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 ء االمتحاناتأثناخطة إدارة األزمات 
 

  الهدف من الخطة :
 
 تحقيق مبدأ العدالة بين الطالب بصورة تتضمن الشفافية والمصداقية. -1

 

التي قد  المختلفة في مواجهة األزمات و العاملين بالكلية قدرات أعضاء هيئة التدريسباالرتقاء   -2

 تحدث بالكلية.
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 :أثناء األمتحانات جامعيةالزمات لأل المختلفة والمحاور هاتسيناريوال
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 الغش الجماعي.من حاالت وقوع  -2
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  في حال تسرب األمتحانات: خطة إدارة األزماتأوال 

 

 إجراء وقائي 

  ويسلم مغلق للجنة في خزانة عميد الكلية وجود امتحان بديل جاهز لقرار مجلس الكلية اتخاذ

 االمتحانات على أن يعاد تسليمه مغلقا للجنة الممتحنين فى حالة عدم استخدامه .

  لدخول عضو هئية تدريس غير منوط له العمل بالكنترول اأوعدم السماح ألي موظف أو عامل

 الي غرفة طباعة األمتحانات.

 مع رئيس لجنة الطباعة أو ما ينوب عنه اال األمتحانات  ود مفتاح غرفة طباعةعدم السماح لوج

 فقط.



 .طباعة االمتحانات قبل ميعاد االمتحان بمدة ال تقل عن يومين أو يوم واحد علي األقل 

 .وضع ارم حديدية واحكام غلق الكنتروالت و الدواليب الخاصة بحفظ أوراق األمتحانات 

 حد االمتحانات قبل موعد االمتحان:ألتسريب  وجود عنحال التأكد  في

  تقوم ادارة الكلية بالتأكد أو التحري عن صحة المعلومة وتحديد المسئول عنها. 

  أ.د   سرعة االتصال بإدارة الكليةالفوري للجنة المسئولة عن ادارة األزمات وكذلك األبالغ

عميد الكلية وأ.د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب او ا.د/ وكيل الكلية للشئون الدراسات 

 .العليا 

 االجراءات  كافةومن ثم اتخاذ  تسريبالالمسئول عن واقعة  لمعرفة الالزمة اتخاذ االجراءات

 .عن الواقعةو معاقبة المتسبب لمحاسبة  القانونيةوالتدابير 

  بوضع امتحان اخر جديد. بتدريس المادة المسربة  يتم تكليف القسم المنوط 

 عند وصول المعلومة أثناء أو عند بداية االمتحان : 

  أ.د   االتصال بإدارة الكليةسرعة األبالغ الفوري للجنة المسئولة عن ادارة األزمات وكذلك

عميد الكلية وأ.د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب او ا.د/ وكيل الكلية للشئون الدراسات 

 .العليا 

 االجراءات  كافةومن ثم اتخاذ  تسريبالالمسئول عن واقعة  لمعرفة الالزمة اتخاذ االجراءات

 . الواقعةعن و معاقبة المتسبب لمحاسبة  القانونيةوالتدابير 

  نماذجمن ال2)علي األقل يتم توفير عدد  يتم استخدام االمتحان البديل المحفوظ بالكنترول 

 . متحان الالمختلفة ل

 

 



 

 

  جماعي:الغش من الحاالت  وقوع في حالثانيا 

 

  ويسلم مغلق للجنة في خزانة عميد الكلية وجود امتحان بديل جاهز لقرار مجلس الكلية اتخاذ

 . نماذج المتحانات مختلفة  3)علي األقل يتم توفير عدد  االمتحانات

  في حال تلبس الطالب المسئولين عن الغش يتم تطبيق وتنفيذ الئحة الجامعة المنظمة لحاالت

 الغش الجماعي.

  حال التثبت من وقوع اللجان في  فيللمراقبة زيادة الكثافة العددية ألعضاء هئية التدريس

  . حاالت غش جماعي

  بأجهزة كشف المعادن كاجراء احترازي لمنع دخول اجهزة االتصال التي قد تستخدم االستعانة

 في حاالت الغش الي اللجنة.

 

 تمقارالكنتروال واقتحام سرقة: 

 إجراء وقائي 

 وأيضا  لدواليب الخاصة بحفظ أوراق األمتحاناتاوضع ارم حديدية واحكام غلق الكنتروالت و

 .أوراق االجابات

  تالكنتروالوضع كاميرات عالية الدقة في مداخل ومخارج. 

 :تمقارالكنتروال واقتحام سرقةفي حال وقوع 



 تجهيز لجان لالمتحانات بأوقات تتناسب مع جدول يتم وضع أوراق األمتحانات  في حال سرقة

  .األمتحانات

  وفي حال سرقة أوراق االجابة يتم توفير وسيلة اتصال سريعة وناجزة مع الطالب المنوطين

باعادة االمتحان مرة أخري ) وذلك بالتنسيق بين ادراة القسم المنوط باعادة االختبار واتحاد 

 الطلبة بالكلية . 

 يتم تهئية الطالب نفسيا للمشاركة في تحمل المسئولية االجتماعية مع ادارة  ذلك وعالوة علي

وهي اعادة اداء االمتحان ويتم االخذ في االعتبار الحالة النفسية للطالب ومراعاة  الكلية 

  تسهيل اختباراتهم في اعادة توزيع الدرجات.

 ن في السرقة واالقتحام )ادارة انتداب الجهات المنوطة بجمع االدلة الجنائية لمعرفة المتسبيبي

 العامة . والنيابةالمباحث الجنائية 
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