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  لوائح والقوانین المنظمة لعملیة القیاس والتقویمال

  
  اللوائح والقوانین اوال

تحرص جامعة الزقازیق علي تبني سیاسة واضحة لتقویم اداء الطالب وذلك بااللتزام بتطبیق ما 
الطبعة الثامنة والعشرون (جاء في قانون تنظیم الجامعات والئحتة التنفیذیة وفقا الخر التعدیالت 

  :علي النحو التالي) القسم االول والثاني/  الباب الثالث – 2009عام والمعدلة 
  

  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات70مادة 
 فقرة ثالثة مستبدلة 69مادة (تتولي اللوائح الداخلیة للكلیات تحدید نظم االمتحانات الخاصة بھا 

  ). 1981 لسنة 278بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
  

  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات71 مادة
یتولي احد اساتذة المادة وضع موضوعات االمتحانات التحریریة باالشتراك مع القائم بتدریسھا 

  .ویجوز عند االقتضاء ان یشترك في وضعھا من یختاره مجلس الكلیھ لھذا الغرض
  

 یختارھما مجلس الكلیة بناءا علي تشكل لجنة االمتحانات في كل مقرر من عضوین علي االقل
طلب مجلس القسم المختص ویتم اختیارھما بقدر االمكان من اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 

  .وللعمید في حالة االستعجال اختیار اعضاء اللجنة
  

  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات72مادة 
شرافھ كنترول لكل فرقة دراسیة ویراس كال یراس عمید الكلیة لجان االمتحانات ویشكل تحت ا

  .منھما احد االساتذة او  االساتذة المساعدین
  

  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات73مادة 
ویمنح . تعلن اسماء الطالب الناجحین في االمتحانات مرتبة بالحروف الھجائیة بالنسبة لكل تقدیر

دة الدرجة العلمیة مبینا بھا التقدیر الذي نالوه وذلك بعد تأدیة الناجحون في االمتحان النھائي شھا
ما علیھم من رسوم مقررة ورد ما بعھدتھم ویتم توقیع ھذه الشھادة من عمید الكلیة ورئیس 
الجامعة ، ویصدر بمنح الدرجات العلمیة والدبلومات قرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس 

ب علي الشھادة المذكورة یجوز ان یحصل علي شھادة مؤقتة الجامعة والي حین حصول الطال
  .یوقعھا العمید مبینا بھا الدرجة العلمیة او الدبلوم الذي حصل علیھ والتقدیر الذي نالھ
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4 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

ویتحدد تاریخ منح الدرجة العلمیة بتاریخ اعتماد مجلس الكلیة نتیجة االمتحان الخاص بھذة 
  ). المشار الیھ1981 لسنة 278قرار رئیس الجمھوریة رقم  فقرة ثانیة مستبدلة ب73مادة (الدرجة 

   
  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات80مادة 

ال یجوز للطالب ان یبقي بالفرقة اكثر من سنتین ویجوز لمجلس الكلیة الترخیص للطالب الذین 
یة في المقررات التي قضوا بفرقھم سنتین في التقدم الي االمتحان من الخارج في السنة التال

  .رسبوا فیھا
ویجوز لمجلس الكلیة عالوة علي ما تقدم الترخیص لطالب الفرقة قبل النھائیة والفرقة النھائیة 

  .بفرصتین اضافیتین للتقدم الي االمتحان من الخارج
واذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قھري یقبلھ مجلس الكلیة فال یحسب غیابھ رسوبا 

اال یزید التخلف عن فرصتین متتالیتین او متفرقتین خالل سنوات الدراسة بالكلیة ویجوز بشرط 
 مستبدلة 80مادة (في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة واخیرة للطالب 

 80الفقرة الثانیة من المادة ).  السابق االشارة الیھ1981 لسنة 278بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
/ 6/1 الجریدة الرسمیة العدد االول في 1993 لسنة 825تبدلة بقرار رئیس الجمھوریة رقم مس

 ق 25 لسنة 297 حكم بعدم دستوریتھا في الدعوة رقم 80الفقرة الثالثة من المادة ).  1994
ویعتبر الطالب المتغیب عن ).  2005/ 10/3 في 10  الجریدة الرسمیة العدد -)دستوریة(

  . عذر مقبول راسبا بتقدیر ضعیف جدااالمتحان بغیر
  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات81مادة 

ال یكون النقل من فرقة الي اخري اال في نھایة العام الجامعي وال یعاد امتحان الطالب في اقسام 
  .البكالوریوس في المقرر الذي نجح فیھ

  :جامعات من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم ال83مادة 
یحسب التقدیر العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقدیرات التي حصل علیھا مع مراعاة اال 
یزید تقدیره عن مقبول في المقرر الذي سبق ان رسب فیھ او تغیب عنھ بدون عذر مقبول، اما اذا 

  .كان قد تغیب بعذر مقبول فیحسب لھ تقدیر النجاح الذي یحصل علیھ
  :الئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات من ال84مادة 

  :یقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة باحد التقدیرات االتیة
   مقبول– جید – جیدجدا –ممتاز 

  :اما رسوب الطالب فیقدر باحد التقدیرات االتیة
   ضعیف جدا–ضعیف 

  .یة للكلیاتویكون تطبیق التقدیرات السابقة وفقا للنظام الذي تعینھ اللوائح الداخل
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  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات85مادة 
  :یقدر نجاح الطالب في درجة البكالوریوس باحد التقدیرات االتیة

   مقبول– جید – جیدجدا –ممتاز 
ویحسب التقدیر العام للطالب في درجة البكالوریوس علي اساس المجموع الكلي للدرجات التي 

  . لسنوات الدراسیة كما یتم ترتیبھم وفقا لھذا المجموعحصلو علیھا في كل ا
اال یقل تقدیره العام  وعلي  جیدجدااوممتاز  ویمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كان تقدیره النھائى

ویشترط لحصول الطالب علي مرتبة الشرف اال یكون  جیدجدافي ایة فرقة من فرق الدراسة عن 
 370 مستبدلة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 85المادة ( فرقة قد رسب في اي امتحان تقدم لھ وایة

    ).21/9/1981 في 38 الجریدة الرسمیة العدد 1989لسنة 
  : من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات96مادة 

. یجب علي الطالب متابعة الدروس واالشتراك في قاعات البحث وفقا الحكام الالئحة الداخلیة 
 بناءا علي طلب مجالس االقسام المختصة طبقا الحكام الالئحة الداخلیة ان یحرم ولمجلس الكلیة

من التقدم الي االمتحان كلھ او بعضھ اذا راي ان مواظبتھ غیر مرضیة وفي ھذة الحالة یعتبر 
  .الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فیھا

لمدة سنتین دراستین متتالیتین ام متفرقتین خالل ویجوز لمجلس الكلیة ان یوقف قید الطالب 
وفي حالة . سنوات الدراسة في الكلیة اذا تقدم بعذر مقبول یمنعھ من االنتظام في الدراسة

  .الضرورة یجوز لمجلس الجامعة زیادة مدة وقف القید
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  سیاسات تقویم اداء الطالب ثانیا
  :صیلیة بانواعھا المختلفة ومنھایستخدم في التقویم االختبارات التح

  االختبارات التحریریة
وھي االختبارات التي یستخدم فیھا الطالب الورقة والقلم لالجابة علیھا ومن ھذة االختبارات ما 

   االختبارات الموضوعیة–اختبارات المقال : یلي
  

  اوال اختبارات المقال
ب االجابة علي كل سؤال ان یكتب الطالب وھي عبارة عن مجموعة من االسئلة قلیلة العدد ، یتطل

  .مقاال حول موضوع السؤال او الظاھرة ، حیث یناقش ویعلل ویفسر الظاھرة في صورة مقال

  
  الموضوعیةختبارات اال ثانیا

تتمیز اختبارات التحصیل الموضوعیة بانھا تشمل علي عدد كبیر من االسئلة التي تغطي معظم 
، وھذا وتختلف مواصفات االختبار اختبارات المقالس من اجزاء المحتوى الدراسي علي عك

ومن ھنا فان . الموضوعي باختالف الھدف من االختبار وكذلك العینة التي تطبق علیھا
  :االختبارات الموضوعیة تحتوي علي اكثر من نوع واھمھا

  اختبار االختیار من متعدد  .1
  اختبار الصواب والخطأ .2
  اختبار التكملة .3
  اختبار المزواجة .4
  اختبار المقارنة  .5

  ویمكن المزج بین اكثر من اختبار من االختبارات الموضوعیة في اختبار واحد 
   

  المشروعات البحثیة
یمكن الستاذ المادة عمل تقییمات للطالب من خالل مشاریع بحثیة ویقوم استاذ المادة بتقییم 

  .مھارات الطالب في القدرة علي البحث
  

 Quizzesامتحانات دوریة قصیرة 
یمكن الستاذ المادة عمل تقییمات للطالب من خالل عمل امتحانات دوریة قصیرة ویحقق ذلك 
ربط الطالب بالكلیة من خالل التقویم المستمر ویمكن ان یتم ذلك اما في صورة اختبارات ورقیة 

  .عادیة او اختبارات ممیكنة او یمكن ان یتم ذلك الكترونیا
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  ستخدام بنوك االسئلةاعداد وادارة واسیاسات  الثثا 
  مفھوم بنك االسئلة

بنك االسئلة ھو مكان امن توضع فیھ مجموعات من االسئلة التي تخص مقرر دراسي معین 
بطریقة تمكن واضع االسئلة من استخراج امتحانات تقیس المستویات المعرفیة المختلفة للطالب 

 حسب اھمیتھ ووزنھ النسبي وبمستویات صعوبة متدرجة وتغطي كل اجزاء المقرر الدراسي  كل
  .وبحیث تقیس مدي تحقق المخرجات التعلیمیة المستھدفة

  :ویراعي عند اضافة االسئلة للبنك تحقق مجموعة من المعاییر لكل سؤال مثل
 وكذلك صدق وثبات المفردات -  معامل التمییز وفعالیة المشتتات–معامل السھولة والصعوبة 

اسي وحسب المستویات العقلیة المعرفیة المطلوب اداؤھا اثناء والمصنفة وفق وحدات المقرر الدر
  .االجابة علیھا وذلك بطریقة تشبھ الي حد ما تنظیم وفھرسة الكتب

. ومن ھذا التصنیف یمكننا معرفة كل سؤال والھدف الذي یقسھ والمجال الذي یقدمھ كل سؤال
یتم معایرتھا عن طریق نماذج وتخزین االسئلة في ذاكرة الحاسب وفق برنامج سابق التجھیز و

  .معینة وباستخدام برامج خاصة بھا

   االلكترونیةك االسئلةوبنالھدف من  
  الھدف العام

تطویر ادوات تقویم التحصیل الدراسي باعتبار ان التقویم احد العملیات الھامة لتطویر المنظومة 
  .التعلیمیة

  االھداف الخاصة
مان جودتھا اي جودة الخصائص تحسین نوعیة االسئلة من حیث الشكل وض .1

  .السیكومتریة لھا
ضمان استخدام االسئلة الجیدة اكثر من مرة وبالتالي ضمان جودتھا اي جودة الخصائص  .2

 .السیكومتریة لھا
اعداد وتاھیل كوادر من واضعي االسئلة واالوراق االمتحانیة في المواد الدراسیة  .3

