحضور المقرر كمستمع فقط بغرض  مستمع 

S نتيجة مقرر تم اجتيازه بدون تقدير مرضي 

TC مقرر تم دراسته خارج الجامعة مقرر منقول 

EX مقرر أعفى الطالب من دراسته معفي 
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آلية نظام العمل فى امتحانات وكنترول 

الدراسات العليا طبقاً لنظام الساعات 

 2014ة الئح -المعتمدة 

 
 
 
 

يدـــــــــتمه  

 
تمثل الدراسات العليا الركيزة األساسية للبحث العلمي بكلية الزراعة، وهى حجر الزاوية في 

 تعظيم المنتج من القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تعيق من تطوره أو تحد من إنتاجيته.  

عليم والبحث العلمي واألخذ بنظام وفي إطار االستجابة للتغييرات العالمية الحديثة في مجال الت

توكيد الجودة واالعتماد في العملية التعليمية، واستجابة لمتطلبات سوق العمل، وتمشياً مع األهداف 

اإلستراتيجية للكلية، تم تحديث الئحة الدراسات العليا وإعادة هيكلة البرامج والمقررات الدراسية بها 
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محلي واإلقليمي والعالمي، وذلك بتقديم برامج  جديدة تعتمد لتواكب تلك المستجدات علي المستوي ال

علي مشاركة العديد من األقسام العلمية داخل الكلية لتحل محل البرامج التخصصية الدقيقة من أجل 

اإلعداد المهني المتميز للخريج، وذلك من خالل تنمية مهاراته االتصالية وتنمية تعلمه الذاتي  وزيادة 

واحتياجات المجتمع واستفادته من االتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا، ورفع إدراكه لقضايا 

وبدء  2014قدراته القيادية، والذي كان من نتائجه اعتماد الالئحة األكاديمية للدراسات العليا عام 

 الدراسة بها. 

الدراسية التى  تضاعف عدد المقررات -الئحة الساعات المعتمدة  -ونتيجه لتطبيق تلك الالئحة 

مقرر دراسى فى الفصل الدراسى الواحد، مما يمثل  350يتم تدريسها كل فصل دراسى بما يفوق ال 

عبئاً كبيراً على سير العملية التنظيمية لالمتحانات الفصلية والذي يؤثر بدورة على العمل داخل 

وضع آلية جديدة لتنظيم سير  الكنترول وظهور النتائج الفصلية فى ميعادها، ولهذا كان لزاماً علينا

االمتحانات بما يحقق السرعة والشفافية فى األداء والتوافق مع متطلبات الجودة وزيادة مشاركة السادة 

 أعضاء هيئة التدريس فى تنفيذ خطوات هذه اآللية لنظام االمتحانات بمرحلة الدراسات العليا بالكلية.

 

 ظمة التالية:لك وبعد األخذ في االعتبار المواد المنلذ

: تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحانات 59مادة  -القسم الثالث  -الباب الثالث  - 1972لسنة  49قانون 

 الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا االمتحان.

ع عدم : م47ماده  -لكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ  2014الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لسنة 

 اإلخالل بأحكام مواد الالئحة يتولى مجلس الكلية وضع التنظيمات الخاصة باالمتحانات النهائية. 
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 وعليه  فإن األهداف الرئيسية لهذه اآللية تتمثل فيما يلي:

وضع قواعد وإجراءات حاكمة واضحة ومعلنة ومعتمدة من مجلس الكلية لتنظيم أعمال سير االمتحانات الفصلية  .1

 لعمل فى كنترول الدراسات العليا.وآلية ا

 تقليل الوقت والجهد المبذول فى اجراء االمتحانات النهائية الفصلية لعدد كبير من المقررات فى فترة زمنية قصيرة. .2

سرعة انجاز االختبارات ومشاركة أوسع للساده أعضاء هيئة التدريس، وسرعة إعالن النتائج األولية، مما ينعكس  .3

 ن النتائج النهائية فى موعدها وسالمة تلك النتائج، وبالتالى ضمان انتظام األجندة التدريسية بالكلية.ايجابياً على إعال

توفير قدر كبير من الشفافية والوضوح وإعالًء ألخالقيات المهنة فى عملية إدارة نظام االمتحانات النهائية كأحد  .4

 متطلبات الجودة.

