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جلـنة اإعــداد الدليــل
اأع�شاء املجـل�س التنفـيذى مل�شروع

 »تطوير نظم تقومي الطالب والمتحانات فى جامعة ال�شكندرية«

اال�شتاذ الدكتور / نورهان ح�شني فناكى                             مدير امل�شروع

اال�شتاذ الدكتور / ماي�شـــة عــــــامر                           ا�شت�شارى امل�شروع

اال�شتاذ الدكتور / عــــــــال �شـــراكى                           ع�شوًا

اال�شتاذ الدكتور / منـــــى خمـيــــ�س                       ع�شوًا

اال�شتاذ الدكتور / منـــــــال النــويعم                      ع�شوًا

اال�شتاذ الدكتور / هيثــــــم يـــــاقوت                      ع�شوًا

اال�شتاذ الدكتور / احمــــــــد احليـــوى                           املدير التنفيذى للم�شروع

اال�شتاذ الدكتور / �شــــحر اجلــــــويلى                      ع�شوًا

جلنة مراجعة الدليل

ال�شادة وكالء الكليات واملعاهد  اع�شاء  جمل�س اجلامعة ل�شئون التعليم و الطالب 

اال�شتاذ الدكتور/ فتحى اأبو عيانة                          نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم والطالب االأ�شبق 

اال�شتاذ الدكتور /اأحمد حممد ال�شريف                 اأ�شــتاذ متفـرغ بكلية الهند�شة

اال�شتاذ الدكتور/مدحــــت النمــر                           اأ�شــتاذ متفـرغ بكلية الرتبيــــة واإ�شت�شـــارى امل�شــــــروع

كلمة رئي�س اجلامعة

جامعة االأ�شكندرية من اأقدم و اأعرق اجلامعات امل�شرية لذا فهى املنارة التى ت�شىء الطريق نحو تعليم 

جامعى ي�شاهم بفاعلية فى �شوق العمل و فى املجتمع التناف�شى على امل�شتوى املحلى و االإقليمى.

وحيث اأن تقومي الطالب من اأهم االأركان االأ�شا�شية لتطوير عملية التعليم و التعلم حملت اجلامعة على 

هيئة  اأع�شاء  ال�شادة  من  ب�شرية  كوادر  بناء  و  اجلامعى  الطالب  تقييم  نظم  لتطوير  م�شروعا  عاتقها 

التدري�س تفى باإحتياجات الكليات الإتباع اآليات متطورة الإدارة نظم تقومي الطالبِ.

لذلك مت اإعداد هذا الدليل ليكون مبثابة منوذج يحتذى به جلميع الكليات باجلامعة لتب�شيط و ت�شهيل 

تقومي  التى حتكم منظومه  القوانني  و  اللوائح  و كذلك  الطالب  بتقومي  املتعلقه  املفاهيم  اإي�شاح جميع 

الطالب داخل كليات و معاهد جامعه االأ�شكندرية.

                                                                                                            رئي�س جامعة الأ�شكندرية

                           اأ. د/ هند ممدوح حنفى     

كلمه نائب رئي�س اجلامعة
ل�شئون التعليم والطالب

ت�شعى جامعه االأ�شكندرية با�شتمرار اإىل تطوير منظومه التعليم و التعلم لرفع كفاءة خريجى اجلامعة 

على امل�شتوى املحلى و االإقليمى و الدوىل، و فى هذا ال�شدد فقد تبنت اجلامعة م�شروعا لتطوير نظم 

تقومي الطالب و االمتحانات ملعاجلة الق�شور احلاىل فى اأ�شاليب التقومي اخلا�شة بتقومي نواجت التعلم.

تركز االأ�شاليب احلالية على قيا�س حت�شيل الطالب ملحتوى املواد الدرا�شية مما يوؤثر فى كفاءة العديد 

اأعمالهم بفاعلية فى �شوق العمل. و من هذا املنطق فت�شدر اجلامعة هذا  من خريجى اجلامعة الأداء 

الدليل كخطوة على الطريق لتغيري املفاهيم احلالية املتعلقة بتقومي الطالب، و تر�شيخ العمل باللوائح و 

القوانني التى حتكم منظومة تقومي الطالب مبا ي�شمن وجود اآليات متطورة لقيا�س مدى حتقيق نواجت 

التعلم على خريجى اجلامعة.

ناأمل اأن ي�شاهم هذا الدليل فى التطوير الفعلى و الفعال لنظم التقومي و االمتحانات و اأن يكون املرجعية 

الثابتة التى يق�شى بها القائمون على العملية التعليمية باجلامعة.

وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خري و رفعة جامعتنا العريقة.

                                                        نائب رئي�س جامعة الأ�شكندرية
                                                                                                                                                       ل�شئون التعليم والطالب

                                                                                                                                                       اأ.د/ ر�شدى رجاء زهران
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فـهـــــر�س

املو�شـــــوع                                                                                                    رقـم ال�شفحــة

مـقــــدمــــــة

الف�شل االأول: جماالت و معايري الدليل املرجعى

املجـال االول: مراجعة اللوائح والقوانني 

املجال الثانى: اإدارة عملية التقومي

قواعـد ادارة عملية �شري االمتحانات

ت�شـكيل و مهــام جلــــان ت�شــيري اعمــال االمتحـــان

مهام اأع�شاء هيئة التدري�س خالل عملية التقومي

مهـــام العمــــالة املعـــاونة خــــالل عملية التقــومي

اآلية حفظ اوراق االجابة

قواعــد الرفــع والتعوي�س

معايري اختيار روؤ�شاء واع�شاء اللجان اخلا�شة بت�شيري اعمال االمتحانات

الف�شل الثانى: ت�شميم االأمتحانات:

املجال الثالث : تنفيذ عملية التقومي و متابعتها

االإمتحــــانــات التحريريـــة

االإمتحــانـات العــملية واالكلينيكيـة

تقييم املهام/التكليفات  وامل�شروعات

تقييم التدريب امليدانى

االإمتحـــانــات ال�شــفهية

املراجــــــع

املالحــــــق

مقـدمـة

اإهتمت جامعة االإ�شكندرية بتطوير و�شمان جودة التعليم واعتربت ق�شية جودة التعليم هى املدخل االأ�شا�شى 

متطلبات  وتلبية  املجتمع  وبناء  واالإبتكار  االإبداع  قادرين على  بخريجني  املجتمع  اإمداد  فى  ر�شالتها  لتحقيق 

اأ�ش�س العلم واملعرفة والتكنولوجيا وثوابت تراث احل�شارة امل�شرية  اإعتمادًا على  التنمية فى �شتى املجاالت 

االأ�شيلة.

لقد بادرت جامعة االإ�شكندرية بتوجه تطويرى جديد نحو فكرة اإن�شاء مركز لتطوير التعليم باجلامعة وو�شعت 

العلمية  االأق�شام  جميع  تطرحها  التى  التعليمية  للربامج  امل�شتمر  والتطوير  املراجعة  اأولوياته  مقدمة  فى 

بكليات اجلامعة، واالهتمام باالأبعاد واجلوانب املختلفة للنتائج امل�شتهدفة من التعلم �شواء املعرفية اأواملهارية 

اأوال�شلوكية، باالإ�شافة اإىل ت�شجيع ودعم اأ�شاليب التعليم والتعلم غري التقليدية والتى تهتم اأ�شا�شًا باال�شتق�شاء 

العلمى والفهم والتطبيق واالإبداع مبا يتنا�شب مع متطلبات وحتديات الع�شر. ومن اأهم مقومات هذا التوجه 

التى  التقييم    املن�شودة عن طريق عملية  التعلم  الطالب جلوانب  اكت�شاب  التحقق من  التطويرى هوعملية 

تعتمد على جمع وتف�شرياملعلومات الدقيقة وال�شاملة عن اأداء الطالب بوا�شطة اأ�شاليب تت�شم بال�شدق والثبات 

والعدالة واملو�شوعية حتى ميكن اإ�شدار القرارات املنا�شبة لتقومي االأداء النهائى للطالب فى �شوء املعايري 

املُنا�شبة .

وميكن ملركز تطوير التعليم باجلامعة امل�شاعدة فى حتقيق جمموعة االأهداف التالية:

تزويد الكليات املختلفة بامل�شورة العلمية والدعم الفنى لتطوير و�شائل تقييم االأداء الطالبى بالن�شبة جلوانب 

التعلم التى ت�شتهدفها املقررات والربامج املختلفة.

اأن�شطة التعليم والتعلم وامل�شاعدة فى توفري  تزويد الكليات املختلفة بامل�شورة العلمية والدعم الفنى لتطوير 

متطلباتها من اأجل االإرتقاء بنوعية ما تطرحه اجلامعة من برامج.

تقومي جودة االإمكانيات التى تتيحها اجلامعة لالرتقاء بعملية تقييم وتقومي اأداء الطالب.

االتفاق على اإطار عام )edoC( لت�شميم وتنفيذ وتقنني االإختبارات  امل�شتخدمة فى تقييم اأداء الطالب 

بجميع كليات اجلامعة.

تقييم عمليات ت�شميم وتنفيذ وتقنني االإختبارات  امل�شتخدمة فى تقييم اأداء الطالب بجميع كليات اجلامعة.

الالزمة  الفنية  التو�شيات  الطالب فى اجلامعة وتقدمي  اأداء  تقييم  بعملية  املرتبطة  الراجعة  التغذية  توفري 

للتقومي.

و يعد هذا االإ�شدار االول من الدليل املرجعى لتقومي الطالب هوالدليل االأول جلامعة االإ�شكندرية الذى ي�شم  

�شوابط ومعايري وموا�شفات تقومي الطالب فى الربامج االأكادميية املختلفة حيث ان العائد املتوقع من هذا 

الدليل يتلخ�س فى االآتى :

التزام كليات اجلامعة مبعايري و�شوابط نظم التقومي القائم على نواجت التعليم والتعلم .

زيادة وعى الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س بالقواعد وال�شوابط الالزمة لنظم االإمتحانات والتقومي.

تطوير نظم االإمتحانات مبا يتالئم مع املخرجات التعليمية امل�شتهدفة.

القيام بعمليات تقومي م�شتمرة ومتغرية للعملية التعليمية .

زيادة التوا�شل والتفاعل بني الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س. 
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تخريج طالب ذوى معرفة ومهارات تواكب متطلبات �شوق العمل على امل�شتوى املحلى واالأقليمى والعاملي.

جديدة  برامج  اأوا�شتحداث  تعديالت  اإجراء  مثل  التعليمية  لل�شيا�شات  امل�شتقبلى  التخطيط  خطوات  تنفيذ 

اأواإن�شاء برامج فرعية. 

و قد مت اإعداد هذا الدليل طبقا لن�شو�س الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ومبادئ الكود امل�شرى 

واالعتماد  التعليم  ل�شمان جودة  القومية  الهيئة  قبل  املعلنة من  الطالب ومعايري اجلودة  تقومي  ا�شاليب  فى 

ب�شاأن عملية التقومي.

وفى النهاية ميكن القول اأن الهدف من العملية التعليمية هو اإكت�شاب الطالب للمهارات واملعارف واخلربات 

هذا   املجتمع.ولتحقيق  تنمية  فى  م�شاهمة  فر�س عمل جديدة  وخلق  بنجاح  احلياة  الالزمة خلو�س معرتك 

للربامج  م�شتمرة  يتوافربه مراجعة  الطالب  وتوجيه  لتقييم  ومتطور  فعال  نظام  ال�شرورى  كان من  الهدف 

لقيا�س مدى حمافظة الكليات على تطبيق املعايري االأكادميية وال�شيا�شات اخلا�شة بتقييم الطالب والتاأكد من 

منا�شبتها لقيا�س نواجت التعلم امل�شتهدفة من الربامج وكذا اإجراء الدرا�شات الدورية حول نتائج االإمتحانات 

وحتليل اجتاهات هذه النتائج واال�شتفادة منها فى تطوير الربامج االأكادميية وتقومي الطالب.

وي�شعد كل من جلنتى اإعداد و مراجعة الدليل املرجعى لتقومي الطالب - جامعة االإ�شكندرية اأن نتقدم بخال�س 

االإ�شكندرية- على دعمها  – رئي�س جامعة  / هند ممدوح حنفى  الدكتور  اال�شتاذ  لل�شيدة  والتقدير  ال�شكر 

لفريق العمل. كما نتقدم لل�شيد اال�شتاذ الدكتور / ر�شدي رجاء زهران – نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم 

والطالب  بال�شكر على متابعة �شيادته و ا�شرافه على اإخراج اأول دليل جلامعتنا العريقة راجني من اهلل عز 

وجل اأن نكون قد وفقنا فى اإعداده واأن يعم به النفع على ال�شادة اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب بجميع كليات 

اجلامعة. 

الف�شل الأول 
جمالت و معايري الدليل املرجعى لتقومي الطالب

املجال االأول: مراجعة  اللوائح و القوانني :

حتر�س جامعة االإ�شكندرية على تبنى �شيا�شة وا�شحة لتقومي اأداء الطالب و ذلك باالإلتزام و تطبيق 

ما جاء بقانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وفقا الأخر التعديالت ( الطبعة الثامنة والع�شرون 

املعدلة عام 2009- الباب الثالث/الق�شم االأول/الق�شم الثانى) على النحو التاىل: 

مادة 9٦ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

الأحكام  وفقًا  البحث  قاعات  اأو  العملية  التمرينات  فى  واال�شرتاك  الدرو�س  متابعة  الطالب  يجب على 

الالئحة الداخلية.

يحرم  اأن  الداخلية  الالئحة  الأحكام  طبقًا  املخت�شة  االأق�شام  جمال�س  طلب  على  بناء  الكلية  وملجل�س 

الطالب من التقدم اإىل االإمتحان كله اأوبع�شه اإذا راأى اأن مواظبته غري مر�شية وفى هذه احلالة يعترب 

الطالب را�شبًا فى املقررات التى حرم من التقدم لالإمتحان فيها.

ويجوز ملجل�س الكلية اأن يوقف قيد الطالب ملدة �شنتني درا�شيتني متتاليتني اأومتفرقتني خالل �شنوات 

الدرا�شة فى الكلية اإذا تقدم بعذر مقبول مينعه من االنتظام فى الدرا�شة، وفى حالة ال�شرورة يجوز 

ملجل�س اجلامعة زيادة مدة وقف القيد)1(.

مادة 7٠ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

مع مراعاة اأحكام هذه الالئحة تتوىل اللوائح الداخلية للكليات حتديد نظم االإمتحانات اخلا�شة بها.

مادة 69 فقرة ثالثة م�شتبدلة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 278 ل�شنة 1981.

مادة 7١ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بق�شم اللي�شان�س اأوالبكالوريو�س يعني جمل�س الكلية بعد اأخذ راأى 

جمل�س الق�شم املخت�س اأحد اأ�شاتذة املادة ليتوىل و�شع مو�شوعات االإمتحانات التحريرية باالإ�شرتاك 

مع القائم بتدري�شها ويجوز عند االقت�شاء اأن ي�شرتك فى و�شعها من يختاره جمل�س الكلية لهذا الغر�س.

بناء على طلب  الكلية  االأقل يختارهما جمل�س  االإمتحان فى كل مقرر من ع�شوين على  وت�شكل جلنة 

جمل�س الق�شم املخت�س ويتم اختيارهما بقدر االإمكان من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية وللعميد فى 

حالة االإ�شتعجال اإختيار اأع�شاء اللجنة.

وتتكون من جلان امتحان املقررات املختلفة جلنة عامة فى كل فرقة اأوق�شم برئا�شة العميد اأو رئي�س 

م�شتوى  �شاأن  فى  تراه  ما  واقــرتاح  ملراجعتها  االإمتحان  نتيجة  عليها  وتعر�س  االأحــوال  ح�شب  الق�شم 

تقديرات الطالب بالن�شبة للمقررات املختلفة ويدون حم�شر باجتماع اللجنة وتعر�س نتيجة مداوالتها 

على جمل�س الكلية الإقرارها.
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مادة 7٢ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

يراأ�س عميد الكلية جلان االإمتحان وي�شكل حتت اإ�شرافه جلنة اأواأكرث ملراقبة االإمتحان واإعداد النتيجة ويراأ�س 

كل منها اأحد االأ�شاتذة اأواالأ�شاتذة امل�شاعدين.

مادة 7٣ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

تعلن اأ�شماء الطالب الناجحني فى االإمتحانات مرتبة باحلروف الهجائية بالن�شبة لكل تقدير.

ومينح الناجحون فى االإمتحان النهائى �شهادة الدرجة العلمية اأوالدبلوم مبينًا بها التقدير الذى نالوه وذلك 

ورئي�س  الكلية  عميد  من  ال�شهادة  هذه  توقيع  ويتم  بعهدتهم  ما  ورد  مقررة  ر�شوم  من  عليهم  ما  تاأدية  بعد 

اجلامعة ، وي�شدر مبنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئي�س اجلامعة بعد موافقة جمل�س اجلامعة، 

واإىل حني ح�شول الطالب على ال�شهادة املذكورة يجوز اأن يح�شل على �شهادة موؤقتة يوقعها العميد مبينًا بها 

الدرجة العلمية اأوالدبلوم الذى ح�شل عليه والتقدير الذى ناله فيه )1(.

ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد جمل�س الكلية لنتيجة االإمتحان اخلا�س بهذه الدرجة.

مادة 73 فقرة ثانية م�شتبدلة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 278 ل�شنة 1981 امل�شار اليه.

مادة 79 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

تكون الدرا�شة على اأ�شا�س نظام ال�شنة الكاملة ، ويجوز اأن تكون الدرا�شة على اأ�شا�س نظام املراحل اأوالف�شلني 

الدرا�شيني اأواأى نظام اآخر طبقًا الأحكام اللوائح الداخلية للكليات.

مادة ٨٠ )١( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

ق�شوا  الذين  للطالب  الرتخي�س  الكلية  ملجل�س  ويجوز  �شنتني،  من  اأكرث  بالفرقة  يبقى  اأن  للطالب  يجوز  ال 

بفرقهم �شنتني فى التقدم اإىل االإمتحان من اخلارج فى ال�شنة التالية فى املقررات التى ر�شبوا فيها، وذلك 

فيما عدا طالب الفرقة االإعدادية والفرقة االأوىل فى الكليات التى لي�س بها فرقة اإعدادية.

ويجوز ملجل�س الكلية عالوة على ما تقدم الرتخي�س لطالب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفر�شتني 

اإ�شافيتني للتقدم اإىل االإمتحان من اخلارج، وبالن�شبة اإىل الكليات التى تكون مدة الدرا�شة بها خم�س �شنوات 

على االأقل يعامل طالب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة اإعدادية وكذلك طالب الفرقة الثالثة بالكليات 

التى لي�س بها فرقة اإعدادية معاملة طالب الفرقة قبل النهائية، واإذا ر�شب طالب الفرقة النهائية فيما ال يزيد 

على ن�شف عدد مقررات هذه الفرقة اأوفى املقرر الواحد فى الكليات التى يدر�س بها مقرر واحد فى ال�شنة 

النهائية وذلك ب�شرف النظر عن املقررات املتخلفة من فرق �شابقة رخ�س له فى االإمتحان حتى يتم جناحه 

 .)2(

ملحوظة: تن�س املادة الثانية من قرار رئي�س اجلمهورية رقم 528 ل�شنة 1993 على االآتى:

ت�شع جمال�س اجلامعات املخت�شة القواعد املنظمة لتطبيق حكم الفقرة الثانية من املادة )80( من الالئحة 

التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات امل�شار اليها.وذلك بالن�شبة اإىل الطالب الذين �شبق اأن ف�شلواال�شتنفاذ 

مرات الر�شوب قبل العمل بهذا القرار.

واإذا تخلف الطالب عن دخول االإمتحان بعذر قهرى يقبله جمل�س الكلية فال يح�شب غيابه ر�شوبًا ب�شرط اأال 

ال�شرورة  فى حالة  ويجوز  بالكلية  الدرا�شة  �شنوات  اأومتفرقتني خالل  متتاليتني  فر�شتني  التخلف عن  يزيد 

بقرار من جمل�س اجلامعة منح فر�شة ثالثة للطالب )3(. 

املادة 80 م�شتبدلة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 278 ل�شنة 1981 ال�شابق االإ�شارة اإليه.

الفقرة الثانية من املادة 80 م�شتبدلة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 825 ل�شنة 1993 اجلريدة الر�شمية العدد 

االأول فى 1994/1/6 

الفقرة الثالثة من املادة )80( حكم بعدم د�شتوريتها فى الدعوى رقم297 ل�شنة 25 ق )د�شتورية( - اجلريدة 

الر�شمية العدد 10)تابع(  فى 2005/3/10

ويعترب الطالب املتغيب عن االإمتحان بغري عذر مقبول را�شبًا بتقدير �شعيف جدًا.

مادة ٨١ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

ال يكون النقل من فرقة اإىل اأخرى اإال فى نهاية العام اجلامعى وال يعاد امتحان الطالب فى اأق�شام اللي�شان�س اأوالبكالوريو�س 

فى املقرر الذى جنح فيه.

مادة ٨٢ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

بالن�شبة المتحان الفرقة النهائية تقرتح هيئة مكتب جلنة كل قطاع من قطاعات التعليم اجلامعى ت�شكيل جلان ثالثية 

اإخت�شا�شاتها بالن�شبة  اأوال�شابقني المتحانات كل مادة من املواد الداخلة فى  اأ�شاتذة اجلامعات احلاليني  م�شرتكة من 

لكل الكلية.

وي�شرتك اأع�شاء كل جلنة فى و�شع امتحان املقرر فى كل كلية مع من يختاره جمل�س الكلية من اأع�شاء هيئة 

التدري�س بها ويكون مقرر اللجنة اأقدم االأ�شاتذة العاملني بها ، وتقدم اللجنة تقريرًا عن مالحظاتها يبلغ اإىل 

اجلامعات وجلنة القطاع. 

وي�شدر بت�شكيل اللجان ال�شابقة قرار من رئي�س املجل�س االأعلى للجامعات.

مادة ٨٣ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

اأال يزيد  التى يح�شل عليها مع مراعاة  للتقديرات  العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقًا  التقدير  يح�شب 

تقديره على مقبول فى املقرر الذى �شبق اأن ر�شب فيه اأوتغيب عنه بغري عذر مقبول، اأما اإذا كان قد تغيب بعذر 

مقبول فيح�شب له تقدير النجاح الذى يح�شل عليه.

مادة 84 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات

يقدر جناح الطالب فى اإمتحانات كل فرقة باأحد التقديرات االآتية:

ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول.

اأما ر�شوب الطالب فيقدر باأحد التقديرات االآتية:

�شعيف – �شعيف جدًا

ويكون تطبيق التقديرات ال�شابقة وفقًا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية للكليات واإذا ت�شمن االإمتحان فى 

اأحد املقررات اإمتحانًا حتريريًا واآخر �شفويًا اأوعمليًا فيعترب الغائب فى االإمتحان التحريرى غائبًا فى امتحان 

املقرر والتر�شد له درجات ب�شاأنه.

مادة ٨٥)١( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات :

يقدر جناح الطالب فى درجة اللي�شان�س اأوالبكالوريو�س باأحد التقديرات االآتية:

ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول.

الكلى  املــجــمــوع  اأ�ــشــا�ــس  على  اأوالــبــكــالــوريــو�ــس  اللي�شان�س  درجـــة  فــى  للطالب  الــعــام  التقدير  ويح�شب 
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املجموع. لــهــذا  وفــقــًا  ترتيبهم  يتم  كما  الــدرا�ــشــيــة،  الــ�ــشــنــوات  كــل  فــى  عليها  ح�شلوا  الــتــى  لــلــدرجــات 

ومينح الطالب مرتبة ال�شرف اإذا كان تقديره النهائى ممتاز اأوجيد جدًا وعلى اأال يقل تقديره العام فى اأية 

فرقة من فرق الدرا�شة عدا الفرقة االإعدادية عن جيد جدًا ، وي�شرتط حل�شول الطالب على مرتبة ال�شرف 

اأال يكون قد ر�شب فى اأى اإمتحان تقدم له واأية فرقة عدا الفرقة االإعدادية.

املادة 85 م�شتبدلة بقرار رئي�س اجلمهورية رقم 370 ل�شنة 1989 اجلريدة الر�شمية العدد 38 فى 1981/9/21 

ملوحظة: اأنظر املادة الثالثة من القرار املذكور التى تن�س على اأن:

ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من تاريخ ن�شرة وذلك عدا الفقرة الثانية من املادة 58 

فال ي�شرى حكمها اإال على الطالب املقيدين والذين يتم قيدهم بال�شف االأول اأواالإعدادى اإعتبارًا من تاريخ 

العمل بهذا القرار.

