دليل نظم تقويم الطالب
واالمتحانات

مقدمة
فى إطار ما تسعى اليه الجامعه لتطوير وتحسين مخرجات التعليم والتعلم ,تم إنشاء وحدة القياس
والتقويم بالكلية حيث تختص بإعداد معاييرلقياس وتقويم أداء الطالب الجامعي حيث تمثل هذه
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لتعليمه وتقويم أدائه.
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تطمح الوحدة الى تطوير سياسات وآليات القياس والتقويم بكلية التمريض بطريقة تضمن
المصداقية والشفافية والموضوعية والعدالة بما يؤهل الوحدة للمنافسة مع مثيالتها فى سوق العمل
المحلى.
رسالة الوحدة:
تفعيل نظم القياس والتقويم بالكلية من خالل نشر ثقافة التطوير والمتابعة والتدريب والدعم
الفنى وتحليل نتائج االمتحانات والتغذية الراجعة واإلجراءات التصحيحية الستمرار قدرتها على
القياس الصادق العادل للمخرجات التعليمية المستهدفة للمقرارت والبرامج الدراسية.
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 .1اللوائح و القوانين المنظمة لعملية تقويم الطالب
المجال األول :مراجعة اللوائح و القوانين
تحرص كلية التمربض جامعة اإلسكندرية على ان تبنى سياسة واضحة لتقويم أداء الطالب و
ذلك باإللتزام و تطبيق ما جاء بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا آلخرتعديالت
الطبعة الثامنة والعشرون المعدلة عام  2009 -الباب الثالث /القسم االول /القسم الثانى على
النحو التالى:
مادة  96من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
يجب على الطالب متابعة الدروس واإلشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا ً ألحكام
الالئحة الداخلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة طبقا ً ألحكام الالئحة الداخلية الحق في
أن يحرم الطالب من التقدم إلى اإلمتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه
الحالة يعتبر الطالب راسبا ً فى المقررات التى حرم من التقدم لإلمتحان فيها.
مادة  70من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
مع مراعاة أحكام هذه الالئحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم اإلمتحانات الخاصة بها.
مادة ( 18الئحة الساعات المعتمدة بالكلية ) :
ال يسـمـح للطالــب بــدخول االمتحــان التـحريــري فـي أى مقــرر إال اذا كانــت نــسبة
حـضـوره  %75علــى األقــل وفـــي حـالـة عــدم تــوافر هــذه النــسبة يعتبــر منــسحبـا ويكون
تقديره عند ذلك هو  (FW) Forced withdrawalفي المقرر.
مادة  71من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
فيما عدا إمتحانات الفرق النهائية للبكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم
المختص أحد أساتذة المادة ليتولى و ضع موضوعات ا إلمتحانات التحريرية باإلشتراك مع
القائم بتدريسها ويجوز عند اإلقتضاء أن يشترك فى و ضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا
الغرض.
وتشكل لجنة اإلمتحان فى كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس الكلية بناء على
طلب مجلس القسم المختص ويتم إختيارهما بقدر اإلمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

وللعميد فى حالة اإلستعجال إختيار أعضاء اللجنة .وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة
لجنة عامة فى كل فرقة أوقسم برئاسة العميد أو رئيس القسم.
مادة  72من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
يرأس عميد الكلية لجان اإلمتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أوأكثر لمراقبة اإلمتحان وإعداد
النتيجة ويرأس كل منها أحد األساتذة أواألساتذة المساعدين .
مادة  73من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم

الجامعات:

تعلن أسماء الطالب الناجحين فى االمتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير.
ويمنح الناجحون فى اإلمتحان النهائى شهادة الدرجة العلمية أوالدبلوم مبينا ً بها التقدير الذى نالوه
وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ,ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد
الكلية ورئيس الجامعة  ،ويصدر قرار بمنح الدرجات العلمية والدبلومات من رئيس الجامعة بعد
موافقة مجلس الجامعة و إلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على
شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا ً بها الدرجة العلمية أوالدبلوم الذى حصل عليه والتقدير الذى ناله
فيه ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ إعتماد مجلس الكلية لنتيجة اإلمتحان الخاص بهذه
الدرجة.
مادة  73فقرة ثانية مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم  278لسنة  1981المشار إليه.
مادة  79من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة ,ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام
المراحل أوالفصلين الدرا سيين أو أى نظام آخر طبقا ً ألحكام اللوائح الداخلية للكليات.
مادة ( )80من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ،ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطالب الذين
قضوا بفرقهم سنتين فى التقدم إلى اإلمتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى
رسبوا فيها ،وذلك فيما عدا طالب الفرقة االولى
مادة ( )20الئحة الساعات المعتمدة :

يفصل الطالب ألحد األسباب التالية :

.1الحصول على متوسط  D+أو أقل في متوسط النقاط التراكمي في  4فصول دراسية متتالية
 .2تجاوز عدد مرات التأجيل .
.3اإلنقطاع عن الدراسة لمدة فصل دراسي بدون عذر.
ملحوظة :تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم  528لسنة  1993على االتى:
تضع مجالس الجامعات المختصة القواعد المنظمة لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ) ) 80من
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها.وذلك بالنسبة إلى الطالب الذين سبق أن
فصلوا إلستنفاذ مرات الرسوب قبل العمل بهذا القرار.
و إذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوبا ً
بشرط أال يزيد التخلف عن فر صتين متتاليتين أومتفرقتين خالل سنوات الدرا سة بالكلية ويجوز
فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
المادة  80مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم  278لسنة  1981السابق االشارة إليه.
ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغير عذر مقبول راسبا ً .
مادة  81من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
ال يكون النقل من فرقة إلى أخرى إال فى نهاية العام الجامعى وال يعاد إمتحان الطالب فى المقرر
الذى نجح فيه.
مادة (( )17الئحة الساعات المعتمدة) :
في حالة رسوب الطالب في أحد المقررات او انسحابه منه خالل المدة المحددة  ،يعاد
تسجيله في فصل تالى ويخضع لما يلي -:
أ -يحسب تقدير الطالب في حساب نقاط المقرر دون تخفيضه .
ب -ال يسمح بالتسجيل في نفس المقرر ألكثر من ثالث مرات سواء في حالة الرسوب أو
اإلنسحاب إال بعد الرجوع لمجلس الكلية .
مادة  82من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
بالنسبة المتحان الفرقة النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى
تشكيل لجان ثالثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أوالسابقين المتحانات كل مادة من
المواد الداخلة فى اختصاصتها يالنسبة لكل الكلية.
ويشترك أعضاء كل لجنة فى وضع امتحان المقرر فى كل كلية مع من يختاره مجلس الكلية من
أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم االساتذة العاملين بها  ،وتقدم اللجنة تقريرا ً

عن مالحظاتها يبلغ إلى الجامعات ولجنة القطاع .ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس
المجلس االعلى للجامعات.
مادة  83من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا ً للتقديرات التى يحصل عليها مع مراعاة أال
يزيد تقديره على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أوتغيب عنه بغير عذر مقبول ،أما إذا
كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه.
مادة  84من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
يقدر نجاح الطالب فى إمتحانات كل فرقة بأحد التقديرات االتية
ممتاز – جيد جدا ً – جيد – مقبول.
مادة (( )15الئحة داخلية):
يبين الجدول التالي الدرجات المناظرة والنقاط المستخدمة في حساب المتوسط التراكمي للنقاط
) (GPA) (Grade Point Averageوذلك لمقرر من ساعة واحدة معتمدة.
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النقاط