التالى لتطوير آلية العمل فى نظام امتحانات وكنترول الدراسات العليا  وبناءا على ما تقدم أتشرف بعرض المقترح

تمهيداً إلقرارها من مجلس الكلية حتى تكون سارية للتنفيذ ابتداًء من امتحانات الفصل الدراسي الخريفي 

 م. 2016/2017

 

 

 

 ألية تطوير العمل فى نظام امتحانات وكنترول الدراسات العليا

 ت المعتمدهطبقاً لنظام الساعا

تحدد مواعيد االمتحانات طبقاً لإلطار الزمنى الذى يحدده مجلس جامعة كفرالشيخ ويتم إعالم  -1

 السادة رؤساء األقسام العلمية بذلك.

يشكل كنترول الدراسات العليا من قبل السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية طبقاً لما هو متبع في   -2

 ة قبل موعد االمتحانات النهائية بوقت كاٍف.تشكيل كنتروالت مختلف الفرق الدراسي
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رئيس مجلس القسم هو المشرف المباشر )بصفته( على جميع أعمال إمتحانات الدراسات العليا  -3

 التى تتم فى قسمه.  

يقوم السادة رؤساء األقسام العلمية بإعداد جداول القائمين بالتدريس لكل مقررات الدراسات  -4

دكتوراه( والمسئولين عن أعمال االمتحان لكل  -ماجستير -ير مهنيالعليا بالقسم العلمي )ماجست

 مقرر دراسي )لجان الممتحنين والمصححين(.

يقوم القائمون على تدريس المقرر الدراسي باالتفاق مع الطالب الدارسين للمقرر على تحديد   -5

والمواعيد المقررة  مواعيد االمتحان النهائي بما يتفق مع الجدول الدراسي لتدريس المقرر الدراسي

لالمتحانات النهائية من مجلس الجامعة وبما يتوافق مع القائمين بالتدريس والطالب، ما لم يكن هناك 

 امتحانان أو أكثر فى نفس اليوم.

يبلغ أستاذ المقرر رئيس مجلس القسم بهذه المواعيد عن طريق خطاب مكتوب موجه لرئيس  -6

قبل موعد بدء لمقرر وكل الطالب المسجلين لهذا المقرر القسم وموقع من القائمين على تدريس ا

 (.1، )نموذج رقم االمتحانات بالكلية بثالثة أسابيع على األكثر

يقوم السادة رؤساء األقسام العلمية بناءاً على خطابات تحديد موعد االمتحان من القائمين   -7

ة للمقررات الدراسية بالقسم بالتدريس لكل مقرر بعمل جدول تجميعي لمواعيد االمتحانات النظري

(، ثم يعلن نسخة منه بلوحة اإلعالنات بالقسم فور االنتهاء من إعداده 2للفصل الدراسي )نموذج 

وإرسال األصل إلى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمتضمنة مواعيد االمتحانات للمقررات 

، ثم يقوم وكيل الكلية بوعين على األكثرقبل موعد بدء االمتحانات بالكلية بأسالتى تدرس بقسمه 

للدراسات العليا والبحوث بدوره بإبالغ إدارة الدراسات العليا وكنترول الدراسات العليا بهذه 

 (.2المواعيد )نموذج 

تقوم إدارة الدراسات العليا بإرسال أسماء المقررات الدراسية وأسماء وعدد الطالب المسجلين   -8

عتها من واقع خطة القسم واستمارات تسجيل الطالب بعد مراجعتها مرفق للمقرر الدراسي بعد مراج

( مسجالً بها أسماء الطالب إلى كنترول الدراسات 3بها استماراتي أعمال السنة والنتيجة )زراعة 

 العليا.

يقوم كنترول الدراسات العليا بتجهيز مظروف لكل مقرر دراسى ويكتب عليه من الخارج اسم  -9

لكودى وعدد الطلبة الذين يحق لهم االمتحان وتاريخ االمتحان والقسم العلمى وعدد المقرر ورقمه ا

(. ويحتوي المظروف على 3أوراق اإلجابة + عدد أوراق اإلجابة االحتياطية )نموذج رقم 

 المكونات التالية:

 .كراسات إجابة بعدد الطالب الذين يحق لهم االختبار 

 خاتم الكنترول موضحاً عددها.عدد من األوراق االحتياطية مختومة ب 
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 ( 3 زراعهاستمارة رصد أعمال السنة واالمتحان النهائي.) 

