كلٌة معتمده

يبدأ اإلستعداد لإلمتحانات قبل اإلمتحان بحوالي من  5إلى  6أسابيع .

 اجتماع لجنة اإلمتحان العلٌا.
 إعداد جداول اإلمتحانات.
 إستطالع رأى الطالب وهٌئة التدرٌس عن الجداول .
 اعتماد الجداول وإعالنها.

 تحدٌد رؤساء الكنترول واألعضاء.
 إعالن التشكٌل بالمهام .
 تجهٌز مقر الكنترول .
 تجهٌز وإعداد أوراق اإلمتحان.

 إعداد خرٌطة اللجان وإعالنها.
 إعالم الطالب بمقر اللجان .
 تجهٌز مقر اللجان .

 حصر إحتٌاجات الكلٌة من أعمال المالحظٌن .
 مخاطبة الجامعة لسد العجز.
 تحدٌد  %55من اجمالى الجهاز االدارى النهاء االعمال االدارٌة بالكلٌة اثناء االمتحانات
 اعداد كشوف المالحظة
 موافقة مجلس الكلٌة بمتابعة كشوف الحضور واالنصراف لالدارٌٌن القائمٌن باعمال المالحظة
ورؤساء الكنترول
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 تحدٌد مهام فرٌق العمل واالعضاء وتوزٌع االدوار داخل كل الكنترول وخطوات العمل
 تنفٌذ مهام اللجان (االشراف ،الرؤساء ..... ،ألخ)
 متابعة نشاط الكنتروالت
 تسلٌم وتسلم اوراق االجابة ومتابعة التصحٌح

 متابعة مراجعة الدرجات والتوقٌع
 اعمال الرصد
 مراجعة النتائج
 اعالن النتائج
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 إدخال درجات أعمال السنة ثم رصد درجات األختبار النهائً لكل مادة فً الحاسب .ثم طباعة
كشف تفرٌغ الحاسب األلً ومطابقته تماما مع كشف التفرٌغ الذي تم استالمه من أستاذ المادة تتم
المراجعة األولً من قبل أعضاء الكنترول ثم من رئٌس الكنترول.
 مراجعة كشوف تفرٌغ الحاسب األلً فً جمٌع المواد.
 طباعة نسخة من النتٌجة الرقمٌة ومطابقتها تماما مع (النتٌجة الرقمٌة للفصل الدراسً األول +
كشوف تفرٌغ الحاسب لكل مادة  +مراجعة نتٌجة المواد المحملة التً تم إدخالها فً الفصل األول)
ثم طباعة نسخة من النتٌجة التقدٌرٌة ومطابقتها تماما مع النتٌجة الرقمٌة ،ثم مراجعة النتائج بعد
ذلك.


إدخال المواد المحملة فً الحاسب للطلبة الذي لم تتغٌر حالتهم.