املجال الثانى: اإدارة عملية التقومي

قواعد اإدارة عملية �شري االمتحانات

1.1.2 اإجراءات خطة �شري االمتحانات

وله  بها  العمل  �شري  على  وي�شرف  بت�شكيلها  ويقوم  االإمتحان  جلان  اأواملعهد  الكليه  عميد  يراأ�س   1.1.1.2

اللغات  ومدر�شى  واملعيدين  امل�شاعدين  واملدر�شني  التدري�س  اأع�شاء هيئه  االإمتحان  باأعمال  للقيام  يكلف  اأن 

والعاملني بالكليه اأواملعهد. )ماده )7( من قرار جمل�س اجلامعه رقم )3( ل�شنه 1992(

2.1.1.2  يتم ت�شكيل  جلان ت�شيري اأعمال االإمتحان االآتية )قرار جمل�س اجلامعة رقم 3 �شنة 1992 ، 3 �شنة 1994( : 

1ـ جلان تنظيم واإعداد اأعمال االإمتحان.                      6ـ جلان ختم االوراق

2ـ جلان اخلدمات.                                                       8 ـ جلان التحقيقات.

3ـ جلان املراقبة.                                                          9ـ جلنة و�شع اأ�شئلة االإمتحانات.  

4ـ جلان اإعداد النتائج )الكنرتول(.                           10ـ جلان  الت�شحيح.

5ـ جلان الرعاية الطبية. 

ولعميد الكليه اأواملعهد اأن يدمج مهام جلنتني اأواأكرث فى جلنه واحده متى اإقت�شت م�شلحه العمل ذلك.

ت�شكيل ومهام جلان ت�شيري اأعمال االمتحان 

١- جلـــان تنظـيم واإعداد اأعمال االإمتحان

ماده )٨( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢

اأوال: الت�شكيل:

اأواًل، ثم ي�شتكمل  التعليمية  ال�شئون  ت�شكل هذه اللجنه مبعدل موظف لكل )30( طالب من بني العاملني فى 

العدد من باقى العاملني بالكليه ثم من بني العاملني باإداره اجلامعة وفروعها والكليات االأخرى، وفى حالة 

عدم كفاية االأعداد �شالفة الذكر يتم الندب من خارج اجلامعة.

وي�شرتط اأال يقل عدد اأع�شاء جلنة تنظيم واإعداد اأعمال االإمتحانات عن موظفني اإثنني بخالف الرئي�س

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

1ـ تنظيم اأعمال �شري االإمتحان

2ـ تنظيم القاعات اخلا�شة بانعقاد االإمتحان

3ـ اإعداد جداول االإمتحانات

4ـ تنظيم وتوزيع املراقبني على القاعات ح�شب املقررات واأيام االإمتحانات

5ـ اإعداد ك�شوف التوقيع

6ـ ح�شر كرا�شات االإجابة

7ـ اإعداد ك�شوف باأ�شماء الطالب امل�شرح لهم بالتقدم الأداء االإمتحان

8 ـ طبع  واإعداد اأ�شئلة االإمتحانات فى وجود ع�شوهيئة التدري�س امل�شئول عن املادة.

9ـ متابعة �شري عمل االإمتحانات من حيث تواجد املراقبني

ب- جلان ختم اأوراق االإجابة:

و مادة )١٢( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣(  و مادة )١١(  و مادة )١٠(  ماده )9( 

ل�شنه ١99٢

اأوال: الت�شكيل:

اأوراق االإجابه م�شبقًا  تعد هذه اللجنة من اللجان اخلا�شة والتى يتم ت�شكيلها بقرار من عميد الكلية خلتم 

بواقع ع�شوين من اأع�شاء هيئة التدري�س لكل من الفرق الدرا�شية على م�شتوى الق�شم اأوالكلية

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

وبحيث  اللب�س  الحتتمل  وا�شحة  بطريقة  االأع�شاء  من  ع�شو  كل  وم�شوؤولية  مهامها  وحتدد  اللجنة  ت�شكل  1ـ 

اليحدث ازدواجية يف تنفيذ االأعمال.

2ـ اإذا كان الأحد االأع�شاء �شلة قرابة من الدرجة االأوىل باأحد الطالب فيكلف باأعمال ال تتعلق بال�شنة التي 

يوجد به قريبه قدراالإمكان.

3ـ يحدد الرئي�س العام للكنرتول) وكيل الكلية (مراحل وجلان العمل والتعليمات اخلا�شة بكل مرحلة ويوقع 

جميع االأع�شاء  بالعلم مع تزويدهم ب�شورة من تلك التعليمات كاًل ح�شب عمله.

4ـ يدون رئي�س اللجنة املهام وامل�شوؤوليات لكل ع�شويف كل جلنة يف �شجل خا�س ويوقع عليه الع�شومع تزويد كل 

ع�شوب�شورة من بيان املهام وامل�شوؤوليات اخلا�شة به.

5ـ ُيراعى اأن يكون عدد اأع�شاء كل جلنة متنا�شبًا مع حجم العمل واأعداد اأوراق االإجابه التى �شيتم ختمها.

الذين  اأعداد الطالب  الكلية عن  الذى يعده م�شجل  للبيان  االإجابة طبقًا  اأوراق  6ـ يتم جتهيزعدد كاف من 

اأنة ال يحق  اأ�شا�س  اإحتياطية )على  اإ�شافة ن�شبة 10% فقط ب�شفة  يوؤدون االإمتحان فى كل جلنة بحيث يتم 

للطالب احل�شول على اأكرث من كرا�شة اإجابة واحدة(.

7ـ يتم اخلتم مرة واحدة فى اعلى كل ورقة من كرا�شة االجابة باالأختام التالية: 

اأـ ختم يحتوى على ا�شم الكنرتول 

ب ـ ختم يحتوى على ا�شم وكود املادة
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ج ـ ختم يحتوى على يوم وتاريخ اإمتحان املادة 

يتم اختيار مكان اآمن وحُمكم االإغالق حلفظ اأوراق االأ�شئلة واأوراق االإجابة بعد ختمها وكذلك حفظ كل ما 

يتعلق باالإمتحان.

ج- جلان املراقبة

اأوال: الت�شكيل:

 ت�شكل جلان املراقبة بقرار من عميد الكلية وطبقًا للمادة )31( و املادة )41( من قرار جمل�س اجلامعة رقم 

(3) ل�شنه 1994. 

مهمة  كلية  بكل  والعاملون  ومدر�شواللغات  واملعيدون  امل�شاعدون  واملدر�شون  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يتوىل 

مالحظة االمتحانات.

وت�شكل جلان املراقبة بقرار من عميد الكلية ، وذلك على الوجه االأتى:

• جلنة مراقبة لكل 200 طالب.	

• مراقب لكل 50 طالب.	

• مالحظ لكل  20 طالب بحد اأدنى اإثنني للقاعدة الواحدة.	

• معاون اإدارى لكل 50 طالب على االأقل.	

كما يجوز للكلية اأواملعهد الندب لـ 10 % من عدد املالحظني ب�شفة اإحتياطية للطوارىء. ويجوز عند ال�شرورة 

وباإذن من رئي�س اجلامعة تعديل هذه املعامالت فى اأحوال خا�شة.

وفى حالة عدم كفاية العدد املوجود بالكلية يندب العدد الالزم وذلك طبقا ملا يلى:

من بني اأع�شاء هيئة التدري�س واملدر�شني امل�شاعدين واملعيدين ومدر�شى اللغات بالكليات االأخرى كلما اأمكن ذلك.

الدرجة  �شاغلى  من  اجلامعية  وامل�شت�شفيات  وفروعها  ومعاهدها  وكلياتها  اجلامعة  باإدارة  العاملني  بني  من 

الثالثة حتى الدرجة االأوىل ب�شرط اأال يوؤثر هذا الندب على عملهم االأ�شلى.

وفى حالة عدم كفاية االأعداد �شالفة الذكر يتم الندب من خارج اجلامعة.

ثانيًا: املهام وامل�شئوليات:

اأوالغ�س  االإمتحان  بنظام  اإخــالل  اأي  ومنع  االإمتحان  �شري  حل�شن  الالزمة  التعليمات  اتباع  من  التحقق  1ـ 

اأوال�شروع فيه.

2ـ التحقق من خلو قاعة االإمتحان ودورات املياه امللحقة بها من الكتب واالأوراق ومنع دخولها اإليها وكذلك منع 

دخول الهواتف املحمولة اإىل قاعة انعقاد االمتحان.

3ـ االإ�شراف على قيام مالحظي اللجنة ومعاونيهم باالأعمال املكلفني بها طبقا ملا يقت�شي به نظام االإمتحان مع 

ا�شتبعاد اأي مالحظ يق�شر يف اأداء واجبه واإحالة االأمر اإىل عميد الكلية بتقرير م�شبب.

ك�شوف  الكونرتول مع  اإىل جلان  ت�شليمها  والتحقق من  الطالب  االإجابة على  كرا�شات  توزيع  التحقق من  4ـ 

ح�شر احل�شور والغياب.

5ـ التنبيه على الطالب ال�شتيفاء بيانات اأوراق االإجابة مع كتابة اأ�شمائهم واأرقام جلو�شهم على ورقة االأ�شئلة 

وعدم تدوين اأية معلومات اأخرى عليها.

6ـ اإعداد تقرير عن واقعة الغ�س اأوال�شروع فيه اأواالإخالل بنظام االإمتحان.

7ـ اإ�شتدعاء الطبيب املخت�س للتعامل مع احلاالت املر�شية الطارئه الأي من الطالب داخل جلنة االإمتحان.

8 ـ اإعداد تقرير يرفع لعميد الكلية عن الطالب الذي مل يتمكن من االإ�شتمرار يف اأداء االإمتحان الأ�شباب 

�شحية.

ماده )١٥( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢:

يكون رئي�س جلنة املراقبة من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية اأواجلامعة، ويخت�س مبا يلى:

1ـ اإ�شدار التعليمات الالزمة حل�شن �شري االإمتحان ومنع اأى غ�س اأواإخالل بالنظام اأو�شروع فيهما.

2ـ التحقق من وجود اأع�شاء جلنة املراقبة قبل بدء االإمتحان بثلث �شاعة وطوال مدته واإبالغ عميد الكلية عن 

تغيبهم اأوتاأخرهم اأومغادرتهم اللجنة.

اأـ وال يجوز باأى حال الأى ع�شومن اأع�شاء جلنة املراقبة مغادرة اللجنة اإال فى حالة العذر القهرى الذى يقدره 

رئي�س جلنة املراقبة وبت�شريح كتابى منه.

3ـ طلب اإ�شتكمال عدد املالحظني اأوتغيريهم اإذا اإقت�شت ذلك م�شلحة االإمتحان.

4ـ ت�شلم اأوراق االأ�شئلة من جلنة تنظيم واإعداد االإمتحان قبل موعد بدئه بربع �شاعة على االأقل.

5ـ التحقق من توقيع املالحظني على اأوراق اإجابة الطالب فى املكان املعد لذلك والتحقق من جمعهم لبطاقات 

الطالب.

للمادة )21(من قرار  الك�شوف طبقا  والتوقيع على  االإجابة  اأوراق  اإعداد ك�شوف ح�شر  دقة  التحقق من  6ـ 

جمل�س اجلامعة رقم )3( ل�شنة 1992

7ـ اإعداد تقرير عن واقعة الغ�س اأوال�شروع فيه اأواالإخالل بنظام االإمتحان يوقعه رئي�س اللجنة ومن قام ب�شبط 

التخاذ  الواقعة متهيدا  فى  للتحقيق  الطالب  باإخراج  ياأمر  والذى  الكلية  عميد  على  ليت�شنى عر�شه  الواقعة 

القرار الالزم طبقا للحالة.

8 ـ ال�شماح للطالب عند االإقت�شاء بالتوجه اىل دورة املياه داخل اللجنة حتت مالحظة اأحد املالحظني وبعد 

اإخراج الطالب ما يحمله وتفتي�س دوره املياه م�شبقا.

9ـ حتقق املراقبني من منع خروج الطالب من جلنه االإمتحان قبل نهايه االإمتحان بربع �شاعة حتى يتمكن 

املالحظني من اإ�شتالم اأوراق االإجابة ورد بطاقات االإمتحان للطالب.

10ـ اإعداد تقرير عن الطالب الذى ال يتمكن من االإ�شتمرار فى اأداء االإمتحان الأ�شباب �شحية والتوقيع عليه من  

الطبيب املخت�س على اأن ي�شلم التقرير لعميد الكلية.

11ـ مراجعة اأعداد اأوراق االإجابة وترتيبها عند نهاية االإمتحان.

ماده )١٦( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢:

اأواجلامعة ويجب عليهم احل�شور اىل مقار جلانهم  يكون املراقبون من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية 

قبل موعد بدء االإمتحان بثلث �شاعة ويخت�شون بالقيام باالأعمال االأتية:

1ـ التحقق من خلو قاعة االإمتحان من الكتب واالأوراق ومنع دخولها اإليها.

2ـ االإ�شراف على قيام مالحظى اللجنة ومعاونيهم باأعمالهم.

3ـ التحقق من توزيع كرا�شات االإجابة على الطالب، ويقوم معاون اللجنة بالتحفظ على الزائد منها.
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4ـ اإ�شتبعاد اأى مالحظ يق�شر فى اأداء واجبه اأثناء االإمتحان واإحالة اأمره اإىل عميد الكلية بتقرير م�شبب.

5ـ توزيع اأوراق االأ�شئلة على الطالب مب�شاركة  املالحظني والتحفظ على الزائد منها.

6ـ منع الطالب من دخول جلنة االإمتحان بعد بدء موعده بزمن اأكرث من ن�شف �شاعة اإال باإذن كتابى من عميد 

الكلية اأومن يفو�شة فى ذلك.

7ـ منع خروج الطالب من اللجنة قبل م�شى ن�شف �شاعة على بدء االإمتحان وقبل انتهاء معاون اللجنة من 

ح�شر احل�شور والغياب.

8 ـ منع جتمع الطالب حول مقار جلان االإمتحان بعد خروجهم منها.

االأ�شئلة  ورقة  على  جلو�شهم  واأرقام  اأ�شمائهم  وكتابة  اإجاباتهم  اوراق  بيانات  اإ�شتيفاء  اإىل  الطالب  تنبية  9ـ 

وعدم كتابة اأية معلومات عليها.

10ـ التحقق من قيام معاون اللجنة بح�شر احل�شور والغياب ومطابقة عدد احلا�شرين على عدد ما ا�شتعمل 

من كرا�شات االإجابة وما تبقى منها وكذلك التحقق من مطابقة اإ�شتمارات الغياب احلمراء بك�شوف الغائبني.

11ـ الرتخي�س بتغيري كرا�شة اإجابة الطالب فى حالة عدم �شالحيتها مع اإلغاء الكرا�شة الغري �شاحلة وبتوقيع 

رئي�س اللجنة وت�شليمها اإىل معاون اللجنة.

12ـ ا�شتدعاء الطبيب املخت�س للطالب املحتاجني للرعاية الطبية بناء على طلب رئي�س اللجنة.

13ـ تغيري مكان الطالب اإذا اإقت�شت ذلك املحافظة على نظام االإمتحان.

14ـ اإبالغ رئي�س اللجنة عن كل طالب يخل بنظام االإمتحان وذلك للت�شرف ب�شاأنه.

15ـ ت�شليم اأوراق االإجابة من املالحظني عند نهاية االإمتحان واإح�شائها وترتيبها والتحقق من مطابقة عددها 

لك�شوف ح�شر احل�شور والغياب وك�شوف ح�شر كرا�شات االإجابة.

16ـ ت�شليم اأوراق االإجابة وك�شوف احل�شرعلى جلان اإعداد النتائج بعد مراجعتها من رئي�س جلنة الرقابة.

17ـ القيام مبا يكلفهم به رئي�س جلنة املراقبة.

ماده )١7( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه  ١99٢: 

يجرى توزيع يومى للمالحظني املنتدبني على جلان االإمتحان طبقا لك�شوف �شرية تعلن لهم قبل بدء االإمتحان 

بن�شف �شاعة مع اإبالغ رئي�س كل جلنة مراقبة باأ�شماء املالحظني، ويجب على املالحظني احل�شور اىل الكلية 

املنتدبني لها قبل موعد بدء االإمتحان بن�شف �شاعة لالطالع على ك�شوف توزيعهم والتوجه فورًا اىل مقار 

جلانهم.

ماده )١٨( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه١99٢: 

يقدم كل مالحظ منتدب اإقرار م�شبقا لل�شيد اأمني عام اجلامعة باأنة ال تربطة باأى من طلبة الكلية املنتدب 

للمالحظة فيها اأى �شلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ماده )١9( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢:  

يجب على املالحظني تنفيذ تعليمات رئي�س جلنة املراقبة وما يقت�شى به نظام االإمتحان. وفى حالة تق�شري 

اأحد املالحظني فى اأداء واجباته يتم اإ�شتبعاده من اللجنة طبقا للماده  (61) من قرار جمل�س اجلامعة رقم 

(3) ل�شنه 

1992 و لعميد الكلية رئي�س عام جلان االإمتحان ا�شتبعاده نهائيا من املالحظة فى الكلية وحرمانه من مكافاأة 

عام  اأمني  وال�شيد  والطالب  التعليم  ل�شئون  اجلامعة  رئي�س  نائب  الدكتور  االأ�شتاذ  ال�شيد  واإبــالغ  املالحظة 

اجلامعة التخاذ اأية اإجراءات اإ�شافية مبا يتنا�شب مع ج�شامة املخالفة.

ماده )٢٠( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه  ١99٢:

يقوم املالحظون باالأعمال االآتية:

1ـ م�شاعدة الطالب فى حتديد اأماكنهم فى قاعة االإمتحان.

2ـ ا�شتالم عدد حمدد من كرا�شات االجابة من معاون اللجنة وتوزيع كرا�شة واحدة لكل طالب قبل موعد بدء 

االإمتحان بخم�س دقائق على االأقل.

3ـ توزيع اأوراق االأ�شئلة على الطالب والتحقق من كتابة الطالب ال�شمه ورقم جلو�شه عليها وعدم تدوينه الأى 

معلومات بها ومالحظه عدم تبادل الطالب لها.

4ـ جمع بطاقات الطالب ومراجعة بياناتها امل�شجلة من الطالب على كرا�شة اإجابته والتوقيع عليها واملحافظة 

على البطاقات حتى ت�شليمها للطالب.

5ـ جمع توقيعات الطالب احلا�شرين على ك�شوف احل�شور، واإعداد ا�شتمارات الغياب للطالب الغائبني.

اأوالقيام باإى اإخالل  اأواأدوات معهم وعدم تناقلهم للمعلومات  اأوراق  6ـ مالحظة عدم ا�شتعانة الطالب باأية 

اأخر بنظام االإمتحان.

7ـ اإبالغ املراقبني عن اأية حماولة غ�س اأو�شروع فيه اأواأى اإخالل اآخر بنظام االإمتحان.

8 ـ منع الطالب من البقاء فى مقر االإمتحان بعد ت�شليمهم لكرا�شة االإجابة.

9ـ رد بطاقات الطالب عند ا�شتالم اأوراق االإجابة وجمع هذه االأوراق عند نهاية االإمتحان وترتيبها.

10ـ ت�شليم اأوراق االإجابة مرتبة اإىل مراقبى اللجنة بعد نهاية االإمتحان.

اإبالغ مراقب اللجنة بحالة كل طالب يحتاج للرعاية الطبية وفى حالة ما اإذا راأى الطبيب عدم متكن الطالب 

املخت�س طبقا  الطبيب  يوقع عليه مع  تقريرا  الذى يحرر  اللجنة  رئي�س  االإمتحان يخطر بذلك  من موا�شلة 

للمادة (51) فقرة (10) من قرار جمل�س اجلامعة رقم (3) ل�شنه 1992.

مالحظة الطالب عند توجههم اإىل دورة املياه داخل اللجنة بعد احل�شول على اإذن بذلك من رئي�س اللجنة 

واإتخاذ ما يراه من احتياطات.

ما يكلفهم به املراقبون اأورئي�س اللجنة من اأعمال.

ماده )٢١( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢:

يقوم باأعمال معاون جلنة املراقبة اأحد العاملني بالكلية اأو من يندبه لذلك عميد الكلية من العاملني 

فى اجلامعة اأوفروعها.

ويخت�س املعاون باالأعمال االآتية:

1ـ معاونة الطالب فى حتديد اأماكنهم داخل اللجنة.

2ـ ا�شتالم اأوراق االإجابة املختومة من جلنة املراقبة قبل بدء االإمتحان بن�شف �شاعة وتوزيع اأعداد حمددة 

بختم  املخت�س  اإىل  لت�شليمة  منها  الفائ�س  وا�شرتداد  اللجنة  مالحظى  على  املختومة  االإجابة  اأوراق  من  3ـ 

االأوراق طبقا للنظام املعد لذلك.
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3ـ اإعداد ك�شوف باحل�شور والغياب بالتعاون مع املالحظني والتحقق من مطابقة اأعدادهم الأعداد الكرا�شات 

امل�شتعملة والزائدة.

4ـ القيام مبا يكلفه به رئي�س جلنة املراقبة.

ماده )٢٢( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنه ١99٢:

يتم توزيع جمموعة القواعد املنظمة لت�شكيل جلان املراقبة واخت�شا�شاتها على جميع جلان املراقبة فى �شورة 

تعليمات ملزمة، وترفق مع خطابات تكليفهم.

د. جلان اإعداد النتائج )الكنرتول(

اأوال: الت�شكيل:

 يتم ت�شكيل عدة جلان الإعداد النتائج )الكنرتول( تخت�س كل منها باإحدى الفرق على م�شتوى الكلية اأواملعهد. 

يتوىل رئا�شة هذه اللجان وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب اأووكيل الكلية ل�شئون الدرا�شات العليا والبحوث. 

وفى امللحق الت�شكيل باالعداد كما هو من�شو�س عليه فى املادة 32 من قرار جمل�س اجلامعة رقم 3 ل�شنة 1994

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

واالأمن  التامة  بال�شرية  اأعمالها  واإحاطة  الكنرتول  جلان  مقار  لتاأمني  الالزمة  االحتياطات  كافة  اإتخاذ  1ـ 

الكامل، وبوجه خا�س مينع دخول الطالب اأو اأى �شخ�س غري خمت�س اإىل مقار جلان اإعداد النتائج كما مينع 

وجود الطالب بجوارها.

2ـ الرجوع اإىل نتائج االإمتحانات ال�شابقة الإ�شتيفاء البيانات االآتية:

• درجات الطالب فى املواد التى �شبق جناحه فيها، واإذا كان الطالب قد جرب للنجاح تر�شد فى الك�شوف 	

اجلديدة الدرجة التى ح�شل عليها والدرجة التى رفعت اإليها.

• درجات الطالب عن اأعمال ال�شنة فى املواد التى �شبق جناحه فيها.	

• املواد التى نقل الطالب متخلفا فيها.	

الل�شق  لنظام  وفقا  الكنرتول  اأعمال  ودقة  �شريتها  يكفل  للت�شحيح مبا  واإعدادها  االإجابة  اأوراق  اإ�شتالم  3ـ 

اأونظام االأرقام ال�شرية وذلك على النحوالتاىل:

• ثنى ول�شق اجلزء املعد لكتابة االإ�شم ورقم جلو�س الطالب فى كرا�شات االإجابة اأو و�شع االأرقام ال�شرية 	

على الكرا�شة والبطاقة ونزع البطاقة من كرا�شة االإجابة وحفظ البطاقات فى املظروف واملكان املعد 

لذلك.

• مراجعة كرا�شات االإجابة للتحقق من عدم ال�شهوعن ل�شق اأية كرا�شة اإجابة وفى حالة االأرقام ال�شرية 	

التحقق من مطابقة الرقم ال�شرى على الكرا�شة والبطاقة ونزع البطاقة ثم التاأكد من عدم ال�شهو فى 

نزع البطاقات.

• اأثر ميكن 	 – نتيجة �شغط الكتابة -  اأنه عند كتابة الطالب الإ�شمه ورقم جلو�شه مل ترتك  التحقق من 

التعرف على الطالب من خالله ، ومن ثم وجب طم�س هذا االأثر.

4 ـ و�شع كرا�شات االإجابة فى مظاريف يدون عليها عدد الكرا�شات التى حتتويها، وبعد مراجعة هذا العدد 

يحكم اإغالق املظاريف بال�شريط الال�شق ويوقع عليه اأحد اأع�شاء جلنة الكنرتول.

5 ـ جمع اأعداد االأوراق التى حتتويها املظاريف واإجراء مطابقة جمموعها على العدد الكلى لكرا�شات االإجابة 

طبقا لك�شوف احل�شر واإعداد �شجالت لت�شليم كرا�شات االإجابة اىل اأ�شتاذ كل مقرر.