 .نموذج توصيف المقرر الدراسي 

 .استمارة تقرير المقرر الدراسي 

 .استمارة غياب الستخدامها عند الحاجة 

 استمارات استبيان المقرر 

المقرر الدراسي أو من ينوب  يقوم الكنترول بتسليم المظروف إلى األساتذة القائمين بتدريس -10

 عنهم، مع أخذ توقيع باالستالم.

يقوم السادة القائمين بالتدريس للمقرر بوضع أسئلة المقرر تبعاً لما هو متفق عليه من  -11

مواصفات الورقة االمتحانية بجامعة كفرالشيخ، وتصوير النسخ الالزمة واالحتفاظ بها حتى ميعاد 

 االمتحان وتحت مسؤوليتهم.

 -األقسام العلمية ممثلة برئيس القسم بتوفير أماكن إلجراء االمتحانات )مدرجات األقسام تقوم  -12

 قاعة اجتماعات مجلس القسم( طبقاً للمواعيد المرسلة من رئيس القسم العلمي. -معامل األقسام 

رر يقوم رئيس القسم اذا لزم األمر فى حالة إذا زاد عدد الطالب الذين لهم حق أداء امتحان المق -13

طالب بإبالغ إدارة الدراسات العليا لتوفير مكان يتسع للطالب من خالل خطاب موجه إلى  40عن 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث يوضح ذلك قبل بدء االختبارات لتحديد مكان وموعد مناسبين.

كلية( أو تقوم إدارة الدراسات العليا فى حالة المقررات العامة )مقررات متطلبات جامعة أو  -14

طالب( بتحديد موعد ومكان االمتحان النهائي  40المقررات ذات أعداد الطالب الكبيرة ) أكثر من 

 بما ال يتعارض مع أي امتحانات أخري.

يجوز قبول طلب الطالب بتأجيل امتحان مقرر ما إلى موعد آخر ضمن المدى الزمني المحدد  -15

ا كان هو المسجل الوحيد لهذا المقرر وبعذر يقبله لالمتحانات من قبل مجلسي الجامعة والكلية طالم

أستاذ المادة فقط بناءا على طلب كتابى موضحا به أسباب اإلعتذار ويعلم رئيس القسم بخطاب من 

أستاذ المقرر ليبلغ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالموعد الجديد. أما إذا زاد عدد الطالب 

ذار لتأجيل االمتحان إال إذا قدم جميع الطالب الممتحنين للمقرر عن واحد فال يجوز قبول أية أع

عذراً يقبله أستاذ المقرر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بناءا على طلب كتابى موضحا به 

أسباب اإلعتذار ، ويعلم رئيس القسم بخطاب رسمي من وكيل الكلية للدراسات العليا بالموعد 

 ه في لوحة اإلعالنات بالقسم.والمكان الجديد ويعلن

يقوم بأعمال االمتحان والمراقبة على امتحان المقرر الدراسي أعضاء لجنة الممتحنين  -16

والمصححين أو من يعاونهم من أعضاء هيئة التدريس ما لم يكن هناك صلة قرابة حتي الدرجة 
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مراقبة على امتحانات الرابعة تحت إشراف رئيس مجلس القسم وال يجوز ألعضاء الهيئة المعاونة ال

 الدراسات العليا.

تقوم لجنة الممتحنين والمصححين بعد االنتهاء من االمتحان بتصحيح أوراق اإلجابة في  -17

( يوم على األكثر من إجراء االمتحان ورصد درجات أعمال السنة ودرجة االمتحان 7-1غضون )

إجراء عملية الجمع ووضع  ( طبقاً لمتطلبات الالئحة، ثم3في نموذج الرصد المرفق )زراعة 

 ( للمقرر محتفظاً بنسخة.3التقدير، ثم يعتمد رئيس القسم نموذج الرصد )زراعة 

-أيام  7( بلوحة إعالنات القسم لمدة 3يقوم أستاذ المقرر بإعالن نتيجة المقرر )نموذج زراعة  -18

نهائية حتى يتم ، وال تعتبر هذه النتيجة  -)وال يجب اعالن النتيجه بدون اعتماد رئيس القسم(

 اعتمادها من مجلس الكلية.

