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كلمة االستاذ الدكتور /طارق رحمي
رئيس الجامعة  -مدير مركز القياس والتقويم
ورئيس مجلس االدارة

تتطلع جامعة قناة السويس منذ انشائها عام  1976ان تتبؤا مكانة مرموقة بين مؤسسات
التعليم العالي استنادا الي مساهمتها في تطوير التعليم الجامعي
نظرآ ألهميته التقويم فى المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبها فى تحديد مقدار ما
يتحقق من األهداف التعليمية المنشودة والتى يتوقع منها أن تنعكس إيجابيآ على الطالب
والعملية التربوية  ,وفى اطار ما نسعى إليه وننشده إلصالح التعليم من خالل تحسين
مدخالته وتجويد مخرجاته فانه التطوير المستمر لنظم القياس والتقويم باستخدام أساليب
تربوية وتكنولوجية حديثة  ،يتضمن قياس مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية
والتى تنعكس على البرامج التعليمية فى اطار من القيم لضمان الدقة والشفافية والعدالة
واالنجاز وهو ما نسعى اليه جميعا من خالل هذا المشروع ولتشجيع المجتمع األكاديمى
واالدارى والطالبى على تطبيق المعايير القومية والدولية للمهارات التعليمية المختلفة
لمواكبة نظيرتها فى الدول المتقدمة لمواجهة التحديات المعاصرة واحتياجات سوق العمل.
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البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب األول
الهيكل التنظيمى إلدارة أعمال االمتحانات
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التوصيف الوظيفى للهيكل التنظيمى آلدارة أعمال االمتحانات
مجلس الجامعة -:
يختص مجلس الجامعة طبقا للمادة ( {14} )23بالنظر فى وضع النظام العام ألعمال االمتحان
ولالنتداب لها.
اإلشراف العام على االمتحانات بالجامعة
وتشكل لجنة برئاسة السيد أ.د  /رئيس الجامعة ويعاونه كل من السادة نواب رئيس الجامعة وأمين
عام الجامعة.
رئيس الجامعة " اإلشراف العام لالمتحانات "
 يتولى رئيس الجامعة اإلشراف العام لالمتحانات. متابعة جميا أعمال االمتحانات للتاكد من تنفيذ التعليمات المتعلقة بهذا الشأن وإصدار الق ارراتالمناسبة التى تحافظ على حسن سير العمل.
 يتولى األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة اعتماد تشكيل لجان االمتحانات بناء على عرض األستاذالدكتور /نائب رئيس الجامعة المختص.
 اصدار الق اررات الالزمة لحاالت الغش أو اإلخالل بنظام االمتحان وذلك فى ضوء اللوائح والقوانينالمنظمة ألعمال االمتحانات.
 اعتماد نتائج السنوات النهائية للكليات والمعاهد بالجامعة.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب " نائب المشرف العام لالمتحانات للمرحلة الجامعية االولى "

 يتولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب تحت اشراف رئيس الجامعة اإلشراف العام علىاالمتحانات بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
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 ويقوم سيادته بإعداد مذكرة بشأن عرض تشكيل الكنتروالت لكل عام جامعى لجميع كليات ومعاهدالجامعة للمرحلة الجامعية األولى على السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة للعرض على مجلس
الجامعة.
 متابعة سير العمل قبل واثناء وبعد االمتحانات. متابعة التزام لجان النظام والمراقبة بتطبيق جميع القواعد المنظمة. اعتماد نتائج الطالب بكليات ومعاهد الجامعة فى السنوات قبل النهائية.نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث "نائب المشرف العام لالمتحانات للدراسات العليا"

 يتولى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تحت اشراف رئيس الجامعة اإلشراف العامعلى االمتحانات بالدراسات العليا بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
 ويقوم سيادته بإعداد مذكرة بشأن عرض تشكيل الكنتروالت للدراسات العليا لكل عام جامعى لجميعكليات ومعاهد الجامعة على السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة للعرض على مجلس الجامعة.
مركز القياس والتقويم -:
المهام والمسئوليات-:
 دعم الكليات لتطوير آليات تقويم الطالب واالمتحانات وإجراء عمليات تصحيح اإلوراق االمتحانيةالموضوعية " المميكنة " من خالل اجهزة التصحيح اآللى بالمركز
 اعداد التقارير الفصلية والسنوية الخاصة بتقييم اعمال األمتحانات و إعداد خطط تنفيذيةلإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف و التأكيد على تعزيز نقاط القوة.
 متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطالب فى وحدات القياس والتقويم . إصدار المعلومات واإلحصائيات الدورية عن مدى التطور فى نظم القياس والتقويم بكليات الجامعة ,ومدى تطبيقها لنظم التقييم اإللكترونى .
 تحفيز الكليات وخاصة ذات األعداد الكبيرة فى تطبيق نظم التقييم اإلليكترونى ( تطبيق االمتحاناتاإلليكترونية  ,التصحيح االلكتروني  ,تحليل نتائج االمتحانات ).
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أمين عام الجامعة :
 يتولى امين عام الجامعة متابعة جميع كليات و معاهد الجامعة من امدادها بالمتعلقات الخاصةباعمال االمتحانات.
 مراقبة ومتابعة الق اررات التى يصدرها مجلس الجامعة ومجلس شئون التعليم ومجلس شئونالدراسات العليا التى تتعلق بالشئون المالية واإلدارية الخاصة باالعمال االمتحانية على مستوى

الجامعة لضمان حسن سير العمل خالل فترة االمتحانات بالجامعة.

 -إخطار اإلدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بتشكيل لجان أعمال االمتحانات بالكليات للمراجعة.

 اصدار قرار بتوقف جميع االجازت لجميع العاملين باالداره العامة لشئون التعليم والطالب وشئونالطالب بالكليات واإلدارة الطبية .
امين عام الجامعة المساعد

 متابعة تنفيذ جميع تأشيرات امين عام الجامعة على جميع الموضوعات التى تصدر من مكتبة إلىكافة وحدات الجامعة وكلياتها ومعاهدها فيما يختص باالعمال االمتحانية.
مدير عام إدارة شئون الطالب بالجامعة
 االشراف علي تطبيق النظم والقواعد المقررة للدراسة واالمتحانات بالمرحلة الجامعية االولىوالدراسات العليا وتقديم العون الفني للكليات لرفع كفاءتها اثناء سير العمليات االمتحانية.

 مراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين وق اررات المجلس االعلي للجامعات ومجلس الجامعة ومجلسالدراسات العليا فيما يختص بشئون الطالب والدراسات العليا .

 مراجعة النتائج لالمتحانات لكليات الجامعة ومعاهدها . -مراجعة تشكيل لجان أعمال االمتحانات بالكليات والمعاهد.
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مدير عام إدارة الشئون القانونية
 -يشرف على لجنة التحقيقات واالستشارات القانونية للجان االمتحان

يتولى محامو الشئون

القانونية بالكليات والجامعة إجراء التحقيقات الطالبية التي تتعلق بالمخالفات التأديبيه أثناء سير
االمتحانات تحت إشراف رئيس عام االمتحان.
 تشﻜيل لجنة قانونية لسرعة ﺍلبت فى ﺍلمخالفاﺕ ﺍلقانونية ﻭﺍتخاﺫ ﺍالجرﺍء ﺍلمناسب.مدير عام إدارة الشئون المالية -:
 اإلشراف على تنفيذ كافة األنظمة واللوائح المالية والتعليمات والق اررات المتعلقة بنظم التقويمواالمتحانات .
 مراجعة كافة استمارات الصرف الخاصة بنظم االمتحانات لكافة كليات الجامعة ومعاهدها لجميعالمعنين

 اتخاذ اجراءات شراء االدوات والمستلزمات الالزمة لألعمال االمتحانية.مدير عام إدارة أمن الجامعة
 يتولى مدير اآلمن بالجامعة تنظيم أعمال الحراسة واآلمن ألعمال االمتحانات وتكليف من يتولىالقيام بها من إدارة األمن بالجامعة إلى جانب تامين مقار الكنتروالت على مدار  24الساعة.
 يجوز فى حالة الضرورة اإلستعانة بأفراد آمن من خارج الجامعة بناء على اقتراح مدير اإلدارةالعامة لألمن بالجامعة وموافقة رئيس الجامعة ويصرف للمنتدبين من الخارج مكافاة عن أيام
العمل الفعلية.
 ويتولى متابعة النظام االمنى بالكليات والمعاهد بالجامعة والعمل على حسن سير االعمالاالمتحانية على الوجة االكمل.
 الحفاظ على سال مة الطالب والسادة المراقبين والمالحظين واعضاء هيئة التدريس أثناءاالمتحانات.
 تامين كافة الكنتروالت بكليات الجامعة ومعاهدها.11

 -كتابة تقرير عن خط سير االمتحانية اآلمنى ورفعة الى المشرف العام لالمتحانات

( رئيس

الجامعة ).
 تصرف مكافاة قدرها  15يومآ للمشاركة فى اإلمتحانات من أساسى المرتب بواقع فرد امن لكل 200طالب.
 يحرم من المكافأة من تغيب عن المشاركة ل 3مرات أو اكثر.االدارة الطبية
 تشكل لجنة من طبيب واحد وممرض لكل كلية أو معهد خالل فترة عقد اإلمتحانات صباحآ ومساءآوفى حالة زيادة عدد أماكن اإلمتحانات يزاد عدد اللجنة الطبية ويتم ترشيح األطباء والممرضين
باللجان اإلمتحانية بقرار من مدير عام اإلدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة.
 تقوم اإلدارة الطبية بفحص الطالب الذين يتقدمون بالكليات والمعاهد باالعتذارات عن دخولاإلمتحانات ألسباب مرضية من خالل لجنة طبية ثالثية على أن يتم التصديق على كافة توصيات
اللجنة من مدير عام اإلدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة وطبقآ للقواعد والق اررات المنظمة
لالعتذارات المرضية.
 فحص الحاالت التى تستلزم الرعاية الطبية أثناء إنعقاد لجان اإلمتحانات.مجالس الكليات أو المعهد
 يحدد مجلس الكلية أو المعهد مواعيد االمتحانات ووضع الجداول وتوزيع أعماله وتشكيل لجانهوتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمتحانات في الكلية أو المعهد
طبقا لنص المادة (. {21}- )41
عميد الكلية او المعهد " الرئيس العام لإلمتحانات بالكلية"
 يكون عميد الكلية أو المعهد الرئيس العام لإلمتحانات فى نطاق كليته ويتولى طبقا للمادة رقم( )44من قانون تنظيم الجامعات تصريف أمور اإلمتحانات بالكلية أو المعهد واإلشراف على سير
العمل فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد وفقآ ألحكام
القوانين واللوائح المعمول بها  ,ويدعو إلى اجتماع يضم وكالء الكلية وروساء لجان اإلمتحانات
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لتحديد خطة سير أعمال اإلمتحانات واصدار التعليمات فى هذا الشأن والرد على التساؤالت
واالستيضاحات.
وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطالب " نائب رئيس االمتحانات بالكلية أو المعهد للمرحلة
الجامعية األولى "
 يتولى اإلشراف على سير العمل بها فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة والكليةوفقآ ألحكام القوانين واللوائح والق اررات ونص المادة رقم ( )44من قانون تنظيم الجامعات.
 ويقوم سيادته بإعداد مذكرة بشأن تشكيل الكنتروالت لكل عام جامعى وتعرض على االستاذالدكتور عميد الكلية أو المعهد للعرض على مجلس الكلية .كما يقوم بتشكيل الساده أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائمين بأعمال المراقبة بالكلية أو المعهد.
وكيل الكلية أو المعهد للدراسات العليا والبحوث " نائب رئيس االمتحانات بالكلية أو المعهد للدراسات
العليا "
 يتولى اإلشراف على سير العمل بها فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة والكليةوفقآ ألحكام القوانين واللوائح والق اررات ونص المادة رقم ( )44من قانون تنظيم الجامعات
 ويقوم سيادته بإعداد مذكرة بشأن تشكيل الكنتروالت لكل عام جامعى وتعرض على االستاذالدكتور عميد الكلية أو المعهد للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.
وحدة القياس والتقويم -:
المهام والمسئوليات-:
 تطوير آليات تقويم الطالب واالمتحانات وإجراء عمليات تصحيح اإلوراق االمتحانية الموضوعية "المميكنة "
 إعداد التقارير الفصلية والسنوية الخاصة بتقييم أعمال األمتحانات وإعداد خطط تنفيذية لإلجراءاتالتصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز نقاط القوة.
 متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطالب بالكلية أو المعهد.13

 إصدار المعلومات واإلحصائيات الدورية عن مدى التطور فى نظم القياس والتقويم بكلية ،ومدىتطبيقها لنظم التقييم اإللكترونى.
 المساعدة فى تطبيق االمتحانات اإلليكترونية ،التصحيح االلكتروني ،تحليل نتائج االمتحانات.رؤساء األقسام

 المهام والمسئوليات- : يتولى مجالس األقسام تشكل لجان امتحان المقررات ولجان التصحيح لعرضها على مجالس الكليةاو المعهد.

 التنبية على أعضاء القسم بضرورة حضور أستاذ المادة يوم االمتحان متابعة تسلم أوراق اإلجابة. -متابعة سرعة التصحيح.

 متابعة انتهاء المصحح الثانى من القيام بمهامه بسرعة حتى يتمكن الكنترول من بدء الرصد. -التوقيع على جميع صفحات كشوف الشفوي وأعمال السنة لتقديمها للكنترولز

 تقديم الدعم والمساندة لرؤساء الكنتروالت كفريق عمل من آجل سرعة ظهور النتيجة بأفضلصورة من حيث السالمة والعدالة.

مهام أعضاء هيئة التدريس خالل عملية التقويم
اوال - :مهام أعضاء هيئة التدريس قبل اإلمتحانات من حيث- :
 كتابة االمتحان ومراجعته من اللجنة المعتمدة باالقسام العلمية. طبع اإلمتحان فى الموعد المحدد والمعلن. تسليم اإلمتحان إلي لجنة سير اإلمتحانات.ثانيا - :مهام أعضاء هيئة التدريس أثناء اإلمتحانات:
 اإللتزام بالتواجد أثناء عقد إمتحانات المقررات الخاصة بهم. تقبل مالحظات الطالب والتعامل معهم بهدوء وموضوعية. اإللتزام بتعليمات إدارة الكلية أوالمعهد.14

ثالثا  -:مهام عضو هيئة التدريس بعد اإلمتحانات من حيث -:
 اإلستيالم الشخصي المباشر ألوراق اإلمتحانات فى حالة االسئلة المقالية. تقدير درجات الطالب ( تصحيح األوراق ) من جانب المصحح األول والثانى. تسليم اوراق اإلمتحانات للكنترول المختص فى الوقت المحدد. تسليم نموذج األجابة للكنترول المختص. بالنسبة لالسئلة الموضوعية. يتم تسليم تماذج االجابة لالختبارات المميكنة للكنترول المختص فى نفس تاريخ عقد يوماالمتحان.
مهام أعضاء الهيئة المعاونة من حيث -:
 اإللتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مهام. التحضير والمراجعة قبل اإلمتحان( األوراق اإلمتحانية  ,المعامل .).....,لجان امتحان المقررات
 تشكل مجالس الكليات أو المعهد لجان امتحان المقررات بعد أخذ رأى مجالس األقسام المتخصصةبحد أقصى خمس أعضاء بمرحلة البكالوريوس والليسانس ويمنع على عضو هيئة التدريس أن
يشترك فى أعمال اإلمتحانات أذا كان من بين المتقدمين لإلمتحانات أحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة.
 ال يجوز انفراد عضو هيئة تدريس بوضع اي امتحان تطبيقآ لنص المادة ( )71من قانون تنظيمالجامعات.
 المقررات التى يشترك فيها أكثر من عضو هيئة تدريس يعتبر القائمون بالتدريس هم أعضاء لجنةاإلمتحان.
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 المقررات التى ينفرد عضو هيئة التدريس بالقسم بتدريسها يعين مجلس القسم أحد أساتذة القسمباالشتراك مع االستاذ القائم بالتدريس فى وضع اإلمتحان.
 المقررات التى يتم انتداب من يدرسها من خارج الكلية أو المعهد يعين مجلس القسم المختص أحداألساتذة لألشتراك فى وضع امتحانها مع القائم بالتدريس.
 األعتماد على بنوك األسئلة واعتبارها اساسآ في وضع االمتحانات للمقررات التى تم ادراجها ضمنبنك االسئلة.
 يسلم اصل األمتحان موقعآ عليه من واضعيه إلى عميد الكلية أو المعهد أو الكنترول المختصداخل مظروف محكم الغلق قبل موعد عقد اإلمتحان باسبوع على االكثر ويراعى ان يتضمن
البيانات التى تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – تاريخ اإلمتحان – اسم المادة –
الزمن – ورقة االجابة المطلوبة لإلمتحان التقليدية أو المميكنة .)......,
 المقررات التى تدرس فى اكثر من مجموعة طالبية يتم وضع امتحان موحد لكل المجموعات.لجان تصحيح المقررات
أ -تشكل مجالس الكليات أو المعهد لجان تصحيح أوراق اإلجابة من بين أعضاء هيئة التدريس بحد
أدنى ثالثة أعضاء (لجنة ثالثية) وتقدر مكافئة تصحيح أوراق اإلمتحانات بنسبة ما صححه
الممتحن فى كل هذه األوراق على أساس جنيه واحد للورقة بحيث أال تقل المكافأه فى مادة

الممتحن الواحد عن 100جنيه وبحد اقصى  5مقررات على مستوى الكلية الواحدة إلمتحانات
النقل واإلمتحانات النهائية والتزيد جملة مكافأة التصحيح التى يحصل عليها الممتحن الواحد عن

(1500جنية ) فقط ألف وخمسمائة جنيهاً على مستوى الجامعة فى الفصل الدراسى الواحد.

ب -إذا إقتضى اإلختبار العملى تصحيح أوراق بالكليات أو المعهد التى تنص لوائحها على ذلك قدرت

المكافأة على أساس ( )30ثالثون قرشاً لكل ورقة بشرط أال تقل جملة المكافأة عن عشرون

جنيهاً فى كل مادة ويجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة االمتحانات التحريرية أو حدودهما

الدنيا معاً.
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ت -يمنح الممتحنون بالكليات أو المعهد التى تنص لوائحها على مادة المشروع للفرقة النهائية مكافأة

قدرها خمسة جنيهات عن كل مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفوي ًا وذلك وفقاً لالئحة

الداخلية بكل كلية.