التقدير

100 – 95

4.0

A

94 – 90

3.7

A-

89 -85

3.4

B+

84 – 80

3.1

B

79 – 75

2.8

B-

74 – 70

2.5

C+

69 – 65

2.3

C

64 – 60

2.0

C-

59 – 55

1.7

D+

54 – 50

1.4

D

أقل من 50

0.0

F

غير مكتمل

I

منسحب

W

منسحب اجباري

F.W

 يحصل الطالب على ) (Iاذا فشل في استكمال أحد المتطلبات االساسية في المقرر بعذر يقبله
مجلس الكلية مع االحتفاظ بدرجات أعمال السنة.
 ال تدخل ) (F.W) ، (W) ، (Iعند حساب المتوسط التراكمي للنقاط ).(GPA
 ال يتم حساب النقاط للمقرر الواحد اذا حصل الطالب على أقل من  %30من درجة امتحان
التحريري ويعتبر تقدير هذا المقرر )( .(Fمادة  15وفقا لالئحة الساعات المعتمدة بالكلية)
 الطالب الذي يحصل على تقدير  D+أو أقل في أحد المقررات الدراسية يعتبر راسبا وعليه
إعادة التسجيل في المقرر مرة أخرى ( .مادة ) 16

التصرف في الغش في االمتحانات (طبقا ً لقانون تنظيم

الجامعات):

مادة : 125كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه
العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر
الطالب راسبا في جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلي مجلس التأديب.
أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب علي
بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة  – 126العقوبات التأديبية هي:
التنبيه شفاهة أو كتابة.
اإلنذار
الحرمان من بعض الخدمات الطالبية
الحرمان من حضور دروس في أحد المقر ا رت لمدة ال تتجاوز شهرا
الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا
الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتواره لمدة ال تتجاوز شهرين أو مدة فصل
دراسي واحد
إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر
الفصل من الكلية مدة ال تتجاوز فصال دراسيا
الحرمان من االمتحان في فصل د ا رسي واحد أو أكثر
الفصل من الكلية لمدة تزيد عن فصل د ا رسي

الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه
عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحانات في جامعات جمهورية مصر
العربية
ال توقع بعض العقوبات السابقة إال بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب
إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من
ينتدبه عميد الكلية.
مادة  : 129القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة ()127
تكون نهائية .
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خالل أسبوع
من تاريخ إعالنه إلي الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد
أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر
ما
الجامعة
رئيس
ويعرض
بالقرار،
إبالغه
تاريخ
من
يوما
يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .

المجال الثانى :القواعد والقوانين المنظمة إلدارة عملية التقويم
 oاوال :قواعد وإجراءات إدارة عملية سير االمتحانات
يرأ س عميد الكليه لجان اإلمتحان ويقوم بتشكيلها ويشرف على سير العمل بها وله أن يكلف
للقيام بأعمال اإلمتحان أعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين
بالكلية .ماده (  )7من قرار مجلس الجامعه رقم (  )3لسنه 1992
يتم تشكيل لجان تسيير أعمال اإلمتحان اآلتية (قرار مجلس الجامعة رقم لسنة 3 ، 1992
سنة : ) 1994
 .1لجان تنظيم وإعداد أعمال اإلمتحان

 .2لجان طباعة االمتحانات

 .3لجان ختم اوراق االجابة

 .4لجان المراقبة

 .5لجان إعداد النتائج (الكنترول)

 .6لجان وضع أسئلة االمتحانات.

 .7لجان التصحيح.

 .8لجان الرعاية الطبية

 .9لجان الخدمات.

 .10لجان الحراسة و األمن.

 .11لجان التحقيقات
ولعميد الكلية أن يدمج مهام لجنتين أو أكثر فى لجنة واحدة متى إقتضت مصلحة العمل ذلك.

تشكيل ومهام لجان تسيير أعمال االمتحان
 -١لجان تنظيم وإعداد أعمال االمتحان
ماده ( )8من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنه 1992
أوال :التشكيل:
تشكل هذه اللجنة بمعدل موظف لكل  30طالب من بين العاملين فى الشئون التعليمية أوالً،
ثم يستكمل العدد من باقى العاملين بالكلية ثم من بين العاملين بإدارة الجامعة وفروعها
والكليات االخرى ،وفى حالة عدم كفاية األعداد سالفة الذكر يتم االنتداب من خارج الجامعة.
ويشترط أال يقل عدد أعضاء لجنة تنظيم و إعداد أعمال اإلمتحانات عن موظفين إثنين
بخالف الرئيس
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
 .1حصر االمكانات المادية والبشرية للكلية.
 .2تحديد االحتياجات الضرورية لعملية سير االمتحانات.
 .3تنظيم أعمال سير اإلمتحان
 .4تنظيم القاعات الخاصة بانعقاد اإلمتحان
 .5إعداد جداول االمتحانات
 .6تنظيم وتوزيع المراقبين على القاعات حسب المقررات و أيام االمتحانات
 .7إعداد كشوف التوقيع
 .8حصر كرا سات اإلجابة
 .9إعداد كشوف بأسماء الطالب المصرح لهم بالتقدم ألداء اإلمتحان
 .10وضع لوحات ارشادية للطالب لمعرفة المخالفات االمتحانية القانونية مثل حمل الكتب او
األوراق او المحمول حيث انها ممنوعة داخل اللجان اثناء تادية االمتحان.
 .11متابعة أداء المسئولين كل لمهامه حسب الموقع الذي تم تكليفه به رئيس كنترول ،عضو
كنترول ،رئيس لجان ،مالحظ أو مراقب ،موظف أو عامل وكتابة تقارير يومية طوال
فترة اإلمتحانات خاصة بمدي االلتزام وجودة األداء وتحديد أسباب الممارسات المتميزة
وحثهم علي االستمرار في األداء المتميز ،وكذلك ضبط مخالفات المتقاعسين وتنبيههم
بخطورة سوء األداء علي عملية التقويم وعلي المسؤلين أنفسهم وحثهم لتحسين األداء