 عمل األحصائٌات المطلوبة ومراجعتها.
 عمل كشوف رقمٌة ٌدوٌة للطلبة الغائبٌن التً قبلت أعزارهن ،ومن ثم رصد النتٌجة علً جهاز
الحاسب ،ومراجعتها بعد الطباعة.
 عمل كشوف للطلبة الراسبٌن فً مواد من فرقتهم الحالٌة أو من الفرق السابقة ،ورصد النتٌجة
التقدٌرٌة فقط علً جهاز الحاسب الخاص ،ومراجعتها بعد الطباعة.
 إدخال نتٌجة الطلبة الغائبٌن بعذر ،ونتٌجة المواد المحملة للطلبة والتً تغٌرت حالتهم فً جهاز
الحاسب.
 وضع كراسات اإلجابة لكل مادة فً ظرف خاص مع كتابة البٌانات علً األظرف (اسم المادة
واألستاذة ،والعدد ونموذج اإلجابة إن وجد) ووضعها فً مغلف وٌكتب علٌه محتوٌاته من الخارج
وتحفظ فً األرشٌف.
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 .1رٛص٠غ االدٚاس ٚاٌّٙبَ ػٍ ٝاػضبء اٌىٕزشٚي ٚاٌّالؽظٓ١
 .2اٌّشٚس ػٍ ٝلبػبد ػمذ االِزؾبٔبد  ٚاٌزأوذ ِٓ رٕبعت ػذد اٌطالة ِغ اٌّغبؽٗ
 ٚاالضبئخ  ٚاٌز٠ٛٙخ .
 .3اٌزأوذ ِٓ ٚضغ عذٚي االِزؾبٔبد اٌخبص ثبٌفشلخ شبًِ أِبوٓ اٌٍغبْ  ٚرٛص٠غ
اٌطالة ػٍٙ١ب ِٛ ٚاػ١ذ االِزؾبٔبد
 .4اٌزأوذ ِٓ رغ١ٙض لبػبد ػمذ إِزؾبٔبد اٌفشلخ ِ ٚشاعؼخ أسلبَ اٌغٍٛط اٌخبطخ
ثبٌطالة ػٍ ٝاٌىشٛف اٌخبطخ ثبٌفشلخ  ٚاٌّؼزّذح ِٓ إداسح شئ ْٛاٌطالة
 .5اٌزأوذ ِٓ ٚضغ اٌزؼٍّ١بد اٌخبطخ ثىً ٌغٕخ ػٌٍٛ ٝؽخ ِغبٚسح ٌٙب  ٚرشًّ
أ -عذٚي االِزؾبٔبد اٌخبص ثبٌفشلخ
ة -اٌزؼٍّ١بد اٌٛاعت إرجبػٙب ف ٝاالخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ
عـ  -أعّبء سئ١ظ اٌٍغٕخ  ٚاٌّشالج ٚ ْٛاٌّالؽظْٛ
د -عذاٚي االخزجبساد اٌشف١ٙخ إْ ٚعذد
 .6اٌزأوذ ِٓ رغ١ٙض  ٚرؾض١ش أٚساق االعبثخ  ٚاٌزأوذ ِٓ ػذد٘ب ٚعٛدرٙب  ٚعالِزٙب
 ٚإػزّبد٘ب ثخزُ اٌىٍ١خ
 .7إعزالَ ثطبلبد اٌ٠ٛٙخ اٌخبطخ ثبٌّغئ ٓ١ٌٛػٓ اٌفشلخ  ٚرغٍّٙ١ب ٌ ٓٙلجً ثذء
أػّبي االِزؾبٔبد  ٚإعزالِٙب ثؼذ إٔزٙبء االِزؾبٔبد
 .8اٌزأوذ ِٓ االػذاد ٌزغٍُ اٌٛٙارف اٌّؾٌّٛخ ِٓ اٌطالة خبسط اٌٍغبْ  ٚرٌه ثبٌزأوذ
ِٓ رؾض١ش اٌىشٛف اٌّؼذح ٌزٌه  ٚعذٚي اٌؼبٍِ ٓ١اٌّغئ ٓ١ٌٛػٓ رٌه  ٚاٌخبص
ثزٛص٠ؼ ُٙػٍ ٝاٌٍغبْ
ٚ .9عٛد ِىبْ ٌٛضغ اٌىزت  ٚاٌّزوشاد ٚاٌٛٙارف اٌّؾٌّٛخ اٌخبطخ ثبٌطالة
خبسط اٌٍغٕخ
 .11اعزالَ ٚرغٍ ُ١رمش٠ش ع١ش ٌغبْ االِزؾبْ ٚاػزّبدٖ ٚٚضؼٗ فٍِ ٝف
اٌىٕزشٚي.
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 .11رمش٠ش ع١ش االِزؾبْ فٙٔ ٟب٠خ االِزؾبْ ٚرغٍ ُ١طٛسح ِٕٗ ٌٛو ً١اٌىٍ١خ
ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة
 .12ػًّ االسلبَ اٌغش٠خ ٌٍّبدح.
 .13رٕظ ُ١أػّبي االخزجبساد اٌشف١ٙخ إْ ٚعذد  ٚػًّ ٍِف خبص ثٙب ٠شًّ ِب
:ٍٝ٠
ِٛ اػ١ذ ػمذ االخزجبساد اٌشف ٗ١ٙاٌّؾذدح ٌٍّمشساد اٌز ٝرشًّ إخزجبسارٙب إخزجبسا
شف١ٙب
ِ ؾضش لشػخ اِزؾبْ شف.ٜٛ
 طٛسح ِٓ وشٛف رٛص٠غ اٌطالة ػٍ ٝاٌٍغبْ اٌّخزٍفخ
 رٛص٠غ اٌغبدح أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌّّزؾٕ ٓ١ػٍ ٝاٌٍغبْ
 ػذد ِٓ وشٚد االِزؾبْ ف ٝؽبٌخ ِب إرا وبٔذ ٘زٖ اٌّبدح ربثؼخ ٌمغُ ِٓ ألغبَ اٌىٍ١خ
 رؼٍ١ك سئ١ظ اٌٍغٕخ ػٍ ٝاالخزجبساد ِٓ ؽ١ش اٌزٕظِ . ُ١ذح إِزؾبْ اٌطبٌت/اٌطبٌجخ
 .ػذد اٌغبدح أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ أػضبء اٌٍغٕخ ....إٌخ
 االعشاءاد اٌز ٝلبَ ثٙب سئ١ظ اٌٍغٕخ ٌ١زُ االِزؾبْ ثبٌظٛسح اٌّمٕٕخ اٌظؾ١ؾخ
ِٛ افبح سئ١ظ ٌغٕخ ر١غ١ش االِزؾبٔبد ( ػّ١ذ اٌىٍ١خ ) ثزمش٠ش ػٓ وً ِب عبء ػٍٗ١