ث -يعتبر الفصل الدراسى األول بكليات الجامعة أو المعاهد دو اًر مستقالً من حيث الحد االدنى
واألقصى لمكافأة التصحيح كما يعتبر الفصل الدراسى الثانى دو اًر مستقالً من حيث الحد االدنى
واألقصى لمكافأة التصحيح.

ج -وامتحانات الدور الثانى للفرقة النهائية بكليات الجامعة ومعاهدها مكمله إلمتحانات العام الدراسى
بها من حيث الحد األدنى واألقصى لمكافأة التصحيح .

ح -تصرف كافة مكافأت التصحيح للسادة أعضاء هيئة التدريس من كلياتهم األصلية وإن كانت تخص
تصحيح أوراق إمتحانات كليات أخرى بالجامعة بناء على إستمارة صرف من الكلية المنتدب إليها
موضحاً بها عدد األوراق التى تم تصحيحها موقع من المسئول عن كنترول الفرقة ومعتمداً من
السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية المنتدب لها وعلى الكلية األصل القيام بالصرف مع مراعاة

الحد األقصى لمكافأت التحصحيح الواردة بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية.
لجان الرصد والمراجعة وإعداد النتائج ( الكنتروالت )

 يشكل عميد الكلية أو المعهد لجان الرصد والمراجعة وإعداد النتائج ( الكنتروالت ) تشكل لكل فرقة دراسية بمعدل عضو هيئة تدريس لكل ( )100طالب بحد أدنى ثالثة أعضاء علىمستوى الفرقة وبحد أقصى ( )20عشرون عضواً لكل فرقة دراسية بالكلية أو المعهد وبالنسبة
لكلية او المعاهد ذات الكثافة الطالبية بحد أقصى ( )40أربعون عضواً لكل فرقة دراسية بالكلية
او المعهد وذلك بخالف رئيس اللجنة  .والكليات العملية التى تطبيق فيها نظام الساعات المعتمدة
أو البرنامج الجديد فت شكل لجان النظام والمراقبة فيها من عضو هيئة تدريس لكل  50طالب بحد
أدنى ثالثة أعضاء وبحد أقصى  20عضو ويضاف عضوا للجودة.

 يراس لكل كنترول أحد األساتذة او االساتذة المساعدين طبقا للمادة ( )72لالئحة التنفيذة لقانونتنظيم الجامعات.

 يحظر إشتراك المعيدين فى أعمال تلك االمتحانات بطريقة مباشرة وغير مباشرة .17

 يقسم أعضاء الكنترول إلى مجموعات كل مجموعة مسئولة عن رصد درجات عدد من الطالبوخاصة فى الكليات ذات األعداد الكبيرة مع إشتراك جميع أعضاء الكنترول فى العمل.

مهام رئيس كنترول الفرقة
.1

استيالم االختبارات التحريرية الخاصة بمقررات جميع الشعب فى الفرقة.

.2

مراجعة جميع البيانات الخاصة بأوراق االسئلة بالمظاريف من المادة  ,التاريخ  ,عدد االوراق
 ,ونوعية كراسة االجابة المطلوبة  ,اعضاء اللجنة االمتحانية  ,وسيلة التواصل.

.3

التاكد من تطابق إعداد الطالب باللجان المختلفة مع إعداد أو ارق االسئلة الموجودة داخل
المظاريف الخاصة بالفرقة والشعب المختلفة.

.4

التاكد من تحديد نوع أوراق اإلجابة المطلوبة على المظاريف ( نموذج اإللكترونى – كراسة
اإلجابة – كليتهما).

.5

استيالم كشوف اسماء الطالب للفرقة معتمدة من ادارة شئون الطالب موضح بها.

.6

الطالب المستجدون والطالب الباقين لالعادة.

.7

ارقام الجلوس الخاصة بالطالب مدونة بجانب اسمائهم.

.8

ق اررات قبول اعتذار الطالب معتمدة.

.9

ق اررات الطالب المحرمين من دخول االمتحان.

 .10تسليم مظاريف اوراق االسئلة الخاصة بالمادة طبقا للجداول المعلن .لرئيس لجان الفرقة قبل
عقد االمتحان بخمس دقائق.
 .11استيالم صورة من كشوف الحضور والغياب للطالب بكل مادة على حده بعد عقد االمتحان
مباشرة.
 .12وضع االرقام السرية الخاصة بكراسات اجابة الطالب لالمتحانات التى تحوي على اسئلة
مقالية.
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 .13تسليم كراسات اإلجابة للجزء المقالى للسادة اعضاء هيئة التدريس.
 .14استيالم كراسات اإلجابة من السادة المصححين مع نموذج اإلجابة موقع من اللجنة االمتحانية
للمقرر.
 .15استيالم نماذج األ جابة للتصحيح اإللكترونى من عضو هيئة التدريس طبقا للجداول المعلن
ويتولى الكنترول تصحيحها فى وحدة القياس والتقويم.
 .16استيالم درجات أعمال السنة والشفوى والمنتصف من خالل رؤساء االقسام المختصة.
 .17التاكد من صحة أعمال مراجعة التصحيح من السادة أعضاء الكنترول وكذلك صحة نقل
الدرجات وحساب المجموع.
 .18االشرف على رصد درجات االمتحانات وعمل االحصائيات الخاصة بالنتيجة لكل مقرر.
 .19رفع درجات الطالب على النظام المميكن " ابن الهيثم "
 .20االشراف على اعمال االنتهاء من النتيجة الخاصة بالفرقة ومراجعتها واعتمادها قبل أعالنها.
 .21تقديم تقرير لرئيس لجنة تنظيم ومتابعة تسيير االمتحانات ( عميد الكلية أو المعهد ) عن
جميع االعمال التى تمت خالل فترة عقد االمتحانات.
 .22بعد األعالن للنتائج استقبال اى طلبات للتظلمات من خالل عميد الكلية او من ينوب عنه
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .ومراجعتها طبقا الى اللوائح الجامعية ورفع تقرير بنتيجة
التظلمات.
 .23يبلغ عميد الكلية أو المعهد باسماء االعضاء الذين لم يلتزمون بالتعليمات المحددة من
مواعيد التصحيح االوراق االمتحانية  ,تسليم اوراق االمتحانات.
مهام عضو الكنترول
.1تسليم وتسلم كراسات االجابة من رئيس الكنترول.
 .2تجهيز وتحضير أوراق اإلجابة ( التقليدية واإللكترونية ) وذلك من حيث عددها وجودتها واعتمادها
بختم كل من اليوم والكنترول والفرقة.
.3تسليم وتسلم كراسات اإلجابة من المصححين فيما يخص االسئلة المقالية.
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.4متابعة عملية التصحيح والتأكد من تصحيح جميع اجزاء االسئلة.
 .5التاكد من صحة نقل الدرجات من داخل كراسة اإلجابة على المراة وتوقيع المصححين طبقا الى
اللجنة االمتحانية المعتمدة.
.6التاكد من جمع الدرجات على الكراسة.
.7التاكد من صحة التصحيح والمراجعة على نموذج اإلجابة فيما يخص االسئلة الموضوعية.
.8استيالم كشوف الدرجات االعمال الفصلية والعملية والشفوية طبقا الى طبيعة المقرر بالبرنامج
باالئحة.
 .9القيام بعملية ادخال البيانات والدرجات الخاصة بالطالب لالختبارات المختلفة لكل مقرر على النظام
المميكن " ابن الهيثم ".
 .10القيام بأعمال إعداد النتيجة النهائية ومراجعتها وعرضها على رئيس الكنترول.
 .11متابعة أعضاء هيئة التدريس الذين ال يلتزمون بالمواعيد المعلنة لتسليم وتسلم األمتحانات
وتذكيرهم قبل الموعد المحدد لفترة مناسبة.
اللجنة العليا لمراجعة أعمال االمتحانات الكنترول -:

أهم المهام والمسئوليات تشمل عناصر المراجعة ما يلي -:

 .1مراجعة أسماء الطالب الواردة بكشوف الكنترول شيت على األسماء الواردة بكشوف أرقام
الجلوس المعتمدة من جهات التخصص بالكلية أوالمعهد.
 .2مراجعة أسماء المقررات الدراسية لكل فرقة وتخصص والنهايات العظمى لكل مقرر
 .3مراجعة جميع درجات كل طالب للتأكد من صحة مجموع الدرجات والتقدير العام.
 .4مراجعة بدايات ونهايات التقدير لدرجات المواد المختلفة مع التأكد من أن مواد
الغياب أو الحرمان أو اإللغاء ) قد وضعت بدخل دائرة حمراء.
 .5مراجعة تطبيق ق اررات الرفع المقررة وكذلك ق اررات لجان المواد والممتحنين.
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( الرسوب أو

 .6يمنع على رئيس وأعضاء لجان مراجعة امتحانات الكليات أو المعاهد منعآ باتآ وتحت أي ظروف
تعديل نتائج درجات أو تقديرات ألي طالب بنتائج الكنترول شيت أو اإلعالن بأنفسهم وان أي
تصويب فى حينه بمعرفة لجنة الكنترول المختصة.

مهام رئيس اللجان
 .1المرور على القاعات االمتحانية والتأكد من تناسب عدد الطالب مع المساحة واالضاءه
والتهوية والبعد عن الضوضاء  ,درجة حرارتها وبرودتها.
 .2التاكد من وضع جداول االمتحانات الخاصة بالفرقة واماكن اللجان وتوزيع الطالب.
 .3التاكد من وضع خريطة كبيرة باألماكن المخصصة لإلمتحانات فى موقع واضح
 .4تخصص مكتب لإلستعالمات يقوم بمساعدة الطالب على تحديد أماكن اللجان وقاعات
اإلمتحان.
 .5التاكد من تجهيز قاعات عقد االمتحانات بأرقام الجلوس الخاصة بالطالب طبقا الكشوف
الخاصة بالفرقة والمعتمدة من ادارة شئون الطالب.
 .6التاكد من وضع التعليمات الخاصة بنظم التقويم وحاالت الغش والعقوبات.
 .7التاكد من االعداد الجيد لتسلم الهواتف المحمولة من الطالب خارج اللجان من خالل كشوف
معدة لذلك والعاملين المسئولين.
 .8التاكد من وجود مكان مخصص لوضع الكتب والمراجع الخاصة بالطالب خارج اللجان.
مهام المراقبون
 .1الحضور إلى مقر اللجان قبل الموعد المحدد لبدء االمتحانات بنصف ساعة على األقل.
 .2التحقق من خلو قاعة االمتحان من الكتب والمراجع والتأكيد على ترك الطالب ألجهزة
المحمول.
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 .3تسلم عدد من كراسات اإلجابة من كنترول الفرقة وتوزيعها على المالحظين لتسليمها للطالب
ومراقبة توزيع كراسات اإلجابة وأوراق االسئلة على الطالب وفقا الى التعليمات الخاصة
بنماذج االسئلة وإعادة الفائض منها.
 .4التحقق من اداء المالحظين لمهمة مراجعة بيانات الطالب على كراسات األجابة وعدم
السماح بعمل اي عالمات على الكراسة.
 .5عدم السماح بتواجد غير العاملين باللجنة طبقا للكشوف المدرجة بالمؤسسة.
 .6مراقبة حسن سير األمتحانات باللجنة والعمل على منع الغش أو الشروع فى الغش.
 .7فى حالة مالحظته أو ابالغه بأى حالة إخالل بنظام األمتحان فعليه انذار الطالب المتسبب
فى ذلك  ,واذا تكررت المخالفة فعليه التصال فو ار برئيس كنترول الفرقة إلتخاذ ما يلزم فى
هذا الشأن.
 .8فى حالة ضبط أى طالب متلبسا بالغش أو الشروع فيه فعليه استدعاء رئيس اللجنة بهدوء
تام ليتخذ االجراءات القانونية بإقصاء الطلب من مقعده والتحفظ على أداة الغش ويحرر
المراقب باالشتراك مع المالحظ المختص محضرآ بتفصيل الواقعة ويعتمد من رئيس اللجنة
ويرفع فورآ الى عميد المؤسسة التخاذ اإلجراءات القانونية.
 .9تحرير استمارات الحضور وقوائم الغياب والتوقيع عليها
 .10التحقق من شخصية الطالب من خالل بطاقات تحقيقة الشخصية التى تعدها إدارة شئون
الطالب لهذا الغرض.
 .11الطالب الذين يحتاجون لرعاية طبية اثناء االمتحان عليه استدعاء طبيب اللجنة وفى حالة
ما إذا رأي الطبيب عدم تمكن الطالب من تكملة االمتحان يخطر رئيس اللجنة ويحرر تقرير
بذلك يوقع عليه الطبيب ومراقب اللجنة ورئيس اللجنة.
 .12استيالم اوراق اإلجابة من المالحظين وتسليمها للكنترول الفرقة.
 .13تنفيذ ما يكلفه به رئيس اللجنة طبقا الى قانون تنظيم الجامعات فيما يختص نظم
االمتحانات.
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لجان فنية إدارية لتنظيم أعمال االمتحانات
 -تشكل بالكليات والمعاهد لجنة إعداد لكل فرقة دراسية بمعدل عضو واحد لكل ( )150طالب وبحد

أدنى أربعة أعضاء وحد أقصى ( )50عضو على مستوى الكلية أو المعهد بالكامل من بين

العاملين بالكادر العام بالكلية وتكون األولوية للعاملين بشئون الطالب بالكلية والفئات التى لها
عالقة مباشرة بأعمال االمتحانات.

 وتصرف للجان اإلعداد حافز شامل يعادل شهر من المرتب األساسى للفصل األول بكافة الكلياتوالمعاهد ومثلها عن الفصل الدراسى الثانى بكافة الكليات والمعاهد ونصف شهر عن إمتحانات
الدور الثانى بكافة الكليات والمعاهد كما يصرف للجان كنترول التخلفات حافز يعادل شهر من
المرتب األساسى.

 ويجوز الجمع بين الحافز المقرر للجان النظام والمراقبة والحافز المقرر لألعمال المتصلةباإلمتحانات مثل المالحظة والمراقبة.

مهاﻡ ﻭمماﺭساﺕ ﺍلعاملين ﻭﺍألﺩﺍﺭيين خالل عملياﺕ ﺇمتحاﻥ ﻭتقويم الطالب
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍلعاملين فى االعداد ألعمال ﺍالمتحاناﺕ
لجنة االعداد والتنظيم:
-

تشكل إدارة الكلية أو المعهد ( العميد ووكيل الكلية لشئون الطالب ووحدة الجودة) هذه اللجنة

من العاملين في إدارة شئون الطالب ،وتختص هذه اللجنة بما يلي:

اوال :لجاﻥ االعداد ﻭالتنظيم (قبل ﺍجرﺍءﺍﺕ ﺍإلمتحاناﺕ )

 إعداد كشوف بأسماء وأرقام جلوس الطالب لجميع الفرق وجميع الشعب – كل شعبة على حدةوتوزيعها على اللجان المختلفة طبقا لقواعد االعداد بكل لجنة امتحانية.
 إستخراج بطاقة دخول االمتحان لكل طالب موضح بها اإلسم – رقم الجلوس ويوضع عليها صورةللطالب للتاكد من شخصيته أثناء اإلمتحان.
 ﺇعداد جداول ﺍإلمتحاناﺕ قبل بداية ﺍإلمتحاناﺕ بفترﺓ كافية موضحا بها المواد ﻭﺍلتاﺭيخ ﻭﺯمنﺇمتحاﻥ كل ماﺩﺓ ومواعيد ﺍالمتحاناﺕ ﺍﻥ كانت صباحا ﻭمساءﺍ والمواد التى كانت الئحة جديدة
وقديمة.
23