 .12يتواجد الموظفون المختصون من شئون التعليم والطالب أثناء االمتحانات بالكلية ويقوم
الموظف المختص بحصر غياب الطالب بعد مرور ساعة من بدء اإلمتحان إلمكان
مطابقته بحصر الغياب الذي يقوم به الكنترول.
 .13بعد اإلنتهاء من أداء اإلمتحانات يقوم موظفى قسم شئون الطالب بمراجعة النتائج من
حيث القيد وسداد الرسوم والعقوبات التأديبية للطالب.
 .2لجان وضع أسئلة االمتحانات:
أوال :التشكيل:
تتكون اللجنة من أقدم ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم برئاسة رئيس مجلس القسم ،على أن
يكون هذا العضوقد أمضى بالقسم فترة التقل عن ثالث أربع المدة المقررة لتدريس هذا المقرر
وأن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة حاصالً على دورات تدريبية في تقييم الطالب أوينضم إليهم
عضوهيئة تدريس من ذات القسم ممن أتموا دورات تقييم الطالب.
 .1يعتمد مجلس الكلية قرارات مجالس األقسام المختصة قبل نهاية كل فصل دراسي لتشكيل
اللجان االمتحانية .
 .2تشكل اللجنة االمتحانية من عضوين علي األقل لكل مقرر  ،حيث ال يجوز انفراد عضو
هيئه التدريس بوضع أي امتحان وذلك تطبيقا لنص المادة  17من الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات  ،ويكون ذلك علي النحو التالي :
 المقررات التي يشترك فيه أكثر من عضو هيئه تدريس من الكلية يعتبر القائمون
بالتدريس هم أعضاء لجنة االمتحان .
 المقررات التي ينفرد عضو هيئة التدريس بالقسم بتدريسها يعين مجلس القسم احد
أساتذة المقرر باالشتراك من األستاذ القائم بالتدريس في وضع االمتحان .
المقررات التي يتم إنتداب من يدرسها من خارج الكلية يعين مجلس القسم المختص أحد األساتذة
لالشتراك في وضع إمتحانها مع القائم بالتدريس
معايير أختيار الممتحن الخارجى:
تطبق الكلية نظام الممتحنين الخارجيين لكل المقررات الدراسية و قد تم تحديث و توثيق نظام
الممتحنين الخارجيين ليشتمل على ما يلى:
 معايير أختيار الممتحن الخارجي لألمتحانات التحريرية والشفوية.

 مهام الممتحن الخارجى لالمتحانات التحريرية والشفوية.
 آليه اختيار واعتماد ترشيح الممتحن الخارجى للمقررات الدراسية.
معايير أختيار الممتحن الخارجي لألمتحانات التحريرية والشفوية :
 .1أن يكون من ذات التخصص أو له الخبرة سابقة فى تدريس المقرر
 .2أن يكون من داخل الكلية أو خارجها
 .3لم يشترك فى تدريس المقرر لذات الطالب
 .4أن يكون ذو خبرة في وضع وتقويم أسئلة االمتحان.
 .5أن يكون ذو خبرة في تصحيح وتقييم اجابات الطالب.
 .6ان يكون له خبرة سابقة في لجان االمتحان الشفوي .
 .7ان يكون له القددرة علدى طدرح األسدئلة المتنوعدة التدي تثيدر تفكيدر الطالدب وتشدمل أسدئلة
المواقف وحل المشكالت واألستنتاج باألضافة الى أسئلة التعرف و التذكر.
 .8ان يكون له القدرة على صياغة األسئلة بحيث تكون في مستوى الطالب .
مهام الممتحن الخارجى لالمتحانات التحريرية والشفوية
 .1التعرف على المنهج وأهدافه وطرق تدريسه وتقويمه .
 .2اال يكثر من تغيير صياغة السؤال الواحد وأال يغير الفاظه عدة مرات أثناء إلقائده فيصدبح
غير واضح للطالب.
 .3أن يقددوم بتقيدديم مقدددرة الطالددب علددى ربددط المعلومددات و التعليددل واالسددتنتاج و التطبيددق
والتحليل والتركيب والتقويم.
 .4ان يترك الوقت المناسب للطالب للتفكير في السؤال مع مراعات الوقت المتاح لإلمتحان.
 .5ان يقوم بالحكم المناسب الجابدات الطدالب واتخداذ القدرار المناسدب لتحديدد درجدة الجابدة
الطالب.
 .6ان يحترم كل الطالب حتى الغير متقدمين علميا.
 .7ان يتجنب اإلستهزاء أو االسدتخفاف بدالطالب مهمدا كاندت أجابداتهم خاطئدة أو بعيددة عدن
الصواب.
 .8يقوم بمراجعة الورقة االمتحانية وتقويم االسئلة الموضوعة من حيث-:
 تغطية أهداف المنهج
 تنوع االسئلة بي ن اسئلة المقال واالسدئلة الموضدوعية ( االختيدار مدن متعددد والصدواب
والخطأ والمقابلة والتكملة واالجابات القصيرة ) باالضافة ألسئلة المواقف .



تدرج مستوى صعوبة االسئلة

 وضوح تعليمات االجابة على السؤال
 سالمة الصياغة اللغوية
 التوزيع المناسب للدرجات على االسئلة وإدراج الدرجة بجانب كل سؤال
 أن تكون االسئلة مناسبة لزمن االمتحان
 اتباع الشكل واالطار العام للورقة االمتحانية
.9عمل التعديالت الالزمة فى االسئلة ووضعها فى الشكل النهائى مع استاذ المقرر.
 .10التوقيع على اسئلة االمتحان بعد طباعتها ومراجعتها مراجعة دقيقة
 .11مراجعة وتقييم اجابات الطالب
 . 12ابدداء الددرأى فددى مددى دقددة تصددحيح االجابددات وتقدويم مددايتم مالحظتدده مدن اخطدداء مددع أسددتاذ
المقرر ( الممتحن الداخلى )
 .13التوقيع على كراسات االجابة مع الممتحن الداخلى للمقرر
 .14التوقيع على كشف االمتحان الشفوى.
 . 15يقوم بتقديم تقرير عدن مسدتوى الطدالب وتنظديم سدير االمتحاندات والمدنهج الدراسدى وطدرق
التعليم والتعلم والتقييم لرئيس القسم الذى يقوم بدوره لرفع نسخة منه لوكيدل الكليدة لشدئون التعلديم
والطالب مرفق بها رأيه – اذا استلزم األمر -عن خطة القسم المستقبلية للتطدوير أو استحسدانه أو
اعتراضدده علددى بعددض النقدداط مددع مبددررات االستحسددان أو االعتددراض  .ويقدددم التقريددر لمركددز
تطوير التعليم لتسجيل مقترحات األقسام للتحسين أو تالفى نقاط الضعف أو القصور ،ومتابعة مدا
سيتم من انجازات وتقديم تقرير بالنتائج لوحدة الجودة .
آليه إختيار وإعتماد ترشيح الممتحن الخارجى للمقررات الدراسية
 .1يرشح الممتحن الخارجى من قبل استاذ المقرر أو من قبل رئيس مجلس القسم للمقررات
التى يقوم بتدريسها أكثر من عضو هيئه تدريس بالقسم وذلك طبقا للمعايير الموضوعية
لالختيار.