( )1رغٍ ٚ ُ١رغٍُ وشاعبد االعبثخ ِٓ سئ١ظ اٌىٕزشٚي
( )2رغٍ ٚ ُ١رغٍُ وشاعبد االعبثخ ِٓ اٌّظؾؼ
(ِ )3زبثؼخ ػٍّ١خ اٌزظؾ١ؼ  ٚاٌزأوذ ِٓ رظؾ١ؼ عّ١غ أعضاء االعئٍخ
() 4اٌزأوذ ِٓ طؾخ اٌزظؾ١ؼ  ٚاٌّشاعؼخ ػٍّٛٔ ٝرط االعبثخ ثّب ٠خض االعئٍخ
اٌّٛضٛػ١خ
( )5اٌزأوذ ِٓ إٌزضاَ اٌغبدح اٌّظؾؾ ٓ١ثٕظبَ اٌزظؾ١ؼ اٌّضدٚط
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( ) 6اٌزأوذ ِٓ طؾخ ٔمً اٌذسعبد ِٓ داخً وشاعخ االعبثخ ػٍ ٝاٌّشأح  ٚرٛل١غ
اٌّظؾؾ – ٓ١إصٕ ٓ١ػٍ ٝوً عؤاي – داخً اٌىشاعخ ٚخبسعٙب.
( )7اٌزأوذ ِٓ عّغ اٌذسعبد ػٍ ٝاٌىشاعخ
( )8رٛضغ اٌّشاعغ األٚي ثبٌٍ ْٛاألعٛد ٚاٌّشاعغ اٌضبٔ ٟثبٌٍ ْٛاالخضش.
( )9اعزالَ وشٛف اٌذسعبد اٌشف١ٙخ  ٚاالوٍ١ٕ١ى١خ إْ ٚعذد  ٚاٌزأوذ ِٓ االٌزضاَ
ثٕظُ  ٚلٛاػذ ٘زٖ االِزؾبٔبد داخً اٌىٍ١خ
( )11اٌم١بَ ثؼٍّ١خ إدخبي اٌج١بٔبد  ٚاٌذسعبد اٌخبطخ ثبٌطالة ٌالخزجبساد اٌّخزٍفخ
ٌىً ِمشس  ٚرٌه ثؼذ فض عش٠خ وشاعبد االعبثخ إٌظش٠خ ػٓ طش٠ك سئ١ظ
اٌىٕزشٚي
( ) 11اٌم١بَ ثأػّبي إػذاد إٌز١غخ إٌٙبئ١خ ِ ٚشاعؼزٙب  ٚػشضٙب ػٍ ٝسئ١ظ
اٌىٕزشٚي

( )1قبل بدء االمتحانات
 ػًّ خش٠طخ االِزؾبْ  Blue printاٌؼٍّ١خ ٚلجً ٚضغ االِزؾبْ
 وزبثخ االِزؾبْ ِ ٚشاعؼزٗ ِٓ اٌٍغٕخ اٌضالص١خ اٌّشىٍخ ٚاٌّؼزّذح اْ ٚعذد
 طجغ االِزؾبْ ف ٝاٌّٛػذ اٌّؾذد  ٚاٌّؼٍٓ
 رغٍ ُ١االِزؾبْ إٌ ٝسئ١ظ ٌغٕخ ٚسطذ اٌفشلخ ( ػضٌ ٛغٕخ إداسح ِ ٚزبثؼخ رغ١١ش
االِزؾبْ )

( )2أثناء سير االمتحان
 االٌزضاَ ثبٌزٛاعذ أصٕبء ػمذ إِزؾبٔبد اٌّمشساد اٌخبطخ ثُٙ
 رمجً ِالؽظبد اٌطالة  ٚاٌزؼبًِ ِؼ ٓٙثٙذٚء ِٛ ٚضٛػ١خ
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 االٌزضاَ ثزؼٍّ١بد إداسح اٌىٍ١خ