 إ عداد جداﻭل بمواﺩ التخلف للطالب المنقولين بمواد الى الفرق االعلى. ﺇ عداد لجاﻥ ﺍالمتحاناﺕ حسب ﺍالماكن ﺍلمتاحة بالكلية مع مرﺍعاﺓ ﺍﻥ يكوﻥ بﻜل لجنة ﺍلعددﺍلمناسب من الطالب ﻭبين كل طالب ﻭﺍخر مسافة مناسبة ﻭلﻜل طالب مﻜانه ﺍلمحدد ﺍلمكتوب
عليه ﺍسمه ﻭرقم جلوسه.
 ﻭضع لوحات ﺍﺭشاﺩية للطالب لمعرفة ﺍماكن جلوسهم حتى يتم االستدالل عليها بسرعة وسهولة. تهيئة المناخ المناسب أثناء تادية االمتحانات من مراوح للتهوية – اعداد المقاعد والطاوالتالمناسبة.
 ﻭضع لوحات ﺍﺭشاﺩية للطالب لمعرفة ﺍلمخالفاﺕ ﺍالمتحانية ﺍلقانونية مثل حمل الكتب أو االوراقاو المحمول داخل اللجان اثناء تادية االمتحان.
ثانيا  :لجاﻥ اإلعداد والتنظيم (بعد ﺍنتهاء الكنتروالت من ﺍعمالها ﻭﺍعداد ﺍلنتائج لإلعالﻥ)
 تسليم الطالب رقم المرور واسم المستخدم للدخول على النظم المميكنة الستيفاء االستبياناتالخاصة برضا الطالب عن نظم القياس والتقويم الحديثة واالستبيانات الجودة.
 عندما ينتهى ﺍلﻜنترﻭل من رصد ﺍلنتائج ﻭتتم مرﺍجعتها وتطبيق قواعد ﺍلرﺃفة على الطالبوتدوين المالحظات ﺍلخاصة بكل ﻁالب.
 ﺍعالﻥ ﺍلنتائج المعدة ﻭﺭقيا ومدونة باجهزﺓ ﺍلحاسب ﺍآللى فى مﻜاﻥ ﻭﺍضح ﻁبقا لنظام وحدةالقياس والتقويم.
 يتم حصر الطالب ﺍلمنقولين إلى فرﻕ أعلى وكذالك الطالب ﺍلمنقولين بمواد تخلف ﻭﺍلطالبالراسبين ﻭحاالﺕ ﺍلفصل للطالب ﺍلمستنفيذين لمرﺍﺕ ﺍلرسوب ﻭﺍلذين يستحقون ﺩخول ﺍالمتحاﻥ
من ﺍلخاﺭﺝ.
 إعداد ﺍجرﺍءﺍﺕ ﺍلتخرﺝ لطالب ﺍلفرقة ﺍلرﺍبعة ﺍلناجحين منهم. ﺍلراسبون فى ماﺩﺓ ﺍﻭ مادتين يتم إعداد جداول ﺍمتحاناﺕ لهم ﻭحصرهم واإلعداد إلمتحاناتالدور الثانى لهم.
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 ﺍلرﺩ على ﺍستفساﺭ الطالب عن نتيجته ﺍﻭ مضمونها ﻭكل ما يتعلق بها. مساعد الطالب فى التعرف على نتائجهم من خالل السجالت الورقية والرد على استفساراتهم. إعداد الشهادات المؤقتة والنهائية للخريجين للتعامل بها مع الجهات المختلفة.مهام المالحظين
.1التواجد فى مقار الجان األمتحانية المكلفين بالمالحظة قبل الموعد المحدد لبدء األمتحان بنصف
ساعة على األقل لتسلم أوراق اإلجابة ومعرفة المكان المخصص واى تعليمات أخرى.
.2مساعدة الطالب فى تحديد أماكنهم فى قاعة االمتحانات.
.3يقوم بالمالحظة فى الجزء المخصص له حتى نهاية الفترة المحددة لالمتحان.
.4التاكد من ان الطالب ال يحملون معهم كتب أو مذكرات أو هواتف محمولة.
.5توزيع كراسات اإلجابةعلى الطالب قبل بدء االمتحان.
.6استالم أوراق االسئلة من المراقب وتوزيعها عند بدء االمتحان واعادة الفائض منها إلى المراقب.
 .7التأكد من شخصية الطالب ومكان جلوسه ومطابقة اسمه ورقم الجلوس على البيانات المكتوبة
على ظهر كراسة اإلجابة.
.8معاونة مراقب اللجنة فى حصر الحضور والغياب وتحرير استمارات الغياب.
 .9العمل على منع الغش أو محاولة الغش واخطار المراقب عند ضبط حالة غش أو محاولة فيه او
الكالم والتصرف فى هدوء تام طبقا الى قانون تنظيم الجامعات.
 .10الحصول على توقيع الطالب عند تسليم ورقة اإلجابة الخاصة به على الكشوف المعدة لذلك
وبعد التاكد من سالمتها واستيفاء كافة البيانات.
 .11تسليم اوراق اإلجابة مرتبة فى نهاية االمتحان إلى مسئول الكنترول وكشوف توقيعات الطالب
واحصائية الحضور والغياب.
 .12إبالغ مراقب اللحنة بشان الطالب الذين يحتاجون للرعاية الطبية.
 .13اتمام ما يكلفهم به المراقبون أو رئيس اللجنة من أعمال.
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ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍلعمالة المعاونة
 .1فرش األماكن مع مناسباتها لراحة الطالب طبقا الى النظم واللوائح.
 .2تخصيص عامل لحفظ الممتلكات الشخصية للطالب خارج لجان االمتحان.
 .3الحفاظ على الهدوء اثناء تقديم الخدمة داخل اللجان من تمريض او ما شابة.
 .4توفير التهوية واألضاءه المناسبة فى قاعات األمتحان.
 .5توفير مياه الشرب للطالب و اإللتزام بقواعد الصحة العامة.
 .6متابعة نظافة المكان.
 .7اإللتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مهام.

مهام آمن الكلية أو المعهد باإلمتحانـات- :
 .1يتولى العاملون بقطاع اآلمن مسئولية اإلشراف على أعمال اآلمن والحراسة للجان اإلمتحانات
والكنترول ويخصص  2مشرف أمن أو فرد أمن لكل  ( 200مائتين ) طالب لحراسة أماكن
االمتحانات بحد أدنى  ( 2إثنين ) لكل لجنة وفقاً لترشيح السيد مدير اآلمن الجامعى .

 .2تأمين مقار انعقاد اإلمتحانات ومنع دخول أى شخص ليس له آية صلة باٌإلمتحانات
 .3تأمين وصول أوراق األسئلة إلى مقار اللجان اإلمتحانية

 .4تأمين تسليم أوراق اإلجابة من لجان اٌمتحان إللى أماكن التصحيح
 .5حراسة لجان التصحيح والكنتروالت على مدار االربع والعشرون ساعة
 .6الحفاظ على سالمة الطالب وجميع المعنيين أثناء االمتحانات

الجان الطبية

 تشﻜيل لجاﻥ ﻁبية للتواجد اثناء عقد ﺍالمتحاناﺕ للقيام بالمهام اآلتية -: .1التواجد طول فترة االمتحان
 .2عمل اإلسعافات األولية للطالب داخل اللجنة
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 .3فحص الطالب الذين تسوء حالتهم وتقرير عدم تمكن الطالب من تكملة االمتحان وفى هذه
الحالة يحرر مراقب اللجنة تقريرآ بذلك يوقعه الطبيب ورئيس اللجنة تمهيدآ إلتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتشكيل لجنة طبية على وجه السرعة بمعرفة أ.د /المشرف العام على إدارة الشئون
الطبية بالجامعة لكي تقرر موقف الطالب من عدم استكمال االمتحان وإمكانية احتساب ذلك
عذرآ مرضيا من عدمه
 .4فى حالة غياب طبيب اللجنة أو عدم تواجده فى مقر لجان االمتحان يبلغ السيد أ.د /نائب
رئيس الجامع لشئون التعليم والطالب والسيد أ.د /المشرف العام على إدارة الشئون الطبية
بالجامعة بذلك إلتخاذ الالزم .

الطباعة -:
خطوات ﻁباعة ﺍالمتحاﻥ ﻭﺍلشروط التى يجب مراعاتها -:
 تطبع جميع ﺍالمتحاناﺕ بمطابع كلياﺕ ومعاهد ﺍلجامعة ﻭال يسمح بطبعتها في ﺃﻱ مطبعة التنسيق وحجز موعد مسبق مع المطبعة . االمتحان األصل الذى يستخدم يجب ان يكون على درجة عالية من الوضوح ويتم المراجعه جيدامن اللجنة االمتحانية
 وجود بيانات احصائية بالمطبعة بعدد الطالب بالفرق المختلفة والتخلفات ومن الخارج يجب وضع االمتحان االصل بدخل حافظة او مظروف غير شفاف وال يخرج اإل عند البداية فىالطباعة
 ال يسمح بتواجد أى شخص آخر داخل غرف الطباعة سوى فنى المطبعة حتى االنتهاء من الطبع ال بد من ﺇغالﻕ باﺏ غرفة الطبع من ﺍلداخل قبل ﺍلبدء في ﻁبع ﺍالمتحاﻥ -التاكد من عدم ترك االمتحان األصل على السطح الزجاجى لماكينة التطوير
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 في حالة ﺇﺯﺍلة جزء من ﺍألسئلة ﺃﻭ عدم وضوح ﺍلصورة ال بد من ﺇعدام هذه ﺍلنسخة في جهاﺯتقطيع ﺍلوﺭﻕ ﺃﻭحفظها فى مظروف ﻭغلقه بشريط الصق وإلبد من ﺍلتوقيع علية
 يجب اضافة زيادة فى عدد الورقة حوالى  %5على عدد األوراق المطلوبة اثناء عملية الطبع لالمتحاﻥ البد من سحب كل فترﺓ ﻭﺭقة ﻭترﺍجع للتأكد من وضوح الطبعلالطمئنان باال تكون بعض ﺍألﻭﺭﺍﻕ غير ﻭﺍضحة بسبب قلة ﺍلحبر ﺍﻭ ﺃﻯ سبب ﺁخر
 يتم مرﺍجعة ﻭﺭقه من ﺍالمتحاﻥ ﻭيتم ﺍلتأكد من ﺍﻥ الطبع سليم ﻭﻭﺍضح وعند اكتشاف اى كلمة اورقم غير واضح تسحب او يتم التصحيح بقلم احمر ويكتب نسخة مصححة ويوقع
 فى حالة ﻭضع نسخة مصححة ﺩﺍخل ﺍلمظروف تكتب علية من ﺍلخاﺭﺝ عباﺭﺓ توجد نسخةمصححة ( حتى يستطيع رئيس ﺍللجنة ﺍعالﻥ ﺍلتصويب على ﺍلطالب بعد توزيع ﺍالﻭﺭﺍﻕ مباشرﺓ
.
 يتم ﻭضع ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍالمتحاﻥ ﺩﺍخل مظروف مع ﺍلتأكد بأﻥ ﺍلمظروف سليم تماما ﻭغير مفكك ويغلقالمظروف بشريط الصق عريض ويتم التوقيع عدة مرات على امتداد الشريط اللصق بقلم حبر
 كتابة ﺍلبياناﺕ ﺍالساسية عن ﺍالمتحاﻥ على المظروف ﺍمتحاﻥ ﺩﻭﺭ  ......../ﺍسم ﺍلمقرﺭ /ﺍلﻜوﺩ ﺍلرقمى للمقرﺭ  /ﺍلفرقة  /تاﺭيخ ﺍالمتحاﻥ  /ﺍلساعة  /تشكيل ﺍللجنة  /عدد ساعاﺕ
ﺍالمتحاﻥ ﻭعدﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ والشعبة .......ويكتب اعلى المظروف نوعية االمتحان موضوعى او مقالى
او االثنين معآ
 قبل مغاﺩﺭﺓ حجرﺓ الطباعة يتم ﺍلتأكد من عدم ترﻙ إﻯ ﻭﺭقة من ﺍالمتحاﻥ ﺩﺍخل ﺍلحجرﺓقواعد المراجعة النهائية
 تقﻭﻡ ﺍالﺩﺍﺭﺓ ﺍلعامة لشئﻭﻥ ﺍلتعليﻡ ﻭﺍلﻁالﺏ بمﺭﺍجعة منح ﺍلﺩﺭجة ﺍلعلمية لمﺭحلة ﺍلبكالﻭﺭيﻭﺱﺃﻭ ﺍلليسانﺱ قبل ﺍعتماﺩها ويتم ارسال الوثائق التالية مع عضو الكنترول المسئول -:
 قﺭﺍﺭ ﺍلسيﺩ ﺍالستاﺫ ﺍلﺩكتﻭﺭ ﺭئيﺱ ﺍلجامعة بأسماء ﺍلناجحيﻥ ) خمﺱ نسخ. كشﻭﻑ تقﺩيﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺭجاﺕ ﻁالﺏ ﺍلبكالﻭﺭيﻭﺱ ﺃﻭ ﺍلليسانﺱ.28

 كشﻭﻑ تقﺩيﺭﺍﺕ ﺍلﻁالﺏ ﺍلناجحيﻥ في ﺍلبكالﻭﺭيﻭﺱ ﺃﻭ ﺍلليسانﺱ. نسخة مﻥ كشﻭﻑ تقﺩيﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺭجاﺕ ﻁالﺏ ﺍلبكلﻭﺭيﻭﺱ ﺃﻭ ﺍلليسانس ﺍلمعﺩﺓ بالكمبيوتر. في حالة ﻭجﻭﺩ ﻁالﺏ حاصليﻥ على مﺭتبة ﺍلشﺭﻑ يرسل كشﻑ يشمل ﺍالسﻡ و ﺍلتقﺩيﺭ ﺍلعاﻡ بكلفﺭقة بالكلية على ﺃال يقل ﺍلتقﺩيﺭ في ﺃﻱ فﺭقة مﻥ فﺭﻕ عن جيﺩ جﺩﺍ ﻭ ﺃال يكﻭﻥ قد ﺭسﺏ في ﺃﻱ
ﺍمتحاﻥ تقﺩﻡ له في ًﺍلﺩﺭﺍسة.
 ﺍحصائية لنتيجة ﺍالمتحاﻥ ﻭ تشمل ﺍلنسبة ﺍلمئﻭية للنجاﺡ ﻭ ﺃسماء ﺍلﻁالﺏ ﺍلعشرون ﺍألﻭﺍئلعلى ﺍلكلية.
 كشﻑ بأسماء ﺍلعشﺭﺓ ﺍألﻭﺍئل ﻭ تﺭتيبهﻡ على مستوى ﺍلكلية او المعهد ولكل شعبة على حﺩه -يتم ارسال خﻁاﺏ يتضمﻥ ﺃسماء ﺍلﻁالﺏ ﺍلناجحيﻥ بالفﺭقة ﺍلنهائية ﻭ ﺍلﺫيﻥ لﻡ يﺅﺩﻭﺍ ﺍلتﺭبية
ﺍلعسكﺭية ﺃﻭ ﺍلﻭﺍفﺩيﻥ منهﻡ ﻭ لﻡ يﺅﺩﻭﺍ ﺍلﺭسﻭﻡ ﺍلﺩﺭﺍسية ﺃﻭ ﺍلحاصليﻥ على شهاﺩﺍﺕ معاﺩلة ﻭ
لﻡ يتجاﻭﺯﻭﺍ ﺍالمتحاﻥ ﺍلتكميلي فى حالة وجودهم.
 نسخة مﻥ كشﻭﻑ ﺃسماء ﺍلﻁالﺏ ﺍلمتقﺩميﻥ لالمتحاﻥ ﺍلنهائي ﻭ ﺍلتي تﻡ ﺍعﺩﺍﺩها بمعﺭفة شئﻭﻥﺍلﻁالﺏ مﻥ ﻭﺍقع شهاﺩﺍﺕ ميالﺩ ﺍلﻁالﺏ ﻭ ﺫلﻙ على ﺍستماﺭﺓ به قﻭﺍعﺩ ﺍلمﺭﺍحعة ﺍلنهائية ﺍلتي
ﻁبقﺕ ﻭ بعﺩ ﺇقﺭﺍﺭه ( ًقﺭﺍﺭ ﺍللجنة ﺍلعامة للممتحنيﻥ مﻭضحا مﻥ مجلﺱ ﺍلكلية ).
ﺍمتحاناﺕ ﺍلنقل للفرق قبل النهائى
 يتم مراجعة النتائج للفرق قبل النهائى مع ﺃحﺩ ﺍلساﺩﺓ ﺍعضاء الكنترول للفرقة واإلدارة من خاللاالتى -:
 كشﻭﻑ ﺭصﺩ ﺍلﺩﺭجاﺕ ﻭ ﺍلتقﺩيﺭﺍﺕ لكل فﺭقة. صﻭﺭﺓ مﻥ كشﻭﻑ ﺍألعالﻥ. قﺭﺍﺭ ﺍللجنة ﺍلعامة للممتحني ين موضحا به قواعد المراجعة النهائية التى طبقت وبعد اقراره منمجلس الكلية.
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البــــــــــــــــــــــــــــــاب الثانى
إدارة عملية التقويم
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خطة سير االمتحانات بالجامعة
الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

أ -اجتماع المشرف العام على

مجلس الجامعة

المدة الزمنية
البداية

 -1التنظيم

-1تحديد

واالستعدادات

مواعيد

لالمتحان

االمتحانات

االمتحانات بالجامعة لتحديد مواعيد

النهاية

الفصل الدراسي االول
االسبوع الثانى من شهر نوفمبر

االمتحانات بالجامعة

الفصل الدراسي الثانى
االسبوع الثانى من شهر ابريل

-2جدول
األمتحانات

أ -اجتماع اللجنة العليا لتنظيم
االمتحانات بالكليات والمعاهد إلعداد
الجداول األولية " مقترح "

مجلس الكلية أو المعهد –
عميد الكلية او المعهد
وكالءالكلية او المعهد
لشئون الطالب
والدراسات العليا ,

الفصل الدراسي االول
االسبوع الثانى من شهر نوفمبر
الفصل الدراسي الثانى
االسبوع الثانى من شهر ابريل

روساء االقسام
ب -النشر واإلعالن للجداول فى
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عميد الكلية – شئون

االسبوع الثانى من

األسبوع الثالث من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

النهاية

صورته األولية للطالب (ورقى -

الطالب – مدير وحدة

شهر نوفمبر

شهر نوفمبر(

موقع الكلية أو المعهد)

التكنولوجي IT

( الفصل

الفصل الدراسي

الدراسي األول)

األول)

ج -استطالع اراء الطالب بمقترح

الطالب بجميع البرامج –

الجدول وتحديد المختص لتالقى

مسئول شئون الطالب

المقترحات والمدة المخصصة
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االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

شهر ابريل (

شهر ابريل (

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

االسبوع الثانى من

األسبوع الثالث من

شهر نوفمبر

شهر نوفمبر(

( الفصل

الفصل الدراسي

الدراسي األول)

األول)

االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

شهر ابريل (

شهر ابريل (

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

د -اعتماد الجداول النهائى واإلعالن

شئون الطالب – مدير

والنشر من خالل لوحات بشئون

وحدة التكنولوجي IT

المدة الزمنية
البداية
الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع االخير من

وتجهيز

األسبوع األول من

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

الطالب واالقسام العلمية والموقع

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

االلكترونى

األول)

الثاني)

األسبوع االخير من

-3تشكيل

النهاية

أ -اإلعالن عن معايير اختيار
روساء الكنتروالت واالعضاء –
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مجلس الكليه او المعهد
– ووكالء الكلية او

األسبوع األول من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

االسبوع الثانى من
شهر نوفمبر

األسبوع الثالث من
شهر نوفمبر(

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

الكنتروالت
(توفير الموارد

النهاية

رؤساء اللجان – المراقبين –

المعهد – روساء

( الفصل

الفصل الدراسي

المالحظين

األقسام

الدراسي األول)

األول)

البشرية

االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

والمادية

شهر ابريل (

شهر ابريل (

بالكنتروالت)

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

ب-تحديد رؤساء الكنتروالت واالعضاء
ورؤساء اللجان والمراقبين وفقآ
لمعايير اإلختيار واعتمادها

مجلس الكليه او المعهد
-

األسبوع االخير من
شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

الثاني)

األسبوع االخير من
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األسبوع األول من

األسبوع األول من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

ج -إعال ن تشكيل الكنتروالت والمهام

مجلس الكليه او المعهد

المدة الزمنية
البداية
الثاني)

األسبوع االخير من

النهاية
الثاني)

األسبوع األ ول من

الوظيفية واالجراءات التى يجب

 -مختص وحدة

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

اتباعها لحسن سير العمل

التكنولوجى IT

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

الثاني)

بالكنتروالت

األسبوع االخير من

د-تجهيز الكنتروالت بأوراق اإلجابة
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عميد الكلية أو المعهد–