 .2تعرض الترشيحات على مجالس االقسام المعنية لإلعتماد
 .3تعرض الترشيحات المعتمدة من أستاذ المقرر ومجلس القسم – المشرف على تدريس
المقرر – على وكيل الكلية المختص العتمادها إداريا
 .4يقوم الوكيل بتحويل الترشيحات لقسم شئون الطالب أو قسم الدراسات العليا ( حسب نوع
المقرر ) لتسجيلها
 .5يقوم قسم شئون الطالب والدراسات العليا بعرض الترشيحات المعتمدة من وكيل الكلية على
عميد الكلية لالعتماد االدارى والمالى .
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
تكون اللجنة مسئولة عن وضع اإلمتحانات التحريرية والعملية و اإلكلينيكية وكذلك تجميع
األسئلة الشفهية التى يسلمها كل من قام بالتدريس مع مراعاة أن يغطى االمتحان معظم اهداف
المادة ويشتمل على اسئلة متنوعة لقياس كافة المستويات على ان يكون هناك عدالة فى توزيع
الدرجات وتقييم الطالب ويجوز للكلية االستعانة بممتحنين خارجيين
 .3االعتماد علي بنوك األسئلة واعتبارها أساسا في وضع االمتحانات للمقررات التي يتم
إدراجها ضمن بنك األسئلة .
 .4تبلغ وحدة القياس و التقويم بالكلية بخطاب رسمي خالل الشهر األول من الفصل
الدراسي بطبيعة كل امتحان يسحب من بنك األسئلة من حيث :
أ) اختبار اكتروني يصحح الكترونيا .
ب) اختبار ورقي يصحح الكترونيا .
ج) اختبار ورقي يصحح يدويا .
 .5وحدة القياس والتقويم هو المسئول عن أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة
بأعضاء الهيئة التدريسية للمقررات المنوطين بإستخدام بنوك األسئلة .
 .6ضرورة إطالع أستاذ المادة علي األسئلة التي تم تجهيزها وسحبها من بنك األسئلة وتم
طباعتها للتأكد من أنها تتفق مع أهداف المقرر .
 .7يتعين علي لجنة االختبارات االلكترونية المسحوبة من بنك األسئلة وضع وتصميم ورقة
إجابة الكترونية خاصة بكل اختبار يتم سحبه تبعا لنوعية االسئلة التي يتم استخدامها من
بنك األسئلة أو استخدام ورقة اإلجابة الموحدة المعتمدة من مركز تطوير نظم تقويم

الطالب واالمتحانات مع التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع كراسة اإلجابة لألسئلة
المقالية .
 .8يسلم أصل أسئلة االمتحان موقعا عليه من واضعيه إلي عميد الكلية أو من ينوب عنه
داخل مظروف محكم الغلق  ،وعليه توقيع واضع األسئلة ضمانا للسرية قبل عقد
االمتحان بأسبوع علي األكثر ويراعي أن يتضمن أصل أسئلة االمتحان البيانات التي
تكشف عنه بدقة ووضوح مثل اسم الجامعة – اسم الكلية -الفرقة الدراسية – الفصل
الدراسى -العام الجامعى -تاريخ االمتحان  -اسم المقرر -الزمن المحدد لالمتحان  -عدد
األسئلة المطلوب اإلجابة عليها.
 .9يراعي تسليم كشوف نتائج االمتحانات الشفوية والعملية وأيضا أعمال السنة الخاصة
ببعض المواد موقعا عليها من جميع أعضاء لجنة امتحان المادة وذلك قبل البدء في رصد
درجة المواد التحريرية .
 .10تقدم لجنة وضع األسئلة نموذج اإلجابة النموذجية لكل امتحان تم وضعه من قبل اللجنة
لألستاذ الدكتور وكيل الكلية

 .3لجان طباعة االمتحانات:
اوال :التشكيل:
تشكل لجنة الطباعة من أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
ثانيا المهام والمسئوليات:
 .1يتم استالم االمتحان مغلق من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 .2ال بد من حجز موعد مسبق مع المطبعة.
 .3يتم طباعة االمتحان قبل موعده ب  24ساعة فى مطبعة الكلية وال يسمح بطبعها فى أى
مطبعة اخرى .
 .4ال يسمح بتواجد اى شخص اخر داخل غرفة الطباعة سوى فنى المطبعة حتى لو كان
ذلك الشخص عضوا بهيئة التدريس أو موظفا بالكلية
 .5البد من إغالق باب غرفة الطبع من الداخل قبل البدء فى طبع االمتحان.

 .6فى حالة عدم وضوح ورق من التصوير او اوراق زائدة البد من إعدام هذة النسخة فى
جهاز تقطيع الورق فى مظروف وغلقه بشريط الصق البد من التوقيع عليه لحين
اعدامه.
 .7يتم وضع كراسات االسئلة فى اظرف حسب اعداد اللجان واضافة  %10زيادات مع
كتابة البيانات االساسية عن المظروف (امتحان دور /......اسم المقرر  /كود المقرر/
الفرقة /تاريخ االمتحان /الساعة /موقع اللجنة  /عدد ساعات االمتحان حسب الالئحة
وعدد اوراق المظروف .
 .8قبل ترك حجرة الطباعة يتم التأكد من عدم وجود أى ورقة من االمتحان داخل الغرفة
وذلك بمراجعة المنضدة واالرض وماكينة التصوير.
 .9يتم التوجه مباشرة للجنة االختام و تسليم االظرف

 .4لجان ختم أوراق ا إلجابة:
ماده (  )9و مادة ( )١٠و مادة ( )11و مادة ( )١2من قرار مجلس الجامعة رقم ()3
لسنه 1992
أوال :التشكيل:
تعد هذه اللجنة من اللجان الخا صة والتى يتم تشكيلها بقرار من عميد الكلية لختم أوراق االجابة
مسبقا بواقع عضوين من أعضاء هيئة التدريس لكل من الفرق الدرا سية على مستوى القسم
أوالكلية.
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
 .1تشكل اللجنة وتحدد مهامها ومسئولية كل عضو من األعضاء بطريقة واضحة التحتمل
اللبس وبحيث ال يحدث إزدواجية في تنفيذ األعمال.
 .2إذا كان ألحد األعضاء صلة قرابة من الدرجة االولى بأحد الطالب فيكلف باعمال ال تتعلق
بالسنة التي يوجد به قريبه قدراإلمكان.
 .3يحدد الرئيس العام للكنترول( وكيل الكلية )مراحل ولجان العمل والتعليمات الخاصة بكل
مرحلة ويوقع جميع األعضاء بالعلم مع تزويدهم بصورة من تلك التعليمات كال حسب
عمله.
 .4يدون رئيس اللجنة المهام والمسئوليات لكل عضوفي كل لجنة في سجل خاص ويوقع عليه
العضومع تزويد كل عضو بصورة من بيان المهام والمسئوليات الخاصة به

 .5يُراعى أن يكون عدد أعضاء كل لجنة متناسبا ً مع حجم العمل وأعداد أوراق االجابة التى
سيتم ختمها.
 .6يتم تجهيزعدد كاف من أوراق اإلجابة طبقا ً للبيان الذى يعده مسجل الكلية عن أعداد
الطالب الذين يؤدون االمتحان فى كل لجنة بحيث يتم إ ضافة نسبة  % 10فقط بصفة
إحتياطية على أساس أنة ال يحق للطالب الحصول على أكثر من كراسة إجابة واحدة.
 .7يتم الختم مرة واحدة فى اعلى كل ورقة من كراسة االجابة باالختام التالية:
أ-

ختم يحتوى على اسم الكنترول

ب -ختم يحتوى على اسم وكود المادة.
ت-

ختم يحتوى على يوم وتاريخ إمتحان المادة

 .8يتم اختيار مكان آمن و محكم اإلغالق لحفظ أوراق االسئلة وأوراق اإلجابة بعد ختمها
وكذلك حفظ كل ما يتعلق باإلمتحان.