6ـ ت�شليم املظاريف اإىل اأ�شتاذ املقرر ليقوم بتوزيعها على امل�شححني حتت مبا�شرته ويوقع على العدد الذى 

ت�شلمه بعد التاأكد منه فى ال�شجل املعد لذلك.

7 ـ اإعداد كرا�شات االإجابة للر�شد بعد اإعادتها اإىل جلنة الكنرتول، وذلك وفقا للنظام التاىل:

• اأ�شتاذ كل مقرر بت�شليم كرا�شات االإجابة بعد ت�شحيحها اإىل الكنرتول املعنى والذى يتحقق من 	 يقوم 

عددها طبقا لل�شجل املعد لذلك ثم يوقع ع�شوالكنرتول مبا يفيد �شحة العدد، وفى حالة اختالف العدد 

يقوم رئي�س جلنة الكنرتول باإعداد تقرير بذلك يرفع اىل عميد الكلية التخاذ الالزم.

• اأكرث من 	 باأجزائها ومن وجود  تراجع كرا�شات االإجابة من الداخل للتحقق من ت�شحيح كافة االأ�شئلة 

توقيع م�شحح واحد عليها. فاإذا تبني وجود اإجابة غري م�شححة يطلب من امل�شحح احل�شور اإىل مقر 

اللجنة الإ�شتكمال الت�شحيح مع االإحتفاظ ب�شرية الورقة.

• فاإذا تبني 	 للتحقق من تطابقها،  االإجابة وخارجها  �شوؤال فى داخل كرا�شة  لكل  املدونة  الدرجة  تراجع 

وجود اختالف بينها طلب من امل�شحح احل�شور اإىل مقر اللجنة لتحديد الدرجة امل�شتحقة للطالب مع 

احلفاظ على �شرية الورقة.

• يراجع جمموع الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فاإذا وجد خطاأ مادى فى اجلمع فيتم ت�شحيحة من 	

قبل اللجنة.

وفقا  وذلك  ت�شويرها،  معه  الذى ميكن  باحلجم  يكون اخلط  اأن  على  الر�شد  ك�شوف  فى  النتائج  ر�شد  ـ   8

للنظام التاىل:

• تر�شد االأعذار املعتمدة للطالب الباقني فى الفرقة.	

• تر�شد الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فى مقررات الفرقة املقيدين بها مع حتديد تقدير كل منها 	

وعلى اأن تخف�س درجة الطالب الباقى اإىل احلد االأق�شى الأدنى تقديرات النجاح ما مل يكن قد �شبق 

تغيبه عنها بعذر مقبول.

• تر�شد الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فى املقررات التى نقلوا اإىل فرقتهم متخلفني فيها.	

• تو�شع حلقة حمراء على درجات املقررات التى ر�شب فيها الطالب.	

• تراجع الدرجات والتقديرات التى ر�شدت للطالب، كما تراجع احللقات احلمراء حول املقررات التى 	

ر�شبوا فيها.

٣.٢.٢ مهام اأع�شاء هيئة التدري�س خالل عملية التقومي:

جلان و�شع االأ�شئلة:

اأوال: الت�شكيل:

تتكون اللجنة من اأقدم ثالثة من اأع�شاء هيئة التدري�س بالق�شم برئا�شة رئي�س جمل�س الق�شم، على اأن يكون 

اأحد  يكون  واأن  املقرر  هذا  لتدري�س  املقررة  املدة  اأربع  ثالث  عن  التقل  فرتة  بالق�شم  اأم�شى  الع�شوقد  هذا 

اأع�شاء هذه اللجنة حا�شاًل على دورات تدريبية يف تقييم الطالب اأوين�شم اإليهم ع�شوهيئة تدري�س من ذات 

الق�شم ممن اأمتوا دورات تقييم الطالب. 
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ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

ال�شفهية  االأ�شئلة  جتميع  وكذلك  واالإكلينيكية  والعملية  التحريرية  االإمتحانات  و�شع  عن  م�شئولة  اللجنة  تكون 

م�شرت�شدة باالأ�شئلة التى ي�شلمها لها كل من قام بالتدري�س يف هذه املادة وعليها مراعاة اأن ي�شمل االإمتحان معظم 

فروع املادة وي�شتمل على اأ�شئلة متنوعة لقيا�س كافة امل�شتويات الفكرية للطالب مبا يتطابق مع اأهداف املنهج على 

اأن يكون هناك عدالة يف توزيع الدرجات وتقييم الطالب. ويجوز اأن تقوم اللجنة بدعوة اأ�شاتذة من كليات اأخرى 

حملية اأو اأجنبية للم�شاركة فى و�شع االإمتحانات العملية اأو االكلينيكية وال�شفهية اذا راأت لذلك �شرورة

جلان  الت�شحيح

اأوال: الت�شكيل:

ت�شكل جلان ت�شحيح االإمتحانات بقرار من جمل�س الكلية بناءًا على اقرتاحات جمال�س االأق�شام 

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

حتدد املهام وامل�شئوليات بناءًا على املادة )39( واملادة )40( و املادة )41( و املادة )42( و املادة )43(  من 

قرار جمل�س اجلامعة رقم )3(  ل�شنة 1992 كالتاىل:

•  اأن ي�شرتك فى ت�شحيح كل ورقة اإجابة م�شححان علي االأقل، وال يجوز باأي حال اأن ينفرد م�شحح واحد 	

بت�شحيح الورقة باأكملها.

•  اأن ي�شحح ال�شوؤال الواحد فى كل االأوراق نف�س امل�شحح اإال فى حالة ال�شرورة. 	

• اأن يكون املنتدب للت�شحيح من خارج اجلامعات على م�شتوى اأع�شاء هيئة الرتي�س بها وعلى امل�شحح 	

التنحي عن الت�شحيح اإذا كان قريبا الأحد الطالب حتى الدرجة الرابعة.

• لعملية 	 منا�شبة  اأماكن  توفري  يتم  اأن  على  الكلية  خارج  امل�شححني  اإىل  االإجابة  اأوراق  اإر�شال  يجوز   ال 

الت�شحيح ويتوىل اأ�شتاذ املادة ورئي�س الق�شم متابعة تداول االأوراق بني امل�شرتكني فى الت�شحيح والعمل 

على اإجنازها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شابيع من تاريخ االمتحان.

•    على كل من ي�شحح اأن يوقع على الدرجة التي و�شعها، وعلى امل�شحح االأخري الذي يجمع الدرجات التي 	

ح�شل عليها الطالب التوقيع على ذلك. 

•   تنتهي  �شلطة امل�شحح بر�شد الدرجة وال يجوز بعد ذلك تعديل الدرجة التي قدرها خارج كرا�شة االإجابة 	

اأال للجنة الت�شحيح جمتمعة وقبل ت�شليم اأوراق االإجابة اإىل جلنة الكنرتول. 

• يبان 	 اأوراقها مع  التي قامت بت�شحيح  املادة  اأن تعد تقريرا عن م�شتوى امتحان  الت�شحيح  على جلنة 

اأ�شباب ما و�شل اإليه ذلك امل�شتوى، ويعر�س هذا التقرير على جلنة املمتحنني عند عر�س النتيجة. 

٥.٣ جلان الرعاية الطبية

اأوال: الت�شكيل:

ت�شكل جلنة طبية ثالثية تقوم بفح�س الطالب الذين تبلغ كلياتهم اإعتذارهم عن االإمتحان الأ�شباب مر�شية

كما ت�شكل جلنة من طبيب واحد وممر�س واحد لكل كلية طوال فرتة عقد االإمتحان )�شباحًا اأو م�شاءًا(، وفى 

حالة تعدد اأماكن االإمتحانات يزاد عدد املمر�شني اىل اثنني. ويجوز لعميد الكلية اال�شتعانة بعدد اأكرب من 

االأطباء واملمر�شني طبقًا لالإحتياجات

يتم تر�شيح االأطباء واملمر�شني والعاملني باللجان بقرار من مدير عام االإدارة العامة لل�شئون الطبية باجلامعة.

)مادة )34( ومادة )35( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )3( ل�شنة 1992(

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

1ـ فح�س الطالب الذين يتقدمون للكلية باالإعتذارعن دخول االإمتحان الأ�شباب مر�شية على اأن يتم  الت�شديق 

على كافة تو�شيات اللجنة من مدير عام االإدارة العامة لل�شئون الطبية باجلامعة وطبقا للقواعد والقرارات 

املنظمة لالأعذار املر�شية.

2ـ فح�س احلاالت التى ت�شتلزم الرعاية الطبية اأثناء اإنعقاد جلان االإمتحانات.

مهام العمالة املعاونة خالل عملية التقومي

١-جلان اخلدمات

اأوال: الت�شكيل:

تخ�ش�س من العمال املوجودين بالكلية اأواإدارة اجلامعة وفروعها والكليات واملعاهد االأخرى مادة )369(

 من قرار جمل�س اجلامعة رقم )3( ل�شنة 1994

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

1ـ يخ�ش�س عامل لكل )50( طالبا فى الكليات العملية ولكل )100( طالبا فى الكليات النظرية

2ـ يتواجد بجوار جلنة االإمتحان طوال فرنة االإمتحان

3ـ يقوم بتلبية اية اعمال خا�شة باحتياجات الطالب يكلفه بها ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور/ رئي�س اللجنة خالل   

    االإمتحان )توفريمياه لل�شرب، نظافة، نقل اأدوات، ...(

٢- جلان احلرا�شة واالأمن

اأوال: الت�شكيل:

تت�شكل هذه من اأع�شاء اإدارة حر�س اجلامعة العاملني بهذه االإدارة بجميع الكليات واملعاهد.   

مادة )٣7( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٣( ل�شنة ١99٢.

ثانيًا املهام وامل�شوؤليات:

1ـ تاأمني مقار جلان انعقاد االإمتحان ومنع دخول اأي �شخ�س لي�س له اأية �شلة باالإمتحانات.

2ـ تاأمني و�شول اأوراق االأ�شئلة من املطبعة اإىل مقاراالإمتحان.

3ـ تاأمني ت�شليم اأوراق االإجابة من جلان االإمتحان اإىل اأماكن الت�شحيح.

4ـ حرا�شة جلان الت�شحيح والكنرتول على مدى االأربع والع�شرين �شاعة.

5ـ العمل على تطبيق �شروط االأمن وال�شالمة يف اأماكن انعقاد االإمتحان وجلان الت�شحيح واأعمال الكنرتول.

6ـ احلفاظ على �شالمة الطالب وال�شادة املراقبني واملالحظني واملعاونني اأثناء االمتحان.

٣-جلان التحقيقات

اأوال: الت�شكيل:

تت�شكل من اأع�شاء الوحدة القانونية اخلا�شة بالكلية وميكن ندب ع�شومن االإدارة القانونية باجلامعة للكليات 

واملعاهد التى لي�س بها وحدة قانونية خا�شة بها على اأن يتم التحقيق فى الواقعة فى ذات اليوم حتى ميكن 

اتخاذ االجراءات الالزمة. مادة )38( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )3( ل�شنة 1992
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ثانيًا: املهام وامل�شوؤليات:

التحقيق يف اأى خمالفات خا�شه مبا ين�شب اإىل الطالب من اأعمال الغ�س اأواالإخالل بالنظام العام باالمتحان.

رفع التقاريراخلا�شة بالتحقيقات اإىل وكيل الكليه ل�شئون التعليم والطالب.

ملحوظة:

�شرورة مراعاة ما جاء فى الباب اخلام�س من قانون تنظيم اجلامعات املواد 180 اىل184  و ما جاء بالق�شم 

ال�شاد�س ) نظام تاأديب الطالب ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.

اآلية حفظ اأوراق االإجابة:

تعترباأوراق االإجابة من اأهم االأداوت التى يجب الرجوع اليها وقت تقدمي الطالب تظلم من نتيجة اإمتحان ما 

اأواللجوء اإىل اجلهات القانونية. لذلك فاإن اآلية احلفاظ عليها من االآليات الهامة:

 يجب ان توفر الكلية / املعهد اماكن اآمنة )من حيث ال�شرية – احلماية من التلف – احلرائق ............ (

حلفظ هذه االوراق ملدة حتددها اجلامعة.

قواعد الرفع و التعوي�س:

• قبل فك االأرقام ال�شري	

• املادة رقم )1( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )4( ل�شنة 2008	

• مادة )1(: تعديل املادة رقم 3 الواردة بقرار جمل�س اجلامعة رقم 8 ل�شنة 1994 لت�شبح على النحو االآتى:	

• تعر�س الن�شب املئوية للنجاح فى االإمتحان التحريرى فى املقررات املختلفة للفرقة على جلنة املمتحنني   	

         امل�شكلة بقرار االأ�شتاذ الدكتور/ عميد الكلية من اأقدم اأع�شاء جلان املقررات.

• على جلنة ممتحنى الفرقة تعديل نتيجة املقررات التى تقل ن�شبة النجاح فيها عن 70% من املتو�شط 	

اأدوا  الذين  الطالب  اإىل جميع  اإىل  الرفع  وت�شاف درجات  الن�شبة )%70(.  اإىل هذه  بها  لت�شل  العام 

االإمتحان فى املقرر.

• واإذا ترتب على هذه االإ�شافة جتاوز درجات اأحد الطالب للدرجة النهائية للمقرر ي�شاف مقدار الزيادة 	

اإىل املجموع الرتاكمى اإعمااًل ملبداأ امل�شاواة واملحافظة على املراكز القانونية فى الرتتيب.

• مادة )2(: اإلغاء املادة 7 من قرار جمل�س اجلامعة رقم 8 ل�شنة 1994.	

• مادة )3(: يتم تطبيق قواعد الرفع فى نهاية العام الدرا�شى حيث نتيجة الف�شل الدرا�شى االأول موؤقتة 	

حلني ح�شاب نتيجة نهاية العام اجلامعى.

• مادة)4(:يعمل بهذا القرار اإعتبارًا من العام اجلامعى 2008/2007 ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.	

• �شدر عن جمل�س اجلامعة بجل�شته املنعقدة فى 2008/4/24.	

• بعد فك االأرقام ال�شرية 	

• مادة )٤( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٨( ل�شنة ١99٤	

•  يجوز للطالب اال�شتفادة بالدرجات الزائدة عن درجة النجاح فى بع�س املواد وذلك باإ�شافتها للمواد 	

ال�شرورة  حالة  وفى  املــواد.  تلك  بتقدير  االإخــالل  مع عدم  النجاح،  درجة  فيها عن  درجاته  تقل  التي 

ت�شتقطع الدرجات الزائده من املادة ذات التقدير االقل ولوترتب على ذلك تعديل تقدير تلك املادة، على 

اأن يكون احلد االأق�شى للدرجات امل�شافة لتعوي�س نلك املواد التي تقل درجة الطالب فيها عن درجة 

النجاح بحد اأق�شي 2%  من املجموع الكلى للدرجات ومبا ال يجاوز 10%  من جمموع درجات تلك املادة 

لطالب الكليات العملية، 51%  لطالب الكليات النظرية. 

مادة )٥( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٨ ( ل�شنة  ١99٤  

• احلد االأق�شي لتعوي�س الطالب الذي ال يكفى ر�شيده من تلك الدرجات الزائدة لتعوي�شه فى املواد التي 	

ما  يجاوز  ال  للدرجات ومبا  الكلى  املجموع  النجاح هو2%  من  لدرجة  االأدنى  فيها عن احلد  درجاته  تقل 

ي�شاف للمادة الواحدة 10%  من درجة تلك املادة لطالب الكليات العملية، 15%  لطالب الكليات النظرية. 

•  يح�شب املجموع الكلى للطالب على اأ�شا�س جمموع درجات املواد بعد الرفع. 	

 مادة )٦( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٨( ل�شنة ١99٤

• اأعمال ال�شنة وكذا درجات 	 اإ�شافة درجات   جتري قواعد الرفع املبينة بالبندينن الرابع واخلام�س بعد 

االإمتحانات العملية وال�شفوية )اإن وجدت( لدرجة االإمتحان التحريري. 

   مادة )٨( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٨( ل�شنة ١99٤

• مبا 	 وذلك  الرفع،  قواعد  عليها  جترى  التي  املــواد  لعدد  االأق�شى  احلد  حتديد  الكليات  ملجال�س   يرتك 

يتالءم وظروف كل كلية. 

 مادة )9 ( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )٨( ل�شنة ١99٤

•  ال يجوز الرفع لتح�شني تقديرات املواد اأوالتقدير العام، كما ال يجوز الرفع اإال للنجاح اأوالنقل لفرقة اأعلى 	

مبواد متخلفة )مادتني على االأكرث( اأوالإعطاء طالب ال�شنوات النهائية احلق فى دخول امتحانات الدور 

الثاين مع االأخذ فى االعتبار ا�شتخدام الر�شيد املتبقي للطالب من العام املا�شي بالن�شبة للطلبة الباقني 

التعوي�س  ن�شبة  من  للطالب  املتبقي  الر�شيد  حدود  فى  التخلف  ملواد  التعوي�س  يكون  وكنلك  لالإعادة، 

امل�شموح بها فى ال�شنة الدرا�شية التي بها مواد التخلف.

توجد اأمثلة تو�شيحية عن الرفع والتعوي�س فى ملحق 9 

ملحوظة:

�شرورة مراعاة ان ال يجوز تطبيق قواعد الرفع و التعوي�س فى برامج ال�شاعات املعتمدة 

معايري اختيارروؤ�شاء واأع�شاء اللجان اخلا�شة بت�شيري اأعمال امتحانات 

 - روؤ�شاء جلان ت�شيري اعمال االمتحانات:

• اخلربة فى اعمال اللجان املذكورة 	

• ح�شور دورات فى  قيادة وادارة اعمال االمتحانات*	

• اأال يكون قد مت توقيع عليه جزاءات ادارية اأو تاأديبية 	

• اأن يتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار وح�شن الت�شرف فى االأزمات ب�شهادة مروؤ�شيه  	

اأع�شاء جلان ت�شيري االمتحان

• عدم توقيع اأى جزاءات ادارية اأو تاأديبية 	

• يتمتع بالدقة والقدرة على التوا�شل وادارة الوقت وااللتزام )ب�شهادة مروؤ�شيه ( 	

• ح�شور دورة ادارة اأعمال االمتحان   	

• يف�شل من له خربة �شابقة فى اأعمال اللجان امل�شابهة 	

ملحوظة هامة : يراعى فى اختيار الروؤ�شاء واالأع�شاء لكل اللجان تطبيق قرار جمل�س اجلامعة جل�شة 9 بتاريخ 

24-4-2001 واخلا�س بحاالت وجود االقارب فى اأحد �شنوات املراحل اجلامعية. 
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الف�شل  الثانى
ت�شميم الإمتحانات

املجال الثالث:تنفيذ عملية التقومي ومتابعتها

 حتدد جامعة االإ�شكندرية اإجراءات وا�شحة لو�شع املادة االإمتحانية

اإعداد االإمتحانات : 

:)Formative Assessment (اأوال:االإمتحانات االر�شادية التكوينية

هى امتحانات تتم ب�شفة دورية اأثناء عملية تدري�س اأجزاء املقرر بغر�س التقومي امل�شتمر لعملية التعليم والتعلم 

وال ت�شجل درجاتها فى املجموع الكلى لدرجات الطالب . وتفيد هذه االإمتحانات الطالب فى معرفة ما ا�شتطاع 

حتقيقه من املخرجات التعليمية وما تعذر عليه فهمة اأواأدائه بحيث يتمكن من اعداد درا�شة اأوالتدريب على 

هذه املخرجات ، بينما تو�شح هذه االإمتحانات لع�شوهيئة التدري�س امل�شئول عن العملية التعليمية املخرجات 

التى مل ي�شتطع معظم الطالب حتقيقها وبذلك ميكنه اتخاذ االجراءات الت�شحيحية لتمكينهم من ا�شتيعاب 

اأوممار�شة املهارات بامل�شتوى املطلوب فى هذه املخرجات . ويجب على املوؤ�ش�شة التعليمية ) الكلية  املحتوى 

اأواملعهد ( اأن حتدد من خالل اأع�شاء هيئة التدري�س بها االأوقات املنا�شبة و�شكل االإمتحانات االر�شادية فى 

بداية وخالل العام الدرا�شى . كما يجب اأن حتتفظ االأق�شام العلمية بالوثائق اخلا�شة باالإمتحانات التكوينية 

التى تقيمها. 

 : )Summative Assessment(ثانيا:االإمتحانات التجميعية/التح�شيلية/اال�شهادية

ويق�شد بها االإمتحانات التى تقام على مدار العام الدرا�شى وت�شكل درجاتها جزء من الدرجات الكلية 

للطالب فى املواد املختلفة . وعلى هذا فهذه االإمتحانات اأحد االأركان الرئي�شية التى  حتدد مدى حتقيق 

املوؤ�ش�شة التعليمية املعايري االأكادميية للربامج التعليمية وكذلك فان نتائجها حتدد م�شتقبل الطالب  . 

وي�شتلزم هذا اأن تلتزم املوؤ�ش�شة ب�شمان املو�شوعية والعدالة و�شدق هذه االإمتحانات واأن يتم االعداد لها 

بدقة وبالتزامن مع اعداد وت�شميم املقررات الدرا�شية قبل بداية العام الدرا�شى  

خطوات اعداد االإمتحانات التجميعية/ اال�شهادية : 

1-  حتديد املخرجات التعليمية امل�شتهدفة للربامج ومقرراتها : وهى خطوة رئي�شية فى كل ما يتعلق بجوانب  

      العملية التعليمية ويتم حتديد املخرجات فى بداية عملية ت�شميم الربنامج ومقرراته ، ويجب اأن حتر�س 

     املوؤ�ش�شة التعليمية من خالل اأع�شاء هيئة التدري�س بها  على اأن تكون املخرجات التعليمية م�شاغة بدقة  

     وان تكون وا�شحة وحمددة وقابلة للقيا�س 

2-حتديد اأ�شاليب التقومي : وذلك باختيار اأنواع متعددة من االإمتحانات لقيا�س املخرجات التعليمية امل�شتهدفة 

    من معارف ومهارات ذهنية وعملية واجتاهات وميول ومهارات عامة بحيث يعك�س نوع االإمتحان امل�شتخدم 

    القدرات واملهارات التى يكت�شبها الطالب من خالل حتقيق املخرجات التعليمية ويتم ذلك على النحو التاىل: 

2،1جوانب املعرفة ) املعلومات و املفاهيم و هى خمرجات حت�شيل وفهم وتطبيق وتقومي املعلومات(واملهارات  

      الذهنية: ت�شتخدم االإمتحانات التحريرية وكذلك ال�شفهية لقيا�س هذه املخرجات . 

:)Professional & Practical Skills( 2،2 اجلوانب املهنية والعملية خمرجات املهارات العملية واملهنية

      ت�شتوجب هذه املخرجات ا�شتخدام االإمتحانات العملية واالكلينيكية وطرق تقومي التدريب امليدانى للقيا�س  

     احلقيقى والدقيق لهذه املهارات 

هذه    قيا�س  ويحتاج   :)Ethics & Attitudes( االجتهات  و  االخالقيات  خمرجات  الوجدانية  اجلوانب   2،3

       املهارات اىل املالحظة املبا�شرة للطالب على فرتة زمنية ممتدة وميكن ا�شتخدام التقارير املقننة لتقيمها 

       كما ميكن اأي�شا ادراج جزء فى تقييمها فى االإمتحانات العملية واالكلينيكية وال�شفهية واىل درجة حمدودة 

      فى بع�س اأ�شئلة االإمتحانات التحريرية.