 المختلفة حسب جدول مواصفات المادة
ء ھیئة التدریس بذخیرة من االسئلة المقننة تحمل افكارا جدیدة یمكن ان امداد اعضا .4

یستعینوا بھا اثناء عملیة التدریس واثناء عملیة التقویم البنائي المستمر لكل جزء من 
 .اجزاء المحتوي

تسمح بنوك االسئلة لعضو ھیئة التدریس بمرونة اكبر في عملیة القیاس حیث یسھل  .5
 وقت وبسرعة وسھولة وربما عمل صور متكافئة من وضع االختبارات في اي
 االختبارات في نفس الوقت
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توفیر وقت وجھد عضو ھیئة التدریس الذي یبذلھ في بناء اسئلة االختبارات التحصیلیة  .6
 .الموضوعیة واستغالل ھذا الوقت في تحسین عملیة التدریس

ائج التعلیم لكل طالب علي مساعدة الطالب علي التعلیم الذاتي واالھتمام بالتعرف علي نت .7
 .حدة وفق سرعتھ وامكاناتھ ولیس التعرف علي الدرجة الكلیة لنتائج االختبار

 .التخلص من مشكلة سریة االمتحانات سوءا عند االسئلة او عند التداول او عند التطبیق .8
تقلیل التكلفة المادیة في بناء االختبارات كل عام وذلك من خالل استخدام اختبارات  .9

 .كافئة من البنك بسھولة ویسرمت
 استخدام بنوك االسئلة یساعد عضو ھیئة التدریس علي مقارنة نتائج اداء الطلبة في سنة  .10

ما بنتائج زمالئھم الذین سبقوھم ویساعد علي تحدید سبب االرتفاع في معدالت الرسوب 
 .اذا كان راجعا الي المستوي اداء الطلبة او الي مستوي صعوبة االسئلة

یق الموضوعیة في تقویم التحصیل الدراسي للطالب ، ویعتبر ھذا ھو الھدف تحق .11
ویعتمد تحقیق ھذا الھدف علي مجموعة من العوامل التي یمكن . االساسي لبنوك االسئلة 

ان تؤثر علي بناء وتكوین بنك االسئلة مثل فلسفة القیاس التي یعتمد علیھا ومدي الدقة في 
حدید مواصفاتھا االحصائیة والتربویة ومدي تغطیتھا صیاغة المفردات وتحلیلھا وت

لمجال القیاس من حیث المحتوي والمستوي وكیفیة تخزینھا واستدعائھا والحفاظ علي 
 .واتلي غیر ذلك من العوامل..... سریتھا 

اتاحة الفرصة لقیاس العملیات العلیا التي طالما اغفلت في تقدیر تحصیل الطالب وذلك  .12
دي حیث یمكن ان یغطیھ البنك من حیث محتوي المقرر او من حیث نظرا التساع الم

 .المستویات المعرفیة المختلفة
توفیر وقت وجھد عضو ھیئة التدریس في بناء االختبارات التحصیلیة وذلك بحصولھ  .13

علي اختبارات جیدة من بنوك االسئلة طبقا لمواصفات واھداف المقرر الدراسي، ویتیح 
 . للجوانب االخري من العملیة التعلیمیةلھ ھذا ان یركز جھوده

تخفیض عوامل القلق والرھبة والتوتر المصاحبة لموقف االمتحانات وذلك باستخدام  .14
عینات من مفردات البنك للتقویم المستمر اثناء العام الدراسي حتي یالف الطالب ھذا 

 .النوع من االسئلة الموضوعیة وال یؤثر ھذا علي سریة االمتحانات
 . القیاس حیث یسھل بناء اي اختبار في اي وقت بسرعة وسھولةمرونة .15
سرعة الحصول علي صور متكافئة من االختبارات تبعا لمواصفات المفردات المكونة  .16

 .للبنك
امكانیة المقارنة الموضوعیة بین مستوي تحصیل الطالب مھما اختلفت االختبارات  .17

نتمون الیھا ومھما اختلفت االعوام المستخدمة ومھما اختلفت مستویات المجموعات التي ی
، طالما ان المفردات قد تم تدریجھا ومعایرتھا ووضعھا في بنك واحد وذلك تبعا لما 
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یسمي بعملیة التعادل ، ویعتبر تحقیق ھذا الھدف منطقا اساسیا في تاریخ القیاس السلوكي 
 .ونقلھ ھامة في اتجاه تحقیق الموضوعیة

  
  :في تصمیم وبناء بنوك االسئلةاھم اسالیب القیاس المتبعة 

علماء القیاس جھودا كبیرة بھدف التوصل الي الموضوعیة في قیاس التحصیل الدراسي بذل 
وتطورت لذلك ادوات القیاس وتعددت اسالیبھا كما تعددت زوایا الرؤیة في تفسیر درجة الفرد 

 علي انشاء واستخدام في االختبار وانعكس ھذا علي بناء االختبارات وتحلیل نتائحھا ومن ثم
  :ومن الممكن تصنیف اھم االسالیب المتبعة في القیاس التربوي الي. بنوك االسئلة

اسالیب القیاس التي تعتمد علي معیار معین في تفسیر درجة الفرد في االختبار والتعبیر  - 1
  .عنھا

او اسالیب القیاس الموضوعي التي تعتمد علي ما یسمي بنماذج نظریة السمات الكامنة  - 2
 .نظریة االستجابة للمفردة

  :بناء بنك االسئلة الموزونة
  :مرحلة التخطیط والتنسیق

یتطلب نظام بنك االسئلة وضع خطة متكاملة ومحكمة قبل البدء في تنفیذ المشروع، كما یتطلب 
وكذلك یتطلب . تخطیطا وتنسیقا لتحدید المسئولیات والمھام واالسھامات الواجبة في المشروع

سئولین واالداریین والمربین والمتعلمین بھذه النقلة النوعیة في النظام واسالیب التقویم تھیئة الم
  .واالمتحانات من خالل اللقاءات والمشاركات

  
  :التدریب واالعدادمرحلة 

ینبغي وضع خطة تنظیمیة لتدریب االطراف الفنیة التي ستوكل الیھا مھام تحدید االھداف 
تسمح بقیاس نواتج التعلم وكتابة مختلف انواع االسئلة والمفردات التعلیمیة وصیاغتھا بطریقة 

االختباریة التي تقیس االھداف التي یتم تحدیدھا ، وینبغي التاكد من امتالكھم القدرة والمھارة 
وبخاصة تلك التي تقیس المستویات المعرفیة العلیا . الفائقة في صیاغة ھذه االسئلة والمفردات

  .ا او المقالیةسوءا الموضوعیة منھ
یجب علي استاذ المادة اختبار المفردة وتقییم فاعلیتھا من حیث مالئمتھا للطالب وقدرتھا علي 

  .التمییز بین المستویات التحصیلیة المتاینة وذلك وفق نموذج سیكومتري مناسب
. تساقفنظام بنك االسئلة ال یعد نظاما اختباریا او نظام قیاس ما لم یحقق خاصیتي المرونة واال

ونقصد بالمرونة امكانیة تشكیل اختبارات ذات خصائص محددة وتناسب اغراضا معینة من 
اما االتساق فنعني بھ توحید نظام تعبیر او تدریج جمیع . مخزون البنك والمفردات االختباریة

مفردات البنك بما یسمح بتكوین اختبارات متكافئة یسھل تفسیر درجاتھا من اختبار الخر كما 



        دلیل القواعد المنظمة لالمتحانات                                  
  
 

 
10 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

مح بالموازنة بین اداء فردین في اختبارین مختلفین في درجة صعوبة مفردات كال منھما یس
ولعل استخدام احد نماذج االجابة للمفردة االختباریة . ولكنھما یقیسان نطاقا او میدنا سلوكیا واحدا

ان صالحیة مفردات بنك االسئلة . وبخاصة نموذج راش یمكن ان یحقق ذلك اذا احسن استخدامھ
والمفردة الجیدة ھي المفردة التي یتمثل فیھا صدق المحتوي وتخضع . توقف علي جودة المفردةی

  .لالختبار االستطالعي للوقوف علي مستوي السھولة والصعوبة فیھ
  

  :التصنیف والتخزینمرحلة 
یعد تنظیم بنك االسئلة من االمور الھامة ، اذا من الصعب ان یحقق البنك الفائدة المرجوه منھ 

واسالیب االبداع والسحب من رصید االسئلة والمفردات . دون تنظیم دقیق وادارة محكمة
االختباریة، والتطویر المستمر لمخزون البنك وكذلك االضافة والحذف من رصیده واجراءات 
مراقبة ھذه العملیات ومتابعتھا واالشراف علیھا والتحكم في حركتھا تتطلب جمیعا اجراءات 

، وضوابط فنیة ، كما تتطلب ان تكون الھیئة االداریة المسئولة عن بنك االسئلة تنظیمیة دقیقة 
  .ذات كفاءة عالیة

  
  :االستخدام والتقییم للبنكمرحلة 

ان محك فاعلیة نظام بنك االسئلة یتحدد في ضوء االستخدام المیداني الفعلي لالسئلة والمفردات 
تائج االستخدام وما یترتب علیھ تكون بمثابة تغذیة االختباریة المودعة فیھ ، ومما ال شك فیھ ان ن

  .مرتدة تعین في تقییم فاعلیتھ واعادة النظر في مكونات واسلوب تنظیمة بصفة مستمرة
اذ یمكن تشكیل اختبارات كاملة بمواصفات محددة من رصید البنك یمكن علي اساسھا تقویم 

ادة من التطبیق المیداني في المراجعة تحصیل الطالب في المجاالت الدراسیة المختلفة ، واالف
المستمرة السئلة البنك ومفرداتھ سواء باالضافة او الحذف او اعادة التغییر ، بل وربما یؤدي الي 

  .اعادة النظر في المنھج الدراسي وفقا لما تسفر عنھ نتائج االستخدام
ضو ھیئة التدریس والطالب كذلك ینبغي تنظیم الخدمات االختباریة التي یمكن ان یقدمھا البنك لع

مثل االختبارات التدریبیة اثناء العام الدراسي، وتصحیح االختبارات الموضوعیة وبخاصة 
مفردات االختیار من متعدد والصواب او الخطأ ، واعداد دلیل متجدد كل عام یوضح اعضاء 

 احتیاریة ھیئة التدریس والمعنین بنطام البنك مواصفات ما یشمل علیھ من اسئلة ومفردات
وبذلك یسھم ھذا النظام البنكي لالسئلة في تطویر عملیات قیاس وتقویم التحصیل . ومجاالتھا

الدراسي وجعلھا اكثر مرونة وفاعلیة ودقة، وكذلك جعلھا اكثر تقنینا مما ھي علیھ في اطار 
الب في وقت الممارسات الحالیة كما یسھم في تزوید المدربین ببیانات تتعلق بالتقدم الدراسي للط

وبذلك یكون البنك مكون رئیسي من مكونات المنظومة التعلیمیة ، ویسھم اسھاما فعاال في . قصیر
تطویرھا ، كما تصبح عملیتا التعلیم والتقویم عملیة واحدة متكاملة وھو ما یسعي الیھ خبراء 

  .القیاس المعاصر
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  :اضافة مفردة جدیدة للبنك