( )3بعد االمتحانات
 ػًّ خش٠طخ االِزؾبْ  Blue printاٌؼٍّ١خ ثؼذ االِزؾبْ
 االعزالَ اٌشخظ ٝاٌّجبشش الٚساق إعبثخ االِزؾبْ ٚرٌه داخً اٌىٕزشٚي ثبٌىٍ١خ
 رمذ٠ش دسعبد اٌطالة ػٕذ اٌزظؾ١ؼ ِٓ عبٔت ػذد
 ال ثذ اْ ٠ىِ ْٛظؾؼ ٚاؽذ ٌٕفظ اٌغؤاي ف ٝعّ١غ أٚساق االعبثخ
 رغٍ ُ١أٚساق إعبثبد اٌطالة ٌشئ١ظ ٌغٕخ اٌشطذ اٌّخزض ف ٝاٌٛلذ اٌّؾذد
دورالمراقبين أثناء اإلمتحان
 اإلٌزضاَ ثبٌؾضٛس لجً ِ١ؼبد اٌٍغٕخ ػٍ ٝاأللً ثٕظف عبػخ.
٠ زُ رٛص٠غ اٌّشالج ٓ١ػٍ ٝاٌٍغبْ ِٓ لجً سئ١ظ اٌىٕزشٚي.
٠ زُ إعزالَ وشاعبد اإلعبثخ ٚأٚساق األعئٍٗ ِٓ سئ١ظ اٌىٕزشٚي.
٠ زُ رٛص٠غ وشاعبد اإلعبثخ ػٍ ٝاٌطالة ثبٌٍغٕخ اٌخبطخ ثٗ.
ِ شاعؼخ ث١بٔبد اٌطبٌت ع١ذا ػٍٚ ٝسلٗ اإلعبثخ.
ِ شالجخ اٌٍغٕخ ع١ذا.
 ضجظ ؽبالد اٌغش.
 رغّ١غ وشاعبد اإلعبثخ فٙٔ ٝب٠خ اإلِزؾبْ.
 رغٍ ُ١وشاعبد اإلعبثخ ٌشئ١ظ اٌىٕزشٚي.
 ػذَ رشن اٌٍغٕخ ف ٝأٚ ٜلذ إال ثؼذ إعزئزاْ سئ١ظ اٌىٕزشٚي.
ِّٕٛ ع اٌزؾذس أصٕبء اٌّشالجخ ِغ ثبل ٝاٌضِالء.
ِّٕٛ ع إعزخذاَ اٌزٍ١ف ْٛاٌّؾّٛي إال ف ٝاٌضشٚسح.
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 .1رٛؽ١ذ اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ ٌٍٛسلخ (اعُ اٌغبِؼخ -اعُ اٌىٍ١خ -اٌجبدط -اٌمغُ-
اٌفشلخ -اٌفظً اٌذساع -ٟاعُ اٌّمشس -وٛد اٌّمشس -ربس٠خ االِزؾبْ -صِٓ
االِزؾبْ -اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌالِزؾبد -رؾذ٠ذ ػذد أٚساق األِزؾبْ).
 .2اٌطجبػخ اٌٛاضؾخ ثؾ١ش ٠غ ًٙػٍ ٝوً طبٌت لشاءرٙب
 .3اٌظ١بغخ اٌغٍّ١خ ٌغ٠ٛب ٚاٌخبٌ١خ ِٓ االخطبء اإلِالئ١خ
 .4أْ ٠زٕبعت ِغزٌ ٜٛغخ االِزؾبْ ِغ ٌغخ ٚأعٍٛة اٌزذس٠ظ
 .5ػذَ ضغظ األعئٍخ ف ٟاٌٛسلخ ثؾ١ش رجذِ ٚىذعخ ٚرشثه اٌطبٌت ف ٝػٕذ لشاءرٙب
ِ .6شاػبح اٌزغٍغً اٌشلّ ٟػٕذ وزبثخ األعئٍخ ٚفشٚػٙب
ٚ .7ضغ اٌذسعبد اٌّخظظخ ٌىً عؤاي ػٍ ٟاألعئٍخ ٚفشٚػٙب ؽز٠ ٟزّىٓ اٌطبٌت
ِٓ ِؼشفخ ؽغُ ِب ِ٘ ٛطٍٛة ِٓ وً عؤاي.
ِ .8شاػبح رٕغ١ك اٌٛسلخ ٚرٛؽ١ذ ّٔظ األعئٍخ
 .9رٛل١غ اٌّّزؾٕ ٓ١فٙٔ ٟب٠خ اٌٛسق ِغ وزبثخ عٍّخ سل١مخ ِضً "أزٙذ األعئٍخ ِغ
رّٕ١بر ٟثبٌزٛف١ك" ٚاٌزٛل١غ.