)General & Transferable Skills( : وي�شتلزم تقومي هذه املخرجات ا�شناد املهام   2،4 املهارات العامة 

    والتكليفات للطالب وترتاوح هذه املهام بني مهام ب�شيطة مثل البحث فى م�شادر املعلومات  العداد مقال 

اأواأدبية ومهام مركبة مثل اعداد م�شروع     اأوالتعليق الناقد على مادة علمية  اأوعرو�س تقدميية  اأو�شيمينار     

   اأواجراء بحث وعادة ت�شند هذه املهام اىل جمموعة من الطالب للم�شاركة فيها مما ي�شاعد فى اكت�شاب    

وي�شتوجب   وخالفه  االأقــران  بني  والتعلم  والتعاون  فريق  فى  بالعمل  اخلا�شة  التعليمية  املخرجات  وتقييم     

والــ�ــشــفــافــيــة.  الـــعـــدالـــة  تــ�ــشــمــن  مــقــنــنــة  ادوات  ا�ــشــتــخــدام  ـــهـــام  امل لـــهـــذه  املــو�ــشــوعــى  الــتــقــيــيــم     

مع  تنفذها  التى  االإمتحانات  واأنواع  التقومي  ا�شاليب  تنا�شب  بتو�شيح  باملوؤ�ش�شة  التعليمية  االأق�شام  2،5تلتزم 

املخرجات التعليمية فى جدول م�شودة االإمتحان ) Assessment Blue Print (  ) ملحق 1 ( 

٣- ت�شميم االإمتحانات: 

٣.١ االإمتحانات التحريرية : 

3.1.1- هى اأكرث اأنواع االإمتحانات ا�شتخداما ويتم عن طريقها تقييم املخرجات التعليمية اخلا�شة 

باملعارف واملهارات الذهنية وبدرجة حمدودة بع�س االجتاهات وامليول. ويجب اأن تتنوع االأ�شئلة فى 

االإختبارات التحريرية ل�شمان قيا�س عينة ممثلة لكل املخرجات التعليمية . وت�شمل االأ�شئلة التحريرية 

االأنواع االآتية :

1ـ االأ�شــئلة املقالية )ممتدة االجابة - حمـــددة االجابة ( ويف�شل فى امتحــانـات املرحلة اجلامعية 

االأوىل )البكــــالوريو�س واللي�شـــــان�س(اأن تقت�شر على االأ�شئلة املقالية املحددة االجابة

 )restricted response or short easy questions(واالأ�شــئلة املقالية املعدلة وهى اأ�شئلة حل امل�شــكالت 

املتعــددة املراحل ذات االجابات الق�شرية  )Modified easy( واأن متثل االأ�شئلة التى تقي�س املهـــارات الذهنية 

من تطبيق وحتليل وا�شتنتاج ونقد الن�شبة االأكرب من هذا االإمتحان  ) من 80-60 %( 

2ـ االأ�شــئلة املو�شوعية وت�شمل اأ�شئلة االختيار من متعدد ، وال�شواب واخلطا ، والتطـابق/املزاوجة  

واال�شــتكمال )MCQ,True/False,Matching,Compelete(. وتتيح االأ�شئلة املو�شوعية لوا�شعىاالإمتحان 

قيا�س عدد كبري من املخرجات التعليمية وت�شتخدم لقيا�س املعلومات واملفاهيم وكذلك بع�س م�شتويات املهارات 

الذهنية مثل التطبيق والتحليل . ويف�شل اأن يقت�شر تقييم املعلومات من حفظ وا�شرتجاع على ا�شتخدام االأ�شئلة 

املو�شوعية املذكورة بينما ت�شتخدم اأ�شئلة املقال فى تقييم املهارات الذهنية كما �شبق ذكره. 

3.1.2 - يتم توزيع اأ�شئلة االإمتحان على املخرجات التعليمية امل�شتهدفة واملحتوى العلمى للمقرر بحيث متثل 

االأ�شئلة امل�شتويات املعرفية املختلفة وفى نف�س الوقت اأجزاء املحتوى طبقا للوزن الن�شبى لها والذى يتحدد مع 
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ت�شميم املقرر . ويعد لهذا جدول املوا�شفات ) ملحق  2  ( ويتم اعتماد اجلدول من جمل�س الق�شم املخت�س 

ويحفظ فى ملف املقرر . 

اأو مو�شوعى ( والوقت  – حتدد عدد االأ�شئلة فى ورقة االإمتحان بناءا على نوع االإمتحان ) مقاىل   3.1.3

املخ�ش�س لالمتحان ويف�شل اأن تتم االجابة على االإمتحان املقاىل ب�شورة جتريبية بوا�شطة اأحد اأع�شاء جلنة 

اأما بالن�شبة لالأ�شئلة  املمتحنني ويح�شب الزمن الذى ا�شتغرقه  ثم ي�شاعف الوقت ليالئم م�شتوى الطالب. 

ال�شوؤال من 03-06 ثانية ) ال�شواب واخلطاأ ثم االختيار من متعدد  املو�شوعية فيرتاوح وقت االجابة على 

واملطابقة(.  

االكرتونى  الت�شحيح  ا�شتخدام  عند  ويراعى  لنوعه  طبقا  امتحان  لكل  اجابة  منوذج  اعداد  يتم   -  3.1.4

المتحانات االأ�شئلة املو�شوعية اأن تتنا�شب اأرقام االأ�شئلة وعدد االختيارات مع موا�شفات ورقة اجابة الطالب 

ويتم اعداد منوذج االجابة لهذه االإمتحانات على منوذج ورقة اجابة الطالب . بينما يجب اأن ي�شتمل منوذج 

االجابة اخلا�س باالإمتحانات املقالية االطار العام لالجابة املطلوبة واالحتماالت املختلفة لالجابة ال�شحيحة 

بحيث ي�شمح للطالب باالبتكاروالتعبري عن �شخ�شيته وللممتحن بالتقدير املو�شوعى والدقيق للدرجة 

3،1.5 – ار�شادات و�شع االأ�شئلة املقالية ، االأ�شئلة املو�شوعية ) ملحق 3( 

٣.٢ -  االإمتحانات العملية واالكلينيكية : 

القدرات  تكوين  فى  االأكرب  اجلزء  ت�شكل  والتى  واملهنية  العملية  املهارات  االإمتحانات  هذه  تقي�س   -  3.2.1

واملهارات املوؤهلة ل�شوق العمل. ولذك يجب ا�شتخدام و�شائل متعددة فى هذه االإمتحانات ت�شمن تقييم اأكرب 

عدد ممكن من هذه املهارات . 

٣.٢.٢- تنق�شم االإمتحانات العملية واالكلينكية اىل نوعني : 

: )extended performance test( اأـ امتحانات االأداء املمتد

وفيها يوؤدى الطالب جمموعة مرتابطة من املهارات التى متاثل اأحد املواقف احلقيقية فى عمله مثل اجراء     

 جتربة كاملة والتو�شل اىل النتيجة املطلوبة اأومقابلة ملري�س وفح�شه والتو�شل اىل الت�شخي�س اأواالحتماالت 

املختلفة. وبرغم اأن هذه النوعية من االإمتحانات تعترب االنعكا�س احلقيقى للمواقف العملية بعد التخرج اال  

الطالب.  لعمل  ال�شرورية  املــهــارات  من  كــاف  عــدد  تقييم  خاللها  من  ميكن  وال  طويل  لوقت  حتتاج  انها 

: )restricted performance test( ب ـ امتحانات االأداء املحدد

العـمـــلية          الـمهــــارات  مـن  حمــــدود  اأوعـــــدد  واحــــدة  لـمهـــارة  التف�شيلية  اخلطــوات  الطـــالب  يوؤدى  وفيها 

من  كـــافى  اختبارعــــدد  بامكــــانية  العملية  االإمتحانــات  من  النوعـــــية  هـذه  .وتتمـــيز  ق�شيــــر  وقــــت  فــــى 

املو�شوعى العملى/االكلينيكى  البنائى  االإمتحان  اعداد  وذلك عن طريق  املطلوبة  باملهارات  املتعلقة  املخرجات 

)Objective Structured Practical/Clinical Exam OSPE/OSCE( . وتقوم جلنة اعداد االإمتحان 
واملحــــتوى   التعليمية  املخرجـــات  االإمتحان على  توزيع حمطـــات  كيفية  تو�شح  والتى  االإمتحـــان  م�شـــودة  بو�شع 

العملى للمقرر )ملحق 4(  

/االكلينيكية  العملية  االإمتحانات  فى  النوعني  بني  اجلمع  اأن حتاول  التعليمية  املوؤ�ش�شة  على  يجب   -3.2.3

بقدر ما تتيح العوامل املحيطة من توافر االأماكن وامكانات اأداء التجارب واملر�شى وخالفه �شريطة اأن يو�شع 

اجلزء االأكرب من الدرجات لالمتحان املو�شوعى حيث اأنه ي�شاهم بقدر اأكرب فى تقييم عينة ممثلة ملخرجات 

املهارات العملية واملهنية .

املتدرج  التقييم  ا�شتمارة  با�شتخدام  مو�شوعيا  تقييما  االإمتحانات  هذه  فى  الطالب  تقييم  يتم   -3.2.4 

)Check List(واملعدة بوا�شطة اأع�شاء هيئة التدري�س وا�شعى االإمتحان والتى تتم مراجعتها من قبل جلنة 
االإمتحان ل�شمان الدقة واملو�شوعية ) ملحق 5(

٣.٣ ـ  تقييم املهام/التكليفات  وامل�شروعات : 

3.3.1- تعترب التكليفات وامل�شروعات مبثابة الفاعلة لتعلم الطالب املهارات العامة مبا ت�شمل من مهارات 

التعلم الذاتى والبحث فى م�شادر املعلومات املختلفة وا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارات احلا�شب االآىل 

. كما تت�شمن اأي�شا تعلم العمل بروح الفريق والتعاون البناء و�شبل التوا�شل الفعال والقيادة وادارة الوقت. 

املحدد  الوقت  زمنية متتد على مدار  لفرتة  الطالب عن قرب  للمعلم مراقبة  وامل�شروعات  التكليفات  وتتيح 

لتقييم  الكافى  الوقت  واتاحة  بدقة  املهارات  فى هذه  اأدائهم  لتقييم  الفر�شة  يعطيه  اأوامل�شروع مما  للمهمة 

املخرجات التعليمية فى جمال امليول واالجتاهات واتباع اأخالقيات املهنة . وبالرغم من اأن تقييم اآداء الطالب 

فى املهام وامل�شروعات يعتمد ا�شا�شا على املالحظة املبا�شرة من املعلم وبالتاىل قد يتاأثر بع�س ال�شىء بالراأى 

لكيفية  الدقيق  والتحديد  املتدرج  التقييم  ا�شتمارات  با�شتخدام  تالفيه  اأن هذا ميكن  اال  للمقيم  ال�شخ�شى 

تقييم االأداء فى كل بند من بنودها.

اأثناء  3.3.2 - يتم التقييم للم�شروعات واملهام على ثالث مراحل على االأقل وذلك عند بداية العمل وفى 

تنفيذ املهمة اأوامل�شروع وعند ت�شليم وتقدمي العمل للمناق�شة. ويجب اأن ت�شتمل ا�شتمارة تقييم ان�شطة التعليم 

الذاتى بالقيا�س املتدرج على بنود تغطى كل املهارات التى �شبق ذكرها والن�شبة املئوية من الدرجة املمنوحة 

لكل بند ) ملحق 6(  

٣.٤ - تقـــييم التدريب امليـدانى :

ميثل التدريب امليدانى اأحد اأهم االأن�شطة التعليمية التى ت�شاعد الطالب على اكت�شاب املهارات العملية واملهنية 

وكذلك تطبيق املعلومات فى املواقف احلياتية )authentic( ، ولذلك فان هذا الن�شاط التعليمى يحتاج العداد 

التدريب  تقييم  ويعتمد  امل�شتهدفة.  التعليمية  املخرجات  حتقيق  فى  فاعليته  لتقييم  بدقة  حمددة  ا�شاليب 

امليدانى على عدة و�شائل : 

• كتابة التقارير بوا�شطة كل من الطالب وامل�شرف على التدريب : 	

اأـ تقرير الطالب يحتوى على ما مت حتديده له فى بداية التدريب على �شبيل املثال ميكن اأن يحتوى التقرير على 

اأومكان تقدمي خدمات للجمهور ومقارنتها بالو�شع االأمثل املذكور  اأواملزرعة  م�شاهدات الطالب فى امل�شنع 

ملثيلتها  وامل�شابهة  املتدرج  بالقيا�س  االأداء  تقييم  ا�شتمارة  با�شتخدام  الطالب  تقرير  تقييم  ويتم  املراجع  فى 

فى تقييم االأداء العملى اأوفى تقييم امل�شاريع بناءا على املخرجات التعليمية / املهارات املطلوب من الطالب 

اجنازها

اأي�شا فى �شورة ا�شتمارة تقييم بالقيا�س املتدرج وي�شتمل على بنود معدة م�شبقا  ـ تقرير امل�شرف ويقدم  ب 

بوا�شطة اأع�شاء هيئة التدري�س القائمني على اعداد التدريب امليدانى وهى بنود تن�شب على تقومي املهارات 

العملية املطلوبة فى التدريب امليدانى.

ج ـ ميكن كذلك اعداد امتحان عملى/ اكلينيكى مو�شوعى فى بع�س املهارات التى يتم التدريب عليها وذلك 

اذا �شمحت الظروف فى مكان التدريب امليدانى بذلك و يف�شل فى هذه احلالة اأن ي�شارك اأع�شاء عاملني من 

مكان التدريب امليدانى فى عملية تقييم الطالب با�شتخدام ا�شتمارات التقييم املعدة لذلك بعد تلقى التدريب 
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املنا�شب عليها ميكن ا�شتخدام التدريب امليدانى فى اعداد اجلزء العملى من التكليفات اأوامل�شروع املطلوب من 

الطالب وبذلك يكون االإمتحان فى هذا اجلزء تابعا لتقييم اجلزء املقابل فى التكليف/ امل�شروع .    

٣.٥- االإمتحانات ال�شفهية : 

 ٣.٥.١ مقدمة : متثل االإمتحانات ال�شفهية اإحدى الو�شائل الفعالة لتقييم قدرات الطالب الذهنية 

عر�س  مهارة  الوقت  نف�س  وفى  االأفكار  وجتميع  واال�شتنباط  والتحليل  التفكري  على  القدرة  فى  متمثلة 

االأفكار والتعبري ال�شليم فى مواجهة املمتحن/املمتحنني . ولكن تقييم الطالب يعتمد اىل حد كبري على 

تقدير املمتحن لقدراته مما يقلل من درجة ال�شدق والعدالة لهذا االإختبار   . ولذلك فيجب اقت�شار 

االإمتحانات ال�شفهية على املخرجات التعليمية التى ال ميكن قيا�شها باى من االإختبارات ال�شابقة . على 

�شبيل املثال املهارات اللغوية والتعبري والتمثيل فى الكليات التى ت�شكل فيها هذه القدرات اجلزء االأ�شا�شى 

فى موا�شفات اخلريج . بينما ميكن ا�شتبدال االإمتحانات ال�شفهية ب�شورتها التقليدية باجلزء اخلا�س 

بني  املبا�شر  باالت�شال  تتم  التى  االإمتحانات  �شور  اأحد  اأنه  حيث  وامل�شاريع  التكليفات  وتقدمي  بعر�س 

تتم  اأن   ، كما ميكن  التكليف  الطالب واملمتحن ويقوم فيها الطالب بتقدمي عر�س �شفهي الجنازه فى 

مناق�شته فيما قدمه . 

٣.٥.٢ �شوابط االإمتحان ال�شفهى: 

يجب اأن يقوم الق�شم املعنى باعداد بنك اأ�شئلة لالمتحانات ال�شفهية بوا�شطة اأع�شاء هيئة التدري�س امل�شاركني 

بطاقة عدد حمدد من  كل  تت�شمن  بحيث  البطاقات   كاف من  فى عدد  االأ�شئلة  ت�شنف هذه  االإمتحان  فى 

االأ�شئلة املتنوعة التى تقي�س عينة ممثلة للمخرجات التعليمية املطلوب قيا�شها وتتنوع االأ�شئلة لقيا�س امل�شتويات 

املعرفية العليا واملهارات التى تتطلب قدرة لغوية وتعبريية .

حتدد جلان االإمتحان ال�شفهى يوميا بطريق القرعة وت�شمل ع�شوين على االأقل من اأع�شاء هيئة التدري�س كما 

يحدد الق�شم نظام توزيع الطالب منذ بداية االإمتحان بحيث ي�شمن العدالة املطلقة فى التوزيع على اللجان )اما 

بالقرعة اأوالتوزيع الرقمى املت�شل�شل على اأرقام اللجان بينما تتحدد اأع�شاء اللجان بطريق القرعة كما �شبق ذكره( 

يقوم الطالب ب�شحب احد بطاقات االأ�شئلة املغلقة واالطالع عل االأ�شئلة فى بداية االإمتحان ثم تتم مناق�شته 

فيها بوا�شطة ع�شوى اللجنة ومينح كل طالب وقتا كافيا ) من 15-25 دقيقة ( لالجابة على االأ�شئلة وليكون 

احلكم على م�شتوى الطالب مو�شوعيا.  

متو�شط  بح�شاب  الطالب  درجة  وتتحدد  ب�شورة منف�شلة  به  التقييم اخلا�شة  كل ع�شوبو�شع درجات  يقوم 

درجات املمتحنني 

وذلك  املتدرج  القيا�س  بطريقة  املمتحنيني  جلنة  بوا�شطة  معدة  للدرجات  تقدير  بطاقات  ا�شتخدام  ميكن 

ل�شمان اأكرب قدر من املو�شوعية فى الت�شحيح على اأن ت�شلم هذه البطاقات مع ا�شتمارة ر�شد الدرجات للجنة 

الكنرتول الداخلى )ملحق 7(  

يف�شل اأن تتم مراجعة درجات املمتحنيني فى عينات ع�شوائية  ب�شفة يومية بوا�شطة جلنة الكنرتول الداخلى 

/ جلنة اال�شراف على االإمتحان داخل الق�شم وذلك لتحديد الدرجات التى حتييد بدرجة كبرية عن متو�شط 

درجات املمتحنيني االآخرين ويتم اتخاذ الالآزم لتحقيق التو�شط فى اعطاء الدرجات عن طريق جمل�س الق�شم 

ووكيل الكلية املعنى. 

قواعد الراأفة والرفع:

 للمواد االأتية من قانون تنظيم اجلامعات وقرارات  
ً
يتم تطبيق قواعد الرفع يف نهاية العام الدرا�شي وطبقاأ

جمل�س اجلامعة مادة رقم )3( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )4( ل�شنة 2008  و  مادة )173( من قانون 

تنظيم اجلامعات و  مادة )73( من اللالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات  و  مادة )80 ( من الالئحة 

التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات )فقرة رابعة( 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )83( اجلامعات  مادة  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )81( و  مادة 

تنظيم اجلامعات و  مادة )84 ( من اللالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات و  مادة )85 ( من الالئحة 

التتفيذية لقانون تنظيم اجلامعات و  مادة )45 ( من قرار جمل�س اجلامعة رقم )3 ( ل�شنة 2991 و قرار جمل�س 

اجلامعة بجل�شته رقم )10( فى 1996/5/28  و   قرار جمل�س اجلامعة بجل�شته رقم )6(  فى 2000/1/25

و قرار جمل�س اجلامعة بجل�شته رقم )5( يف 2000/12/31 و  قرار جمل�س اجلامعة بجل�شته رقم )4 ( فى 

2001/11/26 و قرار املجل�س االأعلى للجامعات بجل�شته فى 23،21 /1957/11 وجل�شته فى 1961/9/14

و  مادة )1 ( من قرار جمل�س اجلامعة بجل�شتة رقم )10 ( ل�شنة 9891 و  مادة )2 ( من قرار جمل�س اجلامعة 

و   قرار جمل�س اجلامعة بجل�شته رقم )7( يف 2001/2/27 ) ملحق 14 ( بجل�شته رقم )10( ل�شنة 1989 

 مالحظة :

يرتك لكل كلية حرية اختيار الطريقة التي تعلن بها نتائج امتحانات الف�شل الدرا�شى االأول لطالبها.

توجد اأمثلة تو�شيحية عن الرفع والتعوي�س فى ملحق 9 

مالحظة :

ـ يعد هذا الدليل ب�شورته احلالية مبثابة ن�شخة اأولية ذات اإطار عام وهى قابلة للتعديل واإ�شافة  مقرتحات 

اأخرى م�شتقبلية. 

ـ يتـم اال�شرت�شـــاد بـهــذا الدليــل من قبل كليــات جـامعة اال�شـــكـندرية.

املراجع

جمهورية م�شر العربية - قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وفقا الأخر 

التعديالت)الطبعة الثامنة والع�شرون املعدلة عام 9٠٠٢- الباب الثالث/الق�شم االأول/الق�شم 

الثانى(الهيئة القومية ل�شمان اجلودة و االإعتماد - ميثاق مرجعي للممار�شات املتميزة
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لتقومي اأداء طالب التعليم العايل

Code of the Best Practices for Students’ Assessment in Higher Education
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ملحق 1
م�شودة توزيع املخرجات التعليمية للمقرر على اأنواع المتحانات
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ن
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املالحـــــــق
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ملحق 2
Table of Specifications جدول املوا�شفات

 يعترب اعداد جدول املوا�شفات اأوىل خطوات االعداد اجليد لالمتحان التحريرى . فاجلدول يربط امل�شتويات 

بعنا�شر  مبا�شرة  التعليمية  للمخرجات   ) والتقومي  واالبتكار  والتحليل  التطبيق   ، الفهم  التذكر،   ( املعرفية 

املحتوى، وعن طريقه يتم حتديد عدد االأ�شئلة اخلا�شة بكل م�شتوى معرفى وفى نف�س الوقت ما ميثلها من 

عنا�شر املحتوى طبقا للوزن الن�شبى لها. ومن ثم فان جدول املوا�شفات ي�شمن متثيل املخرجات التعليمية من 

امل�شتويات املعرفية املختلفة وكذلك ما يقابلها من حمتوى علمى ح�شب وزنه الن�شبى وي�شاهم هذا  فى حتقيق 

�شدق حمتوى االإختبار   

  يتكون جدول املوا�شفات من بعدين: 

• البعد االأول  )الراأ�شى(: ميثل املحتوى التعليمى الذي مت تدري�شه للمتعلمني.	

• البعد الثانى )االأفقى(: ميثل امل�شتويات املعرفية للمخرجات التعليمية.	

وبالتاىل متثل االأعمدة فى جدول املوا�شفات  اأنواع م�شتويات النتائج التعليمية فى املجال املعرفى من تذكر – 

فهم- تطبيق... الخ ومتثل فيه ال�شفوف االأفقية املادة العلمية اأواملحتوى العلمى اأوالتعليمى   اأما نقطة التقاء 

املحتوى بالنتائج فتمثل خاليا اجلدول التى ت�شري اإىل ال�شلوك الذى �شيتم تقييمه فى االإمتحان  وت�شمى خاليا 

ال�شلوك واملحتوى.

يبداأ ال�شادة معدى االإمتحان بتحديد املحتوى العلمى الذى مت تدري�شه ومراجعة الوزن الن�شبى لكل جزء كما 

ورد فى تو�شيف املقرر،  وامل�شتويات املعرفية املطلوب قيا�شها فى االإمتحان ويو�شع كل فى اجلزء املخ�ش�س 

له فى اجلدول ثم يتم ح�شاب العدد الكلى لالأ�شئلة، بناءا على نوع االإمتحان ) مو�شوعى اأومقاىل ( ، امل�شتوى 

الدرا�شى للطالب ) مراحل اأوىل اأومتقدمة ( ، درجات االإمتحان الكلية والوقت املخ�ش�س لالمتحان.  ويتبع 

هذا  توزيع عدد اأ�شئلة االإمتحان على اأجزاء املحتوى طبقا لوزن كل منها، ثم يتم ح�شاب عدد االأ�شئلة  لكل 

م�شتوى من م�شتويات املعرفة فى كل جزء من اجزاء املحتوى وذلك طبقا ملا هو مقرر فى املخرجات التعليمية. 

ويو�شع عدد االأ�شئلة اخلا�شة بكل م�شتوى معريف من اأجزاء املحتوى يف اخللية املقابلة 

مثال جلدول املوا�شفات

املجموع

٪١٠٠

االإبتكار
و التقومي

٪٥

التحليل

٪١٥

التطبيقات

٪٣٠

املفاهيم

٪٣٠

املعارف

٪٢٠

٢٠٪=٢٠ ١ ٣ ٦ ٦ ٤ املو�شوع ١

٣٠٪=٣٠ ٢ ٣ 9 9 ٦ املو�شوع ٢

٤٠٪=٤٠ ٢ ٦ ١٢ ١٢ ٨ املو�شوع ٣

١٠٪=١٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ املو�شوع ٤

١٠٠ ٥ ١٥ ٣٠ ٣٠ ٢٠ االإجماىل

• فى هذا املثال جمموع الدرجات 100 وعدد االأ�شئلة 100	

حتوى
امل

 املعرفى
�شتوي

امل

ملحــق 3
اإر�شــادات اعـداد اأ�شئلة الإمتحانات التحريرية

قاعدة اأ�شا�شية :

التعليمية عند  املخرجات  بالرجوع اىل  االأ�شئلة  يقوم معد  املوا�شفات.  اعداد جدول  بعد  االأ�شئلة  اأعداد  يتم 

و�شع كل �شوؤال  

اأوال : االأ�شئلة  املو�شوعية :

فى كل االأنواع يجب اأن تكون هناك ار�شادات وا�شحة وتف�شيلية ت�شرح للطالب ما هى نوعية االأ�شئلة التالية ، 

وطريقة اختيار االجابة ال�شحيحة  واظهارها فى ورقة االجابة

اأ�شئلة االختيار من متعدد : 

ت�شتخدم لتقييم عدد كبري من املخرجات التعليمية وبخا�شة املتعلقة بالتذكر والفهم ) احلقائق ومفاهيمها ( 

والتطبيقات. بينما ت�شتخدم بن�شبة اأقل فى تقييم القدرة على التحليل. 