 تعتبر جزءا مھما في عملیة بناء بنوك االسئلة ویجب ان تكون اضافة مفردة جدیدة لبنك االسئلة
المفردة الجدیدة مرتبطة كلیة بالمفردات القدیمة من حیث صالحیتھا ومالءمتھا لقیاس المادة 

 ثم –وانشاء مفردة في بنك االسئلة تعتمد علي مجموعة من العملیات وھي التخزین . العلمیة
 عن طالریق استخدام الحاسب االلي وخصوصا في حالة بنوك الفھرسة ثم االسترجاع ، التي تتم

  االسئلة الكبیرة وھناك حاجة الي ثالث برامج من البرامج الحاسوبیة
  برنامج قاعدة بیانات مناسب للتخزین ثم الفھرسة ثم االسترجاع وطباعة ورقة االختبار - 1
 برنامج احصائي لعمل تحلیل المفردات - 2
  ة التقاریر عن نتائج االمتحانبرنامج لتصحیح المفردات وكتاب - 3
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 القواعد المنظمة لالمتحانات
 :تشكیل ومھام اللجان القائمة بأعمال االمتحانات

 :اللجنة العلیا لإلشراف على االمتحانات - 1

تشكل ھذه اللجنة من األستاذ الدكتور عمید الكلیة والسادة الوكالء ومدیر وحدة الجودة         

 :یر الكلیة ورؤساء األقسام العلمیة ورئیس شئون الطالب، وتكون مھمتھاومد

وضع ومناقشة خطة الكلیة المقترحة للتقویم والمصاغة في ضوء القواعد واللوائح التي تلتزم بھا 

 الكلیة

 .وضع القواعد المنظمة لالمتحانات

 .حصر إمكانات الكلیة المادیة والبشریة

 .دارة عملیة سیر االمتحاناتتحدید االحتیاجات الالزمة إل

صیاغة مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة التي تتسم بالوضوح والدقة والشفافیة والشمول، والتي 

 :تشمل اختیار األعضاء القائمین على عملیة االمتحانات وتحدید مسئولیاتھم ومنھا

 .تحدید المعاییر الواجب توافرھا في رؤساء الكنتروالت  -

 .اییر الواجب توافرھا في أعضاء الكنتروالتتحدید المع  -

 .تحدید المعاییر الواجب توافرھا في رؤساء اللجان والمالحظین  -

 .تحدید مھام أعضاء ھیئة التدریس خالل عملیة التقویم  -

 .الحكم علي جودة األداء لتعزیز األداء المتمیز والمحاسبة لصاحب األداء المنخفض  -

  رئیس عام االمتحانات - 1

 عمید الكلیة أو من ینوب عنھ/ د.أ        

  االختصاصات

یتولى تشكیل اللجان الالزمة لتنظیم أعمال االمتحانات في كل مرحلة من مراحلھ، ویشرف         

 .على سیر العمل بھا؛ وذلك بالتعاون مع مدیر وحدة الجودة

  :لجنة ادارة ومتابعة سیر االمتحانات - 2

 ة متابعة خطة سیر االمتحاناتمعاییر اختیار اعضاء لجن

 لدیھم خبرة واسعة في اعمال الكنترول وسیر االمتحانات  .1

 .علي وعي تام بمسئولیاتھم .2

 .لدیھم القدرة علي اتخاذ القررات المناسبة في الوقت المناسب .3
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 .یتسموا بالدقة والحفاظ علي سریة العمل .4

 .لدیھم القدرة علي ادارة عملیة التقویم .5

 

 : خطة سیر االمتحاناتمھام لجنة متابعة
 .دراسة خطة الكلیة المقترحة للتقویم والتي تم صیاغتھا بما یالئم اللوائح المعمول بھا .1

 .دراسة القواعد المنظمة لالمتحانات .2

 .حصر االمكانات البشریة والمادیة للكلیة .3

 .تحدید االحتیاجات الضروریة لعملیة سیر االمتحانات .4

 :تتسم بالوضوح والدقة وتشمل التي االجراءات التنفیذیةصیاغة  .5

  تشكیل لجان المراقبة واالشراف. 

  وضع جداول االمتحانات. 

   اعداد ارقام الجلوس. 

   تجھیز قاعات عقد االمتحانات. 

   تجھیز اوراق االجابة. 

 عضو -رئیس كنترول(متابعة اداء المسئولین كل لمھامھ حسب الموقع الذي كلف بھ    .6

 .، وكذلك ضبط المخالفات......)........ رئیس لجان-كنترول

 .تسجیل العجز في االمكانات ان وجد   .7

 .مراجعة اعمال الكنترول باخذ عینات من اوراق االجابة المختلفة لكل فرقة   .8

مراجعة عینات من درجات االختبارات النظریة والشفھیة والعملیة، وعمل مقارنة    .9

ضھا، وعند وجود تفاوت یتم عمل بینھما للوقوف علي مدي تطابق ھذه الدرجات علي بع

 .تقریر لھا

رصد معوقات تنظیم وتنفیذ اعمال التقویم واالمتحانات بالكلیة لدراستھا ووضع حلول    .10

 .لھا

كتابة تقریر شامل عن نتائج متابعة جمیع اعمال التقویم واالمتحانات للدراسة ووضع     .11

 .خطة التحسین الالزمة
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 :لجنة االعداد والتنظیم
ھذه اللجنة من ) العمید ووكیل الكلیة لشئون الطالب ووحدة الجودة(تشكل إدارة الكلیة         

 :العاملین في إدارة شئون الطالب، وتختص ھذه اللجنة بما یلي

      إعداد البیانات اإلحصائیة بعدد طالب كل فرقة وكل مقرر. 

     حدةحصر أعداد الطالب الذین سیتقدمون لالمتحان في كل مقرر على . 

      إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطالب. 

       طباعة أسماء الطالب وأرقام الجلوس الخاصة بھم فى كشوف وتسلیمھا

 .للكنترول

      إعالن جداول اإلمتحانات علي الطالب ألخذ الراي فیھا خالل فترة محددة. 

      تعدیل الجداول بناء علي ما تم تقدیمھ من إقتراحات. 

      الن عن الصورة النھائیة لجداول االمتحانات فى مواقع محددة وواضحة إلع

 .وعلى موقع الكلیة االلكترونى

     تحدید األماكن الالزمة لعقد االمتحانات وتجھیزھا. 

       متابعة اتخاذ اإلجراءات الخاصة بقبول األعذار التى تقدم من الطالب عن عدم

 .لدخولھم االمتحان وتبلیغھا الى الكنترو

 :لجان وضع االسئلة
یعتمد مجلس الكلیة قرارات مجالس االقسام المختصة قبل نھایة كل فصل دراسي لتشكیل  .1

 .اللجان االمتحانیة

تشكل اللجنة االمتحانیة من عضوین علي االقل لكل مقرر، وال یجوز انفراد عضو ھیئة  .2

الجامعات، ویكون  من قانون تنظیم 71تدریس بوضع اي امتحان وذلك تطبیقا لنص المادة 

 :ذلك علي النحو التالي

  المقررات التي یشترك فیھا اكثر من عضو من ھیئة تدریس من الكلیة یعتبر

 .القائمون بالتدریس ھم اعضاء لجنة االمتحان

  المقررات التي ینفرد عضو ھیئة التدریس بالقسم بتدریسھا یعین مجلس القسم احد

 .لقائم بالتدریس في وضع االمتحاناساتذة المقرر باالشتراك مع االستاذ ا

  المقررات التي یتم انتداب من یدرسھا من خارج الكلیة یعین مجلس القسم المختص

 .احد االساتذة لالشتراك في وضع امتحانھا مع القائم بالتدریس
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االعتماد علي بنوك االسئلة واعتبارھا اساسا في وضع االمتحانات للمقررات التي تم       .3

 . بنك االسئلةادراجھا ضمن

یسلم اصل االمتحان موقعا علیھ من واضعیھ الي عمید الكلیة او من ینوب عنھ داخل       .4

مظروف محكم الغلق، قبل عقد االمتحان باسبوع علي االكثر ویراعي ان یتضمن البیانات 

 - اسم المادة - تاریخ االمتحان –التي تكشف عنھ بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسیة 

  .لمحددالزمن ا

یكون فتح مظاریف االسئلة تحت اشراف رئیس لجنة المراقبة العامة للفرقة بحضور من      .5

ئلة في سقام بوضعھا في الیوم المحدد لعقد االمتحان وفي حالة تعذر ذلك یجوز طبع اال

موعد سابق تحت مسئولیة من قام بوضعھا ویتم تسلیمھا للعمید او من ینوب عنھ في 

سابق علي موعد بدء االمتحان ویتعین علي المسئول عن الطبع ان یتخذ غضون االسبوع ال

 .كافة االجراءات التي تضمن سریة ھذا العمل

ال یسمح باي حال من االحوال لغیر المختصین بدخول قاعة طبع او نسخ االمتحان، مع      .6

وز ان ضمان كل السریة لھذا العمل وفي حالة طبع اوراق االمتحان في نفس الیوم ال یج

یغادر العاملون الذین شاركوا في كتابة او نسخ او تصویر اوراق االمتحان قاعة الطبع قبل 

مضي ساعة علي االقل من بدء االمتحان وبعد ان یتم التحفظ علي اصل االسئلة وكذا 

 .اوراق االسئلة الزائدة والتالفة

ان موحد لكل المقررات التي تدرس في اكثر من مجموعة طالبیة یتم وضع امتح     .7

 .المجموعات

طوال امتحان مادتھ ویكون مستعدا ) اي فرد من لجنة وضع االسئلة(یحضر استاذ المادة      .8

للرد علي ایة استیضاحات تتعلق باسئلة المادة بناءا علي طلب من رئیس اللجنة، وذلك 

 .سة عشر دقیقةملفترة التتجاوز خ

ویة والعملیة وایضا اعمال السنة الخاصة یراعي تسلیم كشوف نتائج االمتحانات الشف     .9

ببعض المواد موقعا علیھا من جمیع اعضاء لجنة امتحان المادة وذلك قبل البدء في رصد 

 .درجة المواد التحریریة

تقدم لجنة وضع االسئلة نموذج االجابة النموذجیة لكل امتحان تم وضعھ من قبل اللجنة     .10

 .لالستاذ الدكتور وكیل الكلیة
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 )الكنترول( المراقبة العامة لجان
یشكل عمید الكلیة لجان المراقبة العامة ویتولي رئاسة ھذه اللجان وكیل الكلیة لشئون         

التعلیم والطالب ویجوز ان تشكل لجنة عامة  بالكلیة او عدة لجان تختص كل منھا باحدي الفرق 

جنة احد االساتذة او االساتذة واالقسام علي  مستوي الكلیة او المعھد، علي ان یراس كل ل

المساعدین، وفي حالة عدم وجود اساتذة او اساتذة مساعدین یجوز ان یراس اللجنة احد المدرسین 

وتشكیل ھذه اللجان من السادة اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة اوال وفي حالة عدم وجود االعداد 

االخري بالجامعة ان وجد وال یجوز الكافیة یجوز االستعانة باعضاء ھیئة التدریس من الكلیات 

االستعانة بالمعیدین او المدرسین المساعدین في اعمال الكنترول ویقتصر اشراكھم في اعمال 

 .المراقبة والمالحظة ووفقا لما تراه الكلیة مناسبا

 :وتختص لجان الكنترول بما یلي  

عادة توزیعھم یوما ختم اوراق االجابة یوم بیوم وتسلیمھا للمالحظین بعد توزیعھم وا .1

 .بیوم علي اماكن االمتحانات

 .االشراف علي سیر االمتحانات .2

 .تسلیم مظاریف االسئلة واالطمئنان علي سالمة  سریتھا .3

تسلم اوراق اجابة من المالحظین في مقار الكنترول بعد عدھا ومطابقتھا مع كشوف  .4

 .الحضور الموقع علیھا الطالب

 .تدوین االعذار ووقف القید .5

اخفاء بیانات الطالب علي كراسة االجابة اال بعد مطابقة استالم الكراسات من عدم  .6

 .مالحظي اللجان

 تتكون من روءساء االقسام         :لجنة متابعة األقسام العلمیة

 :االختصاصات

    التنبیھ على أعضاء القسم بضرورة حضور أستاذ المادة یوم االمتحان. 