 .11أْ رى ْٛاألعئٍخ ٚاضؾخ ِٚؾذدح ٌ١غ ًٙػٍ ٟاٌطبٌت ِؼشفخ ِب ٘ ٛاٌّطٍٛة
 .11أْ رغط ٝاألعئٍخ ِؾز٠ٛبد اٌّمشس ِغ ِشاػبح اٌٛصْ إٌغجٌٍٛ ٝؽذاد اٌذساع١خ
 .12رٕٛع األعئٍخ ٌم١بط اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ اٌز ٟاوزغجٙب اٌطبٌت ثؾ١ش أْ رغط ٟوً
األ٘ذاف اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌّمشس (ٚ )ILOSاٌز ٟرم ُ١ثبألِزؾبْ اٌزؾش٠ش.ٞ
.13رٕبعت األعئٍخ ِغ عّ١غ ِغز٠ٛبد اٌطالة
.14رٕبعت ػذد األعئٍخ ِغ اٌضِٓ اٌّؾذد ٌالِزؾبْ
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 .15ضشٚسح أْ ٠زظف رمذ٠ش دسعبد االِزؾبْ ثبٌؼذاٌخ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌٛضٛػ ِٓ
خالي أعبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛاٌّخزٍفخ ( األعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ ِضً االخز١بس ِٓ ِزؼذد،
أعئٍخ اٌظؼ ٚاٌخطأ  ،اٌزىٍّخ ،اٌّضٚاعخ ،أعئٍخ اٌّمبي ،ؽً اٌّشىالد.... ،
اٌخ).
ٚ .16ضغ اإلعبثخ إٌّٛرع١خ ٌألِزؾبْ ِٛٚصع ػٍٙ١ب اٌذسعخ ٌضّبْ اٌؼذاٌخ فٟ
اٌزظؾ١ؼ.

 .1رشىً وً ٌغٕخ إِزؾبٔ١خ ِٓ ػض١٘ ِٓ ٓ٠ٛئخ اٌزذس٠ظ ٠م َٛوً ِٕ ُٙثٛضغ
دسعخ اٌطبٌت ؽغت رم ّٗ١١صُ ٠ؤخز اٌّزٛعظ ٠ ٚشطذ ٌٍطبٌت.
 .2رمغُ اٌطالة ػٍ ٝػذد اٌٍغبْ ثؼذد ِٕبعت ِٓ اٌطٍجخ ٌىً ٌغٕخ.
٠ .3زُ ػًّ ِؾضش لشػخ ثؾضٛس ِٕذٚث ٓ١ػٓ اٌطٍجخ ٚوزٌه ػٓ أػضبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ٌزٛص٠غ اٌطالة ػٍ ٝاٌٍغبْ  ٚرغغً ٔز١غخ اٌزٛص٠غ ف ٝاٌّؾضش اٌزٜ
ٛ٠لغ ِٓ ِٕذٚث ٝاٌطالة  ٚوزٌه ِٓ ِٕذٚث ٝأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ.
 .4رؾذ٠ذ صِٓ ِٛؽذ ٌالخزجبس ٌٍطبٌت ٠زُ االٌزضاَ ثٗ ٌغّ١غ اٌطالة.
٠ .5زُ ػًّ وشٚد رشًّ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٌٍّٕٙظ اٌز ٞرُ دساعزٗ ،رىِٛ ْٛؽذح
ٌغّ١غ ٌغبْ األخزجبساد األوٍ١ٕ١ى١خ ِٚطجٛػخ ثطجبػخ إٌىزش١ٔٚخ ٚاضؾخ.

