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 كلية التمريض                                                                جامعة الزقازيق      

                                                                                                        

 واألمتحاناتعلي ادارة التقويم  قواعد المسائلة والمحاسبة للقائمين

التقويم  يعتبر نظام المسائلة والمحاسبة من األمور الهامة والدقيقة التي يجب توافرها بنظام

للحفاظ علي السرية  وذلك. واألمتحانات سواء علي مستوي األدارة الجامعية أو ادارة الكليات

ا حيث تعتمد الفاعلية التعليمية به التامة وضمان المحافظة علي حقوق الطالب وكذلك لتحسين

تنظيم الجامعات واللوائح والقوانين المنظمة  الكليات في نظام المسائلة والمحاسبة علي قوانين

الجامعات المصرية ويخضع الجميع للمسائلة  لسير العملية التعليمية واألمتحانات داخل

ها من قبل المجالس التؤديبية المختصة والتي يتم تشكيل وذلك من قبل. والمحاسبة طبقا ألحكامه

التقويم والجودة واللوائح الداخلية للكليات وأيضا نظام الجودة  ادارة الكليات والجامعة ومركز

 :لتحسين األداء ومنها

 واألمتحانات  عند وجود أي مخالفة أو أخطاء أو أهمال من القائمين علي نظم التقويم

 :يتعرض المقصر للتحقيق وعند األدانة يتعرض لعقوبات تتدرج من

 .فت نظرل .1

 . اإلنذار  .2

 . خصومات من الراتب .3

ليتم رفعها  وذلك بعد ان يرفع عميد الكلية الشكوي الي األستاذ الدكتور رئيس الجامعة .4

التحقيقات اذا كان األمر  الي الشئون القانونية من قبل اساتذة حقوقيون ألتخاذ اجراءات

 .يستوجب ذلك

 .رات اآلداءاإش تدل عليه اارتباط األثابة والمحاسبة بم .5

 .منح المثابين مكافآت مالية نظرا ألتقان العمل والجهد الغير عادي المبذول .6
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 .صرف مكافآت الجودة للهيئة األكاديمية كحافز اثابة علي حسب الجهد المبذول .7

تقببارير  يتطلببب تحقيببد مبببدا المسببائلة مببن القببائمين علببي ادارة األمتحانببات متابعببة وتقببديم .8

 .واعتمادها من ادارة الكلية لية ادارة األمتحانات الي ادارة الكليةعن عم (أسبوعية )دورية 

أولياء األمور متابعة عملية سير األمتحانات وتقديم أي مالحظات أو ويحد للطالب  .9

 .شكاوي يرونها في حالة وجود قصور أو تجاوزات

ل حيث أوب التقييم الذاتي لكل مسئول في عملية التقويم واألمتحانات ومحاسبة الذات أوال .11

 .أن الضمير خير رقيب

 .متابعة ومرور دوري من قبل ادارة الكلية .11

 .متابعة خارجية من ادارة الجامعة وتفقد مناخ األمتحانات والكنتروالت .12

 قـة التطبيـآلي 

 .القائمين علي اعمال التقويم واألمتحانات بتلك القواعد إعالم .1

 .رقيةساء الكنتروالت ومراقبين اللجان نسخ وؤيتم تسليم ر .2

 .يتم تعليد نسخة من القواعد بالكنتروالت .3

 .يتم تشكيل لجنة بكل كلية مهمتها متابعة اعمال األمتحانات .4

 .ارسال نسخة بالبريد األلكتروني علي مواقع الكليات .5
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