مشكض جقىيم اإلمححاوات

وظم المحاسبه لمعاييش جقىيم إمححاوات الطالب
كلية الهىذسة  -جامعة الضقاصيق
أوال :المعاييش الخاصة بىسقة اإلمححان الححشيشي:
لزلك.

 -1جسليم اإلمححان فً ومىرجيه فً المىعذ المحذد
المحاسبة:
 نفذ َظش أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انًكهف ٍٛثٕضغ اإليزحبٌ يٍ قجم ٔكٛمانكهٛخ نشئٌٕ انطالة /انذساعبد انؼهٛب .فٗ حبنخ ػذو االنزضاو ثبنًؼٛبس انغبثق.
 فٗ حبنخ ركشاس ػذو االنزضاو (اكثش يٍ يشِ) ثبنًؼٛبس انغبثق ٚزى حشيبٌػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ يكبفبح اإليزحبٌ انخبصخ ثبنذٔس انزٖ رى فٛخ ركشاس
انًخبنفخ ٔٚحشو يٍ ٔضغ اإليزحبٌ انذٔس انز٘ ٚهٚ( ّٛزى اخزٛبسيٍ عٛقٕو
ثٕضغ اإليزحبٌ ثًؼشفخ يدهظ انقغى).
 -2جطابق االمححان الححشيشي مع جذول المىاصفة المحذد مه قبل لجىة
اإلمححان بشئاسة سئيس القسم.
 اعزٛفبء أعئهخ اإليزحبٌ خذٔل انًٕاصفخ ثًب الٚقم ػٍ %08 ٚزى فحص اإليزحبٌ يٍ قجم ندُّ يشكهّ يٍ ثالثخ خجشاء رقٕٚى ػه ٙأٌ ٚكٌٕأحذْى يٍ َفظ انزخصص.
المحاسبة:
 ٚحشو أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ رٕصٚغ انذسخبد ػهٗ انًُبرج اإلسشبدٚخنإلخبثبد ٔٚزى ٔضؼٓب يٍ قجم ندُخ يخزصخ يغ اإلنزضاو ثزٕصٚغ انذسخبد ثًب
ٚحقق انزطبثق يغ يٕاصفخ اإليزحبٌ.
 فٗ حبنخ ركشاس رنك ٚحشو أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ يكبفبح اإليزحبٌ ٔٚغزجذلانهدُخ ثهدُخ أخشٖ.
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 -3جصحيح اإلمححان وفقا للىمارج اإلسشادية لإلجابات وفً الىقث المحذد لزلك
 ٚدت اإلَزٓبء يٍ أػًبل انزصحٛح فٗ انٕقذ انًحذد. ثؼذ إَزٓبء أػًبل انزصحٛح ٚزى إخزٛبس ػ ُّٛػشٕائ ّٛيٍ قجم سئٛظ انكُزشٔلٚزى يشاخؼزٓب يٍ قجم سئٛظ انقغى ٔ ػضٕ ٍٚيٍ أػضبء ندُخ اإليزحبٌ.
 ٚقٕو سئٛظ انكُزشٔل ثًزبثؼخ أػًبل انزصحٛح ثبنًُٕرج انًخصص نزنك.المحاسبة:
 نفذ َظش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ انزٖ نى ٚهزضو ثبنخطٕاد اإلسشبدٚخ نإلخبثبد أٔقذ انزصحٛح يٍ قجم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة /انذساعبد انؼهٛب.
 حشيبٌ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ انزصحٛح فٗ انذٔس انزٖ ٚهٛخ يغ حشيبَخ يٍيكبفبح اإليزحبَبد انخبصخ ثزنك.
ثاويا :المعاييش الخاصة بإمححان الشفهً:
إعزٛفبء أػًبل إيزحبَبد انشفٓٗ نًقبٛٚظ انًٕضٕػٛخ ٔانشفبفٛخ انخبصخ ثٓب يثم:
 ٔخٕد كشٔد شفٓٗ. يشاخؼخ أػًبل انشفٓٗ يٍ قجم سئٛظ انقغى. ػذو ٔخٕد شكبٖٔ طالثٛخ يٍ أػًبل إيزحبَبد انشفٓٗ. َقص َغجخ اإلخزالف ث ٍٛدسخبد انطالة فٗ انهدبٌ انًخزهفخ. ٚزى رٕصٚغ َزبئح إعزجٛبٌ نقٛبط سضب انطالة ثؼذ إَزٓبء أػًبل اإليزحبٌانشفٓ.ٙ
 ٚزى كزبثخ رقشٚش يزبثؼّ ألػًبل اإليزحبٌ يٍ قجم ندُخ اإليزحبٌ ٚشفغ نًشكضرقٕٚى اإليزحبَبد.
المحاسبة:
 ٚقٕو سئٛظ انقغى ثهفذ َظش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ. ٚحشو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ يٍ اإليزحبٌ انزٖ ٚهٛخ ٔكزنكيكبفبح اإليزحبَبد انًخصصخ نزنك.
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ثالثا :المعاييش الخاصة بامححان العملً:
اعزٛفبء اػًبل ايزحبَبد انؼًهٛخ نًقبٛٚظ انًٕضٕػٛخ ٔانشفبفٛخ انخبصخ ثٓب يثم:
 ٔخٕد كشٔد ػًهٗ. يشاخؼخ اػًبل انؼًهٗ يٍ قجم سئٛظ انقغى. ػذو ٔخٕد شكبٖٔ طالثٛخ يٍ اػًبل ايزحبَبد انؼًهٗ. َقص َغجخ االخزالف ث ٍٛدسخبد انطالة فٗ انهدبٌ انًخزهفخ. ٚزى رٕصٚغ َزبئح اعزجٛبٌ نقٛبط سضب انطالة ثؼذ اَزٓبء اػًبل االيزحبٌانؼًهٛخ.
 ٚزى كزبثخ رقشٚش يزبثؼّ الػًبل االيزحبٌ يٍ قجم ندُخ االيزحبٌ ٚشفغ نًشكضرقٕٚى االيزحبَبد.
المحاسبة:
 ٚقٕو سئٛظ انقغى ثهفذ َظش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ. ٚحشو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ يٍ اإليزحبٌ انزٖ ٚهٛخ ٔكزنكيكبفبح اإليزحبَبد انًخصصخ نزنك.