 .5لجان المراقبة:
أوال :التشكيل:
 تشكل لجان المراقبة بقرار من عميد الكلية وطبقا ً للمادة ( )31و المادة(  )41من قرارمجلس الجامعة رقم (  )3لسنه . 1994
 يتولى أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون والعاملون بكل كليةمهمة مالحظة االمتحانات
 -وتشكل لجان المراقبة بقرار من عميد الكلية  ،وذلك على الوجه ا ألتى:

-

 لجنة مراقبة لكل  200طالب.
 مراقب لكل  50طالب.
 مالحظ لكل  20طالب بحد أدنى إثنين للقاعدة الواحدة.
 معاون إدارى لكل  50طالب على األقل.
كما يجوز للكلية الندب ل  % 10من عدد المالحظين بصفة إحتياطية للطوارىء .ويجوز عند
الضرورة وبإذن من رئيس الجامعة تعديل هذه المعامالت فى أحوال خاصة .وفى حالة عدم
كفاية العدد الموجود بالكلية ينتدب العدد الالزم وذلك طبقا لما يلى:
 من بين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات األخرى كلما
أمكن ذلك.
 من بين العاملين ب إدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها وفروعها والمستشفيات الجامعية
من لشاغلى الدرجة الثالثة حتى الدرجة االولى بشرط أال يؤثر هذا الندب على عملهم
األصلى.

 وفى حالة عدم كفاية االعداد سالفة الذكر يتم الندب من خارج الجامعة.ثانيا :معايير اختيار المالحظين:
 .1ال يوجد لهم اقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.
 .2يتسمون بالموضوعية و الحياد و الشفافية.
 .3يتسمون بالصدق و االمانة.
 .4يتسمون بالحزم و الهدوء في التعامل مع الطالب.
 .5لديهم سعة االفق و التي تسمح بحسن و سرعة اتخاذ القرار في المواقف الحرجة او
المفاجأة.
ثالثا :المهام والمسئوليات:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

التحقق من اتباع التعليمات الالزمة لحسن سير اإلمتحان ومنع أي إخالل بنظام االمتحان
أوالغش أوالشروع فيه.
التحقق من خلو قاعة اإلمتحان ودورات المياه الملحقة بها من الكتب واألوراق ومنع
دخولها إليها وكذلك منع دخول الهواتف المحمولة إلى قاعة انعقاد االمتحان.
اإلشراف على قيام مالحظي اللجنة ومعاونيهم باألعمال المكلفين بها طبقا لما يقتضي به
نظام اإلمتحان مع استبعاد أي مالحظ يقصر في أداء واجبه و إحالة االمر الى عميد
الكلية بتقرير مسبب.
التحقق من توزيع كراسات االجابة على الطالب والتحقق من تسليمها إلى لجان الكنترول
مع كشوف حصرالحضور و الغياب.
التنبيه على الطالب الستيفاء بيانات أوراق االجابة مع كتابة أسمائهم و اكوادهم على
ورقة االسئلة وعدم تدوين أية معلومات أخرى عليها.
إعداد تقرير عن واقعة الغش أوالشروع فيه أواالخالل بنظام اإلمتحان.
إ ستدعاء الطبيب المختص للتعامل مع الحاالت المرضية الطارئه ألي من الطالب داخل
لجنة اإلمتحان.
إعداد تقرير يرفع لعميد الكلية عن الطالب الذي لم يتمكن من اإل ستمرار في أداء
اإلمتحان ألسباب صحية.
ماده (  )15من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنه : 1992
يكون رئيس لجنة المراقبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أوالجامعة ،ويختص بما يلى:

 .1إ صدار التعليمات الالزمة لحسن سير اإلمتحان ومنع أى غش أو إخالل بالنظام أو
الشروع فيهما.
 .2التحقق من وجود أعضاء لجنة المراقبة قبل بدء اإلمتحان بثلث ساعة وطوال مدته
وإبالغ عميد الكلية عن تغيبهم أو تأخرهم أو مغادرتهم اللجنة .وال يجوز بأى حال ألى
عضومن أعضاء لجنة المراقبة مغادرة اللجنة إال فى حالة العذر القهرى الذى يقدره
رئيس لجنة المراقبة وبتصريح كتابى منه.

 .3طلب إ تكمال عدد المالحظين أوتغييرهم إذا إقتضت ذلك مصلحة اإلمتحان.
 .4تسلم أوراق االسئلة من لجنة تنظيم وإعداد االمتحان قبل موعد بدئه بربع ساعة على
األقل.
 .5التحقق من توقيع المالحظين على أوراق إجابة الطالب فى المكان المعد لذلك والتحقق
من جمعهم لبطاقات الطالب.
 .6التحقق من دقة إعداد كشوف حصر أوراق االجابة والتوقيع على الكشوف طبقا للمادة
( ) 21من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنة 1992
 .7إعداد تقريرعن واقعة الغش أوالشروع فيه أواإلخالل بنظام اإلمتحان يوقعه رئيس اللجنة
ومن قام بضبط الواقعة ليتسنى عرضه على عميد الكلية والذى يأمر بإخراج الطالب
للتحقيق فى الواقعة تمهيدا إلتخاذ القرار الالزم طبقا للحالة.
 .8السماح للطالب عند اإلقتضاء بالتوجه الى دورة المياه داخل اللجنة تحت مالحظة أحد
المالحظين وبعد إخراج الطالب ما يحمله وتفتيش دوره المياه مسبقا.
 .9تحقق المراقبين من منع خروج الطالب من لجنه اإلمتحان قبل نهايه اإلمتحان بربع
ساعة حتى يتمكن المالحظين من إستالم أوراق االجابة ورد بطاقات االمتحان للطالب.
 .10إعداد تقرير عن الطالب الذى ال يتمكن من اإل ستمرار فى أداء اإلمتحان ألسباب صحية
والتوقيع عليه من الطبيب المختص على أن يسلم التقرير لعميد الكلية.
 .11مراجعة أعداد أوراق االجابة وترتيبها عند نهاية اإلمتحان.
ماده (  )16من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنه : 1992
يكون المراقبون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أوالجامعة ويجب عليهم الحضور الى مقار
لجانهم قبل موعد بدء االمتحان بثلث ساعة ويختصون بالقيام باألعمال االتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التحقق من خلو قاعة اإلمتحان من الكتب واألوراق ومنع دخولها إليها.
اإل شراف على قيام مالحظى اللجنة ومعاونيهم بأعمالهم.
التحقق من توزيع كراسات اإلجابة على الطالب ,ويقوم معاون اللجنة بالتحفظ على
الزائد منها.
إستبعاد أى مالحظ يقصر فى أداء واجبه أثناء االمتحان وإحالة أمره إلى عميد الكلية
بتقرير مسبب.
توزيع أوراق االسئلة على الطالب بمشاركة المالحظين والتحفظ على الزائد منها.
منع الطالب من دخول لجنة اإلمتحان بعد بدء موعده بزمن أكثر من نصف ساعة إال
بإذن كتابى من عميد الكلية أومن يفوضه فى ذلك.
منع خروج الطالب من اللجنة قبل مضى نصف ساعة على بدء االمتحان وقبل إنتهاء
معاون اللجنة من حصر الحضور والغياب.
منع تجمع الطالب حول مقار لجان اإلمتحان بعد خروجهم منها.
تنبيه الطالب إلى إ ستيفاء بيانات اوراق إجاباتهم وكتابة أسمائهم وأرقام جلوسهم على
ورقة االسئلة وعدم كتابة أية معلومات عليها.