األسبوع األول من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

النهاية

التقليدية والمميكنة وكراسات التسليم

وكالء الكلية أو المعهد

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

والتسلم وختم الكنترول

لشئون التعليم والطالب

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

والدراسات العليا روساء

األول)

األول)

واعضاء الكنتروالت

-4إعداد

أ -حصر اعداد الطالب بالمؤسسة

عميد الكلية او المعهد –

األسبوع األول من

األسبوع االثاني

شهر مايو(

من شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

االسبوع الثانى من

األسبوع الثالث من

وتجهيز

وحصر االحتياجات من القاعات

شئون الطالب – امين

شهر نوفمبر

شهر نوفمبر(

القاعات

والمدرجات ودراسة مدى التناسب

الكلية او المعهد

( الفصل

الفصل الدراسي

االمتحانية

طبقا الى المعايير المعتمدة من

الدراسي األول)

األول)

طبقا للمعايير

الجامعة بعدد الطالب طبقا الى

المعتمدة

مساحة كل قاعة
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االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

شهر ابريل (

شهر ابريل (

الهدف

األنشطة

المخرج

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

ب-

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

عمل خرائط توزيع اللجان و عميد الكلية ووكالء الكلية األسبوع االخير من
لشئون

شهر نوفمبر(

والدراسات

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

مراجعة مدى مناسبة التوزيع طبقا

او

للمعايير المعتمدة و اعتماد مقر

الطالب

اللجان االمتحانية والنشر وإعالم

العليا وامين الكلية او

للطالب

المعهد ومدير شئون
ومدير

أمن

المؤسسة

ج -إستخراج بطاقة دخول االمتحان
لكل طالب موضح بها اإلسم – رقم
الجلوس ويوضع عليها صورة
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العميد

ووكيل

األسبوع األول من
شهر ديسمبر(

المعهد

الطالب

النهاية

األسبوع االخير من

األسبوع األول من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

الكلية األسبوع االخير من

األسبوع األول من

لشئون الطالب ووحدة

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

شئون

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الجودة

-

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

للطالب للتاكد من شخصيته أثناء

الطالب

اإلمتحان

األول)
األسبوع االخير من

-تسليم الطالب كلمة المرور واسم

النهاية
األول)
األسبوع األول من

شهر ابريل(

شهر مايو(

المستخدم للدخول على النظم

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

المميكنة الستيفاء االستبيانات

الثاني)

الثاني)

بجودة العملية التعليمية
و -فرش األماكن مع مناسباتها لراحة
الطالب طبقا الى النظم واللوائح

العمالة المعاونة

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من
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األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

ى-لصق كروت أرقام الجلوس

شئون الطالب أو

المدة الزمنية
البداية
الثاني)

تشكيل فريق

الثاني)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

واللوحات اإلرشادية ألرقام اللجان

الدراسات العليا طبقا

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

داخل وخارج كل لجنة

الى التخصص

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من

-5اعتماد

النهاية

أ-حصر احتياجات الكلية او المعهد من
أعمال المالحظة

المالحظين
والتوعية بالمهام
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وكيل الكلية او المعهد –

األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

االسبوع الثانى من

األسبوع الثالث من

إدارة شئون الطالب –

شهر نوفمبر

شهر نوفمبر(

امين الكلية او المعهد

( الفصل

الفصل الدراسي

الدراسي األول)

األول)

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

ب-مخاطبة الجامعة بوجود فائض او

عميد الكلية او المعهد –

عجز لسد االحتياجات أو الدعم

أمين عام الجامعة

لكليات معاهد االخرى بالجامعة

ج-إعداد كشوف المالحظة واعتمادها
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عميد الكلية او المعهد -

المدة الزمنية
البداية

النهاية

االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

شهر ابريل (

شهر ابريل (

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

االسبوع الثانى من

األسبوع الثالث من

شهر نوفمبر

شهر نوفمبر(

( الفصل

الفصل الدراسي

الدراسي األول)

األول)

االسبوع الثانى من

االسبوع الثالث من

شهر ابريل (

شهر ابريل (

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية
شئون الطالب

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من

د -االعالن والنشر للمالحظين بالمهام
المكلفون بها

وكالء الكلية او المعهد

األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

لشئون التعليم والطالب

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

والدراسات العليا –

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

وحدة الجودة

األول)

األول)

األسبوع األول من
شهر مايو(
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النهاية

األسبوع الثاني من
شهر مايو(

المخرج

الهدف

األنشطة

مسئول التنفيذ

أ-اعتماد تشكيل لجان االمتحانات

مجلس الكلية او المعهد –

المدة الزمنية
البداية

-2ضبط جودة

-1

تطبيق

اداء

اختبارات عالية

اإلمتحانات

الجودة

روساء االقسام

والنشر واإلعالن

النهاية

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

ب-تسليم االمتحانات ومراجعتها من

أعضاء هيئة التدريس

األسبوع الثاني من

اللجنة المعتمدة باألقسام طبقا الى

باللجان االمتحانية

شهر ديسمبر(

شهر يناير(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

ق اررات مجلس الجامعة وشروط
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األسبوع الثاني من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

األول)

وضع الورقة االمتحانية

األسبوع األول من

ج -طبع اإلمتحان فى الموعد المحدد

أعضاء هيئة التدريس

النهاية
األول)
األسبوع األول من

شهر مايو(

شهر يونيو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع الثاني من

األسبوع الثاني من

والتسليم واستيفاء جميع البيانات

شهر ديسمبر(

شهر يناير(

المطلوبة على المظروف

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من
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األسبوع األول من

شهر مايو(

شهر يونيو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

د-تسليم درجات اعمال السنة

أعضاء هيئة التدريس –

ومنتصف الفصل والشفوى

روساء االقسام

المدة الزمنية
البداية

النهاية

األسبوع الثاني من

األسبوع الثاني من

شهر ديسمبر(

شهر يناير(

واالكلينيكى طبقا الى اللوائح وطبيعة

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الكلية او المعهد قبل البداء فى

األول)

األول)

االمتحان النهائى

األسبوع األول من

ه-إعداد تقرير عن مدى االلتزام
بالمواصفات جودة الورقة اإلمتحانية

وحدة الجودة – وحدة
القياس والتقويم

األسبوع األول من

شهر مايو(

شهر يونيو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األخير من

األسبوع الثاني من

شهر يناير(

شهر فبراير(

من حيث الموضوع والمضمون

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

طبقا للمعايير المعتمدة

األول)

األول)

األسبوع األول من
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األسبوع األخير

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

و-مخاطبة روساء االقسام بنتائج

وحدة القياس والتقويم –

بتحليل االمتحانات للعرض والرد

روساء االقسام العلمية

المدة الزمنية
البداية

النهاية

شهر يوليو(

من شهر

الفصل الدراسي

يوليو( الفصل

الثاني)

الدراسي
الثاني)

األسبوع األخير من

األسبوع الثاني من

شهر يناير(

شهر فبراير(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من

األسبوع األخير

شهر يوليو(

من شهر

الفصل الدراسي

يوليو( الفصل

الثاني)

الدراسي
الثاني)
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الهدف

األنشطة

المخرج

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

النهاية

األسبوع الثاني من

األسبوع الثالث من

مناخ آمن

النظام والمراقبة بخطورة حيازة

لشئون التعليم والطالب

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

لالمتحانات

مغلقا
الهاتف المحمول حتى لو كان ً

والدراسات العليا-

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

روساء اللجان –

األول)

األول)

-2

توفير

أ-

توعية الطالب من خالل لجان

وكذا أي أجهزة تكنولوجية من
شأنها تسهيل عملية الغش أو

وكالء الكلية او المعهد

المراقبين

المساعدة عليه

ب-

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الد ارسي

الثاني)

الثاني)

تركيب كاميرات بلجان سير

عميد الكلية أو المعهد–

األسبوع الثاني من

األسبوع الثاني من

االمتحانات من أجل تأمين أعمال

أمين الكلية او المعهد

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

االمتحانات

األسبوع الثاني من
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األسبوع الثاني من

الهدف

األنشطة

المخرج

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

ت -توفير

العصا

اإللكترونية

رئيس الجامعة – امين

النهاية

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع الثاني من

األسبوع الثاني من

المخصصة للكشف عن أجهزة

عام الجامعة –

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

المعادن والهواتف المحمولة بلجان

المشتريات

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

سير االمتحان

األسبوع الثاني من

ج -تحديد العاملون بقطاع آالمن
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آمن الكلية أو المعهد–

األسبوع الثاني من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع الثاني من

األسبوع الثاني من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

والحراسة للجان والنشر والتوعية

آمن الجامعة

بالمهام المنوطة لهم

شهر نوفمبر(

شهر ديسمبر(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع الثاني من

د-وجود خطة إلدارة االزمات قبل واثناء
عقد االمتحانات

األسبوع الثاني من

شهر ابريل(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

وحدة االزمات والكوارث –

األسبوع الثاني من

اعضاء هيئة التدريس

شهر نوفمبر(

من شهر

– عميد الكلية

الفصل الدراسي

نوفمبر( الفصل

األول)

الدراسي األول)

األسبوع الثاني من
شهر ابريل(
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النهاية

األسبوع اإلخير

األسبوع األخير
من شهر

الهدف

المخرج

األنشطة

مسئول التنفيذ

-3توافر لجنة

أ -تشكيل رؤساء اللجان والمراقبين

وحدة الجودة – مجلس

المدة الزمنية
البداية

النهاية

الفصل الدراسي

ابريل( الفصل

الثاني)

الدراسي
الثاني)

لإلشراف

وفقآ

والمتابعة

المنوطة لهم

وضبط
الجودة

ب-

للمعايير

وإعالن

المهام

مراقبة حسن سير االمتحانات

باللجان والعمل على منع الغش او
الشروع فيه وتوعية

الطالب

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

الكلية – وحدة القياس

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

والتقويم

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

بخطورة حيازة الهاتف المحمول

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

مغلقا و أي أجهزة
حتى لو كان
ً

الثاني)

الثاني)

تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية

الغش أو المساعدة عليه
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الهدف

األنشطة

المخرج

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

ت-

النهاية

تخصيص مكتب لالستعالمات

يقوم بمساعد الطالب على تحديد
إماكن اللجان والقاعات
ث-

فتح

االمتحان

مظاريف

وتسليمها للتوزيع على الطالب
ج-

إعداد

تقرير

يومى

عن

االمتحانات
-3توفير الرعاية
الصحية
والدعم
للطالب

-1

توفير

الدعم المعنوى

أ -وجود أساتذة المادة داخل اللجان

أعضاء هيئة التدريس

بداية األمتحانات (

نهاية األمتحانات

لإلجابة عن استفسارات الطالب التي

طبقا الى جدول

الفصل الدراسي

( الفصل

تخص المادة ،وحل أي مشكالت قد

االمتحانات

األول و الثاني)

الدراسي األول

تواجه

الطالب

وتعوق

أدائهم

لالمتحانات
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و الثاني)

الهدف

المخرج

-2توفير الدعم

األنشطة

أ-

المؤسسة

تحدد

مسئول التنفيذ

اإلحتياجات

للطالب

ومتطلباتها من مبنى مجهز  ,قاعات

االحتياجات

معدة فى أدوار أرضية  ,دورات مياه

الخاصة

عميد الكلية – روساء
الكنتروالت

المدة الزمنية
البداية

النهاية

بداية األمتحانات (

نهاية األمتحانات

الفصل الدراسي

( الفصل

األول و الثاني)

الدراسي األول
و الثاني)

خاصة مجهزة
ب -توفير اعضاء الفريق المعهود
إلية بتقديم الخدمات المالئمة للكتابة
للطالب

المصابين

والمكفوفين

باإلمتحانات طبقا الى الشروط المعتمدة
من الجامعة .
-3توفير الرعاية أ-تواجد سيارات إسعاف وأطقم طبية
الصحية

عميد الكلية او المعهد -

بداية األمتحانات

نهاية األمتحانات

مجهزة لمواجهة أي مشكالت صحية

اللجنة الطبية –

( الفصل

األمتحانات (

طارئة للطالب

مستشفى الجامعة

الدراسي األول و

الفصل الدراسي

الثاني)

األول و الثاني)
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الهدف

المخرج

-4إعالن نتائج

-1ضبط جودة

التقويم

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية

النهاية

األسبوع األول من

األسبوع الثاني من

التصحيح

تصحيح ورقة اإلجابة التقليدية " أكثر

واالعضاء – اعضاء

شهر ديسمبر(

شهر ديسمبر(

وإعالن

من مصحح  ,توافر نموذج اجابة عند

هيئة التدريس

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

النتائج

عمليات

األول)

األول)

أ -وجود

التصحيح

ارشادات

"

واضحة

وتطبيق

لعملية

رؤساء الكنتروالت

التصحيح التقليدى
ب-

األسبوع األول من
االلكترونى

التصحيح

لالختبارات الموضوعية

ت -مراجعة الدرجات بعد التصحيح
والرصد

رؤساء الكنتروالت
واالعضاء
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األسبوع الثاني من

شهر مايو(

شهر مايو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

بعد تسليم األوراق

بعد تسليم األوراق

المصححة

المصححة

للكنترول (

للكنترول (

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول و الثاني)

األول و الثاني)

الهدف

األنشطة

مسئول التنفيذ

المخرج

ث -رفع اعمال الرصد للنتائج على

مسئول نظام ابن الهيثم

النظم المميكنة " ابن الهيثم "

ج-

طباعة

نسخة

من النتائج

والمراجعة والتدقيق

بالكنترول

رؤساء الكنتروالت
واالعضاء

المدة الزمنية
البداية

النهاية

بعد رصد درجات

بعد رصد درجات

األوراق

األوراق

المصححة

المصححة

للكنترول (

للكنترول (

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول و الثاني)

األول و الثاني)

األسبوع األخير من

األسبوع األول من

شهر يناير(

شهر فبراير(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األخير من
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األسبوع األول من

شهر يونيو(

شهر يوليو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

الهدف

األنشطة

المخرج

ح-

مسئول التنفيذ

المراجعة النهائية للنتائج من

اللجنة العليا بالكلية أو المعهد
وباالدارة

العامة

لشئون

الطالب

بالجامعة

اللجنة العليا بالكلية أو

المدة الزمنية
البداية

النهاية

األسبوع األخير من

األسبوع األول من

المعهد  -االدارة العامة

شهر يناير(

شهر فبراير(

لشئون الطالب

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

بالجامعة

األول)

األول)

األسبوع األخير من

خ-

رفع النتائج لعميد الكلية أو

المعهد العتماد النتائج واالعالن

رئيس الجامعة – نائب

شهر يونيو(

شهر يوليو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األخير من

األسبوع األول من

رئيس الجامعة

شهر يناير(

شهر فبراير(

المختص – عميد

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الكلية – رئيس

األول)

األول)

الكنترول – اعضاء
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األسبوع األول من

األسبوع األخير من

األسبوع األول من

الهدف

المخرج

األنشطة

المدة الزمنية

مسئول التنفيذ
البداية
الكنترول

د -إعالن النتائج على موقع الجامعة
وخالل شئون الطالب ومن
خالل الموبيل

مسئول النظام الفارابى –
شئون الطالب

شهر يونيو(

شهر يوليو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

األسبوع األخير من

األسبوع األول من

شهر يناير(

شهر فبراير(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول)

األول)

األسبوع األخير من
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النهاية

األسبوع األول من

شهر يونيو(

شهر يوليو(

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الثاني)

الثاني)

مراحل سير االمتحان

اوآل  :مرحلة اإلعداد لالمتحانات

-1

إعداد البيانات اإلحصائية بعدد طالب كل مستوى وكل مقرر على

-2

حصرعدد الطالب الذين سيتقدمون لإلمتحان فى كل مقرر على

-3

إعداد كشوف توقيع الطالب بالحضور لإلمتحان.

بجميع الشعب.

حدة من واقع كشوف شئون الطالب.

-4

اإلعداد والتنظيم إلعمال االمتحان ( تجهيز كراسات اإلجابة

التقليدية والمميكنة – ختمها بشعار الكلية ورئيس الكنترول والفرقة

الدراسية ).

ثانيا  :مرحلة أعمال اإلمتحانات

-1

التواجد فى اللجان قبل موعد انعقاد االمتحان بحوالى  30دقيقة

-2

التواجد الدائم باللجان طوال فترة اإلمتحان.

الستيالم اوراق اإلمتحانات وأوراق اإلجابة فى أظرف محكمة الغلق.

-3

عدم السماح الي طالب بالخروج بعد نصف ساعة من بداية

اإلمتحان.

-4

التأكد من عدم وجود المحمول مع آي طالب داخل اللجان ولو كان

مغلقآ.
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-5

بعد مرور ساعة من بدء اإلمتحان يقوم آحد اعضاء الكنترول

بحصر الغياب واستالم كراسات اإلجابة الزائدة وتسلم بعد ذلك إلى رئيس

الكنترول.

-6

عدم السماح ألى طالب بالخروج من االمتحان قبل مضي مدة ال

-7

استالم كراسات اإلجابة من السادة المالحظين وتسليمها لرئيس

تقل عن نصف زمن اإلمتحان.

الكنترول.

ثالثا مرحلة التصحيح ( قواعد التصحيح )
قواعد تصحيح األسئلة المقالية
 يتم التصحيح األسئلة وفقآ لنموذج اإلجابة المعد من قبل أستاذ /أساتذة المادة ووفقآ للمادة العلمية التى تم تدريسها للطالب.
 يفضل أن يقوم المصحح بتصحيح عينة عشوائية من أوراقاإلجابات بآخذ عدد معين من األوراق من كل مجموعة وخاصة فى
اإلعداد التى تزيد عن خمسين ورقة وذلك من أجل :
.1

التأكد من المستوى العام ألداء الطالب لالمتحان بصفة عامة.

.2

التاكد من عدم وجود أخطاء شائعة باالمتحانات وليس سوء فهم
للسؤال.

.3

التاكد من موضوعية توزيع الدرجات على االسئلة وعلى خطوات كل
إجابة.
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.4

يقرر المصحح ما اذا كان األمر يحتاج إعادة النظر فى توزيع
الدرجات لكل سؤال او الدرجات المخصصة لكل خطوة من كل سؤال
مع مراعاة عدم االختالف الكبير بين ما إعلن للطالب فى ورقة
االسئلة عن درجات كل سؤال وما قد يضطر المصحح إلى تعديله.