    متابعة تسلم أوراق اإلجابة. 

    متابعة سرعة التصحیح. 

     متابعة انتھاء المصحح الثاني من القیام بمھامھ بسرعة حتى یتمكن الكنترول من بدء

 .الرصد
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     التوقیع على جمیع صفحات كشوف الشفوي أو أعمال السنة أو كشوف العملي قبیل

 .تقدیمھا للكنترول

    ل ملف لھا وتبوبھا منھجیا والتوقیع علیھ وعم" تقریر المقرر السنوي"مراجعة نموذج

 ً.بالشكل الذي ترونھ مناسبا

    ًعمل ملف لجمیع أسئلة القسم وتقسیمھا منھجیا بما ترونھ مناسبا ً. 

     تقدیم الدعم والمساندة لرؤساء الكنتروالت كفریق عمل من أجل سرعة ظھور النتیجة

 :بأفضل صورة من حیث السالمة والعدالة

 :الخدمات العامة   
تشكل من عدد من عمال الكلیة للعمل في جمیع مراحل االمتحان بمعرفة االستاذ الدكتور         

 :عمید الكلیة ووكیل الكلیة المختص ومدیر وحدة الجودة ومیر الكلیة، وتكون مھمتھا

     توفیر كل وسائل الراحة للطالب أثناء االمتحانات، وعلي األخص توفیر المیاه. 

     المصرح لھم بالعمل داخل قاعات االمتحان بعالمة ممیزة یراعي تمییز العمال 

 .واضحة تعتمدھا الكلیة

  

 :)ًطبقا لقانون تنظیم الجامعات(التصرف في الغش في االمتحانات 

 :125مادة   

كل طالب یرتكب غشا في امتحان أو شروعا فیھ ویضبط في حالة تلبس یخرجھ العمید أو         

حان ویحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ویعتبر الطالب من ینوب عنھ من لجنة االمت

 . راسبا في جمیع مواد ھذا االمتحان ویحال إلي مجلس التأدیب

أما في األحوال األخرى فیبطل االمتحان بقرار من مجلس التأدیب أو مجلس الكلیة ویترتب         

 .شف الغشعلي بطالن الدرجة العلمیة إذا كانت قد منحت للطالب قبل ك

 : العقوبات التأدیبیة ھي– 126مادة   

 .التنبیھ شفاھة أو كتابة .1

 .اإلنذار .2

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبیة .3

 .الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شھرا .4

 .الفصل من الكلیة لمدة ال تجاوز شھرا .5
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  .الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر .6

رجة الماجستیر أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شھرین أو لمدة فصل وقف قید الطالب لد .7

 .دراسي

 .إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .8

 .الفصل من الكلیة لمدة ال تجاوز فصال دراسیا .9

 .الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .10

 .كثرحرمان الطالب من القید للماجستیر أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أ .11

 .الفصل من الكلیة لمدة تزید على فصل دراسي .12

الفصل النھائي من الجامعة ویبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ویترتب علیھ عدم  .13

 .صالحیة الطالب للقید أو التقدم إلي االمتحانات فى جامعات جمھوریة مصر العربیة

 ل الكلیة ویجب ویجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبات التأدیبیة داخ

 .إبالغ القرارات إلي ولى أمر الطالب

  وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبیة عدا التنبیھ الشفوي في ملف

 .الطالب

    ولمجلس الجامعة أن یعید النظر فى القرار الصادر بالفصل النھائي بعد مضى

 .ثالث سنوات على األقل من تاریخ صدور القرار

 :یئات المختصة بتوقیع العقوبات ھي الھ– 127مادة   

ولھم توقیع العقوبات األربع األولى المبینة في المادة : األساتذة واألساتذة المساعدون - 1

 .السابقة عما یقع من الطالب أثناء الدرس والمحاضرات واألنشطة الجامعیة المختلفة

 السابقة وفي حالة ولھ توقیع العقوبات الثماني األولى المبینة في المادة: عمید الكلیة - 2

حدوث اضطرابات أو إخالل بالنظام یتسبب عنھ أو یخشى من عدم انتظام الدراسة أو 

االمتحان لعمید الكلیة توقیع جمیع العقوبات المبینة في المادة السابقة، على أن یعرض 

األمر خالل أسبوعین من تاریخ توقیع العقوبات على مجلس التأدیب إذا كانت العقوبة 

 النھائي من الجامعة، وعلي رئیس الجامعة بالنسبة إلى غیر ذلك للنظر في تأیید بالفصل

 .العقوبة أو إلغائھا أو تعدیلھ
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ولھ توقیع العقوبات المبینة في المادة السابقة عدا العقوبة األخیرة، وذلك : رئیس الجامعة - 3

 من دخول بعد أخذ رأي عمید الكلیة، ولھ أن یمنع الطالب المحال إلى مجلس التأدیب

 .أمكنة الجامعة حتى الیوم المحدد لمحاكمتھ

 .ولھ توقیع جمیع العقوبات: مجلس التأدیب - 4

 :128مادة   
إال بعد ) 126(ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة         

حضر في الموعد المحدد التحقیق مع الطالب كلیة وسماع أقوالھ فیما ھو منسوب إلیھ فإذا لم ی

 . للتحقیق سقط حقھ في سماع أقوالھ ویتولى التحقیق من ینتدبھ عمید الكلیة

وال یجوز لعضو ھیئة التدریس المنتدب للتحقیق مع الطالب أن یكون عضوا في مجلس         

 .التأدیب

 :129مادة   
) 127(التأدیبیة وفقا للمادة القرارات التي تصدر من الھیئات المختصة بتوقیع العقوبات         

 .تكون نھائیة

ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غیابیا من مجلس التأدیب وذلك في خالل         

أسبوع من تاریخ إعالنھ إلي الطالب أو ولى أمره ویعتبر القرار حضوریا إذا كان طلب الحضور 

 . عن الحضور بغیر عذر مقبولقد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب

ویجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأدیب بطلب یقدمھ إلى رئیس الجامعة خالل         

خمسة عشر یوما من تاریخ إبالغھ بالقرار، ویعرض رئیس الجامعة ما یقدم إلیھ من تظلمات 

 .على مجلس الجامعة للنظر فیھا
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 :مراحل سیر االمتحان
 :رحلة االعداد لالمتحاناتم: ًأوال 

 .إعداد البیانات اإلحصائیة بعدد طالب كل مستوى وكل مقرر .1

حصر عدد الطالب الذین سیتقدمون لالمتحان في كل مقرر على حدة من واقع كشوف  .2

 .شئون الطالب

 .إعداد كشوف توقیع الطالب الحاضرین لالمتحان .3

جابة وختمھا بشعار یحمل اسم تجھیز كراسات اال(االعداد اولتنظیم العمال االمتحان  .4

 ).الكلیة ورئیس الكنترول والفرقة الدراسیة

 :مرحلة أعمال االمتحانات: ًثانیا 

 دقیقة الستالم أوراق 30التواجد فى اللجان قبل موعد انعقاد االمتحان بحوالى  .1

 .االمتحانات واوراق االجابة في أظرف محكمة الغلق

 .متحانالتواجد الدائم باللجان طوال فترة اال .2

 عدم السماح الي طالب بالخروج بعد نصف ساعة من بدایة االمتحان .3

 .التأكد من عدم وجود المحمول مع اي طالب داخل اللجان ولو كان مغلقا .4

بعد مرور ساعة من بدء االمتحان یقوم أحد أعضاء الكنترول بحصر الغیاب واستالم  .5

 .ترولكراسات االجابة الزائدة، تسلم بعد ذلك الى رئیس الكن

عدم السماح ألى طالب بالخروج من االمتحان قبل مضى مدة التقل عن نصف زمن  .6

 .االمتحان

 .استالم كراسات االجابة من السادة المالحظین وتسلیمیھا لرئیس الكنترول .7

 :مرحلة الرصد واعداد النتیجة: ًثالثا 

د تبدأ عملیة رصد الدرجات بمجرد وصول أعداد كافیة من كراسات االجابة بع .1

 .تصحیحھا

مراجعة كراسات االجابة من الداخل للتأكد من تصحیح جمیع جزیئات االسئلة وجمع  .2

درجات االسئلة ومطابقتھا للدرجة الكلیة المثبتة على غالف كراسة االجابة، كما تقوم 

بمراجعة الجمع الخارجي والتأكد من استیفاء توقیعات جمیع أعضاء لجنة التصحیح لكل 

 .مقرر

 . ینفرد بالرصد أو العملیات المتصلة بھ عضو واحد من أعضاء اللجنةال یجوز أن .3
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ینبغي مرعاة الدقة التامة في كل عملیات الرصد وضرورة مراجعة كل عملیة بعد  .4

اجرائھا ابتداء من الرصد واثبات المالحظات الخاصة باالعذار، كما یراعى استیفاء 

 .ف الرصد قبل اعتمادھاتوقیعات اعضاء اللجنة ورئیسھا على كل كشق من كشو

ینبغي مرعاة السریة التامة أثناء عملیات الرصد، وعدم اذاعة او تبلیغ ایة نتیجة قبل  .5

 .اعتمادھا واعالنھا بصفة رسمیة

یقوم الكنترول الیدوى بتسلیم كشوف الرصد الى كنترول الكمبیوتر العداد احصائیة  .6

 تقدیراتھم العامة وعدد بعدد الطاللب المتقدمین لالمتحان وعدد الناجحین حسب

 .المتخلفین وعدد الراسبین وتحویل ھذه االرقام الى نسب مئویة

 . لكنترولتطبق قواعد التیسیر أو ما تقرره لجان الممتحنین فى ا .7

ب المفصل لكل مقرر والذي یحتوي على درجات یتم طباعة كشف الدرجات الطال .8

 .ًالعملي والشفوي والنظري، وذلك تمھیدا لعملیة المراجعة

مرتین على المطبوعة الكمبیوتر وكشوف  اكشوف الدرجات الیدویةتتم المراجعة بین  .9

 .األقل ثم بعد ذلك یوقع الطرفین على كشوف الرصد تمھیدا العتمادھا

 

 :ئجمرحلة اعالن النتا: رابعا

تعلن نتائج الكلیة لجمیع الفرق على موقع الكلیة االلكتروني تحت اشراف االستاذ الدكتور         

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب تسجیل، وال تعلن النتائج اال بعد اعتمادھا رسمیا من االستاذ 

ئیس الجامعة بالنسبة عمید الكلیة بالنسبة لسنوات النقل ومن السید األستاذ الدكتور ر/ الدكتور

 .للسنوات النھائیة

 

 :اعمال التظلمات: خامسا

  یوم 15 في خالل )التماس (بعد إعالن النتائج یسمح للطالب بتقدیم طلب اعادة رصد 

 .من تاریخ إعالن النتیجھ لمكتب شئون التعلیم والطالب

  جنیھا عن المقرر الواحد 100یسدد الطالب رسوم قدرھا. 