 .10التحقق من قيام معاون اللجنة بحصر الحضور والغياب ومطابقة عدد الحاضرين على
عدد ما أُستعمل من كراسات اإلجابة وما تبقى منها وكذلك التحقق من مطابقة إستمارات
الغياب الحمراء بكشوف الغائبين.
 .11الترخيص بتغيير كراسة إجابة الطالب فى حالة عدم صالحيتها مع إلغاء الكراسة الغير
صالحة وبتوقيع رئيس اللجنة وتسليمها إلى معاون اللجنة.
 .12إستدعاء الطبيب المختص للطالب المحتاجين للرعاية الطبية بناء على طلب رئيس
اللجنة.
 .13تغيير مكان الطالب إذا إقتضى ذلك المحافظة على نظام اإلمتحان.
 .14إبالغ رئيس اللجنة عن كل طالب يخل بنظام االمتحان وذلك للتصرف بشأنه.
 .15تسليم أوراق اإلجابة من المالحظين عند نهاية اإلمتحان و إحصائها وترتيبها والتحقق
من مطابقة عددها لكشوف حصر الحضور والغياب وكشوف حصر كراسات اإلجابة
 .16تسليم أوراق اإلجابة وكشوف الحصرعلى لجان إعداد النتائج بعد مراجعتها من رئيس
لجنة الرقابة.
 .17القيام بما يكلفهم به رئيس لجنة المراقبة.
ماده(  )17من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنه : 1992
يجرى توزيع يومى للمالحظين المنتدبين على لجان اإلمتحان طبقا لكشوف سرية تعلن لهم قبل
بدء االمتحان بنصف ساعة مع إبالغ رئيس كل لجنة مراقبة بأسماء المالحظين ،ويجب على
المالحظين الحضور الى الكلية المنتدبين لها قبل موعد بدء اإلمتحان بنصف ساعة لالطالع على
كشوف توزيعهم والتوجه فورا ً الى مقار لجانهم.
ماده (  )18من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنه : 1992
يقدم كل مالحظ منتدب إقرار مسبقا للسيد أمين عام الجامعة بأنه ال تربطه بأى من طلبة الكلية
المنتدب للمالحظة فيها أى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ماده (  ) 19من قرار مجلس الجامعة رقم(  )3لسنه : 1992
يجب على المالحظين تنفيذ تعليمات رئيس لجنة المراقبة وما يقتضى به نظام اإلمتحان .وفى
حالة تقصير أحد المالحظين فى أداء واجباته يتم إ ستبعاده من اللجنة طبقا للماده (  ) 61من قرار
مجلس الجامعة رقم(  )3لسنه  1992و لعميد الكلية رئيس عام لجان اإلمتحان إستبعاده نهائيا من
المالحظة فى الكلية وحرمانه من مكافأة المالحظة و إبالغ السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب والسيد أمين عام الجامعة إلتخاذ أية إجراءات إضافية بما يتناسب
مع جسامة المخالفة.
ماده(  )20من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنه : 1992
يقوم المالحظون باألعمال اآلتية:
 .1مساعدة الطالب فى تحديد أماكنهم فى قاعة اإلمتحان.

 .2استالم عدد محدد من كراسات االجابة من معاون اللجنة وتوزيع كرا سة واحدة لكل
طالب قبل موعد بدء اإلمتحان بخمس دقائق على األقل.
 .3توزيع أوراق االسئلة على الطالب والتحقق من كتابة الطالب إلسمه وكوده عليها وعدم
تدوينه ألى معلومات بها ومالحظه عدم تبادل الطالب لها.
 .4جمع بطاقات الطالب ومراجعة بياناتها المسجلة من الطالب على كراسة إجابته والتوقيع
عليها والمحافظة على البطاقات حتى تسليمها للطالب.
 .5جمع توقيعات الطالب الحا ضرين على كشوف الحضور وإعداد استمارات الغياب
للطالب الغائبين.
 .6مالحظة عدم إستعانة الطالب بأية أوراق أو أدوات معهم وعدم تناقلهم للمعلومات
أوالقيام بإى إخالل أخر بنظام اإلمتحان.
 .7إبالغ المراقبين عن أية محاولة غش أو شروع فيه أو أى إخالل آخر بنظام اإلمتحان.
 .8منع الطالب من البقاء فى مقر اإلمتحان بعد تسليمهم لكراسة االجابة
 .9رد بطاقات الطالب عند إستالم أوراق االجابة وجمع هذه األوراق عند نهاية االمتحان
وترتيبها.
 .10تسليم أوراق االجابة مرتبة إلى مراقبى اللجنة بعد نهاية اإلمتحان.
 .11إبالغ مراقب اللجنة بحالة كل طالب يحتاج للرعاية الطبية وفى حالة ما إذا رأى الطبيب
عدم تمكن الطالب من مواصلة اإلمتحان يخطر بذلك رئيس اللجنة الذى يحرر تقريرا
يوقع عليه مع الطبيب المختص طبقا للمادة ( )51فقرة ( )10من قرار مجلس الجامعة
رقم ( )3لسنه . 1992
 .12مالحظة الطالب عند توجههم إلى دورة المياه داخل اللجنة بعد الحصول على إذن بذلك
من رئيس اللجنة و إتخاذ ما يراه من احتياطات.
 .13ما يكلفهم به المراقبون أورئيس اللجنة من أعمال.
ماده ( )21من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنه : 1992
يقوم بأعمال معاون لجنة المراقبة أحد العاملين بالكلية أو من يندبه لذلك عميد الكلية من العاملين
فى الجامعة أوفروعها.
ويختص المعاون باألعمال اآلتية:
.1
.2

.3
.4

معاونة الطالب فى تحديد أماكنهم داخل اللجنة.
استالم أوراق اإلجابة المختومة من لجنة المراقبة قبل بدء اإلمتحان بنصف ساعة
وتوزيع أعداد محددة من أوراق اإلجابة المختومة على مالحظى اللجنة واسترداد
الفائض منها لتسليمه إلى المختص بختم األوراق طبقا للنظام المعد لذلك.
إعداد كشوف بالحضور والغياب بالتعاون مع المالحظين والتحقق من مطابقة أعدادهم
ألعداد الكراسات المستعملة والزائدة.
القيام بما يكلفه به رئيس لجنة المراقبة.

ماده (  )22من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3ل سنه : 1992

يتم توزيع مجموعة القواعد المنظمة لتشكيل لجان المراقبة واختصاصاتها على جميع لجان
المراقبة فى صورة تعليمات ملزمة ،وترفق مع خطابات تكليفهم.
 .6لجان إعداد النتائج )الكنترول):
أوال :التشكيل:
يتم تشكيل عدة لجان إلعداد النتائج (الكنترول) تختص كل منها بإحدى الفرق على مستوى الكلية.
يتولى رئاسة هذه اللجان وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أووكيل الكلية لشئون الدرا سات
العليا والبحوث.
ثانيا :معايير اختيار القائمين بتنظيم أعمال التقويم واالمتحانات:
معايير إختيار رؤساء الكنتروالت:
 .1ان يكون لديهم خبرة واسعة في اعمال الكنتروالت و سير االمتحانات.
 .2ان يكونوا على وعي و علم تام بمهامهم و مسؤلياتهم.
 .3ان تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
 .4ان يكون لديهم سعة االفق و حسن ادارة االزمات و المواقف الحرجة.
 .5ان يكون لديهم القدرة على التعامل المثمر مع االخر.
 .6ان يتسموا بالدقة و االمانة و الحفاظ على سرية العمل.
ان تكون لديهم سمات االلتزام و الصبر و الجلد.
 -۲وضع معايير اختيار رؤساء اللجان.
 -۳وضع معايير اعضاء الكنتروالت.
 -٤وضع معايير أختيار المالحظين
معايير اختيار رؤساء لجان اإلمتحانات:
 .1ان يكون لديهم خبرة واسعة في اعمال الكنتروالت و سير االمتحانات.
 .2ال يوجد لهم اقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة.
 .3ان تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب و حسن التصرف.
 .4ان يكونوا على وعي تام بمهامهم و مسؤلياتهم.
 .5يتسمون بالموضوعية و الحياد و الشفافية.
 .6ان يكون لديهم القدرة على التعامل المثمر مع االخر.
 .7يتسمون بالحزم و الهدوء في التعامل مع الطالب.
 .8ان يتسموا بالدقة و االمانة و الحفاظ على سرية العمل.