.5

قد يضطر المصحح بناء على تصحيح العينة العشوائية أن يقر مدى
صعوبة بعض األسئلة ومدى السهولة فى أسئلة أخرى وذلك دون
إعادة توزيع الدرجات المخصصة لكل سؤال.

.6

بعد االنتهاء من الخطوات السابقة يمكن البدء فى تصحيح جميع
الكراسات اإلجابة مع مراعاة إعادة تصحيح أوراق العينة العشوائية
فى ضوء ما يستجد بالخطوات من الثالثة الى السادسة.

.7

وضع عالمة واضحة على كل صفحة تدل على ان المصحح قد رآها
وقام بالتصحيح ما بها من إجابات وان تشطب بالقلم األحمر
الصفحات الفارغة التى يتركها الطالب سواء فى وسط الكراسة بين
اإلجابات او فى نهايتها أو حتى أول الكراسة كما توضع عالمة
تعجب على اإلجابات الغير واضحة وعالمات استفهام على اإلجابات
التى ليس بها صلة بالمطلوب.

.8

وضع المصحح عالمة تدل على وجود خطأ فى اإلجابات على الجزء
الذى يحتوى على هذا الخطأ والذى يوضح اسباب خصم درجات
الطالب.
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.9

وضع الدرجة الكلية الحاصل عليها الطالب فى كل سؤال فى مكان
واضح فى بداية السؤال وتدوين الدرجات لكل خطوة بقدر االمكان.

 .10تصحيح االسئلة يكون لألجزاء غير المشطوبة أو أى اإلجابات التى
قد يكون الطالب قام بشطبها أثناء.
 .11تسجيل درجة كل سؤال فور تصحيحه على غالف كراسة اإلجابات
فى الجدول الذى يوضح رقم السؤال والدرجة.
 .12فى حالة تعدد المصححين لورقة اإلجابات يجب أن يقوم شخص
واحد بتصحيح السؤال الواحد فى جميع الكراسات لضمان العدالة.
 .13يجب التاكد فى نهاية التصحيح من أن جميع صفحات كراسة
اإلجابات تم التعليم عليها بخط إحمر بطول الصفحة مما يعنى إتمام
التصحيح والتاكد من تسجيل جميع الدرجات على الغالف.
 .14يقوم المصححون بعد االنتهاء من التصحيح بتحليل نتيجة االمتحان
إحصائيا واتخاذ.
 .15يجب ان يكون المصح فى حالة صحية وذهنية وبدنية سليمة وعلى
درجة عالية من التركيز أثناء التصحيح.
 .16البد ان يكون التصحيح فى مكانم آمن وهادئ وال يسمح ألى شخص
بدخول حجرة التصحيح أثناء القيام بهذا العمل.
 .17إذا لم يكتمل التصحيح الى اى اسباب يجب عند العودة النظر
لإلجابات السابقة من اولها مرة اخرى وعدم االستكمال المباشر.
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 .18اذا تم اكتشاف أى جديد فى إجابة إي سؤال بما يتطلب تغيير فى
مقاييس التقييم الموضوعة مسبقا فالبد من مراجعة كل الكراسات
السابقة تصحيحها من تطبيق نفس المقاييس الجديدة على إجابات
ذات السؤال.
 .19يتم التوقيع على كراسة اإلجابة من قبل لجنة التصحيح المعتمدة من
مجالس األقسام.
قواعد تصحيح األسئلة الموضوعية
 تفرز أوراق اإلجابة وجمع الصور االختبارية وتصنيفها ( مراجعة رمز /رقم الصورة االختبارية  ,حصر أعداد أوراق اإلجابة االلكترونية لكل
صورة ومراجعتها مع كراسات األسئلة  ,مراجعة البيانات ودقة تظليل
اإلجابات وفرز األوراق التى تحتاج إلى تصحيح يدوي وغير ذلك ).
 يتم إعداد نموذج اإلجابة فى الورقة اإللكترونية وادخالها إلى ماكينةالتصحيح ( فى حالة وجود صور اختباريه متنوعة يراعى أهمية التأكد
من ورقة اإلجابة ومطابقتها للنموذج ).
 مراجعة التصحيح اال لكترونى من خالل الحاسب اآللى واستدعاء أستاذالمادة إذا تطلب األمر.
 يتم اختبار عينة من أوراق اإلجابة وتصحيحها يدويآ ومضاهاة الدرجةمن نتائج الدرجات المصححة الكترونيآ للتأكد من صحتها.
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 تحديد المواد التى تحتاج إلى معامل (  ) Factorلتعديل الدرجة تبعالقوانين ولوائح الكلية أو المعهد بالبرامج.
 تسلم أوراق اإلجابة االلكترونية بعد تقدير الدرجات إلى الكنتروالتالمعنية.
 يتم إعداد قائمة بالدرجات وتسليمها للكنترول المختص.

االمتحانات العملية

o

تمثل االمتحانات العملية نسبة محددة من درجات كل مقرر تبعآ لألئحة
بالكلية أو المعهد والقسم العلمى

o

تحدد إدارة الكلية او المعهد الفترة الزمنية المتاح فيها غجراء االمتحانات
العملية

o

يقوم كل قسم بإعداد الجداول الخاص به

o

تشكل األقسام لجان االختبارت العملية بما ال يقل عن اثنين من أعضاء
هيئة التدريس للمادة فى كل لجنة ويفضل لجنة ثالثية

o

يقسم الطالب على عدد اللجان بما ال يتعدى  5طالب لكل لجنة

o

يضع كل ممتحن درجته فى كشف منفصل ثم يسحب متوسط درجات
أعضاء اللجنة لكل طالب

o

يتم رصد درجات االمتحانات باللغة العربية ،وأرقام صحيحة فى كشوف
الرصد الخاصة بكل مقرر ومراجعتها

o

تسلم الكشوف إلى الكنترول المختص قبل االمتحانات النظرية

62

يتابع السادة رؤساء األقسام إعالم نتائج االمتحانات العملية قبل بداية

o

االمتحانات النظرية إلتاحة الفرصة للطالب لمعرفة درجاتهم
ومراجعتها
-

االمتحانات األكلينيكية
 تشكل األقسام لجنة امتحانيه من عضوين على األقل يقوم كل منهمبوضع درجة الطالب حسب تقييمه ثم يؤخذ المتوسط ويرصد
للطالب
 يقسم الطالب على عدد اللجان بما ال يتعدى على  5طالب لكللجنة
 يتم عمل قرعة بمحضر بحضور مندوبين وكذلك عن أعضاء هيئةالتدريس لتوزيع الطالب على الجان وتسجيل نتيجة التوزيع فى
المحضر الذى يوقع من مندوبى الطالب وكذلك من مندوبي أعضاء
هيئة التدريس
 يحدد زمن موحد لالختبار يتم اإللتزام به لجميع الطالب ويتم ضبطةبساعة ايقاف
 يتم تصوير  %25على األقل من االختبارات اإلكلينيكيةالموضوعية الخاصة بكل قسم الستخدامها فيما يلى :
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 استخدام المواد العلمية المصورة كتغذية راجعة للسادة أعضاء هيئةالتدريس لتعرف على أخطائهم فى األداء وكذلك الطالب الذين أدوا
االختبارات
 استخدام المواد المصورة لتدريب السادة أعضاء هيئة التدريسومعاونيهم على االمتحانات
 استخدام المواد العلمية المصورة لتدريب الطالب المستجدينللتعرف على ماهية هذا النوع من االختبارات
االمتحانات الشفوية
 تشكل األقسام العلمية لجان االختبارات الشفهية بما ال يقل عن
اثنين من أعضاء هيئة التدريس للمادة فى كل لجنة ،ويفضل لجنة
ثالثية من القسم المختص ،ويمكن االستعانة بأعضاء هيئة
التدريس من خارج الكلية او المعهد بشرط التخصص
 يتم عمل كروت تشمل متنوعة تغطى محتوى المنهج الدراسي
وتكون موحد لجميع لجان الشفهي ومطبوعة بطباعة الكترونية
واضحة
 يتم عمل قرعة بمحضر بحضور مندوبين عن الطالب وكذلك
أعضاء هيئة التدريس لتوزيع الطالب على اللجان وتسجيل نتيجة
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التوزيع فى المحضر الذى يوقع من مندوبى الطالب وكذلك من
مندوبي أعضاء هيئة التدريس
 وضع نظام موحد لعدد الكروت المطلوب من الطالب اإلجابة عليها
 ،وكذلك قواعد محددة لتغيير إداة اذا طلب الطالب ذلك مردود على
الدرجة
 يضع كل ممتحن درحته فى كشف منفصل ثم يحسب متوسط
درجات أعضاء اللجنة لكل طالب
 يتم رصد درجات االمتحانات باللغة العربية وأرقام صحيحة فى
كشوف الرصد الخاصة بكل مقرر ومراجعتها
 تسلم الكشوف إلى الكنترول المختص قبل االمتحانات النظرية
 تمثل االمتحانات الشفوي نسبة من نتائج التقيم طبقا الى اللوائح
بالكليات والمعاهد .
 يقوم السادة رؤساء االقسام باإلعالن عن النتائج قبل االمتحانات
النظرية التاحة الفرصة للطالب لمعرفة درجاتهن ومراجعتها
 لن تقبل أية تظلمات من نتائج االمتحانات الشفوية أو العملية بعد
بداية االمتحانات النظرية شرط إعالن الدرجات للطالب
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رابعآ  :مرحلة الرصد وإعداد النتيجة
.1

تبداء عملية رصد الدرجات بمجرد وصول كراسات اإلجابة التقليدية

.2

مراجعة كراسات اإلجابة من الداخل للتاكد من تصحيح جميع

بعد تصحيحها بالنسبة لالمتحانات المقالية.

جزيئات االسئلة وجمع درجات االسئلة ومطابقتها للدرجات المثبتة
على غالف كراسة اإلجابة وطبقا الى االئحة الداخلية  ,كما تقوم

بمراجعة الجمع الخارجى والتاكد من استيفاء توقيعات جميع

.3

أعضاء لجنة التصحيح للمقرر.

بالنسبة لالمتحانات الموضوعية يتم فرز أوراق اإلجابة وجمع

الصور االختبارية وتصنيفها طبقا الى ارقام جلوس الطالب

واسمائهم و تحديد المواد ﺍلتي تحتاﺝ ﺍلي معامل )(FACTOR
ويتم إعداد قائمة بالدرجات لعملية الرصد.

.4

ال يجوز أن ينفرد بالرصد أوالعمليات المتصلة به عضو واحد فقط

.5

ينبغى م ارعاة الدقة فى كل عمليات الرصد وضرورة مراجعة كل

من أعضاء اللجنة.

العملية بعد اجرائها ابتداء من الرصد واثنات المالحظات الخاصة

باالعذار المقبولة.
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.6

توقيع أعضاء اللجنة ورئيسها على كل كشف من كشوف الرصد

.7

ينبغى مراعاة السرية التامة أثناء عمليات الرصد وعدم اذاعة أو

.8

يتم رصد النتائج على النظام المميكن البن الهيثم.

.9

قبل اعتمادها.

تبليغ اية نتيجة قبل اعتمادها واعالنها رسمية.
تطبيق قواعد التيسير طبقا للنظم الجامعية.

 .10يتم طباعة كشف الدرجات الطالب المفصل للمقررات والذي يحتوى
على درجات العملى والشفوى والنظري وذلك تمهيدآ لعملية

المراجعة.

 .11تتم المراجعة والتدقيق تمهيدآ لالعتماد.
مرحلة إعالن النتائج
إلتزام بإعالن نتائج تقويم الطالب وفقآ لمواعيد محددة

 تعقد إدارة الكلية أو المعهد اجتماعآ إلعداد مخطط إلعالن نتائج التقويملألعمال الفصلية ونهاية الفصل وذلك من حيث الموعد وكيفية اإلعالن

عنها.

 تضع الكلية او المعهد تعليمات واضحة ألعضاء هيئة التدريس بضرورةااللتزام بتسليم أالوراق االمتحانية بعد تصحيحها للكنترول فى المواعيد

المحددة طبقا الى ق اررات مجالس الجامعة.
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 تؤكد الكلية أو المعهد على ضرورة التزام اعضاء هيئة التدريسالمنتدبين من الخارج بمواعيد التسليم والتسلم.

 تقوم الكلية أو المعهد بتوعية القائمين على تصحيح االمتحان بالقواعدالمحاسبية فى حالة عدم االلتزام بالمواعيد المحددة.

 يقوم أعضاء الكنترول بمتابعة اعضاء هيئة التدريس الذين ال يلتزمونبالمواعيد المعلنة وتذكيرهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة.

 يبلغ رئيس الكنترول رئيس القسم فى حالة عدم التزام عضو هيئةالتدريس بالمواعيد المعلنة.

 يبلغ رئيس الكلية أو المعهد بأسماء االعضاء الذين ال يلتزمونبالتعليمات بعد متابعتها.

أساليب متنوعة فى اإلعالن عن نتائج تقويم الطالب
تعلن نتائج لجميع الفرق بعد اعتمادها بالنسبة لسنوات النقل من نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ومن السيد الدكتور رئيس

الجامعة بالنسبة للسنوات النهائية.

 تخصص الجامعة مساحة على موقعها االلكترونى إلعالن النتائج بحيثيتوافر به سهولة دخول الطالب باستخدام اسم المستخدم و كلمة

المرورعلى نظام " ابن الهيثم "

 -دقة عرض نتائج الطالب.
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 تتعاقد الجامعة مع بعض شركات المحمول إلعالن النتيجة علىالتليفون المحمول.

 توفر كل كلية أو معهد قوائم ودفاتر ورقية بنتائج الطالب وتعلن عنهابمواقع مختلفة بالكلية او المعهد فى مكان آمن.

 -تقدم الكليات والمعاهد التسهيالت للطالب للتعرف على نتائجهم.

قواعد العمل بالكنتروالت
-1قواعد إعداد أوراق اإلجابة
 -يتم التاكد من مطابقة اوراق اإلجابة للمواصفات.

 يتم ختم كراسة اإلجابة باالختام المقررة ختم الكلية أو المعهد وختمالفرقة ختم الكنترول والتاريخ والمادة.

 -يتم إعداد كراسة اإلجابة وتصنيفها آلعداد اللجان.

 بعد االنتهاء من االمتحان يتم وضع الرقم السري أو اخفاء اسم الطالب. -يتم عد كراسات اإلجابة والتاكد من صحة العدد.

 يتم وضع غالف لكراسات اإلجابة مستوفى البيانات.قواعد التسليم والتسلم
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 يتم تسليم كراسات اإلجابة إلى عضو هيئة التدريس بعد عدها والتاكدمن صحة العددومطابقتها لما هو مكتوب على الغالف.

 يتم توقيع المستلم على ايصال مستوفى البيانات مثل الكلية – القسم –الفرقة – المادة – تاريخ االستيالم – العدد – توقيع عضو الكنترول
المسئول عن التسليم – توقيع عضو هيئة التدريس المستلم او يتم

التدوين داخل كراسة معده بداخل الكنترول ويتم التوقيع بداخلها.

 عند اعادة كراسات اإلجابة للكنترول يقوم عضو الكنترول بعد كراساتاإلجابة أو بالكراسة المدرج فيها االستيالم والتاكد من مطابقة عدد

الكراسات مع ما هو مذكور فى ايصال التسليم وغالف كراسات اإلجابة.

 يتم التاكد من تصحيح جميع كراسات اإلجابة والتوقيع عليها من قبلالمصححين وفقآ للجنة التصحيح.

 يتم تسليم ايصال االستالم الى المستلم أو يتم التوقيع من عضوالكنترول بدخل الكراسة على استيالم الكراسات.

قواعد الرصد

 مراجعة الدرجات ومطابقتها داخل كراسة اإلجابة ومع الغالف الخارجى. مراجعة مجموع الدرجات. ترتيب كراسات االجابة. -رصد الدرجات.

 -مراجعة الرصد.

قواعد الرافة والتيسير -:
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يكلف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتطبيق قواعد الرافة المعتمدة من
مجلس الجامعة.

 تطبع الكلية أو المعهد قواعد الرافة والتيسير ويتم توزيعها علىالكنتروالت المختصة لتطبيقها.

أعمال التظلمات -:
 طبقا لقرار موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته رقم( )246بتاريخ  2016/4/12على آليات تقدم الطالب بالتماس

إعادة رصد درجات امتحان مقرر وموافقة مجلس الجامعة بتاريخ

.2016/4/23

 بعد إعالن النتائج يسمح للطالب بتقديم طلب إعادة رصد فى خالل 15يوم من تاريخ إعالن النتيجة.

آليات التقدم بإلتماس إلعادة رصد الدرجات
 -يتقدم الطالب الذى يرغب فى إعادة رصد درجاته بطلب إلى السيد

أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب يطلب فية إعادة رصد
درجات مقرر ما.
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 يسدد الطالب الرسوم المقررة نظير التقدم باإللتماس قدرها 100جنية لكل مادة يعاد رصد درجاتها.

 تشكل لجنة من أ.د /وكيل الكلية – رئيس الكنترول وأستاذ المادة. -يحدد أ.د /وكيل الكلية أو المعهد موعد إلعادة رصد الدرجات.

 يعلم الطالب بموعد إنعقاد اللجنة والتى تتم فى حضور الطالب حتىيتمكن من اإلطالع على ورقته فى وجود أعضاء اللجنة.

 -يتم التاكد من أن جميع أجزاء الورقة تم تصحيحها .

 يتم التأكد من جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب على كا جزءمن أجزاء السؤال وأن جميع الدرجات المدونة داخل كراسة اإلجابة

قد تم رصدها على غالف الكراسة.

 -يتم التأكد من تجمع الدرجات المدونة على غالف الكراسة.

 -فى حالة ثبوت إحقية الطالب فى التظلم يسترد قيمة اإللتماس وإذا

لم يثبت أحقية الطالب فى التظلم تؤول قيمة التظلم إلى الجامعة

وتوزع كاآلتى -:

 50 جنيه للجنة فحص اإللتماسات.

 50 جنيه لصندوق الخدمات التعليمية.