   ت إلى وكیل الكلیھ لشئون التعلیم والطالب، الذي یرسلھا بدوره الي ترسل االستمارا

 .رئیس الكنترول المختص

 تشكل لجنة برئاسة رئیس الكنترول الى جانب اعضاء اخرین لفحص ھذه الطلبات. 
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 :ًوتتم المراجعة وفقا لما یلي        

 .یتم التأكد من أن كل جزء في الكراسة تم تصحیحھ ووضع درجة علیھ .1

مراة ( التأكد من اخراج جمیع الدرجات داخل الكراسة علي الغالفھ الخارجى یتم .2

 ).الكراسة

 إعادة جمع درجات الكراسة والتأكد من رصد الدرجھ الصحیحھ علي النظام یتم .3

 والنظري واالعمال الفصلیھ والشفوي یتم التأكد من رصد درجات العملي  .4

 یس الكنترولیدون ذلك علي طلب اعادة الرصد ویوقع علیھا رئ .5

یرسل رئیس الكنترول استمارات إعاده الرصد الي وكیل الكلیھ ویتم إعالن  .6

 النتیجھ في مكتب شئون الطالب

 .یوقع الطالب بالعلم .7

 .وتعدل النتیجة إذا وجدت أخطاء. تحفظ ھذه االستمارات في ملفات الطالب .8
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23 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

 :مھام اعضاء ھیئة التدریس خالل عملیة التقویم
 : بدء االمتحانقبل 

   التقویم المستمر للطالب. 

   اشراك الطالب في وضع جداول االمتحانات. 

    الشفوي–العملي (االلتزام بمواعید جلسات االمتحان .( 

   كتابة االمتحان ومراجعتھ. 

    علنمطباعة االمتحان في الموعد المحدد وال. 

     االجابة النموذجیة الي رئیس تسلیم االمتحان الي لجنة االمتحان مع تسلیم نموذج

 .الكنترول

    االلتزام بتوزیع الدرجات التحریریة والشفویة واعمال السنة وفقا لالئحة الخاصة

 .بالكلیة

    االشتراك مع الزمالء في وضع االسئلة اذا كانت المادة تدرس مع زمیل اخر. 

    راق التي تثبت مع االو والشفوي ارسال درجات االعمال الفصلیة، ودرجات العملي

 .ھذه الدرجات ، وموقعة من استاذ ورئیس القسم

 :اثناء االمتحان 

     االلتزام بالتواجد اثناء عقد االمتحانات الخاصة بمقرراتھم. 

     تقبل مالحظات الطالب والتعامل معھا بھدوء وموضوعیة. 

     االلتزام بالتعلیمات فیما یخص خطة سیر االمتحانات. 

     الزمالء اثناء سیر االمتحاناتالتعاون مع . 

     التواجد مع الزمالء في لجنة االمتحانات الشفھیة. 

     التواجد مع الزمالء في اللجان اثناء االختبارات التحریریة. 

 :بعد االمتحان 

     االستالم الشخصي المباشر الوراق االمتحان. 

     التوقیع امام درجة كل سؤال علي كراسة االجابة. 

     كتابة الدرجة الكلیة باالرقام والحروف والتوقیع علیھا. 
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24 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

     االلتزام بتصحیح و تصحیح االوراق من جانب المصحح االول والثاني والثالث

 اذا كان االمتحان یشترك فیھ اكثر من استاذاالسئلة الخاصة بھ فقط 

     تسلیم اوراق االمتحان للكنترول المختص في الوقت المحدد. 

      نموذج االجابة لتحمیلھ علي الموقع االلكتروني للكلیةارسال. 

     تسلیم اوراق االجابة لرئیس لجنة الرصد في الوقت المحدد. 

     السماح بمراجعة النتائج في حالة وجود تظلمات وبحث ھذه التظلمات. 

     اعادة تصحیح كراسة االجابة من استاذ متخصص او اكثر اذا تطلب االمر ذلك. 

 :ھیئة المعاونةمھام ال

 التحضیر ألعمال االمتحانات. 

 االلتزام بتنفیذ ما یكلفون بھ من مھام قبل وأثناء وبعد عملیة االمتحان. 

  

 :معاییر اختیار القائمین علي عمیلة التقویم ومھامھم
 :روءساء الكنتروالتاوال  

افر فیھم الشروط الواجب یقوم العمید بختیار أحد األساتذة أو األساتذة المساعدین ممن تتو        

 :توافرھا في ھذه المھمة وھي

 :معاییر اختیار روءساء الكنتروالت

      لدیھم خبرة في اعمال الكنترول وسیر االمتحانات. 

      علي معرفة بالمھام المكلف بھا والخاصة باعمال االمتحانات. 

      بلدیھم القدرة علي اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناس. 

      لدیھم القدرة علي حسن التصرف في المواقف الحرجة. 

      لدیھم الكفاءة في التعامل مع االفراد بھدوء وحزم. 

      ان یتسموا بالدقة والحفاظ علي سریة العمل. 

      لدیھم صفات االلتزام والصبر. 

      مسئول عنھالیس لدیھم اقارب من الطالب حتي الدرجة الرابعة في كنترول الفرقة ال. 

      لدیھم خبرة في اعمال الكنترول وسیر االمتحانات. 
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25 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

 :مھام ومسئولیات روءساء الكنتروالت

    المسئول األول عن سالمة وعدالة النتیجة. 

    التواجد في مواعید محددة یتم إعالنھا بوضوح حتى یستطیع السادة الزمالء أعضاء

 .ھیئة التدریس تسلیم اوراق األسئلة بیسر

    حصر المقررات ومطالبة األقسام بامتحانات المقررات المختلفة. 

     عند استالمھا من منسق المقرر ) الشفوي والعملي(مراجعة كشوف أعمال الفصل

وعدم قبولھا اال اذا كانت مرصودة باللغة العربیة او االنجلیزیة وموقع علیھا من لجنة 

 .االمتحان وكذلك رئیس القسم

     ات االجابة للمقررات المختلفة بوقت كاف مطبوعة علیھا كافة البیانات استالم كراس

 .قبل االمتحان بوقت كاف

      توزیع المھام على أعضاء الفریق وتسجیل ھذه المھام والتوقیع علیھا وذلك قبل بدایة

  االمتحانات

    رفع تقریر بالتكلیفات السابقة إلى الجھات األعلى. 

   تجھیز كراسات االجابة وختمھا بشعار ( االعداد والتنظیم االشراف على مھام لجان

 رئیس الكنترول -تحمل اسم الكنترول 

  حصر الطالب الذین سیتقدمون - اعداد البیانات االحصائیة بعدد طالب كل مقرر 

 .لالمتحان في كل مقرر على حدة، كشوف الغیاب والحضور

 اق االخالقى الخاص باالمتحاناتة المیثعتذكیر األعضاء بحجم المسئولیة واعادة مراج. 

   قیادة فریق العمل ومتابعة تنفیذ قواعد سیر االمتحان والرصد وخالفھ. 

   اإلعالن عن أیام فتح الكنترول في غیر أیام االمتحان لتحقیق سرعة االنجاز. 

    التعاون مع فریق االشراف العام والمراجعة الداخلیة لتنفیذ المھام المطلوبة. 

   مع رؤساء األقسام والحصول على دعمھم المطلوب تیسیرا على عملك في التعاون 

  .الكنترول

    عدم الرصد اال بعد التأكد من وجود توقیع المصححین االلتزام بمعاییر الجودة فى

 .جمیع خطوات العمل

    ًعدم تسلم أوراق اإلجابة اال بعد الحصول على ما ینبغي أن یسلمھ أستاذ المادة معتمدا ُ

 .رئیس قسمھمن 
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26 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

     استیفاء التقاریر المطلوبة وتسلیمھا للمتخصصین فى موعدھا مع االحتفاظ بنسخة

 .منھا

  تسلیم كراسات االجابة لمنسق المقرر بعد أن یدون علیھا اسم المصصح وعدد االوراق 

 .وتاریخ التسلیم ومیعاد االستالم وذلك في سجالت تعدھا إدارة الكلیة

  الورقة مصححة بالكامل، الدرجات (بعد استفائیھا كافة االركان استالم اوراق االجابة

 .)موزعة داخل وخارج الكراسة، وجود توقیع لجنة المصححیین

  

 :معاییر اختیار اعضاء الكنترول

   لیس لدیھم جزاءات تادیبیة ویتصفون بحسن السمعة. 

    یتصف بالدقة في االداء. 

    فااللتزام بتنفیذ التعلیمات وحسن التصر. 

    یتصف باالمانة والمحافظة علي السریة والشفافیة. 

    حسن ادارة الوقت. 

    لیس لدیھم اقارب من الطالب حتي الدرجة الرابعة في كنترول الفرقة. 

    یتسم بالمثابرة والدأب. 

    علي معرفة بالمھام المكلف بھا والخاصة باعمال االمتحانات. 

 :مھام ومسئولیات اعضاء الكنتروالت  

     التواجد في الكنترول قبل موعد انعقاد اللجان االمتحان بحوالي نصف ساعة الستیالم

 .اوراق اسئلة االمتحان واوراق االجابة من رئیس الكنترول في اظرف محكمة الغلق

   حتي یطمئن من بدایة االمتحاناتاللجان لرئیس الكنترول  بتواجد الدائم. 

  نصف ساعة من بدایة االمتحان واخبار رئیس عدم السماح الي طالب الدخول بعد

الكنترول الن ذلك یتطلب موافقة االستاذ الدكتور عمید الكلیة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم 

 .والطالب

    التاكد من عدم وجود المحمول الخاص بالطالب حتي لو كا مغلقا. 

 ·   الرجوع لشئون في حالة عدم وجود طالب بحافظة االسماء یرجي عدم اضافة اسمھ و

 .الطالب لفحص حالة الطالب

    التوقیع علي ختم الكنترول الموجود علي كراسة االجابة اثناء االمتحان. 



        دلیل القواعد المنظمة لالمتحانات                                  
  
 

 
27 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

     عدم اخفاء بیانات كراسات االجابة اال بعد استالم الكراسات من مالحظي اللجان طبقا

 .لكشوف الحضور والغیاب

     اللجانتسلیم وتسلم اوراق االجابة من رئیس. 

    تسلیم وتسلم اوراق االجابة من المصحح. 

     متابعة عملیة التصحیح والتاكد من تصحیح جمیع اجزاء االجابة. 

    حیح جمیع اجزاء االسئلةصالتأكد من قیام لجنة الممتحنین بت. 

    التأكد من صحة نقل الدرجات من داخل وخارج الكراسة وتوقیع المصححین. 

    لي الكراسةالتأكد من جمع الدرجات ع. 