 .9ان تكون لديهم سمات االلتزام و الصبر و الجلد.
 .10ان يكون لديهم سعة االفق و حسن ادارة االزمات و المواقف الحرجة.
معايير اختيار أعضاء الكنترول :
 .1حسن السمعة و أال يكون هناك جزاء أدبي تم إتخاذه ضد المرشح لعضوية الكنترول.
 .2يتصف عضو الكنترول بالدقة في االداء و التنظيم.
 .3يتصف ايضا باإللتزام و المثابرة و التحمل.
 .4حسن التصرف و االلتزام بتنفيذ التعليمات.
 .5االمانة و االلتزام بالسرية و الشفافية.
 .6االتزان في االداء و حسن ادارة الوقت
ثالثا :مهام القائمين على تقويم االمتحانات
 -١مهام رئيس الكنترول :
 استالم االختبارات التحريرية الخاصة بمقررات الفرقة .
 التأكد من وضع اوراق االسئلة الخاصة بكل مادة في مظاريف عليها جميع بيانات
الفرقة،المادة ،اليوم .
 استالم كشوف اسماء طالب الفرقة معتمدة من ادارة شئون الطالب
 استالم صورة من كشوف الحضور و الغياب للطالب الخاصة بكل مادة على حده وذلك
بعد عقد االمتحان مباشرة موضح بها:
 الطالب الذين أدوا االمتحان الطالب الذين تغيبوا عن حضور االمتحان وتوضيح ما اذا كان غياب بدون عذر اوبعذر او حرمان
 وضع االرقام السرية الخاصة بكراسات اجابة الطالب.
 عمل جدول للسادة اعضاء هيئة التدريس اعضاء كنترول الفرقة يوضع مواعيد تواجدهم
بالكنترول الستقبال السادة االساتذة مصححي المادة و القيام بعملية التسليم بقاعات
التصحيح المالصقة لحجرة الكنترول.


إعداد إيصاالت خاصة بما يلي:
أ-

تسليم كراسات االجابة من رئيس الكنترول للسادة اعضاء هيئة التدريس و
اعضاء كنترول الفرقة و ذلك لمتابعة التصحيح.

ب -تسليم كراسات االجابة للسادة المصححين للقيام بالتصحيح بقاعات التصحيح

ت -المالصقة لحجرة الكنترول.
 التأكد من صحة سير اعمال التصحيح.
 عدم استالم كراسات اجابة الطالب لالمتحانات النظرية من السادة المصححين اال بعد ان
ترفق بنموذج االجابة الموقع من لجنة امتحان المقرر.
 التأكد من صحة اعمال مراجعة التصحيح و سالمته من السادة اعضاء الكنترول وكذلك
صحة نقل الدرجات على مراة الكراسة و حساب مجموعها.
 االشراف على رصد درجات االمتحانات النظرية و عمل االحصائية الخاصة بنتيجة كل
مقرر على حده و اتخاذ االجراء المناسب طبقا لنتائج االحصائية.
 استالم كشوف درجات االمتحانات الشفهية و االكلينيكية و االشراف على رصد هذه
الدرجات.
 فض سرية اوراق اجابة االختبارات النظرية و االشراف على عملية الرصد النهائي لها.
 مراجعة عمليات الرصد الخاصة بجميع امتحانات المقررات المختلفة نظرية و اكلينيكية
وشفهية.
 االشراف على اعمال االنتهاء من النتيجة الخاصة بالمستوى الدراسى و اعتمادها قبل
اعالنها.
 موافاة رئيس لجنة تنظيم و متابعة تسيير االمتحانات عميد الكلية تقرير عن كل ما جاء
عالية أوال بأول.
 -۲مهام عضو الكنترول:
 تسليم و تسلم كراسات االجابة من رئيس الكنترول.
 تسليم و تسلم كراسات االجابة من المصحح.
 متابعة عملية التصحيح و التأكد من تصحيح جميع اجزاء االسئلة.
 التأكد من صحة التصحيح و المراجعة على نموذج االجابة بما يخص االسئلة
الموضوعية.
 التأكد من التزام السادة المصححين بنظام التصحيح المزدوج.
 التأكد من صحة نقل الدرجات من داخل كراسة االجابة على المراة و توقيع المصححين.
 التأكد من جمع الدرجات على الكراسة.
 استالم كشوف الدرجات العملية واالكلينيكية ان وجدت و التأكد من االلتزام بنظم
وقواعد هذه االمتحانات داخل الكلية.

 القيام بعملية ادخال البيانات و الدرجات الخاصة بالطالب لالختبارات المختلفة لكل مقرر
ذلك بعد فض سرية كراسات االجابة النظرية عن طريق رئيس الكنترول.
 القيام بأعمال إعداد النتيجة النهائية و مراجعتها و عرضها على رئيس الكنترول.
 -۳مهام رئيس اللجان:
 المرور على قاعات االمتحانات و التأكد من تناسب عدد الطالب مع المساحة و االضاءة
والتهوية.
 التأكد من وضع جدول االمتحانات الخاص بالمستوى شامل أماكن اللجان و توزيع
الطالب عليه و مواعيد االمتحانات.
 التأكد من تجهيز قاعات عقد امتحانات المستوى و مراجعة ارقام الجلوس الخاصة
بالطالب على الكشوف الخاصة بالفرقة و المعتمدة من ادارة شئون الطالب.
 التأكد من وضع التعليمات الخاصة بكل لجنة على لوحة مجاورة لها و تشمل:
جدول االمتحان الخاص بالفرقة
 oالتعليمات الواجب اتباعها في االختبارات التحريرية .
 oاسماء رئيس اللجنة و المراقبون و المالحظون .
 oجداول االختبارات العملية ان وجدت.
 التأكد من تجهيز و تحضير اوراق االجابة من حيث عددها و جودتها و سالمتها
واعتمادها بختم المقرر.
 استالم بطاقات الهوية الخاصة بطالب المستوى قبل بدء اعمال االمتحانات و تسليمها
لهم بعد انتهاء االمتحانات.
 .7لجان التصحيح
أوال :التشكيل:
تشكل لجان تصحيح اإلمتحانات بقرار من مجلس الكلية بناءا ً على إقتراحات مجالس األقسام
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
تحدد المهام والمسئوليات بناءا ً على المادة ( ) 39والمادة ( )40و المادة ( )41و المادة ()42
والمادة ( ) 43من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنة  1992كالتالى:
أن يشترك فى تصحيح كل ورقة إجابة مصححان علي االقل ،وال يجوز بأي حال أن ينفرد
مصحح واحد بتصحيح الورقة بأكملها.