 تعرض نتائج االلتماس على مجلس الكلية أو المعهد وترفع الى أ.دنائب رئيس الجامعة
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الضوابط العامه للعمل باالمتحانات  :ـ

 -تشكل لجان المالحظة من العاملين بذات الكلية بمعدل جلسة واحدة

لليوم الواحد وإبالغ اإلدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بأسماء

المالحظين من بين العاملين بالكلية او المعهد واألسماء الزائدة عن

حاجتهم

وعدد حاالت العجز إن وجد وذلك قبل شهر من بداية

االمتحانات على أن تقوم اإلدارة العامة بشئون التعليم بالجامعة
بالتنسيق بين الكليات والمعاهد بما يفى إحتياجاتها فإذا لم تتمكن اإلدارة

من تلبية إحتياجات الكلية يجوز الجمع بين جلستين فى اليوم الواحد

بناء على مذكرة تفصيلية من اإلدارة العامة لشئون التعليم توضح ذلك
وبموافقة السيد األستاذ االدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

والطالب.

 يكون ندب العاملين للجان االمتحانات من إدارة الجامعة والوحداتالتابعة لها والكليات والمعاهد بما اليجاوز نصف عدد العاملين بكل إدارة

( إال فى حالة الضرورة التى تراها الكليات ) ويكون ذلك بالتناوب فيما
بينهم بناء على ترشيح مدير اإلدارة وموافقة المدير العام وإعتماد أمين

عام الجامعة أو النائب المختص وبما اليخل بحسن أداء العمل بإدراتهم

وتقوم اإلدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة ( إدارة االمتحانات )
بتنسيق هذه االنتدابات على أن تراعى الكلية عداله التوزيع بين

الجلسات الصباحية والمسائية .

 فى حالة ندب أحد أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى أعمال المراقبةورصد الدرجات ( الكنترول ) لكلية أخرى من كليات الجامعة ومعاهدها
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يصرف حافز بواقع شهر ونصف من المرتب األساسى عن هذه

المشاركة من الكلية المستفيدة ويرسل خطاب للكلية األصلية بما يفيد
حصوله على مستحقاته وبشرط عدم اإلشتراك فى أكثر من كنترولين

على مستوى الجامعة بالكامل ( ويكون بموافقة أ.د  /نائب رئيس

-

الجامعة لشئون التعليم والطالب .

كل من يخطئ أو يهمل فى العمل المسند إليه فى أعمال االمتحانات

بكافة لجانها أو وظائفها يقوم رئيس عام االمتحانات بالكلية أو من يحل

محله بالغاءتكليفه بالعمل ويحال للتحقيق .

 اليجوز ألى عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو أحدالعاملين بالكادر العام أو غيرهم التخلف عن اإلشتراك فى أعمال

االمتحانات بأى كلية بالجامعة بكافة لجانها وأنشطتها إال بعذر مسبق
يقبله نائب رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو أمين عام الجامعة كل فى

دائرة إختصاصه بعد الرجوع لعميد الكلية المختص وبالتنسيق مع اإلدارة

العامة لشئون التعليم بالجامعة ( إدارة االمتحانات ) وفى حالة التخلف
عن اإلشتراك فى أعمال االمتحانات بغير عذر مقبول يحرم العضو من

مكافأة االمتحانات كلياً أو جزئياً عن الدور الذى تخلف فيه بقرار يصدر
من رئيس الجامعة بناء على عرض الجهة مع عدم اإلخالل بالمسائله

التأديبية .

 تطبق نصوص الماده  125،126من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيمالجامعات قرار السيد /رئيس الجمهورية رقم ( )73لسنة  2017فى
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شأن مكافحة اعمال االخالل باالمتحانات فيما يخص الطالب والمشرفين
والمالحظين والمراقبين.

ضوابط حسن سير األمتحانات للطالب
 .1يجب على الطالب إستيالم كراسة اإلجابة وكتابة البيانات كاملة
وصحيحة وعدم إستخدام أقالم ملونة فى ورقة اإلجابة  ,وعدم وضع أى

عالمة مميزة بورقة اإلجابة

 .2عدم إستخدام الكوريكتور فى ورقة اإلجابة.

 .3يحظر اصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة
األمتحان.

 .4يحظر الدخول إلى لجنة األمتحان بالهاتف المحمول.

 .5على كل طالب االلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه.

 .6على كل طالب االلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم

القومي عند دخوله إلى لجنة االمتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة

في حالة عدم التأكد من شخصيته.

 .7يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور االمتحان أمام أسمه في
كل امتحان.

 .8يجب على الطالب االلتزام بالتواجد قبيل بدء االمتحان بربع ساعه على
االقل.

 .9آل يسمح للطالب بدخول القاعة إال عند وجود أحد المراقبين بها ويكون
ذلك خالل  15دقيقة فقط قبيل بدء االمتحان.
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.10

يجب على الطالب اتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة

.11

يحظر الكتابة على طاولة االمتحان أو وضع أي ملصقات عليها.

لضوابط حسن سير االمتحانات.

.12

يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عالي أو اإلخالل بنظام

االمتحانات داخل اللجنة.

.13

يحظر التحدث مع الزمالء بعد توزيع أوراق األسئلة وحتى نهاية

.14

يحظر الخروج عن التقاليد أو اآلداب العامة أو عدم احترام

.15

يحظر ارتكاب اي محاولة للغش او الشروع في الغش أو الغش

االمتحان.

المراقبين ولجان االشراف على االمتحانات.

ومن يضبط يطبق عليه نص المادة ( )125من الالئحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي " كل طالب يرتكب غشاً في

امتحان أو شروع شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو
ينوب عنه من لجنة اإلمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان في باقي المواد

ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلي مجلس

التأديب " ويطبق عليه نص قرار السيد /رئيس الجمهورية رقم ()73

بشأن اإلمتحانات.

.16

اليسمح بدخول الطالب بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء

اإلمتحان إال في حاالت إستثنائية يوافق عليها عميد الكلية بعد التأكد

من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد.
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.17

اليسمح بخروج الطالب من اللجنة قبل مضى نصف الوقت المحدد

.18

اي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض الطالب للمساءلة و التحقيق

لألمتحان.
والعقوبة.

ضوابط لجان االمتحانات وعقوبات الغش
.1

يجب حضور المراقبين إلى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من

موعد بدء االمتحان وقبل دخول الطالب إلى قاعة االمتحان الستالم
أوراق اإلجابة واإلشراف على ترتيب جلوس الطالب.
 .2يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة االمتحان قبل ربع ساعة من موعد
بدء االمتحان.
 .3يمنع دخول الطالب إلى قاعة االمتحان بعد توزيع األسئلة بنصف
ساعة إال بعذر يقبله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 .4ال يسمح للطالب بالجلوس في مكان غير المخصص له طبقاً لرقم
الجلوس واألسماء المدونة على باب القاعة والمعلنة قبل االمتحان
في الكلية بعذر يقبله رئيس اللجنة.
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 .5على كل طالب حمل بطاقته الجامعية وهويته الشخصية وإظهارها
للمراقب.
 .6إذا كان اسم الطالب غير مدرج في قوائم األسماء المعلنة ،ال يسمح
له بدخول قاعة االمتحان ويقوم رئيس القاعة بمراجعة إدارة الكلية
وقسم الدراسات العليا.
 .7ال يجوز أن يصطحب الطالب أي كتاب أو ملزمة أو أي وسيلة
اتصال معه في قاعة االمتحان عدا ما يسمح به أستاذ المقرر من
اآلالت الحاسبة وغيرها.
يجب أن يستخدم الطالب كراسة إجابة واحدة ،إن أمكن.

.8

 .9في االمتحانات العملية يعد األستاذ الممتحن رئيساً للقاعة.
.10

يحظر على الطالب الكالم أثناء االمتحان أو القيام بأي عمل فيه

إخالل بنظام االمتحان ،أو بتسهيل الغش لزميله ،وفي حال المخالفة
ينذر الطالب المخالف ،وإذا كرر الطالب المخالفة ُيخرج من قاعة
االمتحان ويحال إلى التحقيق طبقاً للقانون.
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 .11إذا عثر مع الطالب على أي مستند له عالقة باالمتحان يتم خروجه
من القاعة وتسحب كراسة اإلجابة ويحال إلى التحقيق طبقاً للقانون.
ُ .12يمنع الطالب من استعارة أي مستلزمات من زميله إال بمعرفة المراقب
(الممحاة ،المسطرة ،القلم ،اآللة الحاسبة.)...
 .13يجب عدم مغادرة الطالب لقاعة االمتحان إال بعد مرور نصف الوقت.
حاالت الغش التي يعاقب عليها الطالب:
"كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه
العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في
باقي المواد ،ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا االمتحان ويحال
لمجلس التأديب" .المادة ( )125من قانون تنظيم الجامعات.
الهاتف الجوال:
 يجب عدم اصطحاب الموبايل أو غلقه في قاعة االمتحان. توقع العقوبات التأديبية في حاالت الغش إذا ثبت أن الموبايل مفتوحاًأو تم استخدامه أو أحدث الطالب شغباً في قاعة االمتحان.
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 يحال الطالب الى القضاء في حال إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصدأداء االمتحان عنه ،وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بدالً منه لهذه
الغاية.
 يعامل الطالب المخالف في االمتحانات العملية بالطريقة السابقة نفسهاويعتبر رئيس لجنة االمتحان العملي هو أستاذ المادة.
معايير إلختيار القائمين على عملية اإلمتحانات وتحديد مسئولياتهم
معايير إختيار رؤساء الكنتروالت -:
 .1لديهم خبرة واسعة فى أعمال الكنترول وسير األمتحانات.
 .2أن ال تقل الدرجة العلمية عن استاذ مساعد.
 .3أن يكونوا على وعي تام بمهامهم ومسئولياتهم.
 .4لديهم القدرة على إتخاذ الق اررات المناسبة فى الوقت المناسب.
 .5يحسنون التصرف في إدارة المواقف الحرجة وحسن إدارة االزمات.
 .6لديهم الكفاءة فى التعامل مع األفراد.
 .7أن يتسموا بالدقة والحفاظ على سرية العمل.
 .8لديهم سمات المثابرة والصبر.
 .9ليس لديهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة في الكنترول
المسؤال عنه.
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معايير إختيار رؤساء اللجان
 .1لديهم خبرة واسعة فى أعمال الكنترول وسير األمتحانات.
 .2أن يكونوا على معرفة بالمهام المكلف بها والخاصة بأعمال
االمتحانات.
 .3لديهم القدرة على إتخاذ الق اررات المناسبة فى الوقت المناسب.
 .4ليس لديهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة في اللجان
المسؤلين عنها.
 .5لديهم القدرة على حسن إدارة األزمات.
 .6القدرة على التعامل مع اآلخرين بهدوء وحزم.
 .7لديهم صفات اإللتزام والصبر.
معايير إختيار أعضاء الكنتروالت
 .1اإللتزام بتنفيذ التعليمات.
 .2اإللتزام بالسرية واألمانة.
 .3تحري الدقة فى األداء والتنظيم.
 .4حسن السمعة.
 .5المثابرة والدأب.
 .6حسن إدارة الوقت.
 .7ليس لديهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.
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 .8لديهم القدرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.
 .9أن يكونوا على معرفة بالمهام المكلف بها والخاصة بأعمال
االمتحانات.
معايير إختيار المالحظين :
 .1أن يكونوا على معرفة بالمهام المكلف بها والخاصة بأعمال
االمتحانات.
 .2اإللتزام بتنفيذ التعليمات.
 .3اإللتزام بالصدق واألمانة.
 .4ليس لديهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.
 .5القدرة على التعامل مع اآلخرين بهدوء وحزم.
 .6تحري الدقة فى األداء والتنظيم.
معايير إختيار المراقبين :
.1

ليس لهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.

.3

يتصفون بالصدق واألمانة.

.2

يتسمون بالموضوعية والحياد والشفافية.
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الباب الثالث
ممارسات جيدة إلدارة عملية التقويم
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ممارسات جيدة إلدارة عملية التقويم
خطة إدارة األزمات أثناء العملية األمتحانية للطالب
-1

تسريب األمتحانات
 وجود إمتحان بديل جاهز ويسلم مغلق للجنة اإلمتحانات على أنيعاد تسليمه مغلقاً كما هو للجنة الممتحنين في حالة عدم
استخدامه.
 يتم سحب أختبار من بنك األسئلة و طباعة و توزيعة عليالطالب.
 عند وصول المعلومة عن تسريب أحد اإلمتحانات قبل موعداإلمتحان بوقت كاف :على أول فرد مسئول تصل ٳليه المعلومة
سرعة اإلتصال بإدارة الﻜلية أ.د.عميد الﻜلية أو المعهد و أ.د.
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 تقوم إدارة الﻜلية أو المعهد بالتأكد أو التحري عن صحة المعلومةوتحديد المسؤول عنها .
 يتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاة المسؤول عن واقعةتسريب االمتحان .
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 يتم تشكيل لجنة لوضع امتحان جديد ويتم تسليم المظروف للجنةالمختصة
 يتم سحب اختبار من بنك األسئلة والطباعة وتوزيعه على الطالبفى حالة توفير بنك لألسئلة فى المادة االمتحانية
عند وصول المعلومة أثناء أو عند بداية اإلمتحان:
 على أول فرد مسﺆل تصل ٳليه المعلومة سرعة اإلتصال بإدارةالﻜلية أو المعهد أ.د .عميد الﻜلية و أ.د .وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب.
 تقوم إدارة الكلية أو المعهد باتخاذ قرار في الحال بتأجيل اإلمتحانلمدة ساعة أو ساعتين لحين اعداد امتحان اخر والتأكد والتحري
عن صحة المعلومة وتحديد المسؤول عنها.
 يتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاة المسؤول عن واقعةتسريب االمتحان.
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-2اإلضراب والوقفات اإلحتجاجية لعدم أداء األمتحان:
 اغالق االبواب الرئيسية للﻜلية أو المعهد لمنع خروج او دخول الطالباو اى اشخاص من الخارج وسرعة اخطار ادارة الﻜلية بالحدث.
 يقوم رؤساء اللجان بسرعة إخطار اللجنة العليا لإلمتحانات بالكلية(عميد الكلية) و الذي يتولي إبالغ اللجنة العليا لإلمتحانات بالجامعة (
رئيس الجامعة).
 يقوم أعضاء اللجنة العليا لإلمتحانات بالكلية بنزول اللجان للطالبللتواصل معهم.
 يقوم اعضاء اللجنة بإستدعاء مندوبين من قيادات الطالب للتحاورمعهم.
 على اعضاء اللجنة محاولة الوصول الى حل مرضى لحين عرضمتطلبات الطالب على ادارة الكلية أو المعهد .
 تقوم اللجنة باالشتراك مع ادارة الﻜلية أو المعهد بتوثيق الحدث وتقييمه لدعم وحدة االزمات بالبيانات التى ادت إلى حدوث االزمة الخذ
التدابير الالزمة لعدم تﻜرارها.
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استخدام آساليب غير تقليدية لمراقبة االمتحانات
 بدأت جامعة قناة السويس إجراء احترازيآ جديد فى مواجهة أعمال الغشوالخروج عن القواعد المعمول بها الطرق التقليدية من خالل تركيب
كاميرات المراقبة بالكليات فى الجان االمتحانية لمراقبة اللجان إلكترونيآ
والتأكد من تطبيق اإلجراءات المتبعة فى هذا الشأن بحزم وان العملية
االمتحانية كلها تكون تحت التحكم بسبب هذه الكاميرات لحسن ضبط
عملية االمتحانات .

87

تقويم إداء القائمين بعملية تقويم الطالب واالمتحانات
تعريف تقييم األداء
تقييم األداء( ) Performance Evaluationهو عبارة عن عملية مهمة
تنفذها اإلدارات  ،وتحرص على أن تشمل كافة المستويات التنظيمية  ،فتبدأ
من اإلدارة العليا وتنتهي بالموظفين في كافة األقسام ،ويعتمد نجاح تقييم
األداء في تحقيق الهدف الخاص به على تنفيذه بطريقة دقيقة ونظامية عن
طريق تفعيل دور مشاركة كافة األطراف المرتبطة بهذه العملية .
ويهدف تقييم األداء الى األصالح والتطوير وتفادي المعوقات وصوال لألهداف
المرجو تحقيقها
مصادر تقويم االداء
تقارير المتابعة الخاصة بلجان تيسير ومتابعة أعمال االمتحانات



وتقارير روساء الكنتروالت وتقارير اللجنة العليا لالمتحانات


دفاتر الحضور واالنصراف الخاصة بأعمال االمتحانات
والكنتروالت



سجل تدوين مالحظات الرئيس المباشر
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توفير أدوات متنوعة لتقويم أداء القائمين على عملية التقويم
 تشكيل لجنة من الخبراء فى مجال التقويم والقياس تتمثل مهامهافى -:
 إختيار المالئم من أدوات التقويم المتاحة ( استبيانات  ،بطاقات
مالحظة  ،مقابالت )....،
 إتباع الطرق العلمية لبناء أدوات ومقاييس تقويم أداء القائمين
على عملية التقويم
 توفر الجامعة كل مايلزم لتجهيز أدوات التقييم من طباعة وتوزيع
نسخآ منها للمعنين
 تعد ورش عمل لتدريبهم على إستخدام تلك األدوات بموضوعيةودقة
تحدد المؤسسة إحتياجات العاملين بها والقائمين على عملية التقويم
لتحقيق المستوي المتميز في إلستيفائهم لمتطلبات التقويم وذلك من خالل
 عقد مجموعات نقاشية
 تطبيق إستبيانات
 استخدام إسلوب المالحظة العلمية
 تقوم المؤسسة بتنمية قدرات أعضائها لتحقيق المستوي المتميز
فى إستفائهم لمتطلبات التقويم
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-

فى ضوء إحتياجات العاملين والقائمين على عملية التقويم تقوم
المؤسسة بما يأتى -:
 تصميم خطة إجرائية واضحة لتدريب أعضائها
 حصر إمكاناتها البشرية والمادية
 اإلستعانة باإلمكانات الخارجية لتعزيز متطلبات التقويم البشرية
والمادية

 نشر الوعي بالقواعد المنظمة لالمتحانات بين الطالب تعلق ملصقات عن هذه القواعد
 يحصل الطالب على نسخة من الدليل
 ينشر الدليل على الموقع االلكترونى للمؤسسة
 توعية الطالب على إستخدام الورقة اإللكترونية لإلجابة على
اإلمتحالنات المميكنة
 تقدم تغذية راجعة تفيد بمدي األلمام بالقواعد المنظمة لالمتحانات
 تستثمر نتائج التغذية الراجعة فى تحسين خططها لنشر الوعى
بالقواعد المنظمة لالمتحانات بين الطالب
 إلتزام بالشفافية والعدالة فى وضع اإلمتحانات ومراجعتها
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تحرص المؤسسة بوضع إجراءات لتنفيذ قواعد المتابعة وضمان اإللتزام
بالقواعد األخالقية تتمثل فى توفير قنوات عديدة واضحة ومعلنة وميسرة
بهدف -:
 مالحظة سير عملية التقويم رصد معوقات تطبيق القواعد األخالقية تلقى شكاوي الطالب والقائمين على التقويم ( صناديق الشكاوي ،بريد إلكترونى  ،تليفون لتلقي الشكاوي ..،
الحكم على جودة األداء لتعزيز األداء المتميز والمحاسبة لصاحب األداء
المنخفض
دعم االعضاء المتميزين فى األداء


تشجيع المتميزين بشهادات تقدير لرفع الروح المعنوية من خالل
حفل تكريم على األعمال الناجحة واالنجاز فى العمل بحضور
القيادات بالمؤسسة والجامعة .