يتكون ال�شوؤال من : 

:)Stem) اجلذع / راأ�س ال�شوؤال

• يكون فى �شكل �شوؤال اأوم�شكلة اأوجملة غري كاملة.اأ�شئلة قيا�س القدرة على التحليل تكون على �شكل م�شكلة 	

• العبارة وا�شحة و�شحيحة نحويا و اإمالئيا	

• حتتوى على كل البيانات املركزية	

: )Alternatives) البدائل / االختيارات

• العدد من 4-5 )لتقليل ن�شبة التخمني( 	

• البدائل متقاربة فى املعنى ومرتبطة بال�شوؤال ) ال يوجد بديل بعيد متاما عن االجابة ال�شحيحة( 	

• البدائل مت�شاوية فى طول اجلملة وال�شياغة النحوية	

• ا�شتخدام جملة كل ما �شبق اوال �شئ مما �شبق يكون حمدودا )ال يزيد عن %5(	

• ال يوجد اختيار يجمع بني اختيارين مما �شبق)ا،ب اوج ،د(	

• عدم وجود ارتباط لفظى بني راأ�س ال�شوؤال واأحد االختيارات	

• 	)Only one correct or best answer( اجابة واحدة فقط هى ال�شحيحة اواالف�شل

• 	 all of the following( ا�شتخدام الكلمات ال�شلبية فى ا�شيق احلدود)االجابات كلها �شحيحة ما عدا

)Bold- capital- underlined( وتكتب بخط ثقيل ، وحتتها خط )is correct EXEPT
• تعد االجابات النوذجية ويتم مراجعتها والتاأكد من عدم وجود احتماالت الأكرث من اجابة واحدة �شحيحة 	

بوا�شطة اأع�شاء جلنة املمتحنيني قبل موعد انعقاد االإمتحان بوقت كاف . 

اأ�شئلة ال�شواب واخلطاأ :

• ت�شتخدم لتقييم املخرجات التعليمية املتعلقة بالتذكر والفهم ) حقائق ومفاهيم ( 	

• ترتفع فيها ن�شبة التخمني	

• يجب اأن ت�شاغ العبارة بطريقة وا�شحة ومفهومة 	

• عدم ا�شتخدام م�شطلحات مثل معظم،بع�س،احيانا،عامة،بع�س االحيان..............	

• اال�شئلة لي�شت �شهلة جدا )التخمني غري كاف لالجابة(	
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• يراعى عدم ا�شتخدام عبارات بنف�س الن�س الوارد فى املذكرات اأواملحا�شرات ) ت�شهل التخمني(	

اأ�شئلة املطابقة /املزاوجة :

• ت�شتخدم لتقييم املخرجات املتعلقة بالتذكر والفهم والتطبيق 	

• يتكون ال�شوؤال من قائمتني اأحدهما اأطول من االأخرى 	

• ال�شوؤال يدور حول مو�شوع واحد	

• العنا�شر فى كل قائمة تكون مت�شابهة )مثال نوعية الكائنات احلية فى قائمة وخ�شائ�شها فى االأخرى(	

• اجلمل فى كل قائمة تكون خمت�شرة	

اأ�شئلة االكمال : 

• ت�شتخدم لتقييم املخرجات املتعلقة بالتذكر والفهم	

• االجابة املطلوبة تقت�شر على جملة واحدة اوجزء من جملة	

• االجابة املطلوبة ال تت�شمن احتماالت عديدة	

ثانيا : االأ�شئلة املقالية :

تتميز بالقدرة على قيا�س قدرات الطالب املركبة مثل التطبيق والتحليل والتعبري وتنظيم االأفكار وادارة الوقت 

الخ.... 

اأن يقت�شر ا�شتخدامها على قيا�س املخرجات التعليمية املتعلقة بالقدرات ال�شابقة وال ت�شتخدم فيما  يف�شل 

ميكن اأن تقي�شه االأ�شئلة املو�شوعية من تذكر وفهم 

تنق�شم اىل نوعني : 

اأ�شئلة مقالية ممتدة اال�شتجابة )طويلة ( : 

• تقي�س القدرات ال�شابق ذكرها ولكنها حتتاج اىل وقت طويل فى االجابة ويعتمد ت�شحيحها اىل درجة 	

كبرية على الراأى ال�شخ�شى للم�شحح ولذلك تقل درجة ال�شدق والعدالة فيها . 

• يجب حتديد اطار االجابة النموذجية لها واعداد مقيا�س متدرج الداء الطالب فيها لتح�شني درجة العدالة	

• ال يف�شل ا�شتخدامها فى امتحانات املرحلة اجلامعية االأوىل لعدم �شالحيتها مع االأعداد الكبرية من 	

الطالب ولكونها ال تعك�س اال عدد حمدود من املخرجات التعليمية للمقررات العديدة فى هذه املرحلة 

• ميكن تقييم القدرات املركبة للطالب بنف�س الدرجة فى املهام والتكليفات وبدرجة اأكرث �شدق وعدالة 	

ال�شتخدام ا�شتمارات التقييم املتدرج 

االأ�شئلة املقالية املحددة اال�شتجابة ) الق�شرية ( : 

• يحدد املخرجات التعليمية التى �شوف تقيمها االأ�شئلة واملحتوى ) جدول املوا�شفات(	

• ي�شاغ ال�شوؤال بدقة بحيث يتطلب اجابة ق�شرية وحمددة 	

• ت�شاغ االجابة النموذجية بحيث حتتوى على االطار العام وكل احتماالت االجابة ال�شحيحة 	

• ا�شئلة حل امل�شاكل تقيم امل�شتويات املعرفية العليا ) تطبيق ، حتليل ونقد( وتعترب اأح�شن اأنواع االأ�شئلة 	

املقالية حمــــددة االــجابة خا�شة اذا مت تق�شيم املعطيات فى امل�شكلة واالجابات املطلوبة اىل مراحــل 

)االأ�شئلة املقالية املطورة (     

ملحــق 4
م�شودة الإمتحان العملى / الكلينيكى 

 

• عميل 	 مع  ت�شريح/التوا�شل  جتربة/   ( العمل  ونوع  العلمى  املحتوى  حتديد  على  امل�شودة  هذه  ت�شاعد 

اأومري�س / الك�شف االكلينيكى / فح�س ميكرو�شكوبى/ اعداد دائرة كهربائية / فح�س جهاز الخ .... 

الذى �شيتم فيه اختبار قدرة الطالب على اأداء املهارة 

• يتم حتديد املهارات العملية التى اكت�شبها الطالب فى اثناء تدري�س اجلزء العملى / االكلينيكى للمقرر 	

، املحتوى العلمى لهذه املهارات

• يتم حتديد عدد املحطات  ح�شب توافر املكان وعدد اأع�شاء هيئة التدري�س وعدد الطالب ويف�شل اأن 	

يرتاوح  من 01-51 حمطة ل�شمان قيا�س عينة ممثلة من خمرجات املهارات العملية 

• ي�شمل 	 االأفقى  والبعد  فيها  الطالب  تقييم  �شيتم  التى  املهارات  ميثل  فيه  الراأ�شى  البعد  جدول  ي�شمم 

املو�شوعات العلمية / حمتوى الوحدات العلمية 

• اخلانات التى يلتقى فيها البعدين متثل حمطة االإختبار  ويكتب فيها حمتوى اجلزء العملى الذى �شيتم 	

فيه االإختبار   

مثال١ مل�شودة امتحان عملى فى مادة .......... 

املو�شوع 

التا�شــع

املو�شوع 

الثــامـن

املو�شوع 

ال�شـابع

املو�شوع 

ال�شاد�س

املو�شوع 

اخلام�س

املو�شوع 

الرابــع

املو�شوع 

الثــالث

املو�شوع 

الثــاين

املو�شوع 

االأول

اإعــداد

بيئـــــة

التح�شري

ملــــــادة

٠٠٠٠

جتـــــــربة

الكـ�شــــف

عـن

املــــــــــادة

املجهـــولة

اخلطوات

مـن ٥-١٠

مهارة

١

عالج

اأ�شابة

فطرية

ل.....

ت�شريح

.....

من

النبات

مهارة

٢

فح�س

ميكرو�شكوب

لعينة

معايرة

ال�شائل

......

مهارة

٣

حت�شري

مركب

اخلطوات

من..اىل..

متييز بني

جزئني/

مركبني

/الخ

مهارة

٤

الك�شف 

عن

تلوث..

مهارة

٥

اأختبار

�شالحية

.....

حتديد

انواع

البكرتيا

يف..

مهارة

٦
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مثال ٢ : م�شودة امتحان نهاية الدورة التدريبية االكلينكية باطنة ١ ال�شنة اخلام�شة 

Assessment Blue Print : End of Round Medicine 1 OSCE

CVS Chest
Nephro

/ Urinary
Metabolic Hematology Musclockeletal

History
 Chest

Pain
Hematuria

Examination
Auscultation Diabetic

foot
Examine the

knee joint

Procedure
 Insert

a Canula

Practical

Read X Ray&
 answer

Questions

 Examine
urine
 & for

hematurial
proteinuria

Communication

Explain R/
for

newly
diagnosed

type I
diabetes

pt

Explainthe
natural history 
of Rheumatoid
Arthritis to the

patient

ملحق 5
ا�شتمارة القيا�س املتدرج لتقييم اأداء الطالب فى املهارات العملية / الإكلينيكية

١- خطوات اعداد اال�شتمارة :

• حدد املخرجات التعليمية التى �شيتم تقييمها فى حمطة االإمتحان ) املهارات ( 	

• حدد خطوات اداء املهارات بالتف�شيل 	

• يتم حتديد املقــــيا�س املتدرج الذى �شيتم ا�شتخدامه)Rubrics( وم�شتوى االأداء لكل خطوة فى كل 	

درجة من درجاته

• ت�شمم اال�شتمارة على �شكل جدول البعد الرا�شى ميثل خطوات االأداء املطلوبة والبعد االأفقى ميثل 	

م�شتويات القيا�س 

• يكتب على اال�شـــــــتمارة من اأعلى بيانات االإمتحان ) املادة ، نوع االإمتحان ، الوقت الخ .....( ثم ا�شــــم 	

الطالب ورقم اجللو�س ، ا�شم املمتحن  

• يوقع اال�شتاذ املمتحن فى نهاية اال�شتمارة 	

2- االجراءات املكملة العداد املحطة 

• تكتب االر�شادات ) و�شيناريوامل�شكلة ان وجدت ( للطالب وتو�شع فى مكان وا�شح بجوار حمطة االإمتحان 	

• تكتب االر�شادات اخلا�شة باالداء اال�شحيح  وتف�شري املقيا�س املتدرج لكل خطوة فى كل حمطة واجابات 	

االأ�شئلة النموذجية ) ان وجدت( وت�شلم للممتحن فى بداية االإمتحان 

• يجب اأن يكون كل املمتحنيني متفقني على  بنود اال�شتمارة وما ورد فى االر�شادات قبل بداية االإمتحان 	

٣- مثال ١ : ا�شتمارة تقييم الطالب فى االإمتحان العملى ملادة ............. 

التجربة: الك�شف عن املواد املختزلة فى �شائل...... 

املادة :..............الف�شل الدرا�شى : .............      التاريخ: ................ االإمتحان : .......... 

ا�شم الطالب : ...................   رقم اجللو�س :...................        اأ�شم املمتحن :.................

خطاأ مل يقم بالعمل متو�شط مكتمل

�شفر ١ ٢ 1ـ االأدوات املطلوبة 

�شفر
 �شفر

١/٢
ــ ١

١

2ـ احلمام املائى وبداأ فى الت�شخني :

• مال الدورق اىل منت�شفه باملاء 	

• و�شعه على موقد بنزن امل�شتعل حتى يغلى	

�شفر ١/٢ ١ 3ـ و�شع 20مل  من ال�شائل حتت الفح�س فى اأنبوبة االإختبار  

�شفر ١/٢ ١
داخل  ال�شائل  على  بندكت  حملول  من  مل   10 اأ�شاف  4ـ 

اأنبوبة االإختبار

�شفر ــ ١ 5ـ و�شع االأنبوبة فى حمام املاء حتى ت�شخن بالتدريج

�شفر ــ ١
وال  احلمام  داخل  املاء  يغلى  بحيث  املوقد  �شعلة  �شبط  6ـ 

ين�شكب من الدورق

امل�شتوي االآداءاخلطوات
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�شفر ١ ٢
ما�شك  بوا�شطة  االإخــتــبــار    اأنبوبة  ورفــع  املوقد  اأطــفــاأ  7ـ 

االأنابيب بحر�س

�شفر ١/٢ ١ 8 ـ الحظ تغري اللون و�شجل التغري فى ورقة املالحظة

�شفر ١/٢ ١
والقى  املخ�ش�س  احلو�س  فى  االأنبوبة  حمتوى  �شكب  9ـ 

باالنبوب فى ال�شندوق املحدد

�شفر
 �شفر

-
١

١
٢

10ـ اأجاب االأ�شئلة : 

اأـ هل حدث تغري بعد التجربة ؟ ما هو

ب ـ مــا داللــتــه ؟ هــل ميكن اجلــزم بــوجــود اجلــلــوكــوز فى 

ال�شائل؟

١٥/ جمموع الدرجات

٤- مثال ٢:ا�شتمارة التقييم باالأداء املتدرج فى امتحان االكلينيكى املو�شوعى للوحدة 

التعليمية Professional Skills 3 الفرقة الثانية ، الف�شل الدرا�شى الثانى:

Station 4 : Checklist for measuring blood pressure 

  To the examiner :
 Greet the student & give him/her the instructions
Write student ID
Please circle the appropriate mark for each criteria

Student name:                         Student number: 

skill Performed
competently

 Not
competently
performed

Not
performed 

 Greeted the patient and explained
 the procedure of measuring blood
 pressure

0.5
-

0

Asked the patient to lie in the 
supine position or support the back 
in the sitting position

0.5
-

0

 Prepared equipment )Stethoscope
)and mercury sphygmomanometer 1 0.5 0

 Uncovered the arm and let it in the
 abducted and supinated position 1 0.5 0

 Wrapped the cuff around the mid
arm about 1 inch above the ante-

 cubital fossa
1 - 0

Closed the valve 0.5 - 0

 Inflated the cuff while palpating the
radial pulse 1 0.5 0

 Determined Obliterating blood
pressure 0.5 - 0

 Placed the stethoscope into ears and
 put stethoscope diaphragm over the
brachial artery

0.5 - 0

 Closed valve and inflated cuff 20 mm
above obliterating pressure 1 - 0

 Deflated  the cuff gradually while
auscultating the Korsakoff’s sounds 1 - 0

 Deflated the cuff fully and removed
stethoscope 0.5 - 0

Recorded Blood Pressure reading 
accurately ) to the nearest  ± 10mm 
of the actual reading( * 

1 - 0

Total 10/  ---- 0

  The BP of the patient/peer must be determined before the procedure
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ملحق 6
  ا�شتمارة تقييم ان�شطة التعليم الذاتى للطالب ) التكليفات وامل�شاريع ( 

املقرر/ الوحدة التعليمية   :

ا�شم الطالب :                          رقم الطالب :

عنوان الن�شاط :        تاريخ بداية الن�شاط :                           تاريخ التقدمي :

الدرجةجماالت التقييم

اأول : خالل التح�شري للمهمات املكلف بها الطالب )تقييم من خالل ال�شتاذ/امل�شرف فقط(

اظهار االهتمام باداء املهمة ، العمل فى جمموعة وال�شلوك املهنى: 20 %

العمل مع الزمالء فى جماعة

ح�شور االجتماعات باإنتظام وفى املواعيد املحددة

امل�شاركة الفعالة فى املناق�شات وابداء الراأى وا�شتقبال اراء االخرين ب�شلوك غري 

دفاعى وب�شدر رحب

اجراء اجلزء العملى بدقة  ) جتارب اأوزيارات ميدانية / ا�شتق�شاء / مقابالت الخ (

١٢٣٤٥

مراجعة الكتب العلمية واملعلومات املتاحة :%10

جتميع معلومات وا�شحة وكافية فى �شياق املو�شوع باإ�شتخدام م�شادر خمتلفة 

القدرة على اختيار وتنظيم املعلومات من امل�شادر املختلفة 

   ثانيا :  املادة املكتوبة )تقييم من خالل اال�شتاذ/امل�شرف فقط(

دقة املحتوى التحريرى :  10 %

عر�س معلومات �شحيحة ودقيقة فى الوثيقة املكتوبة

الربط بني االجزاء املختلفة للمو�شوع

تقنيات الكتابة : %15

 املو�شوع مرتب ترتيبا منطقيا مع ا�شتخدام منا�شب للعناوين والعناوين الفرعية

ادخال �شور ور�شوم تو�شيحية بطريقة مفيدة

فى  ا�شتخدامها  مت  امل�شادرالتى  بتحديد  الفردية  امللكية  حقوق  على  املحافظة 

الن�شو�س اأوال�شور وكتابتها فى املراجع

١٢٣٤٥

املراجع :- %5

كتابة املراجع كقائمة فى نهاية الوثيقة بطريقة �شحيحة

ثالثا:  مهارات العر�س     )تقييم من خالل اال�شتاذ/امل�شرف واملقيم(

بنود التقييم 

تكتب منف�شلة 

بوا�شطة كل 

مقيم ويح�شب 

املتو�شط 

١٢٣٤٥

املقدمة  االخرى  االجزاء  مع  ومرتبط  ومرتب  ب�شكل منطقى  العلمية  املادة  عر�س 

من زمالئه  %8

ا�شتخدام ال�شور والر�شوم البيانية التو�شيحية عند اللزوم %8

�شرح املعلومات بطريقة تو�شيحية ولي�س جمرد قراءته%8

9- مواجهة احل�شور واالت�شال الب�شرى وا�شتخدام احلركة %8

01- مهارات العر�س الفعال االخرى : %8

ا�شتخدام املعدات واملعينات ال�شمعية والب�شرية بطريقة فعالة 

ادارة الوقت

التحدث بو�شوح ومواجهة امل�شتمعني وتغيري درجة ال�شوت

اجماىل البنود

- اذا مل ي�شــتمل العمل على جــــزء عملى اأوميدانى يلغى هذا البند وتوزع الدرجــــة بالت�شـــاوى بني البند 1 ،2 

ا�شم امل�شرف:                                                        االم�شاء: 

ا�شم املقـــيم:                                                        االم�شاء :  

ام�شاء الطالب :                                               

تف�شري املقيا�س املتدرج :

 

الدرجة املعنى املقيا�س 

�صفراالأداء كله خاطىء1

2٥%االأداء ي�شوبه الكثري من االأخطاء2

٥٠%االأداء ن�شفه �شحيح3

٧٥-8٥%االأداء معظمه �شحيح 4

8٥ -1٠٠ %االأداء جممله ) اأوكله ( �شحيح٥

ملحوظة : يف�شل ا�شتخدام مقيا�س من 1-5 فى هذا املجال حتى يكون احلكم دقيقا.  
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ملحـــق 7

مثال لبطاقة تقدير االإمتحان ال�شفهى  ٠ الدرجة من ٢٠

املعيار
ممتاز

)١-٢٠7(

كفء

)١٦-١٢(

قادر على التطور 

)9-١٢(

غري كفء

 )اقل من 9(

الفهم 

واالأ�شتيعاب 

)التح�شيل(

يظهر فهما عميق 

للمو�شوع 

يظهر فهمًا 

حمدودًا
يظهر فهما �شطحيا

ال يفهم اى جزء من 

االأجزاء املطروحة 

البناء وترتيب 

االأفكار

تدفق منطقى 

لالفكار

االأفكار غري 

مرتبة جزئيًا 

االأفكار فى احيان كثرية 

غري مرتبة

االأفكار غري مرتبة 

على االأطالق

القدرة على 

املناق�شة

قادر على املناق�شة 

وتقدمي االأدلة على 

�شدق روؤيته

قادر على 

املناق�شة ولكن 

من نقاط 

حمدودة

يناق�س بطريقة غري 

وا�شحة وغام�شة

ال ميتلك القدرة 

على املناق�شة على 

االأطالق

ملحوظة : ميكن اعداد هذه البطاقة با�شتخدام مقيا�س من 1-5 ويرتجم املقيا�س اىل معنى ادائى ودرجات 

كمثال ا�شتمارة التقييم اخلا�شة باملهام وامل�شروع ) ملحق 6(                      

ملحق 8
اقرتاح  بت�شكيل جلنة مب�شمى جلنة ت�شيري اأعمال المتحانات

جلنة ت�شيري اأعمال االمتحانات

اأوال: الت�شكيل:

يتم تر�شيح اأع�شاء اللجنة من قبل ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور / وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب ثم يتم 

اعتمادها واالإعالن عنها يف جمل�س الكلية على اأن يعاد ت�شكيلها �شنويا.

ثانيا: املهام وامل�شوؤليات:

مراقبة جميع اأعمال االإمتحانات للفرق فى مرحلة البكالوريو�س على النحوالتايل:

١ـ قبل انعقاد االمتحانات:

1- و�شع ت�شور جلداول االإمتحانات مبا يتنا�شب مع الوزن العلمي لكل مادة واملحدد فى الالآئحة املعتمدة 

للربنامج  االأكادميى مع مراعاة املدة الزمنية بني كل مادة واأخرى 

 2 - ت�شع اللجنة ال�شوابط اخلا�شة ب�شمان عدالة توزيع الطالب فى جلان االإمتحانات ال�شفهية والعملية 

/ االكلينكية / ال�شفهية.

3-التاأكد من اإعالن جداول االإمتحانات لالأق�شام والطالب قبل ميعاد اإنعقاد اللجان بوقت كاف وال يجوز 

تعديلها بعد اعالنها اال فى حاالت التعار�س .

4-املرور على اأماكن انعقاد االإمتحانات قبل بدئها والتاأكد من مطابقتها للقواعد العامة ملناخ االإمتحان 

ورفع تقريربذلك اإىل ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور / وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب.

اأثناء  انعقاد االمتحانات:

• املرور على جميع جلان االإمتحانات وتفقد االآتي:	

•  توافر املناخ الهاديء لالإمتحان.	

• انتظام ال�شادة املراقبني يف اللجان وتاأدية املهام املطلوبة منهم.	

• االإلتزام بالوقت املحدد لبدء وانتهاء االإمتحان.	

• اأي �شكاوى من الطالب اأثناء انعقاده وحماولة اإيجاد احللول لها.	

• ملىء ا�شتمارة التقييم النعقاد االإمتحان ورفعها  اإىل ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور / وكيل الكلية ل�شئون 	

التعليم والطالب.

• جتميع �شكاوى الطالب من ال�شناديق اخلا�شة لذلك والقيام بدرا�شتها وحتليلها ورفع  تقرير بها 	

اإىل ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور / وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب التخاذ الالزم.

٢ـ بعد انعقاد االمتحان:

ــ االإ�شراف على عملية ت�شليم اأوراق االإجابة للكنرتول.

ــ متابعة و�شع االأرقام ال�شرية على اأوراق االإجابة.

ــ التاأكد من توفري املكان واملناخ املنا�شب للت�شحيح.

مراجعة اأعمال الت�شحيح ور�شد الدرجات بالن�شبة الأوراق امتحانات االأ�شئلة املو�شوعية 
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وكذلك االأ�شئلة املقالية وذلك كما يلى:

• مراجعة التزام ال�شادة اأع�شاء هيئة التدري�س بنموذج االإجابة اخلا�س بكل �شوؤال.	

• مراجعة اأعمال ر�شد الدرجات مبا اليقل عن 01% من عدد اأوراق االإجابة تختار ع�شوائيا. 	

• مراقبة اأعمال جتميع درجات املواد قبل اإم�شائها من ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور/ رئي�س الكنرتول وال�شيد 	

االأ�شتاذ الدكتور / وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب واإعالنها للطالب.

ويتم مناق�شته  والطالب  التعليم  �شئون  اإىل جلنة  امتحان  �شامل عن كل  تقرير  بتقدمي  اللجنة  تقوم  ثالثا: 

واتخاذ القرارات للتح�شني. 