يسلم أستاذ المقرر أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة التدريس بعد االنتهاء من أعمال التصحيح  -19

 مظروف المقرر إلى كنترول الدراسات العليا على أن تكون محتويات المظروف هي: 

 - راق إجابة الطالب مصححة وممهورة بتوقيع لجنة المصححين.أو 

 - 3 .نسخ من ورقة األسئلة  - .باقي أوراق اإلجابة االحتياطية 

 - .نموذج اإلجابة  -  األصل(.3نموذج زراعة( 

 - .نسخة من توصيف المقرر  - .نسخة من تقرير المقرر 

 - .استبيان المقرر  - .استمارات الغياب 

سلم كنترول كما ال يجوز أن يتال يجوز االحتفاظ بأوراق اإلجابة لفترة أطول من ذلك،  -20

، ويتم توقيع الدراسات العليا مظروف المقرر منقوصاً منه بند أو أكثر من البنود السابقة الذكر

 عضو الكنترول بتسلم مظروف المقرر كامالً من أستاذ المقرر أو من ينوب عنه.

يجوز للطالب التقدم بأية تظلمات من النتيجة عن طريق تقديم طلب لوكيل الكلية للدراسات  -21

أيام من إعالن النتيجة بلوحة اإلعالنات،  10ليا والبحوث موضحاً فيه أسباب تظلمه خالل مدة الع

 الذي يحوله لرئيس كنترول الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه. 

، وتقرير المقرر، وتوصيف المقرر، 3يسلم أستاذ المقرر صورة من كل من نموذج زراعة  -22

وذج اإلجابة إلى منسق الجودة بالقسم لالحتفاظ بها في ملف المقرر بوثائق ونموذج األسئلة، ونم

 الجودة بالقسم العلمي.

يقوم أعضاء الكنترول بعد استالم مظروف المقرر بعملية مراجعة للدرجات وجمعها داخل  -23

كراسة اإلجابة والدرجات على الغالف، وتراجع مرتين للتأكد من صحة الرصد بنموذج الرصد 

(، ويوضح ذلك على غالف كراسة اإلجابة بكتابة روجع للمرة األولى وروجع 3زراعة  )نموذج
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للمرة الثانية مع التوقيع قرين كل مرة من المراجعين، ثم مراجعة جمع الدرجات والتقدير بنموذج 

 .3زراعة 

ترصد الدرجات على الحاسب اآللي، ويتم طباعة النسخة المرصودة على الكمبيوتر )نسخة  -24

ونية( ومقارنتها بالنسخة اليدوية، وإذا كان هناك أي خطأ في رصد الدرجات يترتب عليه تغيير الكتر

في نتيجة الطالب يبلغ به رئيس القسم المختص بخطاب رسمي لتصويب الخطأ بالقسم ويمكن 

 الرجوع ألستاذ المقرر إذا كانت الحالة تستدعي ذلك، ويعلن الطالب بالتغيير بعد ذلك.

 جة من وكيل الكلية للدراسات العليا وعميد الكلية بعد اعتمادها من مجلس الكلية.تعتمد النتي -25

يحتفظ الكنترول بالنسخة اليدوية للدرجات مع النسخة اإللكترونية المطبوعة وترسل نسخة  -26

الكترونية مطبوعة أخرى مختومة بختم رئيس الكنترول إلى وكيل الكلية للدراسات العليا تمهيداً 

 علن فى األقسام كنتيجة نهائية تحفظ بعدها في ملف المقرر.إلرسالها لت

يطبق على امتحان المقررات العامة )مقررات متطلبات الجامعة والكلية(، ومقررات ذات أعداد  -27

الطالب الكبيرة نفس الشروط المطبقة على االمتحانات التي تجرى باألقسام، على أن تقوم الكلية 

االمتحان، مع تواجد أحد القائمين على تدريس المقرر أثناء تأدية بتوفير المالحظين أثناء تأدية 

االمتحان، واستالم أوراق اإلجابة بعد انتهاء االمتحان مباشرة من كنترول الدراسات العليا 

 أيام على األكثر من تاريخ تأدية االمتحان.  7لتصحيحها خالل 

م الساعات المعتمدة، أو اللوائح تسرى هذه اآلليات على طالب الئحة الدراسات العليا بنظا -28

 األقدم بمجرد اعتمادها من مجلس الكلية.