 .1تشؽقل جلان االخملارات اؾشػفقة مبا ال قؼل عن إثـان ؿن أعضاء فقكة اؾمدرقس ؾؾؿادة ػى ؽل
جلـة .
 .2قمم عؿل ؽروت تشؿل االدكؾة ادلمـوعة ؾؾؿـفج اؾذى مت درادمه وتؽون ؿوحدة جلؿقع جلان اؾشػفى
و ؿطلوعة بطلاعة إؾؽرتوـقة واضوة .
 .3تؼسم اؾطؾلة عؾى عدد اؾؾهان بعدد ؿـادب ؿن اؾطالب ؾؽل جلـة.
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 .4قمم عؿل حمضر ؼرعة مبوضر حبضور ؿـدوبني عن اؾطالب و ؽذؾك عن أعضاء فقكة اؾمدرقس
ؾموزقع اؾطالب عؾى اؾؾهان و تسهل جلان اؾموزقع ػى احملضر اؾذى قوؼع ؿن ؿـدوبى اؾطالب
وأعضاء فقكة اؾمدرقس .
 .5حيدد زؿن ؿوحد ؾالخملار وقمم األؾمزام به جلؿقع اؾطالب.
 .6وضع ـظام ؿوحد ؾعدد اؾؽروت ادلطؾوب ؿن اؾطاؾب االجابة عؾقفا وؽذؾك ؼواعد ؿوحدة ؾمغقري
االدكؾة ؿنل ( تغقري ؽارت اؾسؤال وؿردود ذؾك عؾي اؾدرجة) إذا رؾب اؾطاؾب ذؾك.
 .7قضع ؽل مممون درجمه ػى ؽشف ؿـػصل ثم حيسب ؿمودط درجمى أعضاء اؾؾهـة ؾؽل راؾب.
 .8ال جيوز عؼد اؿمواـات ذػفقة يف صورة اؿمواـات حترقرقة.

 -1عدم اـػراد عضو فقكة تدرقس بمصوقح ؽل األدكؾة يف ورؼة األجابة اؾواحدة.
 -2قؼوم ادلصوح بمصوقح ـػس اجلزئقة (األدكؾة) ػى مجقع اوراق االجابة
 -3وضع اؾدرجة جبوار ؽل جزئقة بصورة واضوة
 -4جتؿقع درجات ؽل دؤال ووضع اؾدرجة ػى ؿربع عـد بداقة االجابة عؾي ذؽل بسط وؿؼام
واؾموؼقع جبوارفا.
 -5تؼػل األوراق اؾػارغة ؿن ورؼة األجابة ؾؾطاؾب (اؾشطب عؾي األوراق اؾػارغة)
 -6وضع اؾدرجة ػى اجلدول اخلاص خارج ورؼة األجابة واؾموؼقع جبوارفا.
 -7جتؿع اؾدرجات وؿراجعة اؾدرجة اإلمجاؾقة.
 -8وضع اؾدرجة اؾـفائقة ػى ادلربع اخلاص بفا عؾي ورؼة األجابة ؿع توضقح اؾـفاقة اؾعظؿى ؾؾورؼة
واؾموؼقع جبوارفا ؿن ؼلل ادلصووني.
 -9ؽمابة جمؿوع اؾدرجات باحلروف االجبدقة واؾموؼقع جبوارفا.
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أوال :استالم ورق األسئلة
٠زُ اعزالَ األِزؾبْ ِٓ أعزبر اٌّبدح ِظٛس ثؼذد اٌطالة اٌّزمذٌِ ٓ١الِزؾبْ فٟ
ظشف ِغٍك ع١ذا ثغٍٛر١ت ٚػٍ ٗ١إِضبء أعزبر اٌّبدح ٠ٚىزت ػٍ( :ٗ١اعُ اٌّبدح-
دسعبد اٌّبدح "رؾش٠ش -ٞشف -ٞٛػٍّ -ٟأػّبي اٌغٕخ" -ربس٠خ األِزؾبْ ٚاٌغٕخ
اٌذساع١خ ٚاٌزشَ اٌذساع -ٟػذد ٚسلبد األعئٍخ -اٌؼذد اٌىٌٍٛ ٟسق األعئٍخ ٚػذد
اٌطالة اٌّزمذٌِ ٓ١الِزؾبْ) صُ ٠ؾفع ٘زا اٌظشف ف ٟدٚالة اٌىٕزشٚي.

ثانيا :فتح ظرف ورق األسئلة
رشىً ٌغٕخ ِٓ ػّ١ذ اٌىٍ١خ ٚٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة ٚسئ١ظ ٚأػضبء
اٌىٕزشٚي  َٛ٠اِزؾبْ اٌّبدح ٚاٌزأوذ ِٓ غٍك اٌظشف ع١ذا ٚأخز اٌظشف ٌزٛص٠غ ٚسق
األعئٍخ ػٍ ٟاٌطالة أصٕبء اِزؾبْ اٌّبدح.

ثالثا :ورق اإلجابة
رغّغ وشاعبد اإلعبثخ ثؼذ ػًّ األسلبَ اٌغش٠خ ٌٙب ٚرؾفع ف ٟأظشف ٚرغٍك ع١ذا
ٚرٛضغ ف ٟدٚالة اٌىٕزشٚي ٌى ٟرى ْٛعب٘ضح ٌٍّظؾؾٚ ٓ١اٌّشاعؼخ ثؼذ اٌزظؾ١ؼ
ٚاٌشطذ ف ٟاٌّبسن ٌ١غذ.