     استالم كشوف الدرجات العملیة والشفھیة ان وجدت والتأكد من االلتزام بنظم وقواعد

 .ھذه االمتحانات

     القیام بعملیة ادخال البیانات والدرجات الخاصة بالطالب لالختبارات المختلفة لكل

 .مقرر وذلك بعد فض سریة كراسات االجابة عن طریق رئیس الكنترول

    م باعمال اعداد النتیجة النھائیة ومراجعتھا وعرضھا علي رئیس الكنترولالقیا. 

 :معاییر اختیار روءساء اللجان

   لیس لدیھم اقارب من الطالب حتي الدرجة الرابعة في اللجان المسئولین عنھا. 

    یتسمون بالموضوعیة والحیادیة والشفافیة. 

    یتضفون بالصدق واالمانة. 

    ھام المكلف بھا والخاصة باعمال االمتحاناتعلي معرفة بالم. 

    لدیھم القدرة علي اتخاذ القرار. 

    القدرة علي التعامل مع االخرین بھدوء وحزم. 

    لدیھم صفات االلتزام والصبر. 

 :اللجانمھام ومسئولیات روءساء 

    رؤساء تسلیم أظرف اوراق االمتحان التى تم اعدادھا واغالقھا بواسطة منسق المقرر ل

 .اللجان وذلك قبل بدء االمتحان بوقت كاف

     فى حال تخلف عضو ھیئة التدریس المسئول عن القاعة لظروف خارجة عن ارادتھ

 . لیحل محلھلجان المراقبة بتكلیف عضو آخر من أعضاء اللجانیقوم رئیس 

 عمل تقریر یومي عن سیر االمتحانات. 
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   للتأكد من حسن سیر أعمال االمتحاناتالمرور على لجان االمتحان المسئول عنھا . 

   استالم اوراق االجابة بعد انتھاء االمتحان من رؤساء اللجان. 

     المرور علي قاعات عقد االمتحان والتاكد من تناسب عدد الطالب مع المساحة

 .واالضاءة والتھویة قبل اجراء االمتحان

     مشتمال علي اماكن اللجان وتوزیع التأكد من وضع جداول االمتحانات الخاصة بالفرقة

 .الطالب علیھ ومواعید االمتحانات

     التأكد من تجھیز القاعات ومراجعة ارقام الجلوس الخاصة بالطالب علي الكشوف

 .الخاصة بالفرقة والمعتمدة من ادارة شئون الطالب

   التأكد من وضع التعلیمات الخاصة بكل لجنة علي لوحة مجاورة لھا وتشمل: 

 .دول االمتحان الخاص بالفرقةج -

 .التعلیمات الواجب اتباعھا في االختبارات التحریریة -

 .اسماء رئیس اللجنة والمراقبین والمالحظین -

 .جدول االختبارات العملیة -

    التاكد من تجھیز وتحضیر اوراق االجابة والتاكد من عددھا واعتمادھا بختم الكلیة. 

    خارج اللجان والتاكد من ب الھواتف المحمولة من الطالالتاكد من االعداد لتسلم 

 .تحضیر الكشوف المعدة لذلك وجدول العاملین المسئولین عن ذلك

    وجود مكان لوضع الكتب او المذكرات الخاصة بالطالب خارج اللجان. 

    تنظیم اعمال االمتحانات العملیة ان وجدت وعمل ملف خاص یشمل علي ما یلي: 

 .د االختبارات العملیة المحددةمواعید عق -

 .صورة من كشوف توزیع الطالب علي اللجان المختلفة -

 .توزیع السادة اعضاء ھیئة التدریس علي اللجان -

 :معاییر اختیار المالحظین
    لیس لدیھم اقارب من الطالب حتي الدرجة الرابعة. 

    یتصف بالمحافظة علي السریة والشفافیة. 

     واالمانةیتصفون بالصدق. 

    یتسمون بالحزم والھدوء في التعامل مع الطالب. 

    حسن وسرعة اتخاذ القرار في المواقف الحرجة او المفاجئة. 
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 :مسئولیات المالحظین
  حضور االجتماع المنعقد من قبل ادارة الكلیة قبل بدء االمتحان لتزویدھم بكافة التعلیمات

 . شفاھة وكتابة:الالزمة

 االمتحان قبل ربع ساعة من بدایة االمتحان من اجل االشراف على الحضور الى قاعة 

 .ًترتییب وتنظیم الطالب وفقا لالماكن المحددة لھم

  استالم عدد محدد من اوراق االسئلة وكراسات االجابة لتوزیعھا على الطالب عند بدایة

 .االمتحان

 لحان بمجرد الحصوھم عند بدء االمتیراعي أن یتسلم المالحظون كارنیھات الطالب من 

 .على التوقیع بالحضور

 تسلیم الكارنیھات للطالب فى نھایة االمتحان مع تسلیم أوراق االجابة منھم. 

 ھكما یراعي التحقق من صحة البیانات التى یسجلھا كل طالب على غالف كراسة اجابت 

ام ًومراجعة كشوف توقیعات الطالب بدقة مع مرعاة تسلسل ھذه التوقیعات طبقا الرق

 .الجلوس

  التوقیع على كشف االسماء بعد التأكد من عدد الطالب الموجود باللجنة ومطابقتھ

 .بالكشف

 رصد الطالب المتخلفین من خالل اعداد نماذخ للغیاب واالعفاء. 

  جمع كراسات االجابة فى نھایة االمتحان وتسلیمھا لرئیس اللجنة بعد التأكد من عدد

 .تحانالكراسات جمعھا في نھایة االم

 اعادة الكارینھات للطالب. 
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 :القواعد التنظیمیة
تعلن جداول االمتحانات على الطالب قبل بدء االمتحان بخمسة عشر یوماعلى  .1

 .األقل، وال یجوز سحبھا بعد إعالنھا على الطالب

تنتھي جمیع عملیات التدریس والمراجعة قبل بدایة االمتحان بعشرة أیام على  .2

 .األكثر

 .سئلة االمتحانات على ما تم تدریسھ فعال من مقرراتتقتصر أ .3

عمید الكلیة إلى اجتماع یضم وكالء الكلیة ورؤساء لجان / یدعو األستاذ الدكتور .4

االمتحان ومدیر إدارة الكلیة لتحدید خطة سیر أعمال االمتحان، واصدار 

 .التعلیمات في ھذا الشأن، والرد على التساؤالت

ً وقت امتحان مادتھ، ویكون مستعدا للرد على أیة یحضر أستاذ المادة طوال .5

إیضاحات تتعلق بأسئلة المادة، بناء على طلب رئیس اللجنة، وذلك لفترة ال 

 .تتجاوز خمسة عشر دقیقة

یتعین على أستاذ المادة أو المنوط بوضع أسئلة االمتحان تسلیم ورقة األسئلة  .6

 رئیس الكنترول أو من ینوب /قبل یوم االمتحان بأسبوع على األقل إلى األستاذ

 ً.عنھ فى مظروف مغلق موقع علیھ منھ شخصیا

یراعى أن تكون األسئلة معدة للتوزیع قبل بدء االمتحان بخمسة عشرة دقیقة  .7

 .على األقل

تختم كراسات اإلجابة بختم خاص تعده إدارة الكلیة ورئیس الكنترول لھذا  .8

ترول وكذلك الفرقة الغرض یتضمن بصفة خاصة اسم الكلیة ورئیس الكن

 .الدراسیة وتاریخ االمتحان

یوصى بحسن اختیار المالحظین وتوفیر العدد الكافي منھم لضمان انضباط  .9

ودقة عملیة المالحظة، ویجوز ندب المدرسین المساعدین والمعیدین للمالحظة 

 .متى تتطلب ذلك

ات ًیجري رئیس كل لجنة من لجان االمتحان  حصرا بما تم توزیعھ من كراس .10

االجابة علي الطالب الحاضرین، ویحضر المتبقي منھا لمقر الكنترول، ویراجع 

علي األعداد التي تم استالمھا قبل االمتحان، وعلي لجنة الكنترول التأكد من 

 .صحة عملیة الحصر في ضوء اإلحصائیات الخاصة بالغیاب والحضور
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 بحیث تكون مترا یراعي اتساع المسافة بین أماكن الطالب في لجان االمتحان .11

 .علي األقل من كل جانب

توفیر كل وسائل الراحة للطالب أثناء االمتحانات، وعلي األخص توفیر المیاه  .12

 .ووسائل التھویة المالئمة

یراعي تمییز العمال المصرح لھم بالعمل داخل قاعات االمتحان بعالمة ممیزة  .13

 .واضحة تعتمدھا الكلیة

عة االمتحان بعد مضى نصف ساعة على ال یجوز السماح للطالب بدخول قا .14

 .بدء االمتحان، بشرط أال یكون قد خرج من القاعة أى طالب

یراعى التنبیھ بعدم اصطحاب الطالب كتب أو مذكرات دراسیة أو أیة وسائل  .15

مساعدة وخاصة التلیفون المحمول وغیرھا من وسائل االتصال عند دخولھم 

 .مكان االمتحان

 أثناء االمتحان للمرة األولى، وفى حالة العودة تسحب ینذر الطالب الذي یتكلم .16

كراسة إجابتھ ویخرج من مقر لجنة االمتحان بناء على قرار رئیس لجنة 

 .االمتحان

یراعي عدم خروج الطالب في الربع الساعة األخیرة من مدة االمتحان، وذلك  .17

خروج للتحقق من تسلیم كراسات اإلجابة على الوجھ السلیم، كما یراعي عدم 

 .الطالب من قاعة االمتحان قبل مضي نصف الوقت

تشكل لجنة من أطباء اإلدارة الطبیة للنظر في األعذار المرضیة التي تقدم في  .18

 .مواعیدھا المحددة بصورة حازمة وجادة

. تعقد لجان امتحانات خاصة للحاالت المرضیة في مكان تحدده إدارة الكلیة فقط .19

الوالدة والجراحة العاجلة والحاالت المرضیة وتقتصر ھذه اللجان على حاالت 

التي تجعل من المستحیل على الطالب الحضور إلى اللجنة العادیة، وذلك 

 .عمید الكلیة/ بموافقة األستاذ الدكتور

تكون لجان فحص الحاالت المرضیة تحت اإلشراف المباشر من األستاذ  .20

 .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ الدكتور

قدر اإلمكان تسلم كراسات اإلجابة من مقر الكنترول في نفس یوم یراعي  .21

 .االختبار
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اإلسراع في انجاز أعمال التصحیح في وقت تحدده الكلیة ویبلغ بھ جمیع  .22

أعضاء ھیئة التدریس، وعلى الكنترول مداومة االتصال بالمصححین لحثھم 

في موعد على االنتھاء من التصحیح في الموعد المحدد، إلظھار النتائج 

عمید الكلیة توقیع الجزاء المناسب علي المصحح / مناسب، یقوم األستاذ الدكتور

 .الذي یتجاوز المدة المحددة

حظر اشتراك أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم أو العاملین بالكلیة في أعمال  .23

امتحان الفرق التي یكون لھم فیھا أقارب حتى الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو 

ة ویشمل ذلك كل ما یتعلق بأعمال االمتحانات العملیة والشفویة المصاھر

 .وأعمال السنة والمراقبة، وأعمال الكنترول بكافة أنواعھا

یلزم رؤساء األقسام ووكالء الكلیة والعمید بالقواعد الواردة في الفقرة السابقة،  .24