رابعا: تعليمات ت�شمن �شالمة  �شـري االإمتحانات :

املراقبة، 1.  فرتة  طوال  اللجان  بداخل  منهم  لكل  املخ�ش�س  املكان  يف  املراقبني  ال�شـادة  وجود  �شرورة 

بن�شف  االإمتحان  بدء  قبل  املركزي  الكنتـرول  بحجرة  االإحتياطيني  املراقبني  ال�شـادة  تواجد  و�شرورة 

�شـاعة على االأقل.

يت�شلم ال�شـادة روؤ�شـاء اللجان مظاريف االأ�شـئلة من الكنرتول املركزي قبل موعد بدء االإمتحان بن�شف 2. 

�شـاعة على االأقل وعليهم االإبالغ عن ال�شـادة املتغيبني اأواملتاأخرين فور بدء االإمتحان 

على ال�شـادة روؤ�شـاء اللجان االإت�شال فورًا بال�شيد رئي�س ق�شم ال�شـئون التعليمية عند مالحظة تواجد 3. 

تعديل فى اأي من ال�شـادة املراقبني غري مدرج يف ك�شـف التوقيع املعتمد للتاأكد من �شحة التعديل ويف 

اأ.د/  لل�شـيد  فورًا  اللجنـة مبذكرة  رئي�س  اأ.د/  ال�شـيد  يتقدم  قانونيًا  للتغيري  يدعو  ما  حالة عدم وجود 

عميـد الكليـة.

اأواحلرمان 4.  الغياب  ا�شتمارات  حترير  مع  جلنة  بكل  الطالب  اأعداد  من  التاأكد  املراقبني  ال�شـادة  على 

اأوراق االإجابة واال�شـتمارات اخلا�شة  بوا�شـطة ال�شـادة روؤ�شاء اللجان الذين يقومون باأنف�شـهم بت�شليم 

باأعداد الطالب الذين اأدوا االإمتحان اأوالغائبني اأواملحرومني اإىل مقر الكنرتول املخت�س بكل فرقـة.

من 5.  التاأكد  مع  االإمتحان  بداية  كل طالب يف  من  االإمتحان  دخول  بطاقة  ت�شـلم  املراقبني  ال�شـادة  على 

�شـخ�شية الطالب ومراجعة ا�شم الطالب ورقم اجللو�س والفرقة مع البطاقة املثبتة على طاولة االإمتحان 

الطالب، ويف  االإجابة من  ا�شـتالم ورقة  بعد  االإمتحان  االإجابة وترد بطاقة دخول  وكذلك على كرا�شة 

حالة وجود طالب بدون بطاقة دخول االإمتحان يجب اإبالغ رئي�س ق�شم ال�شـئون التعليمية التخاذ الالزم. 

التنبيه على الطالب يف اأول اأيام االإمتحان بعدم اخلروج من اللجان الأي �شبب قبل ت�شليم ورقة االإجابة 6. 

خالل  كذلك  االإمتحان  بدء  من  االأقــل  على  �شـاعة  ن�شف  مرور  قبل  للجان  الطالب  مغادرة  حظر  مع 

اأخر ربع �شاعة من وقت االمتحان، والتنبيه على الطالب بعدم التدخني داخل اللجان وعدم ا�شتخدام 

التليفون املحمول نهائيـًا وااللتزام باالأماكن املخ�ش�شـة لهم.   

 يتم مراعاة تاأثري ظروف االأمطار واملوا�شالت على التزام الطالب مبواعيد بدء اللجان وعلى اأال ي�شمح 7. 

بدخول اأي طالب اىل االإمتحان بعد مرور ن�شف �شاعة من بداية اللجنة ويجب االت�شال بال�شيد اأ.د/ 

ل�شيادتهم  ذلك حيث  يزيد عن  فيما  والطالب  التعليم  ل�شئون  الكلية  وكيل  اأ.د/  اأوال�شيد  الكلية  عميد 

�شلطة تقديرية فى ذللك ال�شاأن حفاظًا على ال�شالح العام. 

�شرورة مراعاة ما جاء باملادة )521( من الالئحة التنفيذية والتي تق�شي باأن يتوىل ال�شيد اأ.د/ عميد 8. 

فيه  اأوال�شـروع  بالغ�س  متلب�شـًا  االإمتحان ي�شبط  اأي طالب من جلنة  اإخراج  ينوب عنه يف  اأومن  الكلية 

اأواإحداث �شـغب باللجنة وعلى ال�شـيد اأ.د/ رئي�س اللجنة عند �شبط هذه احلاالت اإبالغها فورًا لل�شـيد 

اأ.د/ عميـد الكليـة.

وبت�شديق 9.  الق�شــوى  لل�شـرورة  اإال  الزمـــالء  مع  مبادلة  اإجراء  اأو  املراقبـات  مواعيد  بتغيري  ي�شمح  ال   

النموذج  التعليم والطالب على  ل�شئون  الكلية  اأ.د/ وكيل  اأوال�شيد  الكلية  اأ.د/ عميد  ال�شـيد  م�شبق من 

املعدل لذلك واملوجود لدى ال�شـيد رئي�س ق�شـم ال�شـئون التعليميــة.

10.  تعد جلنة تنظيم واإعداد اأعمال االإمتحان ك�شوفــًا باأ�شـــماء جميع الطالب املتقدمني لالختبــــار واأرقـــام  

        جلو�شهم لكل فرقة وت�شلم اإىل جلنة ت�شيري اأعمال االإمتحانـــات )املقرتح ت�شـــكيلها( ليت�شنى لها مراجعة 

        جتهيز وتنظــيم مقــاراللجان.

11. يتم توزيع اأوراق االإجابة على مقار اللجان بوا�شـــطة االإداريني القائمني باأعمال املراقبة بحيث يتم ت�شــــليم      

         اأوراق االإجابة لل�شادة اأع�شاء هيئة التدري�س روؤ�شاء اللجان قبل بدء اأعمال جلنة االإمتحان بربع �شاعة فقط.  
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ملحـــق 9

اأمثلة تو�شيحيةعن الرفع والتعوي�س:

مادة )١(: تعديل املادة رقم ٣ الواردة بقرار جمل�س اجلامعة رقم ٨ ل�شنة ١99٤ لت�شبح 

على النحو االآتى:

للفرقة على جلنة املمتحنني  التحريرى فى املقررات املختلفة  االإمتحان  للنجاح فى  املئوية  الن�شب  - تعر�س 

امل�شكلة بقرار االأ�شتاذ الدكتور/ عميد الكلية من اأقدم اأع�شاء جلان املقررات.

- على جلنة ممتحنى الفرقة تعديل نتيجة املقررات التى تقل ن�شبة النجاح فيها عن 70% من املتو�شط العام 

لت�شل بها اإىل هذه الن�شبة )70%(. وت�شــاف درجــــات الرفـــع اإىل جـــميع الطــالب الذين اأدوا االإمتحـــــان 

فى املقـــــرر.

- واإذا ترتب على هذه االإ�شافة جتاوز درجات اأحد الطالب للدرجة النهائية للمقرر ي�شاف مقدار الزيادة اإىل 

املجموع الرتاكمى اإعمااًل ملبداأ امل�شاواة واملحافظة على املراكز القانونية فى الرتتيب.

مادة )٢(: اإلغاء املادة 7 من قرار جمل�س اجلامعة رقم ٨ ل�شنة ١99٤.

الف�شل  نتيجة  حيث  الدرا�شى  العام  نهاية  فى  الرفع  قواعد  تطبيق  يتم   :)٣( مــادة 

الدرا�شى االأول موؤقتة حلني ح�شاب نتيجة نهاية العام اجلامعى.

مادة )٤(: يعمل بهذا القرار اإعتبارًا من العام اجلامعى ٢٠٠٨/٢٠٠7ويلغى كل ما يخالف 

ذلك من قرارات.

- �شدر عن جمل�س اجلامعة بجل�شته املنعقدة فى 2008/4/24.

مثال تو�شيحى

هــدجباأاملادة

4٠%6٠%8٠%٥٠%2٠%ن�صبة النجاح

فيكون متو�صط ن�صبة النجاح = )2٠ + ٥٠ + 8٠ + 6٠ + 4٠(   = ٥٠

فتكون ن�صبة الــ ٧٠% من املتو�صط العام = )٧٠ * ٥٠(  = 3٥ %

فتعدل ن�صب النجاح لت�صبح على النحو الآتى:

هــدجباأاملادة

4٠%6٠%8٠%٥٠%3٥%ن�صبة النجاح

اأوًل:كيفية تعديل ن�صب النجاح يف املواد ذات الن�صبة املنخف�صة جداً عن املتو�صط العام لن�صب النجاح يف 

مواد الفرق الدرا�صية.

 عند عر�ض نتائج الإمتحان التحريري ملواد فرقة معينة )قبل فك ال�صري( على جلنة املمتحنني لتلك 

الفرقة وكانت ن�صب النجاح فى التحريري لهذه املواد كالآتي: 

هــدجباأاملادة

٧٠%4٠%6٠%8٠%2٠%ن�صبة النجاح

فيكون متو�صط ن�صب النجاح = )2٠+8٠+6٠+4٠+٧٠( ÷٥=٥4%

 فتقوم جلنة املمتحنني برفع ن�صب النجاح للمواد التي تقل ن�صب النجاح فيها مبعدل كبري عن 4٥%  )اأي 

تقوم بتعديل نتيجة الإمتحان للمادتني اأ، د( اأن اأمكن ، وذلك حتى تتنا�صب ن�صبة النجاح فيها مع متو�صط 

ن�صب النجاح فى جمموع املواد. 

 وعلى ذلك حتدد جلنة املمتحنني الدرجات التي ت�صاف لدرجة التحريري لكل من املادتني اأ، د. 

ثانيا: كيفية التعوي�ض بعد فك ال�صري

 بفر�ض اأن : 

1(عدد مواد الفرقة خم�ض مواد. 

2( درجة كل مادة ٠٠1  درجة. 

3( احلد الأدنى للنجاح فى املادة هو٠٥%.

4 ( هذه الأمثلة لطالب فى كلية عملية. 

٥  ( فتكون ن�صبة الـــ2%  من جمموع الدرجات = ٠1  درجات، واحلد الأق�صى لرفع املاده الواحدة = ٠1 درجات.

مثال )1(: طالب لديه درجات زائدة عن احلد الأدنى لدرجات النجاح فى حدود ٠1  درجات وتكفيه لرفع 

املواد الرا�صب فيها دون تغيري تقديرات املواد امل�صتقطع منها الدرجات الزائدة: 

هـدجباأ املــــــادة

4٧٥643698٥الدرجـة

ممتازجيد�صعيفمقبول �صعيفالتقديـر

ففي هذه احلالة يجري التعوي�س علي النحوالتايل:

 ا( ت�شتقطع 6 درجا ت من املادة )ب(.                 

2( ت�شتقطع 4 درجات من املادة )د( دون تغيري تقديرها. 

 وت�شبح نتيجة الطالب كاالآتي:

هـدجباأ املــــــادة

٥٠٥٠٥٠6٥8٥الدرجـة

ممتازجيدمقبولمقبول مقبولالتقديـر

مثال )2( : طالب لديه درجات زائدة عن احلد االأدنى لدرجات النجاح فى حدود 10 درجات وتكفيه لرفع 

املواد الرا�شب فيها مع تغيري تقديرات املواد امل�شتقطع منها الدرجات الزائدة: 

ففي هذه احلالة يجري التعوي�س علي النحوالتايل:

ت�شتقطع 6 درجات من املادة )د(.

ت�شتقطع 4 درجات من املادة )هـ( دون تغيري تقديرها.

وت�شبح نتيجة الطالب كاالآتي:

هـدجباأ املــــــادة

٥٠٥٠8٥٥٠63الدرجـة

مقبولمقبولممتازمقبول مقبولالتقديـر
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 مثال)3( : طالب لي�س لديه اأي درجات زاندة عن احلد االأدنى لدرجة النجاح:

هـدجباأ املــــــادة

434٧٥٠٥٠٥٠الدرجـة

مقبولمقبولمقبول�صعيف �صعيفالتقديـر

اأية مرجات زائدة ميكن  لديه  ولي�س  املالتني )اأ(،)ب(  اإىل درجات لنجاحه يف  هذاالطالب يكون يف حاجة 

ا�شتقطاعها من املواد االأخرى حل�شوله فيها علي احلد االأدنى للنجاح بال�شبط )%05 (. 

 ففي هذه احلالة يتم تعوي�س الطالب فى حدود 2%  من املجموع الكلى للدرجات. وت�شبح نتيجته كاالآتي:

هـدجباأ املــــــادة

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠الدرجـة

مقبولمقبولمقبولمقبول مقبولالتقديـر

مثال )4(: طالب لديه درجات زائدة )تقل عن 2%  من جمموع الدرجات( وبالتايل ال تكفى لتعوي�شه فى املواد 

الرا�شب فيها.

هـدجباأ املــــــادة

4٧43٥2٥3٥1الدرجـة

مقبولمقبولمقبول�صعيف�صعيفالتقديـر

ففي هذه احلالة يكون للطالب عدد من الدرجات الزائدة عن احلد االأدنى للنجاح =6 درجات ت�شتقطع ثم 

ت�شتكمل باقي الدرجات الع�شرة الالزمة لتعوي�شه من ر�شيد الــ2%  )4 درجات فى هذه احلالة(. 

 وت�شبح نتيجة الطالب كاالآتي:

هـدجباأ املــــــادة

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠الدرجـة

ممتازجيدمقبولمقبول مقبولالتقديـر

قرار جمل�س اجلامعة بجل�شته رقم )٥ ( فى ٢٦/9/١99٥

 وافق جمل�س اجلامعة على قرار جمل�س �شئون التعليم والطالب بجل�شته املنعقدة فى 1995/9/2  بعدم املوافقة 

اإليه من جمل�س اجلامعة برفع املجموع الرتاكمى للطالب اإىل الدرجة االأعلى فى حالة  على االقرتاح املحال 

ح�شول الطالب على جمموع ت�شمن ك�شرا تعدى مقداره ن�شف درجة %. 

ملحق ١٠
اإر�شادات عامة عند اإعداد الإختبار  لال�شتخدام

»بعد االنتهاء من عملية اإعداد االأ�شئلة يتعني على ع�شو هيئة التدري�س 

ــ مراجعته االأ�شئلة للتاأكد من عدم غمو�شها وخلوها من التلميحات ومالءمتها للهدف الذى و�شعت من اأجله.  

ــ مراجعة املجموعة النهائية من االأ�شئلة التى توؤلف االإختبار  ومقابلتها بجدول موا�شفات االإختبار  للتاأكد من  

   اأنها عينة ممثلة لنواجت التعلم وحمتوى املادة املقا�شة.

وعلى ع�شوهيئة التدري�س مراعاة االأمور التالية عند اإعداد الورقة االأمتحانية وو�شعها 

فى �شورتها النهائية:

١- ترتيب االأ�شئلة: 

 فاأ�شئلة النوع الواحد كاأ�شئلة �شواب – خطاأ اأوجمموعة االختيار من متعدد وغريها يجب تنظيمها وجتميعها 

بحيث توؤلف كل جمموعة وحدة متنا�شقة حتتوى على نف�س النوع من االأ�شئلة حتى ت�شاعد الطالب على الرتكيز 

فى االأجابة املطلوبة بدال من حماولة التاأقلم مع النوعيات املختلفة قى كل وحدة . 

٢- التعليمات املطلوب تواجدها فى الورقة االأمتحانية: 

اجابة  ميار�شون  واأنهم  للطالب،  وا�شحًا  يكون  عادة  االإختبارات  اإجــراء  وراء  من  الغر�س  اأن  من  بالرغم 

االإختبارات  املت�شابهة فى العديد من املقررات وعلى مدار �شنوات الدرا�شة فانه يتحتم على وا�شع االإمتحان 

اأن يكر�س اجلزء االأول من ورقة االإختبار  لكتابة تعليمات االإختبار   بطريقة وا�شحة لكل الطلبة . 

اأ�شئلة  هناك  وهل  الكلى  االأ�شئلة  وعدد  لالمتحان  املخ�ش�س  الوقت  على  التعليمات  هذه  ت�شتمل  اأن  ويجب 

اأم يجب االجابة على كل االأ�شئلة،  والطريقة املطلوبة الجابة االأ�شئلة وبخا�شة االأ�شئلة املو�شوعية  اختيارية 

وعما اذا كانت �شتتم فى ورقة االأ�شئلة نف�شها اأوفى كرا�شة اجابة اأوفى ورق الت�شحيح االلكرتونى. 

- يجب اأن ي�شار اىل الدرجة الكلية ودرجة كل �شوؤال واأجزائه وذلك لالأنواع املختلفة من االأ�شئلة .
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   ملحق١١
�شوابط اإعالن النتائج

يجب اأن يتوافر لدى الكليات �شوابط موثقة ومعلنة الإعالن النتائج :

1.حتــديد مواعــيد ثـــابتة الإعـــالن نتـــائج االإمتحانــات الف�شلية والنهـــائيــــة وتوثــق وتعلن لكل املعنييـن 

     باإعالن النتائج.

2.حتديد االفراد )اللجان( املنوط لهم اعالن النتائج ممن لهم دراية كافية بهذا العمل ومبن له احلق 

 فى حما�شبتهم عند االخفاق اواخلطاأ

 3.كل فرد م�شارك يف عملية التقومي البد اأن يعرف كيف ومتى واأين �شيتم اإتاحة النتائج

4.الطـــالب ب�شفة خا�شة البد اأن يكونـــوا على علم مبن الذى �شوف يعلم لهم النتائج وكيف ومتى واأين 

 �شيحدث هذا

5.ينبغـــي على الكليات تاأخـــذ بعيــن االعتبار الت�شريعات ذات ال�شلة عند �شياغة �شيا�شاتها ب�شاأن ن�شر 

 اأوحجب نتائج الطالب

6.ينبغـــى اأن يكون الطــــالب على علم باال�شخــا�س الذين يلجئوا اليهم فى حـــالة احلـــاجة اىل تو�شيح 

  نتائجهم واالآلية املتبـعة للو�شول اىل هوؤالء اال�شخا�س 

 7.ينبغى اأن يكون الطالب على علم ب�شكل اعالن النتيجة ) بالدرجات التف�شيلية- املجــمعة – التقديرات(

 8.البد اأن يتوفر لدى الكليات قواعد وا�شحة لكل امل�شاركني فى اعالن النتائج

 9.ينبغى اأن يتوفــــر نظـــم احـــتياطية عند ا�شتخدام االعــــالن االلكرتوين للنتائج اأونقل بيانات التقييـم

10.اإذا ما كــان �شيتم اإعـــالن النتائج على املوقع االإلكرتونى للكلية/املعهد البد ان تتوفراإمكانية  التغلب 

الطالب اىل  دخـــــول  �شهولة  النتائج مع �شمان  اتاحة  اثناء  التى قد حتدث  التكنولوجية  امل�شاكل  على 

 املوقع اإ�شافة اىل حتــرى الدقـــة فى عر�س النتـــائج

11.فى حــالة عر�س النتـــائج فى �شورة ورقية البد للموؤ�ش�شة ان توفر اأمكــــان خمتلفة وتكون اآمنــة ويتم 

 اعالن الطالب بها

12.يجب على املوؤ�ش�شة ان توفر ن�شخ اخـــــرى من النتائج باماكن اخرى )مثل �شـــئون الطــــالب( ويكون 

  الطالب على علم بها 

 ١٣.و�شع اآلية ل�شمــــان عدالة اعــالن النتـــائج جلـــميع الطـــالب فى نف�س الوقت منها: 

- قـــــرار يلزم كل من يعمل بالكنرتول بعدم اعطــــاء اى نتائج اىل بع�س الطـــالب ومتييزهم عن باقـــى 

 زمالئهم قبل اتاحة النتائج فى املوعد املحدد

- قــــرار يلزم كل من يعمل بالكنرتول فى حالة اعالن النتائج )مثال  بالتقديرات فقط ( بعدم اعطـــاء 

 بع�س الطالب الدرجات دون باقى زمالئهم

14. و�شوح البيانات اال�شـــا�شية )الفــرقة – املـــادة – هل النتيجة نهائية ام موؤقتة – هل هى معتمدة ام  ال..(

 على ك�شوف النتائج

15.وجــــود قواعــــد وا�شحـــة ومعــلنة مبحــا�شبة كل من مل يلتـــزم بقواعـــد اعــــالن النتـــائج.

ملحق١٢ 
اآليه تلقــى ال�شكــاوى

اإن�شاء مكتب لتلقي �شكاوي الطالب بخ�شو�س االمتحانات

• مكان تلقى ال�شكاوى: 	

 مكتب  �شكاوى الطالب – داخل اإدارة الكلية واآخر بوحدة �شمان اجلودة. 

• حتديد موعد تلقى ال�شكاوى:  )اأيام + �شاعات(	

1.   االأحــــــد: من ال�شـاعة ------- �شباحا  حتى ال�شـاعة ------- 

2.   االثنيــن: من ال�شاعة ------- �شباحا حتى ال�شاعة ------- ظهرا. 

3.   الثالثاء: من ال�شاعة ------- �شباحا حتى ال�شاعة ------- ظهرا. 

4.   االأربعاء : من ال�شاعة ------- �شباحا حتى ال�شاعة ------- ظهرا. 

•  تنبيهات هامة :	

1.   لن يلتفت اىل ال�شكاوى جمهولة امل�شدر. 

ل�شرعة  وذلك  الكرتونى(  بريد   – ار�شى  تليفون  رقم  ال�شكوى)  �شاحب  ات�شال  بيانات  كتابة  يراعى     .2

التوا�شل بني االإداره و�شاحب ال�شكوى. 

3.   اإذا مل يتي�شر ل�شاحب ال�شكوى تقدمي �شكواه بنف�شه ميكن له و�شعها يف اأحد ال�شندوقني املوجود يف مدخل 

مبني اإدارة الكلية اأويف وحدة �شمان اجلودة. 

4- يجب طماأنة الطالب على مدى االإهتمام ب�شكواه واجلدية فى حل م�شكلته

5.   يتم الرد على ال�شكوى خالل اأ�شبوعان من تاريخ تقدمي ال�شكوى. 

6-  ميكن ل�شاحب ال�شكوى االت�شال باأع�شاء اللجنة اخلا�شه ب�شكاوى االإمتحانات على: 

- الربيد االإلكرتوين:............................................................................

- تليفون :..................................................................................................

- فاك�س :................................................................................................... 

الهــــدف : اأن يكون لدي الكلية نظام اإداري يف التعامل مع �شكاوي الطالب  ي�شمن: 

1. �شرية ال�شكوي.                                                                         

2. عدم ت�شرر الطالب ب�شبب �شكواه. 

3. �شرعة البت يف ال�شكوي. 

اأ. الهيكل التنظيمي والإخت�صا�صات : 

1.   يتم اإن�شاء مكتب بالكلية لتلقي �شكاوي الطالب ي�شمي »مكتب �شكاوي الطالب بخ�شو�س االمتحانات«   ويقوم 

االأ�شتاذ الدكتور وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب باإدارته ومعاونة اأع�شاء هيئة التدري�س ويخت�س: 

ــ با�شتقبال الطالب لت�شجيل �شكاواهم اخلا�شه باالإمتحانات وتوجيههم اإيل اإجراءات التقدم حللها وكذلك متابعة 

االإجراءت املتبعة للحل طبقا للمخطط املرفق. 

ال�شيد وكيل  اإيل  الكلية ورفعها  اأق�شام  ال�شكاوي بكل ق�شم من  الدرا�شيه عن  ال�شنه  بنهاية  اإح�شائية  وعمل  ــ 



الدليل املرجعى لنظم تقومي الطالبالدليل املرجعى لنظم تقومي الطالب 5455

الكلية ل�شئون التعليم والطالب لالأ�شرت�شاد بها يف حت�شني نظم اأداء الربامج التعليمية واخلدمات التابعة لها 

واالمتحانات. 

2. اإن�شاء �شجل ل�شكاوي الطالب ويتم فيه تدوين م�شمون ال�شكاوي وتاريخ ا�شتقبالها ومتابعة اإجراءات حلها. 

ــون الــتــعــلــيــم  ــئ ــش ــ� ــم ل ــش ــ� ــق ـــة ال ــعــامــل مــــع الـــ�ـــشـــكـــاوي تــ�ــشــمــي »جلـــن ــت ــل ــمــدة ل ــت ــع ــل جلـــنـــة م ــي ــك ــش ــ� 3. ت

ــجــنــة وعــ�ــشــوهــيــئــة تـــدريـــ�ـــس وممـــثـــل لــلــربنــامــج  ــل ــس ال ــ� ــي والــــطــــالب واالمـــتـــحـــانـــات«  تــ�ــشــكــل مـــن رئ

ــق املــــقــــرر ذوالـــ�ـــشـــلـــة )اأومـــنـــ�ـــشـــقـــي املـــــقـــــررات(.  ــش ــ� ـــهـــا مــن ـــي  )مــنــ�ــشــق الــــربنــــامــــج( ويــنــ�ــشــم اإل

وتخت�س هذه اللجنة: 

ــ باتخاذ االأجراءات الالزمة حلل ال�شكاوي، علي اأن يراعي يف حاالت احللول التي تتطلب موافقة جمل�س الكلية، اأن 

يفو�س جمل�س الق�شم رئي�س اللجنة يف اتخاذ اإجراءات حل امل�شكلة دون االإنتظار ملوعد املجل�س وذلك ل�شرعة البت 

يف ال�شكاوي. 