تشجيع المتميزين مستقبال بتكليفهم بمهام ومستويات أعلى وأهم.



الدعم المادي من خالل مكافات المتميزين للتشجيع لمزيد من
العطاء والوفاء فى

العمل .
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آليات محاسبة خالل عملية التقويم
 يحرم المقصر من المشاركة فى األعمال الخاصة بعملية التقويم ،ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده حسب نوع وحجم التقصير
 حرمان المقصر من المكافات الخاصة بأعمال التقويم بقدر حجمتقصيره وعائده على عملية التقويم
 تفعيل نظام ربط الدخل بجودة األداء بخصم جزء من مستحقاتالمقصر يناسب حجم األعمال وعائده على عملية التقويم
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مواصفات االختبار الجيد
 من حيث الشكل:
 تنظيم الورقة بشكل جيد بحيث تكون البيانات األساسية مبينا فيها رقمالشعبة ،والزمن ،وتاريخ االختبار ،والدرجة الكلية ،ورقم الطالب.
 أن تكون الصياغة سليمة نحويا وخالية من األخطاء اإلمالئية ،معضرورة التأكد من كتابة المصطلحات العلمية باللغة العربية واالنجليزية
بخط واضح وفقا للتخصص.
 عدم ضغط األسئلة فى الورقة الواحدة بحيث تبدو محشوة تربك الطالبفى قراءتها مع ترك المساحات الالزمة لتوضيح السؤال أمام الطالب.
 أن تكون أرقام األسئلة وفروعها واضحة بعيدة عن كل تداخل بحيث التتداخل األسئلة وال الفروع.
 طباعة األسئلة بالحاسب اآللى وليس بخط اليد مع وضوح الخط ببنطمناسب.
 توزيع الدرجات على أسئلة االختبار الرئيسية والفرعية. -التوقيع على ورقة األسئلة مع أستاذ المقرر.
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 التعزيز المعنوى على ورقة األسئلة للطالب ككلمة مع تمنياتى بالتوفيق.أو تمنياتى للجميع بالنجاح.
 من حيث المضمون:
 تحديد أهداف االختبار وهنا البد من العودة إلى توصيف المقرر. توضع األسئلة فى جدول المواصفات. كفاية األسئلة لتقيس كل مخرجات التعلم المتوقعة من المقرر وتلتزمبتوصيف المقرر وأهدافه.
 تتنوع األسئلة مابين الموضوعى والمقالى طبقا لطبيعة المادة التعليمية . تحديد الغرض من االختبار إذا كان تشخيصى أو تحصيلى ،أو عملى ،أونظرى.
مراعاة عدم تكرار األسئلة التى تم تناولها فى اختبارات األعمال الفصلية.
مراعاة صدق االختبار :ولتحقيق صدق المحتوى يجب ما يلى:
 .1ال يجوز أن تتركز األسئلة كلها أو معظمها على بعض فصول المقرر
فقط.
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 .2يجب أن يكون عدد األسئلة كافيا لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.
 .3مراعاة العوامل التى تؤدى إلى عدم ثبات االختبار ومنها الغش وعدم
االلتزام ومراعاة تعليمات االختبار والتخمين األعمى.
مراعاة توقيت االختبار :االختبار الجيد يراعى عامل التوقت ،إذ يجب أن
يكون الوقت المحدد لالختبار كافيا للطالب المتوسط كى يجيب عن أسئلة
االختبار مع االلتزام بتحديد الزمن المناسب لالجابة عن كل فقرة من فقرات
االختبار.
مراعاة التماثل :االختبار الجيد يمثل المقرر تمثيال متوازنا .االختبار
الجيد يستثنى األجزاء المعادة من المقرر أو األجزاء التى درسها الطالب
فى سنوات سابقة أو فصول دراسية ويركز على األجزاء الجديدة من
المقرر.
مراعاة التمييز :ويقصد به أن االختبار يستطيع أن يبرز الفروق الفردية بين
الطالب الضعاف والمتميزين ،ويتطلب هذا أن يكون هناك مدى واسع
بين السهل والصعب من األسئلة بحيث يسهل توزيع أعلى وأقل
الدرجات.
مراعاة التدرج :االختبار الجيد سهل التدرج ،بعيد عن التعقيد.
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-

يجب أن يصمم عضو هيئة التدريس مفتاحا لالجابات عند بناء
االختبار.

-

أن تتساوى أوزان األسئلة من حيث درجاتها إذا تساوت فى وقت
االجابة .ال تختلف األوزان النسبية لألسئلة إال لسبب يمكن تبريره
جديا.
الموضوعية :ويقصد بها عدم تأثر عضو هيئة التدريس القائم بالتصحيح
عند وضع تقدير أو عالمات الطالب فى االختبار.
التعليمات :أن تكون تعليمات االختبار واضحة محددة ومكتوبة فى ورقة
االختبار ذاتها .وللتعليمات نوعان:
 -1تعليمات عامة تخص االختبار كله بوجه عام.
 -2وتعليمات خاصة بكل سؤال على حدة.
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 مواصفات نموذج االجابة:
بعد أن ينتهى عضو هيئة التدريس من طباعة أسئلة االختبار عليه أن
يقوم بوضع نموذج لالجابة عن هذه األسئلة وعليه أن يراعى الدقة فى
ذلك ،وهذا األمر يفيد عضو هيئة التدريس فى معرفة مدى تناسب األسئلة
مع الزمن المحدد لها ،وكما يفيده فى تصويب بعض األخطاء التى يكون قد
وقع فيها عند كتابة األسئلة ولذلك يجب مراعاة التالى عند إعداد نموذج
االجابة:
 يجب أن يكتب النموذج بخط واضح جدا. االهتمام بترتيب النموذج وفقا لترتيب األسئلة. اجعل إجابة كل فرع من فروع األسئلة على ورقة مستقلة. -اجعل فاصال بين كل سؤال وآخر.
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الباب الرابع
قواعد النظام التأديبي و األعذار
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النظام التاديبي

مادة  - 124يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد
الجامعية وعلى األخص :
 .1األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية .
 .2تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور
الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعيـة األخـرى الـتي تقضي اللوائح
بالمواظبة عليها .
 .3كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل
الجامعة أو خارجها .
 .4كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو
شروع فيه .
 .5كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .
 .6كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص
سابق من السلطات الجامعية المختصة .
 .7توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع
توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

 .8االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة
للنظام العام واآلداب .
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مادة  - 125كل طالب يرتكب غشاﹰ في امتحان أو شروعاﹰ فيه ويضبط في
حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنـه مـن لجنة االمتحان ويحرم
من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباﹰ في جميع مواد

هذا االمتحان ويحـال إلى مجلـس التأديب  .أما في األحوال األخرى
فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه
بطالن الدرجـة العلميـة إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن
الغش.
مادة  - 126العقوبات التأديبية هي :
 .1التنبيه شفاهة أو كتابة .
 .2اإلنذار.
 .3الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . 4-الحرمان من حضور
دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شه اﹰر.
.4

الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شه اﹰر.

.5

الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر.

.6

وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين
أو لمدة فصل دراسي.

.7

إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

.8

الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالﹰ دراسياﹰ.

.9

الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
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 .10حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو
أكثر .
 .11الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
 .12الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى
ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقـدم إلى االمتحانات في
جامعات جمهورية مصر العربية.
 .13ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية
ويجب إبالغ الق اررات إلى ولي أمر الطالب.

 .14وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف
الطالب.
 .15ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل
النهائي بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار.
مادة  - 127الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :
 .1األساتذة واألساتذة المساعدون :ولهم توقيع العقوبات األربع األولي
المبينة في المادة السابقة عما يقع مـن الطـالب أثنـاء الدروس
والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة .
 .2عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة
السابقة ،وفي حالة حدوث اضطراب أو إخـالل بالنظـام يتسبب عنه أو

يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع
جميع العقوبات المبينة في المـادة الـسابقة على أن يعرض األمر خالل
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أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة
بالفـصل النـهائي مـن الجامعة ،وعى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير
ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
 .3رئيس الجامعة :وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة
عد العقوبة األخيرة ،وذلك بعد أخذ رأي عميد الكليـة ،وله أن يمنع
الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم
المحدد لمحاكمته .
 .4مجلس التأديب :وله توقيع جميع العقوبات .
مادة  - 128ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما
بعده من المادة  126إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله
فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط
حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية  .وال

يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون
عضواﹰ في مجالس التأديب .
مادة  - 129الق اررات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
التأديبية وفقاﹰ للمادة  127تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياﹰ من مجلس التأديب في
خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار
حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي
ﹰ
أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

102

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس
الجامعة خال ل خمسة عشر يوماﹰ من تاريخ إبالغه القرار ،ويعرض رئيس
الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .
األعذار

يقصد بالعذر أنه إذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بسبب قهري يقبله
مجلس الكلية أو المعهد فال يحسب غيابه رسوبآ فى ضوء ما يلي -:

 ال تحتسب عدد مرات سنوات غياب الطالب عن اداء االمتحان بعذرمقبول من فرص الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرقته.

 جهات االختصاص المخول لها سلطة اتخاذ ق اررات قبول أعذار الطالبعن أداء االمتحان للمرة األولى والثانية فقط مجالس الكليات والمعاهد.

 مجلس الجامعة وله الحق فى اتخاذ ق اررات قبول أعذار الطالب عن أداء-

االمتحان للمرة الثالثة فأكثر.

على الطالب التقدم بطلبات االعتذار عن دخول امتحانات نهاية الفصل

الدراسي قبل بدء موعد االمتحانات أو أثناءها مؤيدة بالشهادات

المرضية الالزمة على أن تقوم إدارة شئون الطالب بالكليات أوالمعاهد
باتخاذ اإلجراءات الال زمة لعرض الطالب على اللجنة الطبية لتقرير

-

إعتماد العذر من عدمه.

ال يجوز قبول طلبات األعذار المرضية بعد نهاية مواعيد امتحانات

نهاية الفصل الدراسي
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-

ال يجوز اعتماد الشهادات المرضية التى يقوم بإرسالها الطالب

المتواجدون خارج البالد إال إذا كانت الشهادات صادرة من احدي
المستشفبات وموثقة ومصدقآ عليها من الجهات المختصة.

-

قبول طلبات باالعتذار عن إداء االمتحانات فى أي مقرر قبل بدء

-

ال تحتسب فترات مشاركة الرياضيين من الطالب فى البطوالت الدولية

امتحان المقرر وليس بعده مع ضرورة إعالت ذلك للطالب.

الرسمية والمعسكرات التى تنظمها االتحادات الرياضية للمنتخبات

القومية التى تقام داخل مصر أو خارجها والتى تصدر بشأنها قرار وزير
الشباب غياب عن الدراسة ويجوز لمجلس الجامعة فى حالة تزامن

موعد احدي البطوالت السماح لهوالء الطالب بأداء االمتحان فى الخارج

أو عقب عودتهم فى أول فرصة امتحان عام وإذا تعذر ذلك يعتبر
تخلفهم عن الحضور االمتحان بعذر مقبول ول يحتسب ضمن عدد

مرات الرسوب المسموح بها.

تندرج تحت أسباب حاالت األعذار اآلتي:

 وفاة والد الطالب أو والدته فبيل االمتحان مباشر وتاثير ذلك على عدمإمكانية إلمامه بالمادة العلمية.

 تعرض الطالب لحادث سير أو قطع طريق أدى إلى تأخره عن موعد بدءاالمتحان.

 األعذار المرضية فى ضوء الوثائق المقدمة ومن خالل االدارة الطبيبةبالجامعة.

اللجان الخاصه
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 يجوز عقد لجان امتحان خاصة للطالب المرضى فى مقر الكلية أوالمعهد أو المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة  ,وفقا لحالة الطلب
المريض بناء على تقرير من اإلدارة الطبية بالجامعة أو المستشفى
الجامعي  ,وبموافقة عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنه
باألمتحانات واعتماد السيد األستاذ الدكتور  /نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب.
 يمكن عقد لجان خاصة للمعتقلين بموافقة نائب رئيس الجامعة لشئونالتعليم والطالب بناء على عرض من السيد األستاذ الدكتور  /عميد
الكلية أو المعهد المختص بناء على خطاب من إدارة السجن المتواجد
به الطالب وذلك بداخل الجامعة أو بالسجن المحدد فقط  ,وذلك فى
المرحلة الجامعية األولى فقط وتتكون اللجنة الخاصة من عضوين على
األقل أحدهما من بين أعضاء هيئة التدريس ترسل لهم أيام االمتحانات
المقررة عليهم فى مقر حبسهم وتبدأ اللجان الخاصة وتنتهى فى ذات
المواعيد المعمول بها فى األمتحانات.
 يحظر تمامآ عقد اى لجنة خاصة لي طالب بعد بدء امتحان المادةبالفعل وتحت اى ظروف
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املالحـــــق
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ملحق رقم ( )1تعليمات المشرفين على لجان االمتحانات المميكنة
برجاء مراعاة االجراءات االتية خالل االمتحانات المميكنة -:
 التاكد من خالل المظروف الخاصة باالمتحانات من وجود أكثر من
صورة لالختبار ويراعى عند توزيع كراسات األسئلة التالى -:
2

3

4

1

2

3

1
4

3

2

1

4

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3

2

1

4

3

4

ملحوظة هامة  -:اذا كان هناك طالب متغيب نفترض وجوده وال يتم توزيع
كراسة االسئلة الخاصة به وذلك حتى يكون هناك ثبات لنظام التوزيع
الداخلى باللجنة .
 يسلم كل طالب ورقة اإلجابة المميكنة والتى تختص باالسئلةالموضوعية

 يمآل الطالب البيانات الخاصة على ورقة االجابة المميكنةوالمتضمنة -:

الفصل الدراسى

 oالكلية

 oاسم الطالب
 oاسم المقرر

 -ينقل الطالب رقم

رقم الجلوس

كود المقرر

نموذج كراسة األسئلة ( ) 1,2,3,4على ورقة

االجابة المميكنة هام جدآ ويجب على المالحظ باللجنة التاكد من كتابة
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اسم الطالب على ورقة االجابة منذ بداية األختبار و نقل الطالب لرقم

االختبار بصورة صحيحة اثناء االمتحان

 -عند كتابة رقم الجلوس يجب على الطالب كتابته بالترتيب وكل رقم

على حده فى الصف الخاص به ويجب مالحظة أنه ال يجب ان يظلل

الطالب أكثر من رقم واحد فى نفس الصف

 التاكيد على استخدام الطالب القلم الرصاص او االزرق او االسود فقطوعدم استخدام األلوان االخرى

 التنبية على الطالب بعدم الكتابة على ورقة االجابة المميكنة غيرالبيانات الخاصة وتظليل االجابات الخاصة باالختبار فقط حتى ال توثر

على عملية التصحيح االلكترونى

 ويجب التننبية بعدم استخدام الكوريكتور نهائيآ او شطب اجابة ووضعاى عالمات اخرى

 يجب التنبية بانه ال يعتد باإلجابة عند إختيار إجابتين وتحسب درجةالسؤال صفرآ

 يجيب الطالب على االسئلة الموضوعية بتظليل المكان المناسبلإلجابة الصحيحة تظليآل كامال من وجهة نظره

 -ال يجوز ألحد قراءة أسئلة االختبار للطالب وفى حالة وجود مشكلة

يستدعى استاذ المادة او رئيس الكنترول أو المشرف العام على

االمتحانات

 بعد االنتهاء من اإلجابة يضع الطالب ورقة االجابة المميكنة داخلكراسة االسئلة ويسلم كالهما الى المالحظ باللجنة
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 ضرورة تسليم جميع كراسات األسئلة الزائدة عن عدد الحضور فى كللجنة الى الكنترول المختص

 ال يسمح المالحظ بخروج اى طالب من اللجنة بورقة االسئلةالموضوعية أو ورقة االجابة المميكنة

 التأكد من توقيع الطالب والمالحظين قبل تسليم االوراق للكنترول -تسلم جميع األوراق الى الكنترول المختص
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ملحق رقم ( )2تعليمات اإلجابة الخاصة بكراسات األسئلة الموضوعية
شعار جامعة قناة السويس

شعار الكلية

امتحان الفصل الدراسى .........:

الفرقة ...............

المادة ..........................

زمن االمتحان .......

جامعة قناة السويس

قسم ............................

عدد صفحات االختبار ..........

كلية ................

الشعبة ..............
عدد االسئلة ........

ورقة االسئلة نموذج 1,2,3,4
تعليمات االختبار
عزيزى الطالب الرجاء قراءة التعليمات التالية بدقة -:
 -ال تضع او تكتب اى عالمات على كراسة االسئلة.

 يوجد اكثر من نموذج للمادة االمتحانية مختلفة الترتيب واالستجابات. -مالحظة المدة الزمنية لالختبار وعدد االسئلة بالكراسة.

 -ممنوع استخدام الكوريكتور او شطب اجابة ووضع اى عالمات اخرى.

 -يستخدم القلم الرصاص اوآل وبعد التاكد من االجابة الصحيحة يستخدم

القلم الجاف االزرق او االسود او القلم الرصاص فقط وممنوع استخدام

األلوان االخرى وممنوع استخدام القلم الحبر وتظلل الدائرة جيدا كما
موضح بالمثال بكراسة االجابة المميكنة.
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 ملحوظة ال تضع اى عالمات بدخل الدائرى واالجابة الصحيحة يتمتظللها فقط بالكامل.