ھم ویحظر علیھم باإلضافة إلى ما سبق اإلشراف على امتحانات الفرق التي ل

فیھا أقارب حتى الدرجة الرابعة أو رئاسة لجان الممتحنین بھا، أو الكنترول أو 

 .االشتراك في تشكیل لجان االمتحان أو اعتماد نتائج االمتحانات فى تلك الفرق

 .ال یجوز أن یعمل عضو ھیئة التدریس واحد في أكثر من لجنة رصد .25

ال لجان الرصد من ال یجوز أن یندب عضو ھیئة تدریس للمشا ركة فى أعم .26

 .كلیة أخري

یراعي تسلیم كشوف نتائج االمتحانات الشفویة والعملیة وكذا كشوف درجات  .27

ًأعمال السنة موقعا علیھا من جمیع أعضاء لجنة امتحان المادة فور إجراءات 

 .ھذه االمتحانات دفعة واحدة وقبل البدء فى رصد درجات المواد التحریریة

قانون تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة فى شأن مراعاة تطبیق ما ورد فى  .28

حاالت الغش والشغب كما یراعى أن یتولى التحقیق مع الطالب عضو الشئون 

 .القانونیة بالكلیة

ینبغى مراعاة السریة التامة عند طبع أسئلة االمتحانات وذلك بأن تنحصر ھذه  .29

 .السریة بین أعضاء لجنة امتحان المادة دون غیرھم

غي  مراعاة السریة التامة أثناء عملیة الرصد وعدم إذاعة أو تبلیغ أیة كما ینب .30

ًنتائج قبل اعتماد النتائج واعالنھا بصفة رسمیة ومن أجل ھذا یحظر حظرا  باتا 

 .دخول مقر لجان الرصد على غیر أعضاء كل لجنة دون غیرھم
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 :ةالقواعد المنظمة لالمتحانات العضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاون
 :قواعد التصحیح: ًأوال 

 :قواعد تصحیح األسئلة المقالیة .1

استاذة المادة، او وفقا /یتم تصحیح األسئلة وفقا  لنموذج االجابة المعد من قبل استاذ .2

 .للمادة العلمیة التي تم تدریسھا للطالب

یتم رصد درحة السؤال عند نھایة اجابة السؤال وفي حالة انقسام السؤال الي اجزاء،  .3

 .ع اجزاء الدرجة عند نھایة كل جزء، وتجمیع في نھایة السؤالتوض

 .یتم االلتزام بدرجات االسئلة المذكورة في ورقة االسئلة .4

تنقل الدرجة المعطاة داخل كراسة االجابة علي الغالف الخارجي، ویتم تجمیع  .5

 .الدرجات

ة علي یتم التأكد من مطابقة الدرجات داخل كراسة االجابة مع الدرجات المكتوب .6

 .الغالف، ومراجعة جمع الدرجات للتأكد من صحتھا

 .یتم التوقیع علي كراسة االجابة من قبل لجنة التصحیح المعتمدة من محالس االقسام .7

 :)التصحیح االلكتروني (قواعد تصحیح االسئلة الموضوعیة  

 .یتم فرز اوراق االجابة وجمع الصور االختباریة وتصنیفھا .1

في . (ابة في الورقة االلكترونیة، وادخالھا الي ماكینة التصحیحیتم اعداد نموذج االج .2

حالة وجود صور اختباریة متنوعیة یراعي اھمیة التاكد من ورقة االجابة ومطابقتھا 

 ,للنموذج

یتم اختبار عینة من اوراق االجابة وتصحیحھا یدویا ومضاھاة الدرجة مع نتائج  .3

 .ھاالدرجات المصححة الكترونیا للتاكد من صحت

 .یتم اعداد قائمة بالدرجات وتسلیمھا للكنترول المختص .4

 :قنوات التغذیة الراجعة: ًثانیا 

 :یتم تقدیم التغذیة الراجعة للطالب عبر القنوات التالیة        

    الموقع االلكتروني للكلیة. 

    صندوق شكاوي ومقترحات الطالب. 

    و سكرتاریة االقسامالتقدم بالشكاوي والمقترحات لرؤساء االقسام ا. 
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 :قواعد اختیار المقیمین الخارجین: ًثالثا 

  یتم اختیار المقیمین الخارجیین من قبل اعضاء ھیئة التدریس باالقسام العلمیة ویتم

 .الموافقة علي االختیار في مجلس القسم، ثم في مجلس الكلیة

 عن درجة استاذ، وان یراعي عند اختیار المقیمین الخارجیین ان ال تقل الدرجة العلمیة 

یكون مشھودا لھ بحسن السمعة، والخبرة، والدقة، واالتقان والشفافیة وان یتحري الصدق 

 .في التقویم، وان یتصف بالصدق واالمانة

 :قواعد اعداد االمتحان: ًرابعا

 :مراعاة تنفیذ معاییر االختیار الجید

صحة او خطا اجابة الطالب وتقدیرھا منع التاثیرات الشخصیة بالنیبة للحكم علي   :الموضوعیة

 .وتفسیر نتائجھا بحیث ال تخضع لتقدیر المصحح الذاتي فتختلف من مصحح الي اخر

 .ثبات نتیجة الطالب في ھذا االختیار عند تطبیقھ مرة اخري بینھما فترة زمنیة قصیرة  :الثبات

 .ع لقیاسھا بدقةاالختبار الصادق ھو االختبار الذي یقیس االھداف التي وض  : الصدق

 .ان تغطي اسئلة االختبار جمیع الجوانب المراد تقویمھا :الشمول

 .ابراز الفروق الفردیة بین الطالب حیث تختلف االجابات باختالف الطالب  :التمییز

مراعاة واقع االختبار من حیث امكانیات التطبیق، ان ال یستھدف وقتا طویال من   :الواقعیة

یقھ وتصحیحھ وتفسیر نتائج وان یالئم ظروف الكلیة من حیث االمكانیات المدرس العداده وتطب

 .المتاحة

ان یثیر االختبار حوافز الطالب نجو االجابة ویتحقق ذلك بتجنب االسئلة التي یغلب   :الدافعیة

 .علیھا التخمین وان ال یستخدم االختبار كوسیلة لعقاب الطالب

 .التطبیق وغیر ذلك وسھولة سھولة االعداد والطباعة ة  :السھولة  

 :شروط قیاس المخرجات التعلیمیة المستھدفة من ورقة االسئلة  

 :النسبة المئویة المقابلة للتقدیرات الجامعیة: ُخامسا 

 %29.9 -ًضعیف جدا                       صفر   ·
 %\49.9 -% 30ضعیف                              ·
  % 64.9 -50              مقبول                  ·
 % 74.9 - % 65جید                                  ·
 % 84.9 - % 75جید جدا                              ·
 فاكثر%  85ممتاز                                ·
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 :قواعد العمل بالكنتروالت: ًسادسا    
 :قواعد اعداد اوراق االجابة  

      كد من مطابقة اوراق االجابة للمواصفاتیتم التا. 
      ختم التاریخ– ختم المادة -لفرقة -ختم الكلیة -یتم ختم كراسة االجابة باالختام المقررة . 
     یتم اعداد كراسة االجابة وتصنیفھا وفقا العداد اللجان. 
      بعد االنتھاء من االمتحان، یتم وضع الرقم السري او اخفاء اسم الطالب. 
      یتم عد كراسات االجابة والتاكد من صحة العدد. 
     یتم وضع غالف لكراسات االجابة مستوفي البیانات. 

 :قواعد التسلیم والتسلم  

    یتم تسلیم كراسات االجابة الي عضو ھیئة التدریس بعد عدھا والتاكد من صجة العدد
 .ومطابقتھا لما ھو مكتوب علي الغالف

   المادة  – الفرقة – القسم – البیانات مثل الكلیة يم علي ایصال مستوفیتم توقیع المستل 
 توقیع عضو ھیئة - توقیع عضو الكنترول المسئول عن التسلیم - العدد –تاریخ االستالم 
 .التدریس المستلم

    ،عند اعادة كراسات االجابة للكنترول، یقوم عضو الكنترول بعد كراسات االجابة
عدد الكراسات مع ما ھو مذكور في ایصال التسلیم وغالف كراسات والتاكد من مطابقة 

 .االجابة
    یتم التاكد من تصحیح جمیع كراسات االجابة، والتوقیع علیھا من قبل المصححین وفقا

 .للجنة التصحیح
    یتم تسلیم ایصال االستالم الي المستلم. 

 :قواعد الرصد  

     االجابة مع الغالف الخارجيمراجعة الدرجات ومطابقتھا داخل كراسة . 
     مراجعة مجموع الدرجات. 
    ترتیب كراسات االجابة. 
     رصد الدرجات. 

    مراجعة الرصد. 

 :قواعد الرافة  

    یكلف وكیل الكلیة لشئون الطالب روءساء الكنتروالت بتطبیق قواعد الرافة المعتمدة
  .من مجلس الجامعة
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   الریاضیاتأخصائي نواتج التعلم المستھدفة لبرنامج

  :  األھداف العامة للبرنامج- 1

 إدراك بنیة الریاضیات وعالقتھا بالبنى األخرى وااللمام بجوانب المعرفة الریاضیة 1/1

  وتطبیقاتھا للتمكن من محتوى الریاضیات 

 وضع تصور ألحداث التعلیم والتعلم وكیفیة تنفیذھا استنادا إلى تحلیل أھداف تعلیم 1/2

   ومحتواھا والمعرفة بطبیعة المتعلمین واالمكانات المتاحة لتحقیق التعلم المستھدفالریاضیات

 معرفة استراتیجیات متنوعة لتعلیم وتعلم الریاضیات وما یرتبط بھا من أنشطة ووسائط 1/3

  .واستخدام أنسبھا فى ضوء األھداف التعلیمیة

متاحة بما یصنع الفرصة الستخدام  تھیئة مناخ تعلیمى دینامى وضبطھ فى ضوء االمكانات ال1/4

  استراتیجیات تعلیم وتعلم الریاضیات بفاعلیة

 استخدام أسالیب وأدوات متنوعة لجمع وتحلیل وتفسیر البیانات عند مدى تقدم المتعلمین 1/5

  واإلفادة من ذلك فى تحسین تعلیم وتعلم الریاضیات

ًة الذات مھنیا واإللتزام بأخالقیات  الوعى بمسئولیات وأدوار الریاضیات والحرص على تنمی1/6

  .ًمھنة التعلیم تأكیدا للتمایز المھنى

  :  المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج -2 

  :  المعرفة والفھم2/1

  . استخدام الرموز والمصطلحات والتعبیرات الریاضیة الصحیحة-أ

  اة الحقیقیة توظیف المعارف الریاضیة والفھم وتطبیقاتھا فى مواقف الحی-ب

  . لدى جمیع الطالب من خالل استكشاف المشكالت وحلھا  بناء معارف ریاضیة-ج

  رف والتكامل بین الریاضیات وغیرھا من الفروع االخرىا ادراك وحدة المع-د

  ھـ استخدام البیانات المعرفیة لتفسیر المشكالت الریاضیة

   معرفة نظم القیاس االعتیادى، المترى والال معیارى- و

  :  القدرات الذھنیة2/2

   حل مشكالت ریاضیة وحیاتیة تتعلق بمحتوى الریاضیات -أ

   مھارات حل المشكالت والتفكیر الناقد-ب

   الذكاءات المتعددة-ج
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   االستدالل الریاضى-د