رابعا :األرق ام السرية
رغّ١غ ٚرشر١ت األسلبَ اٌغش٠خ ٚرٛضغ ف ٟظشف ِغٍك ع١ذا ثغٍٛر١ت ٠ٚىزت ػٍٗ١
اعُ اٌّبدح -دسعبد اٌّبدح "رؾش٠ش -ٞشف -ٞٛػٍّ -ٟأػّبي اٌغٕخ" -ربس٠خ األِزؾبْ
ٚاٌغٕخ اٌذساع١خ ٚاٌزشَ اٌذساع -ٟػذد ٚسلبد األعئٍخ -اٌؼذد اٌىٌٍٛ ٟسق األعئٍخ
ٚػذد اٌطالة اٌّزمذٌِ ٓ١الِزؾبْ ٚػذد اٌغبئج٠ٚ )ٓ١ؾفع ٘زا اٌظشف ف ٟدٚالة
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اٌىٕزشٚي ٠ٚفزؼ ٘زا اٌظشف ػٕذ سطذ اٌّبدح ف ٟاٌّبسن ٌ١غذ ثؼذ رظؾ١ؾٙب
ِٚشاعؼزٙب.

خامسا :حفظ أوراق الكنترول
٠زُ رغّ١غ ٚرشر١ت األٚساق اٌخبطخ ثبٌىٕزشٚي وٍٙب ٚاٌخبطخ ثىً ِبدح ِٚشفك ػٍٙ١ب
طٛسح ِٓ األِزؾبْ ٚاألعبثخ إٌّٛرع١خ ٠ٚزُ ٚضغ ٚرشر١ت وً األٚساق اٌخبطخ
ثبٌىٕزشٚي ف ٟدٚاٌ١ت اٌىٕزشٚي ٚؽفظٙب ٌٍّذح اٌمبٔ١ٔٛخ  ٟ٘ٚعٕز ٓ١ثؼذ اٌزخشط.
ٚرٌه ف ٟضٛء لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ "٠زُ األؽزفبظ ثىشعبد األعبثخ ٌّذح عٕز ٓ١ثؼذ
اٌزخشط فّ١ب ػذا اٌؾبالد اٌز ٟػٍٙ١ب ٔضاع ف١زُ ؽفع األٚساق ٌؾ ٓ١األٔزٙبء ِٓ ٘زا
إٌضاع"

سادسا :التخلص من رواكد الكنترول
 .1رغّغ وً األٚساق اٌخبطخ ثبٌىٕزشٚي ٌّذح خّظ عٕٛاد طجمب ٌغ١بعخ اٌغبِؼخ
ٚرٛضغ ف ٟأو١بط ثالعز١ه ِزٕ١خ.
ِٕ .2بشذح أِ ٓ١اٌىٍ١خ ثئؽضبس ػشثخ ٌٍزخٍض ِٓ اٌشٚاوذ ثؼذ فشص اٌىشاعبد.
 .3رؾذ٠ذ ِٛػذ إلصاٌخ اٌىشاعبد فٚ ٟعٛد سئ١ظ ٚأػضبء اٌىٕزشٚي.
 .4رشىً ٌغٕخ ف ٟاٌىٕزشٚي ِىٔٛخ ِٓ (سئ١ظ اٌىٕزشٚيِ -غؤي اٌىٕزشٚي -أػضبء
اٌىٕزشٚي) ٌّزبثؼخ اٌزخٍض ِٓ ٘زٖ اٌشٚاوذ.
٠ .5زُ رجٍ١غ اٌّٛظف اٌّغئٛي ثبألٚساق اٌخبطخ ثبٌىٕزشٚي اٌزِ ٟض ٟػٍٙ١ب اٌّذح
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚرٌه ف ٟضٛء لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ "٠زُ األؽزفبظ ثىشعبد األعبثخ
ٌّذح عٕز ٓ١ثؼذ اٌزخشط فّ١ب ػذا اٌؾبالد اٌز ٟػٍٙ١ب ٔضاع ف١زُ ؽفع األٚساق
ٌؾ ٓ١األٔزٙبء ِٓ ٘زا إٌضاع" ٌّخبطجخ اٌغبِؼخ الرخبر اٌالصَ.
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مقدمة :
ٌعد التقوٌم من أهم حلقات المنظومة التعلٌمٌة  ،كما ٌعد أكثرر العناصرر ترداخال مرع كرل مكونرات
العملٌة التعلٌمٌة  ،من ( معلم ) و ( متعلم ) و ( منهج)  .وبدون التقروٌم  ،ومعراٌٌره ومواصرفاته
المعتمدة ،سوف ٌغٌب مبدأ تطبٌق العدالة وتكافؤ الفرص  ،بٌن خرٌجى الكلٌة الواحدة  ،بل وبٌن
خرٌجى الجامعات المصرٌة بعضها البعض.