 فى حالة اختيار اجابتين ال يعتد بهما وتحسب درجة االجابة للسؤالصفرآ.

 يجب االجابة بدخل الورقة المميكنة فقط ويراعى االجابة على جميعاألسئلة.

 -تكتب جميع البيانات فى المكان المخصص بورقة االجابة المميكنة.

 ضرورة التاكيد على كتابة رقم االختبار طبقا لورقة االسئلة الخاصةبك ( 1او  2او  3او .) 4

 باالسئلة اختيار من متعدد اق ار السؤال بعناية شديدة والبدائل األربعة(أ)(,ب)(,ج)(,د) تخير اجابة واحدة فقط وحدد رمزها وقوم بتظليل

الدائرة بالكامل حتى يستطيع الجهاز قراءتها.

 باسئلة الصح والخطأ اق ار السؤال بعناية واختار فى حالة االجابةالصحيحة (أ) وفى حالة االجابة الخطأ يختار (ب).

 بعد االنتهاء من االمتحان ضع ورقة االجابة المميكنة داخل كراسةاالسئلة ويقوم بتسليم للمالحظ.
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ملحق (  ) 3البيانات الخاصة بمظاريف أوراق األسئلة الموضوعية

 جامعة قناة السويس -كلية  /معهد

 -امتحان الفصل الدراسي ( األول – الثانى ) لعام

20

أوراق اإلجابة اإللكترونية
 -القسم  ......................الشعبة ......................

 -الفرقة الدراسية  .............المادة .........................

 تاريخ اإلمتحان ...................الزمن ..................... رقم اللجنة .................مكان اللجنة ............... -رقم الجلوس من ............إلى ......

 عدد الطالب = عدد األوراق اإللكترونية = .................. أستاذ المادة  ..........................ت.محمولاللجنة اإلمتحانية

......................-1ت.محمول

.......................-2ت.محمول.
...................... -3ت محمول

 ......................-4ت محمول
 .....................-5ت محمول

112

ملحق رقم (  ) 4نموذج لورقة إجابة الكترونية لجامعة قناة السويس
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ملحق (  ) 5طلب إعادة رصد درجات
السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
تحية طيبة وبعد.....،

برجاء التكرم بالموافقة على إعادة رصد درجاتي في مادة ......... /

حيث انني بالفرقة  ........../في الفصل الدراسي ......./للعام الجامعي
.201 /201

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ......،
 -مقدمه لسياتكم

 الطالب...................../ الفرقة .................../ -تليفون الطالب.........../

اجتمعت كال من أعضاء اللجنة.
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ملحق رقم ( )6تقرير ضبط حالة مخالفة النظمة االمتحانات
تعبأ من قبل مشرف اللجنه
/20

العام الجامعي:

الفصل الدراسي:

20

اسم المادة:
اسم الطالب:

الكلية:

الفرقة:

رقم الجلوس:

االختبار الذي تمت فيه حالة الضبط:
رقم ورمز

اسم المقرر

المقرر
موعد االمتحان:
التاريخ:

ساعات

الشعبة

اسم استاذ المادة

المقرر
الساعة

اليوم:
وقت ضبط المخالفة:

السيد األستاذ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب:
احيط سيادتكم علما بأن تم ضبط الطالب
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
…………………………………………
 :اسم

اسم مشرف اللجنه وتوقيعه:
المراقب وتوقيعه:
-

رأي أستاذة المادة) يرجى كتابة رأيكم في حالة الضبط واالدوات
المستخدمة وعالقتها باالمتحان(:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………
توقيع أستاذ المادة:
-

السيد األستاذ /عميد الكلية

بعد التأكد من المعلومات الواردة في التقرير اعاله وارفاق الوثائق

المتعلقة بضبط الحالة المخالفة ،نرجو منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا.
و تفضلوا بقبول وافر األحترام و التقدير
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
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ملحق ( )7قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق باالمتحانات
الدراسة واالمتحان :
مادة  – 79تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة ،ويجوز أن
تكون الدراسة على أساس نظم المراحـل أو الفـصلين الدراسيين أو أي نظام
أخر طبقاﹰ ألحكام اللوائح الداخلية للكليات .
مادة ( 5( 80ال يجوز للطالب أن يبقي بالفرقة أكثر من سنتين ،ويجوز
لمجلس الكلية الترخيص للطالب الذي قـضوا بفرقهم سنتين في التقدم إلى
االمتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها ،وذلك
فيما عد طالب اإلعدادية والفرقة األولى في الكليات التي ليسبها فرقة
إعدادية .
ويجوز المجلس الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفرقة قبل
النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضـافيتين للتقـدم إلى االمتحان من
الخارج .
وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على األقل
يعامل طالب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقـة إعدادية وكذلك طالب
الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طالب الفرقة
قبل النهائية ،وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما ال يزيد على نصف عدد
مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر
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واحد في السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من
فرق سابقة رخص له في االمتحان حتى يتم نجاحه ( 6 ( .وإذا تخلف
الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فال يحسب
غيابه رسوباﹰ بشرط أال يزيد التخلف عـن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين
خالل سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس
الجامعة منح فرصـة ثالثـة للطالب ( 7( .ويعتبر الطالب المتغيب عن
االمتحان بغير عذر مقبول راسباﹰ بتقدير ضعيف جداﹰ .
مادة  - 81ال يكون النقل من فرقة إلى أخري إال في بد اية العام الجامعي
وال يعاد امتحان الطالـب في أقـسام الليـسانس أو البكالوريوس في المقرر
الذي نجح فيه .
مادة  - 82بالنسبة المتحان الفرقة النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل
قطاع من قطاعات التعليم الجامعي تشكيل لجان ثالثية مشتركة من أساتذة
الجامعات الحاليين أو السابقين المتحانات كل مادة من المواد الداخلة في
اختصاصها بالنسبة لكل كلية  .ويشترك أعضاء كل لجنة في وضع
االمتحان المقرر في كل كلية مع من يختاره من مجلس الكلية من أعضاء
هيئة التـدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم األساتذة العاملين بها  ،وتقدم
اللجنة تقري اﹰر عن مالحظاتها يبلغ إلى الجامعة ولجنة القطاع  .ويصدر
بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس األعلى للجامعات
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مادة  - 83يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاﹰ للتقديرات
التي يحصل عليها مع مراعاة أال يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي
سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بدون عذر مقبول ،أما إذا كان قد تغيب
بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه .
مادة  -84يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات اآلتية
:
ممتاز – جيدا جداﹰ -جيد-مقبول
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية :
ضعيف – ضعيف جداﹰ
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاﹰ للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية
تحريريا وأخر شفوياﹰ
ﹰ
للكليات وإذا تضمن االمتحان في أحـد المقـررات امتحاناﹰ

أو عملياﹰ فيعتبر الغائب عن االمتحان التحريري غائباﹰ في امتحان المقرر وال
ترصد لـه درجـات بشأنه .
مادة  ) 8 (-85يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس
بأحد التقديرات اآلتية :
ممتاز – جيد جداﹰ – جيد – مقبول
ويحسب التقدير العام للطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على
أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها فيكل السنوات الدراسية،
كما يتم ترتيبهم وفقاﹰ لهذا المجموع .
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ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جداﹰ
وعلى أال يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة
اإلعدادية عن جيد جداﹰ ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف إال
يكون قد رسب في أي امتحان تقدم لـه وأية فرقة عد الفرقة اإلعدادية .
القسم الثالث الدراسات العليا
مادة  ) – 2( 95تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات
الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا االمتحان .
مادة  - 96يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد
التقديرات اآلتية :
ممتاز – جيد جداﹰ -جيد -مقبول .
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين :
ضعيف – ضعيف جداﹰ
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاﹰ للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية .
وإذا تضمن االمتحان في أحد المقررات امتحاناﹰ تحريرياﹰ وآخر شفوياﹰ أو
عملياﹰ فيعتبر الغائب عن االمتحان التحريري غائبـاﹰ في امتحان المقرر وال
ترصد درجات بشأنه .
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مادة  - 97تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراء التسجيل لدرجتي
الماجستير والدكتوراه والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إال إذا رأى مجلس
الكلية اإلبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف .
مادة  - 98يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص
استاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد باإلشراف على
ﹰ
الرسالة ألحد األساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين
أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهـم  ،وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين
االشتراك في اإلشراف .
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز موافقة مجلس الكلية أن
يشترك في اإلشراف أحد المتخصصين في الجهة الـتي يجري بها البحث .
مادة  - 99يجوز أن ينفرد باإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها
 ،فإذا كان التسجيل في جامعة أخرى جاز لهم وألمين المجلس األعلى
للجامعات االشتراك في األشراف ويستمر أشرافهم أو مشاركتهم في اإلشراف
على الرسائل التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغل مناصبهم .
مادة  - 100في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج
الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقري اﹰر عن المدى الذي وصل إليه الطالب
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في إعداد الرسالة ،وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من
ينضم إليه في اإلشراف .
مادة  - 101يضع المجلس األعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ
للدراسات العليا وفقاﹰ لظروف الكليات المختلفة .
مادة  - 102يقدم المشرف على الرسالة في بداية كل عام جامعي تقري اﹰر
إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالـب في بحوثـه ويعرض هذا التقرير
على مجلس الكلية  .ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح
مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقارير .
مادة  - 103يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من
إعدادها تقري اﹰر إلى مجلس القسم المختص عـن مـدى صالحيتها للعرض
على لجنة الحكم مشفوعاﹰ باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداﹰ للعرض على
مجلس الكلية وعلـى الطالـب أن يقدم إلى الكلية عدداﹰ من النسخ تحدده
اللوائح الداخلية .
مادة  ) – 3( 104يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة
أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة
واألساتذة المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة ،وفي
حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت
واحد .ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين أو ممـن
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في مستواهم العلمي من األخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على
األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومـن خارج الجامعة
بالنسبة لرسائل الدكتوراه  .ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على نائب
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
مادة  - 105تتم مناقشة الرسائل عالنية ويقدم كل عضو من أعضاء
لجنة الحكم تقري اﹰر علمياﹰ مفصالﹰ عن الرسـال ة وتقـدم اللجنة تقري اﹰر علمياﹰ
عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا
والبحوث بالكلية فمجلس الكليـة تمهيداﹰ لعرضها على مجلس الجامعة،
ويجوز أال تجري المناقشة في بعض الكليات وفقاﹰ لما تنص عليه اللوائح
الداخلية .
مادة  - 106تحدد تقديرات كل من درجتي الماجستير والدكتوراه وفقاﹰ
ألحكام اللوائح الداخلية ،و لس الجامعة بناء علـى اقتراح لجنة الحكم أن
يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات األجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن
للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة الجامعة .
مادة  - 107المجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن
يرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في
إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى .
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القسم السادس نظام تأديب الطالب
مادة  - 123الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان
من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .
مادة  - 124يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد
الجامعية وعلى األخص :
 .16األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية .
 .17تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور
الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعيـة األخـرى الـتي تقضي

اللوائح بالمواظبة عليها .
 .18كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك
داخل الجامعة أو خارجها .
 .19كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان
أو شروع فيه .
 .20كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو
تبديدها .
 .21كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص
سابق من السلطات الجامعية المختصة .
 .22توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع
توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
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 .23االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة
للنظام العام واآلداب .
مادة  - 125كل طالب يرتكب غشاﹰ في امتحان أو شروعاﹰ فيه ويضبط في
حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنـه مـن لجنة االمتحان ويحرم من
دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباﹰ في جميع مواد هذا

االمتحان ويحـال إلى مجلـس التأديب  .أما في األحوال األخرى فيبطل

االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن
الدرجـة العلميـة إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش .
مادة  - 126العقوبات التأديبية هي :
 .1التنبيه شفاهة أو كتابة .
 .2اإلنذار .
 .3الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . 4-الحرمان من حضور دروس
أحد المقررات لمدة ال تجاوز شه اﹰر .
 .4الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شه اﹰر
 .5الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر .
 .6وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين
أو لمدة فصل دراسي .
 .7إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
 .8الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالﹰ دراسياﹰ .
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 .9الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
 .10حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو
أكثر .
 .11الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .
 .12الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى
ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقـدم إلى االمتحانات
في جامعات جمهورية مصر العربية .
ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب
إبالغ الق اررات إلى ولي أمر الطالب .
وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف
الطالب .
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد
مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار .
مادة  - 127الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :
 .5األساتذة واألساتذة المساعدون :ولهم توقيع العقوبات األربع األولي
المبينة في المادة السابقة عما يقع مـن الطـالب أثنـاء الدروس
والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة .
 .6عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة
السابقة ،وفي حالة حدوث اضطراب أو إخـالل بالنظـام يتسبب عنه
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أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان يكون لعميد الكلية
توقيع جميع العقوبات المبينة في المـادة الـسابقة على أن يعرض
األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب
إذا كانت العقوبة بالفـصل النـهائي مـن الجامعة ،وعى رئيس
الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد
العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
 .7رئيس الجامعة :وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة
السابقة عد العقوبة األخيرة ،وذلك بعد أخذ رأي عميد الكليـة ،وله
أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة
الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
 .8مجلس التأديب :وله توقيع جميع العقوبات .
مادة  - 128ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما
بعده من المادة  126إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما
هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في
سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية  .وال يجوز لعضو

هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواﹰ في مجالس

التأديب .
مادة  - 129الق اررات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
التأديبية وفقاﹰ للمادة  127تكون نهائية
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ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياﹰ من مجلس التأديب في
خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار
حضورياﹰ إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره
وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس
الجامعة خالل خمسة عشر يوماﹰ من تاريخ إبالغه القرار ،ويعرض رئيس
الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .
الباب الخامس في نظام الدراسة واالمتحان وشئون الطالب
مادة  - 167مع مراعاة أحكام هذا القانون ،تحدد الالئحة التنفيذية موعد
بدء الدراسة وانتهائها واألسس العامـة المـشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم
االمتحان وفرصة وتقديراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة
اختصاصها وفي حدود اإلطار العام المقرر في القانون وفي الالئحة
التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها واألحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة
واالمتحان فيما يخصها .
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مادة  - 168اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا
القانون ،وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة
أخرى .
ويكون أداء االمتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ،و المجلس الكلية في
أحوال خاصة أن يرخص للطالب في اإلجابة بلغة أخـرى بعد أخذ رأي
مجلس القسم أم األقسام المختصة .
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد
أخذ رأي مجلس القسم المختص ،وفي جميع األحـوال أن تكون الرسائل
مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية .
مادة  - 170يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
من حضور بعض مقررات الدراسـة أو مـن أداء االمتحانات فيها ،وذلك فيما
عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقـررات تعادلهـا
أو أدي بنجـاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف
بهما من الجامعة ،ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة
مجلس شئون التعليم والطالب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد
المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس األقـسام المختصة ،وذلك
دون اإلخالل بحكم المادة (.) 36
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مادة  - 171يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور
بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة
وأدي بنجاح االمتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف
بهما من الجامعة ،وبـشرط أن تكون مدة الدراسة الالزمة للحصول على
الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخـالل بحكـم المـادت ين  177و
 178ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات
العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهـد المختص بعد أخذ
رأي مجلس القسم أو مجالس األقسام المختصة ،وذلك دون إخالل بحكم
المادة (.) 36
مادة  - 177تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية
وتدريبات على وسائل البحث واسـتقراء النتـائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها
لجنة الحكم ،ويشترط إلجازتها أن تكون عمالﹰ ذا قيمة علمية وال يجوز أن
تقل المدة الالزمـة لنيـل هذه الدرجة عن سنتين .
مادة  - 178تقوم الدكتوراه أساساﹰ على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن
سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجـوز أن يكلف الطالب
ببعض الدراسات المتقدمة طبقاﹰ لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط إلجازة
رسالة الدكتوراه أن تكون عمالﹰ ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته
الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
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مادة  - 179على الطالب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية
أو المعهد والمؤتمرات العلمية لألقـسام وذلـك وفقـاﹰ ألحكام الالئحة التنفيذية
.
مادة  - 180يخضع الطالب للنظام التأديبي ،وتبين الالئحة التنفيذية هذا
النظام وتحدد العقوبات التأديبية .
مادة  - 181لمجلس تأديب الطالب توقيع جميع العقوبات التأديبية
ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية ولألساتذة المساعدين توقيع بعض هذه
العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في الالئحة التنفيذية .
مادة  - 182يصدر قرار بإحالة الطالب إلى مجلس التأديب من رئيس
الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد .
مادة  – )]1[ ( 183يشكل مجلس تأديب الطالب على الوجه التالي :
عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساﹰوكيل الكلية أو المعهد المختص .أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .مادة  ) 2 (184ال يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب
الطالب إال بطريق االستئناف ويرفع االستئناف بطلب كتابي يقدم من
الطالب إلى رئيس الجامعة خالل عشر يوماﹰ من تاريخ إبالغه القرار وعليه
إبالغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب األعلى خالل خمسة عشر يوماﹰ .
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ويشكل مجلس التأديب األعلى على الوجه التالي :
نائب رئيس الجامعة المختص رئيساﹰعميد كلية الحقوق أو أحد األساتذة بهاأستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب .ويصدر باختيار األساتذة من األعضاء قرار من رئيس الجامعة .
وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطالب
أو مجلس التأديب األعلى قبل الفصل في الموضوع .
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المراجع
 -1قانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنة .1972
 -2الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة- 1972
القسم السادس من الباب الثالث  :نظام تأديب الطالب.
 -3الالئحة الموحدة لجامعة قناة السويس المرحلة الجامعية األولي
(النظام الفصلي – الساعات المعتمدة).
 -4ميثاق مرجعي للممارسات المتميزة لتقويم أداء طالب التعليم العالي
’(Code of the Best Practices for Students
) -Assessment in Higher Educationالهيئة القومية لضمان
الجودة و األعتماد  -جمهورية مصر العربية.
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