ــ واأي�شا بعمل اإح�شائية ب�شكاوي طالب كل ق�شم بنهاية كل ف�شل درا�شي واإعداد تقرير مبا مت اتخاذه من اإجراءات 

حللها ورفعهما اإيل مكتب �شكاوى الكلية واإيل االأ�شتاذ الدكتور وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب لالأ�شرت�شاد بها يف 

و�شع الكلية لنظم و�شيا�شات حت�شني اأداء الربامج التعليمية الني يقدمها الق�شم واخلدمات التابعة لها. 

4. اإن�شاء �شجل �شكاوي الطالب ) ورقي واإلكرتوين علي برنامج اإك�شل( مبكتب ال�شكاوي باإداره الكلية ويخت�س: 

ــ بتدوين �شكاوي الطالب ومتابعة اإجراءات حلها .

ــ اإعالم الطالب بالرد علي �شكواه يف خالل خم�شة ع�شريوما. ويف احلاالت التي تتطلب موافقة جمل�س الكلية يتم 

اإعالم الطالب مبقرتح قرار حل امل�شكلة ، ويتم اإعالمه بعد اإقراره واعتماده. يف احلالة االأخرية تتوقف مدة االإعالم 

علي �شرعة تقدم الطالب ب�شكواه. وعليه يجب اأن تكون مواعيد جمل�س الكلية معلن للطالب من خالل مكتب رعاية 

الطالب. 

ال�شكاوى«  ملراجعة  الكلية  »جلنة  ت�شمي  الكلية  م�صتوي  علي  ال�شكاوي  ملراجعة  معتمدة  جلنة  5.ت�شكيل 

التعليم  ل�شئون  الكلية  وكيل  الدكتور  االأ�شتاذ  من  )Faculty Complaints Review Panel(ت�شكل 
والطالب وممثل من كل ق�شم من االأق�شام االأكادميية بالكلية وممثلني للطالب من احتاد الطالب. وتخت�س 

هذه اللجنة: 

ــ مبعاجلة ال�شكاوي التي مل يتم اتخاذ اإجراء فيها من قبل »جلان �شئون التعليم والطالب باأق�شام الكلية«. 

ــ وكذلك اإعداد تقرير �شامل علي م�شتوي الكلية يف �شوء االإح�شائيات الواردة ب�شجل مكتب �شكاوي الطالب  و�شجل 

ال�شكاوي باأق�شام الكلية  متهيدا لرفعه اإيل جمل�س الكلية لالإ�شرت�شاد به يف حت�شني النظم وال�شيا�شات االإدارية ذات 

ال�شلة. 

ــ اإعتماد منوذج لتقدمي ال�شكاوي ي�شمن �شريتها حال رغبة الطالب يف ذلك. 

ر�شمية  والثاين  غري  ب�شورة  معها  هوالتعامل  االأول  م�شارين  الطالب  �شكاوي  معاجلة  اآلية  وتت�شمن  هذا 

التعامل معها ب�شورة ر�شمية ت�شمن ال�شرية وعدم ت�شرر الطالب و�شرعة البت فيها. 

كيف ت�صتخدم الكلية وجهة نظر الطالب لتح�صني خدماتها وو�صع الإمتحانات بها

1.تقــــدر الكلية اأراء الطـــالب لتح�شـــني النقاط املنتقده لديها . لذا فقبل التقدم ب�شكاوى ر�شمية، ويجب ان 

يفكر الطالب يف طرق اأخرى لعر�س االآراء اخلا�شة به. 

2. يجب اأن ياأخذ الطالب يف اإعتباره ويعتاد اأن ال يلجاأ اىل االإجراءات غري الر�شمية ملحاولة حل �شكواه، حيث 

ت�شبح ال�شكوى ر�شمية اإذا قدمت اىل اأحد القادة االأكادمييني )روؤ�شاء االأق�شام اأوالوكالء اأوالعميد(، اأو اإىل 

مكتب ال�شكاوى بالكلية. وميكن احل�شول علي اأ�شماء وعناوين القادة االأكادمييني من مكتب ال�شكاوى. 

 اإجراءات التقدم بال�صكاوي:

النتيجه  من  بالتظلم  والطالب  التعليم  ل�شئون  الكلية  وكيل  اأومكتب  الطالب  �شئون  اإىل  يتقدم  الطالب   -1

اخلا�شة به �شواء اأكانت ماده ر�شوب اأوح�شوله على تقدير اأقل.

2- يقوم الطالب مبلء منوذج تظلم مو�شح به ا�شمه والفرقة الدرا�شية اخلا�شة به وكذلك املواد التى تريد 

التظلم منها.

3- يتم جتميع التظلمات فى خالل اأ�شبوع من ظهور النتائج اخلا�شة بكل فرقة على حده.

4- يتم توزيع التظلمات على روؤ�شاء كنرتول الفرق وذلك لبحثها ومراجعتها من خالل النتائج.

ويقوم  والطالب  التعليم  ل�شئون  الكليه  وكيل  ال�شيد  التظلم من  اإعتماد منوذج  بعد  النتائج  يتم مراجعه   -5

الطالب باإ�شتالم الرد باليد خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوعني.

 اقرتاح فى حالة التظلم من نتيجة تقييم املقرر:

اإعادة  ي�شمح  اإعادة تقييم املقرر مبا  باتخاذ �شوابط  الكلية  نتيجة تقييم مقرر، تقوم  ال�شكوى من  يف حالة 

للمقرر من قبل ممتحنه. وجمل�س  التقييم وذلك يف �شوء مناذج االإجابة املعدة  اأواإعادة  مراجعة الدرجات 

الكلية هواملخت�س بتقدير مو�شوعية ال�شكوي وتقدير من يختار للمراجعة �شواء املمتحن الداخلي ذاته اأومن 

اأكرث من واحد وذلك  اأن يختار  اأي�شا  وله   ال�شفافية.  الكلية مبا ي�شمن  املتخ�ش�شني من خارج  يختاره من 

كله طبقا لتو�شيات جلنة �شئون التعليم والطالب. وعلي املراجع اأن يقدم تقريرا عن نتائج مراجعتة لورقة 

االإجابة مقرونا باالأ�شباب التي اإدت اإيل اإتخاذ قراره. ويف حالة اإختيار اإثنني من املراجعني تكون درجة التقييم 

النهائية هي متو�شط درجتي التقييم. ويتم اإعالم الطالب بنتائج عملية املراجعة فور اإعتماد القرار بها من 

جمل�س الكلية.
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ملحق ١٣
اآلية تقدمي تغذية راجعة للطالب

يعترب مفهوم التغذية الراجعة من املفاهيم الرتبوية احلديثة التي ظهرت يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين 

، غري اأنها القت اهتماما كبريا من الرتبويني وعلماء النف�س على حد �شواء . وكان اأول من و�شع هذا امل�شطلح 

هو: » نوبرت وايرن » عام 1948 م . وقد تركزت يف بدايات االهتمام بها يف جمال معرفة النتائج ، وان�شبت يف 

جوهرها على التاأكد فيما اإذا حتققت االأهداف الرتبوية وال�شلوكية خالل عملية التعلم ، اأم ال . ومما ال �شك 

فيه اأن التغذية الراجعة ومعرفة النتائج مفهومان يعربان عن ظاهرة واحدة. وميكن القول اإن التغذية الراجعة 

هي اإعالم الطالب نتيجة تعلمه من خالل تزويده مبعلومات عن �شري اأدائه ب�شكل م�شتمر ، مل�شاعدته يف تثبيت 

ذلك   االأداء ، اإذا كان ي�شري يف االجتاه ال�شحيح ، اأوتعديله اإذا كان بحاجة اإىل تعديل . وهذا ي�شري اإىل ارتباط 

اأجل  من  ت�شتخدم  التي  الو�شائل  اإحدى  باعتبارها  التقومي  لعملية  ال�شامل  باملفهوم  الراجعة  التغذية  مفهوم 

�شمان حتقيق اأق�شى ما ميكن حتقيقه من الغايات واالأهداف التي ت�شعى العملية التعليمية التعلمية اإىل بلوغها. 

اإن تزويد اال�شتاذ للطالب بالتغذية الراجعة ميكن اأن ي�شهم اإ�شهاما كبريا يف زيادة فاعلية التعلم ، واندماجه 

يف املواقف واخلربات التعلمية . لهذا فاال�شتاذ الذي ُيعنى بالتغذية الراجعة ي�شهم يف تهيئة جو تعليمى ي�شوده 

املمار�شات  تر�شيخ  على  ي�شاعد  كما   ، اال�شتاذ  وبني  وبينهم   ، اأنف�شهم  الطالب  بني  واالحــرتام  والثقة  االأمن 

الدميقراطية ، واحرتام الذات لديهم ، ويطور امل�شاعر االإيجابية نحو قدراتهم التعلمية واخلرباتية.

�شروط التغذية الراجعة:

العملية  اإحداثها يف  ُيراد  التى  التغذية الراجعة االأهداف املرجوة يف عمليات التح�شني والتطوير  لكى حتقق 

التعليمية التعلمية ، فال بد اأن تتوافر ال�شروط التالية : 

يجب اأن تت�شف التغذية الراجعة بالدوام واال�شتمرارية  وان تقدم مبجرد انتهاء عملية التقييم كلما امكن. 

جهة  من  امل�شتهدفة  التعليمية  بالنتائج  ترتبط  وان  حمددة  اأهــداف  �شوء  يف  الراجعة  التغذية  تتم  اأن  يجب 

ومبعايري جودة التقييم من جهة اخرى حتى يتمكن الطالب من حتديد املوا�شيع التى حتتاج اىل تعديل فى ادائهم. 

التغذية  تت�شف عملية  اأن  . يجب  دقيقا  ، وحتليال علميا  الراجعة فهما عميقا  التغذية  نتائج  تف�شري  يتطلب 

الراجعة بال�شمولية ، بحيث ت�شمل جميع عنا�شر العملية التعليمية )ع�شو هيئة التدري�س ،البيئه التعليمية ، 

وجميع الطالب على اختالف م�شتوياتهم التح�شيلية والعقلية والعمرية( . 

يجب اأن ُي�شتخدم يف عملية التغذية الراجعة االأدوات الالزمة ب�شورة دقيقة  

التغذية  لتقدمي  والطالب  التدري�س  هيئة  ومعلنة الع�شاء  توقيتات حمددة  تخ�ش�س  ان  املوؤ�ش�شة  على  يجب 

الراجعة للطالب

يجب ان يحدد م�شبقا طبيعة و�شكل التغذية الراجعة )هل هى تقدمي االجابات النموذجية – هل هى تو�شيح 

لالخطاء فقط – هل اعادة �شرح لالجزاء التى كرثت بها االخطاء .............(

يجب على ع�شوهيئة التدري�س تقدمي مقرتحات التح�شني للطالب املتعرثين بناء على التغذية الراجعة.

التغذية  ا�شتثمار قدرات الطالب املتفوقني بناء على  التدري�س تقدمي مقرتحات كيفية  يجب على ع�شوهيئة 

الراجعة.

فى حالة الكليات ذات االعداد الكبرية البد من وجود ا�شاليب منا�شبة لتقدمي التغذية الراجعة لتحقق اكرب 

ا�شتفادة )وليكن بتق�شيم الطالب اىل جمموعات وعر�س االجابات النموذجية واالخطاء االكرث �شيوعا(.

ملحق ١٤ 
قرارات املجل�س العلى للجامعات  و قرارات جمل�س جامعة ال�شكندرية

ماده )8( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

كرا�شات   وح�شر  االأ�شئلة  طبع  مب�شتلزمات  منها  يتعلق  ما  وخ�شو�شًا  االإمتحانات  متطلبات  باإجناز  تخت�س 

االإجابة واإعداد ك�شوف باأ�شماء الطالب امل�شموح لهم بالتقدم الأداء االإمتحان ودخول االإمتحان وتنظيم اأماكن 

االإمتحانات.

ماده )9( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

يجوز ت�شكيل جلنه اأوجلان خا�شة بقرار من عميد الكلية خلتم اأوراق االإجابه م�شبقًا بخامت �شرى متغري يكفل 

ان�شباطها بواقع ع�شوين من اأع�شاء هيئة التدري�س لكل من الفرق الدرا�شية على م�شتوى الق�شم اأوالكلية على 

اأن يتم ختم اأوراق االإجابة حتت االإ�شراف املبا�شر الأع�شاء هيئه التدري�س امل�شئولني عن هذه اللجان.

ماده )1٠( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992 

يعد املخت�شون بختم اأوراق االإجابة لكل جلنه امتحان العدد الالزم من اأوراق االإجابة املختومة طبقًا للبيان 

الذى يعده م�شجل الكلية عن اأعداد الطالب الذين يوؤدون االمتحان فى كل جلنة مع اإ�شافة ن�شبة 01% ب�شفة 

احتياطية، وعلى اأ�شا�س اأنة ال يحق للطالب احل�شول على اأكرث من كرا�شة اإجابة واحده.

ماده )11( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

ي�شلم املخت�شون بختم اأوراق االإجابة لرئي�س جلنة املراقبة اأوراق االإجابة املختومه واخلا�شة بكل جلنة )فرقة 

الذى  العدد  والتوقيع على  بعدها  قيامة  بعد  بوقت ق�شري وذلك  االمتحان  بدء  قبيل  اأوق�شم علمى(  درا�شية 

ت�شلمه.

ماده )12(  من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

يتوىل املخت�شون بختم اأوراق االإجابه، بعد ن�شف �شاعة من بدء االمتحان، جمع االأوراق الزائدة من كل جلنة 

وا�شتنزالها من العدد الذى �شلم لها لتحدد بذلك االأوراق الواجب ت�شليمها اىل جلنه اإعداد النتائج عند نهاية 

االمتحان.

وتعد ك�شوف ح�شر من اأربع ن�شخ يوقع عليها املخت�س بختم اأوراق االإجابه ومعاون جلنة االمتحان ورئي�س جلنة 

املراقبة ويحتفظ كل منهم بن�شخة وي�شلم االأ�شل اىل جلنة اإعداد النتائج، وفى حالة وجود عجز فى االأوراق 

يبلغ بذلك عميد الكلية لياأمر باإجراء حتقيق فورى لتحديد امل�شئوليه.

ماده )13( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1994

مهمة  كلية  بكل  والعاملون  اللغات  ومدر�شو  واملعيدون  امل�شاعدون  واملدر�شون  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يتوىل 

مالحظة االمتحانات.

وت�شكل جلان املراقبة بقرار من عميد الكلية ، وذلك على الوجه االأتى:

جلنة مراقبة لكل 200 طالب.

مراقب لكل 50 طالب.

مالحظ لكل 20 طالب بحد اأدنى اإثنني للقاعدة الواحدة.

معاون اإدارى لكل 50 طالب على االأقل.
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كما يجوز للكلية اأواملعهد الندب لـ 01 % من عدد املالحظني ب�شفة اإحتياطية للطوارىء. ويجوز عند ال�شرورة 

وباإذن من رئي�س اجلامعة تعديل هذه املعامالت فى اأحوال خا�شة.

وفى حالة عدم كفاية العدد املوجود بالكلية يندب العدد الالزم وذلك طبقا ملا يلى:

من بني اأع�شاء هيئة التدري�س واملدر�شني امل�شاعدين واملعيدين ومدر�شى اللغات بالكليات االأخرى كلما اأمكن ذلك.

الدرجة  �شاغلى  من  اجلامعية  وامل�شت�شفيات  وفروعها  ومعاهدها  وكلياتها  اجلامعة  باإدارة  العاملني  بني  من 

الثالثة حتى الدرجة االأوىل ب�شرط اأال يوؤثر هذا الندب على عملهم االأ�شلى.

وفى حالة عدم كفاية االأعداد �شالفة الذكر يتم الندب من خارج اجلامعة.

ماده )14( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1994

يراعى ما ياأتى بالن�صبة لأعمال املالحظة:

على الكليات اأن تخطر اإدارة اجلامعة بالعدد الالزم لها من املالحظني قبل موعد بدء االإمتحانات ب�شهر على 

االأقل وعلى اإدارة اجلامعة اإخطار الكلية باأ�شماء من تر�شحهم للقيام باأعمال املالحظة قبل بدء االإمتحانات 

بتوزيع  الكليات  وتقوم  الكلية.  عميد  موافقة  بعد  اإال  نهائيا   االإختيار  هذا  يعترب  وال  االأقــل  على  باأ�شبوعني 

املالحظني على اأماكن االإمتحانات مبعرفتها واإخطار اإدارة اجلامعة باأ�شماء من ت�شتبعدهم ممن ال يقومون 

باأعمال املالحظة على الوجه االأكمل مل�شاءلتهم اإداريًا، وعلى املوظفني الذهاب اإىل مقار اأعمالهم بعد االنتهاء 

من اأعمال املالحظة ملبا�شرة اأعمالهم االأ�شلية والعودة بعد الظهر اإذا ا�شتدعى االأمر ذلك. 

ماده )23( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1994

يتوىل رئا�شة هذه اللجان وكيل الكلية ل�شئون التعليم والطالب اأووكيل الكلية ل�شئون الدرا�شات العليا والبحوث 

ح�شب االأحوال.

ويتم ت�شكيل عدة جلان الإعداد النتائج )الكنرتول( تخت�س كل منها باإحدى الفرق على م�شتوى الكلية اأواملعهد.

ويحدد اأع�شاء اللجنة بالن�شبة لعدد الطالب املتقدمني على النحوالتاىل:

مرحلة اللي�صان�ض اأوالبكالوريو�ض:

العملية وع�شولكل  بالكليات  اأع�شاء مبعدل ع�شولكل )20( طالبا  اإىل  باالإ�شافة  رئي�س  تتكون كل جلنة من 

اإن كان الع�شومن بني اأع�شاء هيئة التدري�س، وبالن�شبة للمنتدبني من غري  )40( طالبا بالكليات النظرية، 

اأع�شاء هيئة التدري�س يكون املعدل بواقع ع�شولكل )50( طالبا على االأقل.

مرحلة الدرا�صات العليا:

تتكون كل جلنة من رئي�س باالإ�شافة اىل اأع�شاء مبعدل ع�شولكل )10( طالب، اأن كان الع�شومن بني اأع�شاء 

هيئة التدري�س، وبالن�شبة للمنتدبني من غري اأع�شاء هيئة التدري�س فيكون املعدل بواقع ع�شولكل )50( طالبا 

على االأقل، وي�شرتط اأال يقل عدد اأع�شاء اللجنة عن اثنني بخالف الرئي�س.

الدرجات  ور�شد  امل�شححني  بني  االإجابة  اأوراق  ــداول  وت االمتحان  مراحل  بتنظيم  اللجنة  هذه  وتخت�س 

واملراجعة واإعداد النتائج وتنتهى باإعالن نتيجة االمتحان.

كما ي�شمح لالأق�شام ذات االأعداد الكبرية بالكلية بت�شكيل جلان كنرتول اإ�شافية لتنظيم تناول اأوراق االإجابة 

ال�شنة  اأعمال  درجات  ور�شد  واالإكلينيكية  والعملية  ال�شفوية  االإمتحانات   اأعمال  وجتميع  ور�شدها  وجمعها 

واإعداد النتائج التى ت�شلم اإىل جلنة الكنرتول. وت�شكل هذه اللجان من اأع�شاء هيئة التدري�س بالق�شم املخت�س 

اأع�شاء كل جلنة عن اثنني بخالف  اأال يزيد عدد  الق�شم وي�شرتط  اإقرتاح  الكلية بناء على  بقرار من عميد 

الرئي�س وتعامل هذه اللجان من حيث املكافاأة معاملة جلان اإعداد وتنظيم االمتحان.

ماده )24( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

تتخذ كافة االحتياطات الالزمة لتاأمني مقار جلان الكنرتول واإحاطة اأعمالها بال�شرية التامة واالأمن الكامل، 

وبوجه خا�س مينع دخول الطالب اأواأى �شخ�س غري خمت�س اإىل مقار جلان اإعداد النتائج كما مينع تواجد 

الطالب بجوارها.

ماده )2٥( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

يعد رئي�س جلنة الكنرتول ك�شوفا بتوزيع العمل على االأع�شاء ويقوم كل منهم بالتوقيع على ما يقوم به من اأعمال.

ماده )26( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

تقوم جلان الكنرتول قبل بدء االمتحان بالرجوع اإىل نتائج االمتحان ال�شابقة الإ�شتيفاء البيانات االآتية:

الك�شوف  فى  تر�شد  للنجاح  قد جرب  الطالب  كان  واإذا  فيها،  �شبق جناحة  التى  املــواد  فى  الطالب  درجــات 

اجلديدة الدرجة التى ح�شل عليها والدرجة التى رفعت اإليها.

درجات الطالب عن اأعمال ال�شنة فى املواد التى �شبق جناحة فيها.

املواد التى نقل الطالب متخلفا عنها.

ماده )2٧( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

تقوم جلان الكنرتول باإ�شتالم اأوراق االإجابة واإعدادها للت�شحيح مبا يكفل �شريتها ودقة اأعمال الكنرتول وفقا 

لنظام الل�شق اأونظام االأرقام ال�شرية وذلك على النحوالتاىل:

ثنى ول�شق اجلزء املعد لكتابة اال�شم ورقم جلو�س الطالب فى كرا�شات االإجابة اأوو�شع االأرقام ال�شرية على 

الكرا�شة والبطاقة ونزع البطاقة من كرا�شة االإجابة وحفظ البطاقات فى املظروف واملكان املعد لذلك.

ال�شرية  االأرقــام  حالة  وفى  اإجابة  كرا�شة  اأية  ل�شق  ال�شهوعن  عدم  من  للتحقق  االإجابة  كرا�شات  مراجعة 

التحقق من مطابقة الرقم ال�شرى على الكرا�شة والبطاقة ونزع البطاقة ثم التاأكد من ذلك من عدم ال�شهوفى 

نزع البطاقات.

التحقق من اأن كتابة الطالب الإ�شمه ورقم جلو�شه مل ترتك – نتيجة �شغط الكتابة- اأثر ميكن التعرف عليه ، 

واإال وجب طم�س هذا االأثر.

ماده )28( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

تو�شع كرا�شات االإجابة فى مظاريف يدون عليها عدد الكرا�شات التى حتتويها، وبعد مراجعة هذا العدد 

يحكم اإغالق املظاريف بال�شريط الال�شق ويوقع عليه اأحد اأع�شاء جلنة الكنرتول.

ماده )29( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنه 1992

لكرا�شات  الكلى  العدد  على  جمموعها  مطابقة  وجترى  املظاريف  حتتويها  التى  االأوراق  اأعــداد  جتمع 

االإجابة طبقا لك�شوف احل�شر وتعد �شجالت لت�شليم كرا�شات االإجابة اىل اأ�شاتذة كل مقرر

مادة )3٠( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

ت�شلم املظاريف اىل اأ�شتاذ املقرر ليقوم بتوزيعها على امل�شححني حتت مبا�شرته ويوقع على العدد الذى 

ت�شلمه بعد التاأكد منه فى ال�شجل املعد لذلك.
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مادة )31( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

اإىل جلنة الكنرتول، وذلك وفقا  اإعادتها  باإعداد كرا�شات االإجابة للر�شد بعد  اأع�شاء جلنة الكنرتول  يقوم 

للنظام التاىل:

يقوم اأ�شتاذ كل مقرر بت�شليم كرا�شات االإجابة بعد ت�شحيحها اإىل الكنرتول املعنى والذى يتحقق من عددها 

طبقا لل�شجل املعد لذلك ثم يوقع ع�شوالكنرتول مبا يفيد �شحة العدد، وفى حالة اختالف العدد يقوم رئي�س 

جلنة الكنرتول باإعداد تقرير بذلك يرفع اىل عميد الكلية التخاذ الالزم.

تراجع كرا�شات االجابة من الداخل للتحقق من ت�شحيح كافة االأ�شئلة باأجزائها ومن وجود اأكرث من توقيع 

اللجنة  مقر  اإىل  احل�شور  امل�شحح  من  يطلب  م�شححة  غري  اإجابة  وجود  تبني  فاإذا  عليها.  واحد  م�شحح 

الإ�شتكمال الت�شحيح مع االإحتفاظ ب�شرية الورقة.