   التفكیر المنطقى- ھـ

  :  المھــارات2/3 

  :  مھارات مھنیة وعملیة2/3/1

  یاضیات یمیز بین الطرق المختلفة لمادة الر-أ

   یحلل المعارف العلمیة األخرى المتصلة بالریاضیات-ب

   تنمیة المھارات والخوارزمیات الریاضیة-ج

  :  مھارات عامة2/3/2

  . استخدام االدوات المتنوعة لتحدید االحتیاجات التعلیمیة للتالمیذ-أ

  قیاس الجوانب الوجدانیة لدى المتعلمین .-ب

  .ید نقاط القوة والضعف والتصورات البدیلة تحلیل استجابات المتعلمین لتحد-ج

   فھم عملیة القیاس وتطبیقھا-د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        دلیل القواعد المنظمة لالمتحانات                                  
  
 

 
38 وحدة التقویم والقیاس بالكلیة

  الجیولوجیةالعلوم  العلوم البیولوجیة و أخصائينواتج التعلم المستھدفة لبرنامج 

  : األھداف العامة للبرنامج  

     .لوجیا مساعدة الطالب على اكتساب المعلومات المناسبة في مجــال دراسة البیو 1/1

  . والجیولوجیا بصورة وظیفیة تمكنھ من التعامل مع ما یقابلھ من مشكالت ومواقف       

    مساعدة الطالب على اكتساب المھارات العملیة والعلمیة المناسبة بصورة وظیفیة  1/2

     مساعدة الطالب على اكتساب مھارات التفكیر ومھارات اتخاذ القرار بما یمكنھ من1/3

  .لتكیف مع الحیاة العملیة  ا     

  . مساعدة الطالب على اكتساب الجوانب الوجدانیة واالنفعالیة بصورة وظیفیة 1/4

   مساعدة الطالب على اكتساب مھارات التدریس بصورة وظیفیة بما تمكنھ من ممارسة1/5

  . مھنة التدریس بصورة جیدة      

   : المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج    -1 

  : المعرفة والفھم 2/1 

 مساعدة الطالب على اكتساب المعلومات المناسبة في مجال دراسة البیولوجیا بصورة  -1

  .وظیفیة

 مساعدة الطالب على فھم الظواھر البیولوجیة المحیطة بھم وتفسیرھا وزیادة قدرتھم على  -2

بین ھذه الظواھر ، وبینھا وبین اخضاعھا للقیاس ودراسة القوانین العلمیة التي تعبر عن العالقات 

  . والمتغیرات المؤثرة فیھا العوامل

 مثل نشأة األرض ، ،الھامة والجیولوجیة  تعریف الطالب بالقواعد والقوانین البیولوجیة  -3

  . الجینوم البشري –قوانین الوراثة 

الحقائق  إلمام الطالب بالنظریات البیولوجیة الحدیثة التي تسھم في تفسیر كثیر من  -4

  .والعالقات

 المقارنة بین المفاھیم المـتشابھة مثل التكاثر الجنسي والالجنسي ، والنباتات الزھریة  -5

  .إلخ ...... والالزھریـة ، العائل و الطفیـل 

          :  القدرات الذھنیة 2/2 

في جداول ، تنظیم النتائج ( اكساب الطالب بعض المھارات مثل المھارة في التنظیم مثل      - أ

مثل التطبیق على القوانین البیولوجیة لموضوعات (، المھارة فـي التطبیق ) والتعبیر عنھا بیانیا 

  ) .الخ ....النشوء واالرتقاء. الوراثة
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إكساب الطالب بعض مھارات التفكیر العلمي مثل المھارة في بحث مشكلة بیولوجیة معینة - ب

  .ة معینة والمھارة في ایجاد بدیل لجھاز أو أدا

    مساعدة الطالب على اكتساب االتجاھات العلمیة المناسبة في مجال دراسة البیولوجیة      - ج

بصورة وظیفیة مثل االتجاه نحو الدقة واالتجاه نحو التحقق اتجریبي من صحة بعض القوانین 

 الصلة بمیدان العلمیة ، االتجاه نحو التروي في اصدار األحكام ، االتجاه نحو نبذ الخرافات ذات

   . البیولوجي

  :  المھــارات 2/3 

  :  مھارات مھنیة وعملیة 3/1/       - أ 

 إكساب الطالب بعض المھارات في عمل بعض النماذج العلمیة مثل جسم االنسان وأجھزة -أ 

  الخ...........الجسم المختلفة

رسم أجھزة الجسم اكساب الطالب المھارة في رسم األجھزة واألشكال التوضیحیة مثل - ب

  .الخ ........واألعضاء

 إكساب الطالب بعض المھارات في إجراء بعض التجارب المعملیة والتوصل منھا للنتائج - ج 

   . المرجوة

  : مھـارات عـامـة 2/3/2

  . إكساب الطالب مھارة العمل الجماعي      - أ 

   .إكساب الطالب القدرة على تحمل المسؤولیة في اتخاذ القرارات- ب

  . إكساب الطالب القدرة على حل المشكالت التي تقابلھ في المواقف المختلفة - ج     

  . إكساب الطالب القدرة على التواصل مع االخرین وتقبل الرأي اآلخر - د 
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  الكیمیاء أخصائينواتج التعلم المستھدفة لبرنامج إعداد 

  :  األھداف العامة للبرنامج- 1

 ًا علي أنأن یكون الطالب قادر:  

 1/1یستوعب المھارات الریاضیة والعلمیة األساسیة .  

 1/2  یفھم ویطبق طبیعة المادة علي المستوي الذري والتطور التاریخي لھا .  

 1/3یفھم الروابط والتفاعالت الكیمیائیة .  

 1/4  یفھم طبیعة وخصائص الجزیئات في الحالة الغازیة والصلبة والسائلة .  

 1/5لیل وطرق تحضیرھا معملیا یعرف خصائص المحا.ً  

 1/6 یعرف أنواع األحماض والقلویات .  

 1/7یفھم قوانین الدینامیكا الحراریة وتطبیقھا علي النظم الكیمیائیة .  

 1/8یستوعب آلیات التفاعالت الكیمیائیة والتطبیقات النظریة والعملیة لمعدالت التفاعل .  

 1/9یستوعب الجوانب الرئیسیة للكیمیاء العضویة .  

  :  المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج -2

 2/1المعرفة والفھم  :  

 مساعدة الطالب علي فھم الظواھر الكیمیائیة المحیطة بھم مع إنماء قدراتھم علي بحث      - أ

  .ما یعرض لھم من مثیالتھا فیما بعد

صناعة والطب  التعرف بدور الكیمیاء في التقدم وبناء حضارة اإلنسان في میادین ال- ب

  .والزراعة وغیرھا

  . استیعاب الطالب لكثیر من جوانب التعلم المعرفیة في میدان دراسة الكیمیاء- ت

 إدراك المفاھیم الكیمیائیة األساسیة ، مثل مفھوم الربط الكیمیائي، ومفھوم االتزان - ث

  مفھوم التھجین الكیمیائي، مفھوم التأكسد واالختزال، ومفھوم التأین والتمیؤ والتبلور، و

الترابط الكیمیائي، اإلتزان الكیمیائي ، (  استیعاب المفاھیم الكیمیائیة األساسیة مثل - ج

  )التأكسد واالختزال، التأین ، والتمیؤ، والتبلور، والتھجین

 معرفة المباديء والقوانین الكیمیائیة الھامة مثل مبدأ لوشاتیلیھ، قانون بقاء المادة، قانون - ح

  . الجزیئیة، قانون فعل الكتلةالضغوط
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  :  القدرات الذھنیة2/2

  . اكتساب مھارات التفكیر العلمي     - أ

  . اكتساب مھارات حل المشكالت- ب

  . اكتساب االتجاھات العلمیة المناسبة في مجال دراسة الكیمیاء بصورة وظیفیة- ت

   اكتساب المیول العلمیة المناسبة في مجال دراسة الكیمیاء- ث

  . اكتساب أوجھ التقدیر بصورة مناسبة- ج

  :  المھــارات2/3

  :  مھارات مھنیة وعملیة2/3/1

  . استخدام األدوات واألجھزة العلمیة، وحسن التعامل معھا     - أ

  . القیام بالعملیات الكیمیائیة األساسیة- ب

  . الكشف عن المواد والمركبات الكیمیائیة الھامة- ت

  .الكیمیائیة المختلفة التمییز بین المواد - ث

  . تحضیر بعض المحالیل- ج

  . إجراء بعض التجارب الكیمیائیة، والتوصل منھا إلي النتائج المرجوة- ح

  . رسم األجھزة المستخدمة في دراسة الكیمیاء- خ

  . عمل وتحضیر بعض المواد ، والقیام ببعض العملیات الكیمیائیة النافعة في الحیاة   - د

  . ألدوات معینة الزمة لدراسة الكیمیاء إیجاد بدیل   - ذ

  :  مھارات عامة2/3/2

  . المھارة في التعبیر- خ

  . مھارات التنظیم   - د

  . مھارات التطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم   - ذ

  . مھارة التنبؤ والتمییز   - ر

  . المھارات االجتماعیة والتعاون مع اآلخرین في جو من الود والتفاھم   - ز
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  معاییر فحص الورقة االمتحانیة
  بیانات الورقة االمتحانیة

  م201     /201     الثاني/األول:  الفصل الدراسي                     :المادة                                :القسم
 :رر أستاذ المق                                        : الشعبة                             :الفرقة

   
 المعاییر م توفر المعیار

 غیر متوفر متوفر
 مالحظات

  الشكل العام للورقة-:أوال
       شعار الجامعة 1
       اسم الكلیة 2
       اسم القسم 3
       )الثاني/ األول :امتحان نھایة الفصل(مسمي االمتحان  4
       الفرقة 5
       الشعبة 6
       د المقررمسمى المقرر، كو 7
       تاریخ االمتحان 8
       زمن االمتحان 9

       األسئلة مكتوبة على الحاسب 10
الدرجة الكلیة لالمتحان موجودة أعلى الورقة  11

 االمتحانیة
      

       الدرجات موزعة ومكتوبة بجوار كل سؤال 12
       تعلیمات اإلجابة واضحة وممیزة في الكتابة 13
       توقیع أستاذ المادة أسفل الورقة 14

    من حیث المضمون- ً:ثانیا
       تتضمن الورقة أسئلة موضوعیة وأخرى مقالیة 15
       المطلوب في السؤال واضح ومحدد 16
       تتنوع األسئلة من حیث مستوى السھولة والصعوبة 17
       تقیس األسئلة مستویات معرفیة متنوعة 18
       تتطلب بعض األسئلة تعلیق أو رأي الطالب 19
       یقیس السؤال الموضوعي جزئیة محددة 20
       یكون عدد البدائل في أسئلة االختیار من متعدد مناسب 21
یشترط في األسئلة الموضوعیة أال تحتوي على كلمات  22

 أو فقرات توحي باإلجابة الصحیحة
      

        مناسب لزمن االمتحانمحتوى األسئلة 23
       األسئلة مرتبطة بمحتوى المادة 24
       مجمل األسئلة یغطى أجزاء المادة 25
       تقیس أسئلة االمتحان بعض مھارات التفكیر 26

  :القائم بفحص الورقة
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