ولرذلك كران العمرل علرى صرٌاةة معراٌٌر التقروٌم

لكافررة أطررراف العملٌررة التعلٌمٌررة ،وتحرردٌثها وتطوٌرهررا ،ومواكبتهررا لكررل المسررتجدات التكنولوجٌررة
الراهنة  .من هنا جراءت أهمٌرة إنشراء هرذه الوحردة بالكلٌرة الرذى ٌهردف إلرى تطروٌر نظرم التقروٌم
واإلمتحانات للطالب فى الكلٌة لتحقٌرق المخرجرات التعلٌمٌرة المسرتهدفة للبرنرامج األكرادٌمى بمرا
ٌتوافق مع المعاٌٌر األكادٌمٌة كأحد متطلبات الجودة واإلعتماد.

رؤية الوحدة:
تطوٌر نظم التقوٌم واالمتحانات للطالب لضمان تحقٌق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للبرامج
األكادٌمٌة بما ٌتوافق مع قٌم العدالة والشفافٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة كأحد متطلبات
الجودة و االعتماد.

رسالة الوحدة:
توفٌر نظم تقوٌم الطالب واالمتحانات لالرتقاء بمستوي األداء الجامعً  ،وتحقٌق التطوٌر
المستمر لنظم التقوٌم واالمتحانات لتحسٌن مستوي الجودة التعلٌمٌة للخرٌج بما ٌتناسب مع
احتٌاجات سوق العمل.
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أهداف الوحدة:
 .5نشر ثقافة جودة التقوٌم والتوعٌة بضرورة تطوٌره لرفع مستوى العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن
منظومة التعلٌم بصفة عامة بما ٌسهم فً ضمان جودتها .
 .2إعداد برامج تدرٌبٌة فً إعداد أدوات التقوٌم وبنك األسئلة ومٌكنة التصحٌح وإنشاء قاعدة
بٌانات وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب علٌها.
 .3تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس وتدرٌبهم علً مهارات التقوٌم التً تشمل( تصمٌم وبناء
وإعداد أدوات التقوٌم – إجراء وإدارة وتطبٌق االختبار – تصحٌح االختبار – جمع البٌانات -
تحلٌل البٌانات وكتابة التقارٌر التفسٌرٌة التوضٌحٌة – التحدٌث والتجدٌد المستمر) .
 -4صٌاةة وإعداد المعاٌٌر ومواصفات تقوٌم الطالب فً المقررات المختلفة وإعداد األدلة
استنادا إلى المعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة.
 .5إتباع آلٌات متطورة إلدارة نظم االمتحانات داخل الكلٌة لضمان سرعة ودقة وشفافٌة أعمال
االمتحانات لضبط مسار العملٌة التعلٌمٌة.
 -6تعزٌز آلٌات التغذٌة الراجعة للطالب عن االمتحانات.
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مهام وحدة القياس والتقىيم
 .5نشر ثقافة التطوٌر كمدخل لتحسٌن منظومة التعلٌم بصفة عامة والتوعٌة بالمٌثاق األخالق
للتقوٌم بجمٌع مراحله ومجاالته والتوعٌة بنظم التقوٌم واالمتحانات المستحدثة .
 .2إعداد أدلة التقوٌم للبرنامج .
 .3إنشاء بنوك األسئلة للمقررات الدراسٌة للبرنامج.
 -4إنشاء قاعدة بٌانات لبرنامج الكلٌة وبٌانات الطالب المقٌدٌن بالبرنامج ونتائج الطالب وتحلٌل
البٌانات وتفسٌرها وكتابة التقارٌر.
 -5إعداد برامج التدرٌب على أدوات التقٌٌم ،بنك األسئلة  ،االمتحانات اإللكترونٌة  ،مٌكنة
التصحٌح.
 -6متابعة ضبط الجودة فً جمٌع مراحل التعلٌم بالكلٌة  ،تبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة  ،إنشاء نظام
مراجعة داخلٌة  ،إعداد تقارٌر المتابعة الدورٌة.
 -7متابعة النشر عن الوحدة  ،نشر المطبوعات  ،وضع متابعة وتنفٌذ خطة استمرارٌة تموٌل
أنشطة الوحدة.