تراجع الدرجة املدونة لكل �شوؤال فى داخل كرا�شة االإجابة وخارجها للتحقق من تطابقها، فاإذا تبني وجود 

اختالف بينها طلب من امل�شحح احل�شور اإىل مقر اللجنة لتحديد الدرجة امل�شتحقة للطالب مع احلفاظ على 

�شرية الورقة.

يراجع جمموع الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فاإذا وجد خطاأ مادى فى اجلمع قامت اللجنة بت�شحيحه.

مادة )32( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

معه  ميكن  الــذى  باحلجم  تكون  اأن  على  الر�صد  ك�صوف  فى  النتائج  بر�صد  الكنرتول  جلــان  تقوم 

ت�صويرها، وذلك وفقا للنظام التاىل:

تر�شد االأعذار املعتمدة للطالب الباقني فى الفرقة.1. 

تر�شد الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فى مقررات الفرقة املقيدين بها مع حتديد تقرير كال منها 2. 

وعلى اأن تخف�س درجة الطالب الباقى اإىل احلد االأق�شى الأدنى تقديرات النجاح ما مل يكن قد �شبق 

تغيبه عنها بعذر مقبول.

تر�شد الدرجات التى ح�شل عليها الطالب فى املقررات التى نقلوا اإىل فرقتهم متخلفني فيها.3. 

تو�شع حلقة حمراء على درجات املقررات التى ر�شب فيها الطالب.4. 

تراجع الدرجات والتقديرات التى ر�شدت للطالب، كما تراجع احللقات احلمراء حول املقررات التى 5. 

ر�شبوا فيها.

مادة )33( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

ال يجوز اإدخال اأى تعديل على الدرجات بعد ت�شليم اأوراق االإجابة اإىل جلنة الكنرتول ولوبناء على طلب 

امل�شحح، اإال تطبيقا للقواعد العامة التى تقررها جلنة املمتحنني

مادة )34( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

يخ�ش�س طبيب واحد وممر�س واحد لكل كلية �شباحا وم�شاء فى حالة عقد امتحانات بعد الظهر، وفى 

حالة تعدد اأماكن االإمتحانات يزاد عدد املمر�شني اىل اثنني، ويجوز لعميد الكلية اال�شتعانة بعدد اأكرب 

من االأطباء واملمر�شني فى حالة توافرهم باالإدارة العامة لل�شئون الطبية باجلامعة وفى حدود �شعف 

بفح�س  الطبية  الرعاية  جانب  اإىل  االمتحان  بلجان  للعمل  املنتدبون  االأطباء  ويقوم  املقررة،  االأعــداد 

تو�شياتهم  ويرفعون  مر�شية  الأ�شباب  االإمتحانات  دخول  لالعتذار عن  للكلية  يتقدمون  الذين  الطالب 

لالإدارة العامة لل�شئون الطبية لالعتماد.

 مادة )3٥( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

من  اإليها  املحالة  احلــاالت  بفح�س  تقوم  الطبية  لل�شئون  العامة  االإدارة  من  ثالثية  طبية  جلنة  ت�شكل 

الكليات عن اعتذارهم عن دخول االمتحان  تبلغ  الذين  اأع�شائها بفح�س الطالب  الكليات، كما يقوم 

وو�شع  االإ�شكندرية  حمافظة  نطاق  فى  اأوامل�شت�شفيات  اإقامتهم،  مبقار  وتواجدهم  مر�شية  الأ�شباب 

التو�شيات ب�شاأنهم

مادة )36( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

يخ�ش�س عامل لكل )20( طالبا ويراعى توزيع هوؤالء العمال على جميع اأماكن االإمتحانات وجلان اإعداد 

النتائج )الكنرتول(.وفى حالة عدم توافر هذا العدد بالكليات ميكن اال�شتعانة بعمال من اإدارة اجلامعة 

وفروعها والكليات واملعاهد االأخرى.

مادة )3٧( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

الكليات  بجميع  االإدارة  بهذه  والعاملني  ال�شرطة  اإدارة حر�س اجلامعة من  اأع�شاء  االأعمال  يتوىل هذه 

واملعاهد والفروع.

مادة )38( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3( ل�صنة 1992

يندب ع�شومن االإدارة القانونية باجلامعة لكل من الكليات واملعاهد التى لي�س بها وحدة قانونية خا�شة 

الغ�س  اأعمال  من  الطالب  اإىل  ين�شب  مبا  خا�شة  خمالفات  من  الكليات  تراه  فيما  بالتحقيق  يقوم  بها 

اأواالإخالل بالنظام العام باالمتحان.

مادة )39 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3 ( ل�صنة 1992

 ي�شكل جمل�س الكلية بناء على اقرتاحات جمال�س االأق�شام جلانا لت�شحيح االإمتحانات على اأن تراعى فى 

ت�شكيلها وتوزيع العمل بني اأع�شائها االأ�ش�س االآتية: 

ــ اأن ي�شرتك فى ت�شحيح كل ورقة اإجابة م�شححان علي االأقل، وال يجوز باأي حال اأن ينفرد م�شحح 

واحد بت�شحيح الورقة باأكملها.

ــ  اأن ي�شحح ال�شوؤال الواحد فى كل االأوراق نف�س امل�شحح اإال فى حالة ال�شرورة.

ــ ان يكون املنتدب للت�شحيح من خارج اجلامعات على م�شتوى اأع�شاء هيئة الرتي�س بها وعلى امل�شحح 

التنحي عن الت�شحيح اإذا كان قريبا الأحد الطالب حتى الدرجة الثالثة. 

مادة )4٠( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3 ( ل�صنة 1992

لعملية  منا�شبة  اأماكن  توفري  يتم  اأن  على  الكلية  خارج  امل�شححني  اإىل  االإجابة  اأوراق  اإر�شال  يجوز   ال 

الت�شحيح ويتوىل اأ�شتاذ املادة ورني�س الق�شم متابعة تداول االأوراق بني امل�شرتكني فى الت�شحيح والعمل 

على اإجنازها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شابيع من تاريخ االمتحان.

مادة )41 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3 ( ل�صنة 2991

 على كل من ي�شحح اأن يوقع على الدرجة التي و�شعها، وعلى امل�شحح االأخري الذي يجمع الدرجات التي 

ح�شل عليها الطالب التوقيع على ذلك. 

مادة )42 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3(  ل�صنة 1992

 تنتهي  �شلطة امل�شحح بر�شد الدرجة وال يجوز بعد ذلك تعديل الدرجة التي قدرها خارج كرا�شة االإجابة 

اأال للجنة الت�شحيح جمتمعة وقبل ت�شليم اأوراق االإجابة اإىل جلنة الكنرتول. 
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ماده )43( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم ) 3  ( ل�صنة 1992

يبان  اأوراقها مع  بت�شحيح  التي قامت  املادة  امتحان  تقريرا عن م�شتوى  تعد  اأن  الت�شحيح   على جلنة 

اأ�شباب ما و�شل اإليه ذلك امل�شتوى، ويعر�س هذا التقرير على جلنة املمتحنني عند عر�س النتيجة.

مادة )2 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8 ( ل�صنة 1994

 يجوز للجنة امتحان املادة وامل�شكلة بقرار من ال�شيد االأ�شتاذ الدكتور/عميد الكلية، وبحد اأدنى ع�شوين 

تعديل   - التحريري  االإمتحان  فى  املادة  نتيجة  ا�شتعرا�س  وبعد   - االقل  على  م�شاعد  اأ�شتاذ  اأحدهما 

درجات التحريري لتلك املادة بحيث ال تزيد الدرجة احلا�شل عليها اأول الطالب الناجحني فى املاده 

التي عدلت عن 100% بعد اإجراء التعديل، مع مراعاة اأن تكون نتائج املواد متم�شية مع منحنى التوزيع 

الطبيعي. 

مادة )4( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8 ( ل�صنة 1994

 يجوز للطالب اال�شتفادة بالدرجات الزائدة عن درجة النجاح فى بع�س املواد وذلك باإ�شافتها للمواد التي 

تقل درجاته فيها عن درجة النجاح، مع عدم االإخالل بتقدير تلك املواد. وفى حالة ال�شرورة ت�شتقطع 

الدرجات الزائده من املادة ذات التقدير االقل ولونرتب على ذلك تعديل تقدير تلك املادة، على اأن يكون 

احلد االأق�شى للدرجات امل�شافة لتعوي�س نلك املواد التي تقل درجة الطالب فيها عن درجة النجاح بحد 

اأق�شي 2%  من املجموع الكلى للدرجات ومبا ال يجاوز 10%  من جمموع درجات تلك املادة لطالب الكليات 

العملية، 15%  لطالب الكليات النظرية. 

مادة )٥ ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8 ( ل�صنة 1994

احلد االأق�شي لتعوي�س الطالب الذي ال يكفى ر�شيده من تلك الدرجات الزائدة لتعوي�شه فى املواد التي 

تقل درجاته فيها عن احلد االأدنى لدرجة النجاح هو2%  من املجموع الكلى للدرجات ومبا ال يجاوز ما 

ي�شاف للمادة الواحدة 10%  من درجة تلك املادة لطالب الكليات العملية، 15%  لطالب الكليات النظرية. 

 يح�شب املجموع الكلى للطالب على اأ�شا�س جمموع درجات املواد بعد الرفع. 

مادة )6 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8( ل�صنة 1994

ال�شنة وكذا درجات  اأعمال  اإ�شافة درجات  الرابع واخلام�س بعد  بالبندينن  املبينة  الرفع   جتري قواعد 

االإمتحانات العملية وال�شفوية )اإن وجدت( لدرجة االإمتحان التحريري. 

مادة )8 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8 ( ل�صنة 1994

 يرتك ملجال�س الكليات حتديد احلد االأق�شى لعدد املواد التي جترى عليها قواعد الرفع، وذلك مبا يتالءم 

وظروف كل كلية. 

مادة )9 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8 ( ل�صنة 1994

 ال يجوز الرفع لتح�شني تقديرات املواد اأوالتقدير العام، كما ال يجوز الرفع اإال للنجاح اأوالنقل لفرقة اأعلى 

مبواد متخلفة )مادتني على االأكرث( اأوالإعطاء طالب ال�شنوات النهائية احلق فى دخول امتحانات الدور 

الثاين مع االأخذ فى االعتبار ا�شتخدام الر�شيد املتبقي للطالب من العام املا�شي بالن�شبة للطلبة الباقني 

التعوي�س  ن�شبة  من  للطالب  املتبقي  الر�شيد  حدود  فى  التخلف  ملواد  التعوي�س  يكون  وكنلك  لالإعادة، 

امل�شموح بها فى ال�شنة الدرا�شية التي بها مواد النخلف.

مادة )1٠( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )8( ل�صنة 4991 و  مادة )11 ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم 

)8 ( ل�صنة 1994 املادة رقم 3 من قرار جمل�ض اجلامعة رقم 4 ل�صنة 2٠٠8 

 تطبيق قواعد الرفع فى نهاية العام الدرا�شى وطبقا للمواد االتية من قانون تنظيم اجلامعات: 

مــادة )1٧3( من قــانون تنظـــيم اجلــامعــــات 

 ــ ي�شرتط لنجاح الطالب فى االإمتحانات اأن تر�شي جلنة االإمتحانات عن فهمه وحت�شيله وذلك وفق اأحكام 

الالئحة التنفيذية واأحكام اللالئحة الداخلية املخت�شة. 

مادة )٧3 ( من اللالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 

تعلن اأ�شماء الطالب الناجحني فى االإمتحانات مرتبة باحلروف الهجائية بالن�شبة لكل تقدير. 

 ومينح الناجحون فى االإمتحان النهائي �شهادة الدرجة العلمية اأوالدبلوم مبينا بها التقدير الذى نالوه وذلك 

ورئي�س  الكلية  عميد  من  ال�شهادة  هذه  توقيع  ويتم  بعهدتهم  ما  ورد  مقررة  ر�شوم  من  عليهم  ما  تاأدية  بعد 

اجلامعة، وي�شدر مبنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئي�س اجلامعة بعد موافقة جمل�س اجلامعة، 

واإىل حني ح�شول الطالب على ال�شهادة يجوز اأن يح�شل على �شهادة موؤقتة يوقعها العميد مبينا فيها الدرجة 

العلمية اأوالدبلوم الذى ح�شل عليه والتقدير الذى نال فيه. 

ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد جمل�س الكلية لنتيجة االإمتحان اخلا�س بهذه الدرجة. 

مادة )8٠ ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات )فقرة رابعة( 

 ويعترب الطالب املتغيب عن االإمتحان بغري عذر مقبول را�شبا بتقدير �شعيف جدا. 

مادة )81( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 

 ال يكون النقل من فرقة اإىل اأخرى اإال فى نهاية العام اجلامعى وال يعاد امتحان الطالب فى اأق�شام اللي�شان�س 

اأوالبكالوريو�س فى املقرر الذى جنح فيه. 

مادة )83( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 

اأال يزيد  التى يح�شل عليها مع مراعاة  للتقديرات  العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا  التقدير   يح�شب 

تقديره على مقبول فى املقرر الذى �شبق اأن ر�شب فيه اأوتغيب عنه بغري عرن مقبول، اأما اإذا كان قد تغيب بعذر 

مقبول فيح�شب له تقدير النجاح الذى يح�شل عليه. 

 مادة )84 ( من اللالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 

مقبول.   - - جيد  - جيد جدا  االأتية: ممتاز  التقديرات  باأحد  فرقة  كل  امتحانات  فى  الطالب   يقدر جناح 

 اأما ر�شوب الطالب فيقر باأحد التقديرات االآتية: �شعيف - �شعيف جدا. 

 ويكون تطبيق التقديرات ال�شابقة وفقا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية للكليات واإذا ت�شمن االإمتحان فى 

اأحد املقررات امتحانا حتريريا واآخر �شفويا اأوعمليا فيعترب الغائب فى االإمتحان التحريري غائبا فى امتحان 

املقرر وال تر�شد له درجات ب�شاأنه. 

 مادة )8٥ ( من الالئحة التتفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 

اأوالبكالوريو�س باأحد التقديرات االأتية: ممتاز - جيد جدا - جيد   يقدر جناح الطالب فى درجة اللي�شان�س 

الكلي  املجموع  اأ�شا�س  على  اأوالبكالوريو�س  اللي�شان�س  مرجة  فى  للطالب  العام  التقدير  مقبول.  ويح�شب   -

للدرجات التى ح�شلوا عليها فى كل ال�شنوات الدرا�شية، كما يتم ترتيبهم وفقًا لهذا املجموع. 

ومينح الطالب مرتبة ال�شرف اإذا كان تقديره النهائي ممتاز اأوجيد جدا، وعلى اأال يقل تقديره العام فى اأية 
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فرقة من فرق الدرا�شة عدا الفرقة االإعدادية عن جيد جدا، وي�شرتط حل�شول الطالب على مرتبة ال�شرف اأال 

يكون قد ر�شب فى اأي امتحان تقدم له واأية فرقة عدا الفرقة االإعدادية.

 مادة )4٥ ( من قرار جمل�ض اجلامعة رقم )3 ( ل�صنة 1992

ال تعلن ك�شوف نتائج الفرق النهائية اإال بعد اعتمادها من رئي�س اجلامعة بناء على تفوي�س من جمل�س اجلامعة 

باإعالنها موؤقتا حلني اعتمادها من املجل�س، وال تعلن ك�شوف الفرق غري النهائية اأال بعد اعتمادها من عميد 

الكلية. ويكون اإعالن النتائج بالتقديرات التي ح�شل عليها الطالب. 

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )1٠( فى 28/٥/1996

 قرر جمل�س اجلامعة ب�شاأن حفظ النتائج ما يلي: 

 1- حتفظ الك�شوف االأ�شلية للنتائج لدى ال�شيد عميد الكلية اأوال�شيد وكيل الكلية بالطريقة التى يراها منا�شبة. 

النهائية  والدرجة  التقديرات  بها  بالكلية مو�شحا  الطالب  �شئون  لدى  النتائج  2 - حتفظ �شور من ك�شوف 

للطالب، وعلى اأن يرتك للكلية اختيار و�شع درجة كل مادة من عدمه. 

 3-حتفظ �شور من ك�شوف هذه النتائج لدى االإدارة العامة ل�شئون الطالب باجلامعة ليت�شنى الرجوع اإليها. 

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )6(  فى 1/2٥/2٠٠٠

املــواد. بتقديرات  النتائج  تعلن  اأن  على  االأول  الف�شل  نتائج  اإعــالن  �شرورة  على  اجلامعة  جمل�س  اأكــد   -

- اأكد جمل�س اجلامعة على اأن يت�شمن ك�شف الر�شد )الكنرتول �شيت( الفقرة التالية: 

املو�شحة.  التعديالت  ح�شب  التنيجة  واعتمدت   2000  /    /  )اجتمعت جلنة املمتحنني فى يوم  املوافـــق   

 يرفق بالنتيجة حم�شر جلنة املمتحنني واملحتوي على االإح�شائية اخلا�شة بالنتيجة واعتمادها، وكذلك على 

الفقرة التالية بعد اعتماد جمل�س الكلية للنتائج: 

 )اعتمد جمل�س الكلية النتيجة بدون تعديالت( اأو)اعتمد جمل�س الكلية النتيجة بالتفوي�س بدون تعديالت(. 

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )٥( يف 12/31/2٠٠٠

اأعمال ال�شنة على الطالب وذلك قبل البدء فى االإمتحان  اأكد جمل�س اجلامعة علي �شرورة اإعالن درجات 

التحريري.

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )4 ( فى 2٠٠1/11/26

اأق�شى خالل �شهر  اأواللي�شان�س مبجل�س الكلية بحد  اأن يتم اعتماد نتاجن البكالوريو�س   قرر جمل�س اجلامعة 

يوليومن كل عام. 

قرار املجل�ض الأعلى للجامعات بجل�صته فى 23،21 /19٥٧/11 وجل�صته فى 1961/9/14

 قرر املجل�س االأعلى للجامعات كقاعدة عامة اأنه اإذا جنح الطالب فى جميع مقررات الفرقة املقيد بها، اأور�شب 

فيما اليزيد عن مقررين وا�شتنفذ فر�س الر�شوب فى هذه الفرقة وكان متخلفا عليه مقرر اأواكرث من الفرقة 

ال�شابقة يحول دون نقله اإىل فرقة اأخرى )اأوتخرجه( فانه يجوز ال�شماح له بفر�شة لالمتحان فى هذا املقرر 

من اخلارج اإذا كانت متبقية له فر�س من الداخل اأومن اخلارج من الفرقة التابع لها املقرر قبل نقله منها. 

مادة )1 ( من قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صتة رقم )1٠ ( ل�صنة 1989

حتت�صب الفر�ض التي متنح للطالب املحولني من جامعات اجنبية وم�صرية وحمملني باأكرث من مادتني 

وفقا لل�صوابط الأتية:

بقيد الطالب بالفرقة االأعلى مع عدم ال�شماح له بدخول امتحانات مواد هذه الفرقة اإال بعد النجاح فى 

املواد املقررة عليه من فرق اأدنى اإذا زادت عن مواد التخلف طبقا لالئحة الداخلية للكلية اأواملعهد. 

مادة )2 ( من قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صتة رقم )1٠( ل�صنة 1989

 مينح الطالب فر�س االإمتحان املقررة للمادة املحمل بها طبقا للفرقة الدرا�شية التي تدر�س بها تلك املواد. 

 قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )٧( يف 2٠٠1/2/2٧

 قرر جمل�س اجلامعة ت�شكيل جلنة من نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم والطالب وعميد كلية الطب 

وعميد كلية احلقوق للبت فى االأعذارعن دخول االإمتحان وعلي اال تقبل االأعذار خالل االإمتحانات اإال 

للحاالت الطارئة.

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )2( فى 1999/9/28 

اأكد جمل�س اجلامعة على اأن املعيدين واملدر�شني امل�شاعدين غري م�شرح لهم باالإ�شرتاك فى جلان االإمتحانات 

واأن يقوم روؤ�شاء الكنرتوالت باالعتذار عن رئا�شة الكنرتول فى حالة وجود طالب قريب حتى الدرجة الرابعة.

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )9( فى 4/2٧/2٠٠٠ 

قرر جمل�س اجلامعة عدم اإ�شراك املدر�شني امل�شاعدين واملعيدين، وكذلك املنتدبني من خارج اأع�شاء 

هيئة التدري�س فى اجلامعة فى اأعمال الكنرتول والر�شد.

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم )9( فى 2٠٠1/4/24 

فى حالة وجود قريب حتى الدرجة الرابعة فى اأحد املراحل اجلامعية )مرحلة البكالرييو�س اأواللي�شان�س/ 

مرحلة الدرا�شات العليا( يكلف ع�شوهيئة التدري�س باأعمال االإمتحانات فى املرحلة االأخرى التى اليوجد له 

قريب فيها، وله احلق فى القيام باأعمال ت�شحيح االإمتحانات التحريرية فى غري الفرقة املقيد بها قريبة.

وميكن فى جميع االأحوال تكليف ع�شوهيئة التدري�س باأعمال االإمتحانات فى كليات اأخرى غري الكلية التى يوجد 

له قريب حتى الدرجة الرابعة فى اإحدى املراحل اجلامعية متى تعذر، الأى �شبب ، تكليفه بهذه االأعمال فى كليته.

قرار جمل�ض اجلامعة بجل�صته رقم 4 فى 2٠٠8/4/24

مادة )1(: تعديل املادة رقم 3 الواردة بقرار جمل�س اجلامعة رقم 8 ل�شنة 1994 لت�شبح على النحو االآتى:

على  للفرقة  املختلفة  املقررات  فى  التحريرى  االإمتحان  فى  للنجاح  املئوية  الن�شب  تعر�س   -

املقررات. جلان  اأع�شاء  اأقدم  من  الكلية  عميد  الدكتور/  االأ�شتاذ  بقرار  امل�شكلة  املمتحنني  جلنة 

- على جلنة ممتحنى الفرقة تعديل نتيجة املقررات التى تقل ن�شبة النجاح فيها عن 70% من املتو�شط العام 

لت�شل بها اإىل هذه الن�شبة )70%(. وت�شاف درجات الرفع اإىل اإىل جميع الطالب الذين اأدوا االإمتحان 

فى املقرر.

- واإذا ترتب على هذه االإ�شافة جتاوز درجات اأحد الطالب للدرجة النهائية للمقرر ي�شاف مقدار الزيادة اإىل 

املجموع الرتاكمى اإعمااًل ملبداأ امل�شاواة واملحافظة على املراكز القانونية فى الرتتيب.

مادة )2(: اإلغاء املادة 7 من قرار جمل�س اجلامعة رقم 8 ل�شنة 1994.

مادة )3(: يتم تطبيق قواعد الرفع فى نهاية العام الدرا�شى حيث نتيجة الف�شل الدرا�شى االأول موؤقتة حلني 

ح�شاب نتيجة نهاية العام اجلامعى.

مادة )4(: يعمل بهذا القرار اإعتبارًا من العام اجلامعى 2008/2007 ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
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تلقي  اآلية  لدرا�شة  جلنة  ت�شكيل   2010/9/20 يف  املنعقدة  بجل�شته  والطالب  التعليم  �شئون  جمل�س  قرر   -

يلي: ما  اللجنة  اقرتحت  وقد  التحريرية،  االإمتحان  اأوراق  ت�شحيح  مبراجعة  اخلا�شة  الطالب   تظلمات 

 اأول: تراجع كرا�صة الجابة علي النحو التايل:  

• خطاأ يف جمع درجات اأجزاء ال�شوؤال.	

• خطاأ يف ر�شد درجة ال�شوؤال الواحد علي كرا�شة اجابة االمتحان من اخلارج.	

• خطاأ يف جمع درجات االأ�شئلة املدونة علي الكرا�شة من اخلارج.	

• �شوؤال مل يتم ت�شحيحه كله اأو جزء منه، وهنا يجب الرجوع اإيل اللجنة امل�شكلة لت�شحيح اأوراق االإجابة 	

من قبل الق�شم العلمي.

•  خطاأ يف النهاية العظمي لل�شوؤال )قد يكون ال�شوؤال مقررا له 10 درجات من  جمموع درجات االمتحان 	

ولكن جلنة الت�شحيح قامت بت�شحيحه من 5 درجات فقط.(

• التاأكد من توقيع جميع امل�شححني علي كرا�شة االجابة من اخلارج.	

• خطاأ يف نقل الدرجة من كرا�شة االجابة اإيل ك�شوف الدرجات.	

• خطاأ يف حتويل الدرجة.	

• االأخطاء االإدارية )مثل اخلطاأ يف ر�شد درجة الطالب اأمام اأ�شمه(.	
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