أن يصحح السؤال الواحد فى كل األوراق نفس المصحح إال فى حالة الضرورة.
أن يكون المنتدب للتصحيح من خارج الجامعات على مستوى أعضاء هيئة التريس بها
وعلى المصحح التنحي عن التصحيح إذا كان قريبا الحد الطالب حتى الدرجة الرابعة.
ال يجوز إرسال أوراق اإلجابة إلى المصححين خارج الكلية على أن يتم توفيرأماكن
مناسبة لعملية التصحيح ويتولى أستاذ المادة ورئيس القسم متابعة تداول األوراق بين
المشتركين فى التصحيح والعمل على إنجازها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من
تاريخ اإلمتحان.
على كل من يصحح أن يوقع على الدرجة التي وضعها ،وعلى المصحح األخير الذي
يجمع الدرجات التي حصل عليها الطالب التوقيع على ذلك.
تنتهي سلطة المصحح برصد الدرجة وال يجوز بعد ذلك تعديل الدرجة التي قدرها خارج
كراسة اإلجابة إال للجنة التصحيح مجتمعة وقبل تسليم أوراق اإلجابة إلى لجنة الكنترول.
على لجنة التصحيح أن تعد تقريرا عن مستوى إمتحان المادة التي قامت بتصحيح
أوراقها مع بيان أسباب ما وصل إليه ذلك المستوى ،ويعرض هذا التقرير على لجنة
الممتحنين عند عرض النتيجة.
 .8لجان الرعاية الطبية

أوال :التشكيل:
تشكل لجنة طبية ثالثية تقوم بفحص الطالب الذين تبلغ كلياتهم إعتذارهم عن اإلمتحان ألسباب
مرضية
 كما تشكل لجنة من طبيب واحد وممرض واحد لكل كلية طوال فترة عقد االمتحانات صباحا ً
أو مساءاً ،وفى حالة تعدد أماكن االمتحانات يزاد عدد الممرضين الى اثنين .ويجوز لعميد
الكلية اإلستعانة بعدد أكبر من األطباء والممرضين طبقا ً لالحتياجات.
مادة (  ) 34ومادة (  ) 35من قرار مجلس الجامعة رقم (  )3لسنة 1992
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
 .1فحص الطالب الذين يتقدمون للكلية باإلعتذارعن دخول اإلمتحان ألسباب مرضية على
أن يتم التصديق على كافة توصيات اللجنة من مدير عام االدارة العامة للشئون الطبية
بالجامعة وطبقا للقواعد والقرارات المنظمة لالعذار المرضية.
 .2فحص الحاالت التى تستلزم الرعاية الطبية أثناء إنعقاد لجان اإلمتحانات.
مهام العمالة المعاونة خالل عملية التقويم
 .9لجان الخدمات
أوال :التشكيل:

تخصص من العمال الموجودين بالكلية أو إدارة الجامعة مادة (  ) 369من قرار مجلس الجامعة
رقم (  )3لسنة 1994
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
 .1يخصص عامل لكل  50طالبا فى الكليات العملية
 .2يتواجد بجوار لجنة اإلمتحان طوال فترة اإلمتحان
 .3يقوم بتلبية أية أعمال خاصة بإحتياجات الطالب يكلفه بها السيد األستاذ الدكتور /رئيس
اللجنة خالل اإلمتحان (توفيرمياه للشرب ،نظافة ،نقل أدوات)... ،
 .10لجان الحراسة واالمن:
أوال :التشكيل:
تتشكل هذه من أعضاء إدارة حرس الكلية مادة ()۳٧من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنة
. 1992
ثانيا ً المهام والمسئوليات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تأمين مقار لجان انعقاد االمتحان ومنع دخول أي شخص ليس له أية صلة باالمتحانات.
تأمين وصول أوراق االسئلة من المطبعة إلى مقاراإلمتحان.
تأمين تسليم أوراق االجابة من لجان االمتحان إلى أماكن التصحيح.
حراسة لجان التصحيح والكنترول على مدى األربع والعشرين ساعة.
العمل على تطبيق شروط األمن والسالمة في أماكن انعقاد اإلمتحان ولجان التصحيح
وأعمال الكنترول.
الحفاظ على سالمة الطالب والسادة المراقبين والمالحظين والمعاونين أثناء االمتحان.

 .11لجان التحقيقات
أوال :التشكيل:
تتشكل من أعضاء الوحدة القانونية الخاصة بالكلية على أن يتم التحقيق فى الواقعة فى ذات اليوم
حتى يمكن اتخاذ االجراءات الالزمة .مادة ( )38من قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنة 1992
ثانياً :المهام والمسئوليات :
 .1التحقيق في أى مخالفات خا صه بما ينسب إلى الطالب من أعمال الغش أواإلخالل
بالنظام العام باإلمتحان.
 .2رفع التقاريرالخا صة بالتحقيقات إلى وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب.
ملحوظة:

ضرورة مراعاة ما جاء فى الباب الخامس من قانون تنظيم الجامعات المواد  180الى  184و ما
جاء بالقسم الساد س نظام تأ ديب الطالب من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الية حفظ أوراق اإلجابة:
تعتبر أوراق االجابة من أهم االدوات التى يجب الرجوع اليها وقت تقديم الطالب تظلم من
نتيجة إمتحان ما أواللجوء إلى الجهات القانونية .لذلك ف إن آلية الحفاظ عليها من االليات
الهامة:
توفر الكلية مكان امن من حيث (السرية – الحماية من التلف – الحرائق ) ............
لحفظ هذه االوراق لمدة تحددها الجامعة.

سياسة عملية التقويم
يتم تقويم الطالب طبقا لالئحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس التي تحدد نوع
االمتحانددات لكددل مقددرر و نسددبة االمتحددان التحريددري و التطبيق دي و الشددفوي و أعمددال السددنة لكددل
مقرر .

آليات تقويم الطالب
أوال :أعمال السنة
تشتمل أعمال السنة على التقويم التكوينى /الدورى (المرحلى) وإمتحان نصف الفصل الدراسي:
 التقويم التكوينى /الدورى يتم على أداء الطالب التطبيقي بالمعامدل  ,مواقدع التددريب األكلينيكدى
باإلضافة لألعمال و التكليفات الدراسية التى يقومون بها خالل الفصدل الدراسدي و التدي تشدتمل
علدددى( قدددراءات مكتبيدددة  ،دراسدددة الحددداالت  ،تقدددديم التقدددارير  ،اسدددتخدام شدددبكة االتصددداالت
والمعلومات  ،إعداد وسائل تعليمية و امتحانات دورية مصغرة شفوية و تحريرية )
 امتحان نصف الفصل الدراسي و الذي يعقد فى األسبوع السابع أو الثامن من الفصل الدراسي
و تبلغ وكيلة الكلية بذلك كتابة قبل ميعداد االمتحدان بأسدبوع حتدى يدتم تحضدير األمداكن الالزمدة
لعقد االمتحان.
 يددتم إعددالم الطددالب بميعدداد و مكددان االمتحددان قبددل انعقدداده بوقددت كددافي و تخصددص لالمتحددان
درجة تضاف إلى درجة األعمال و األنشطة الفصلية و كالهما يشكل الدرجة النهائية ألعمدال
الفصل الدراسي.

إجراء تقويم نتائج التدريب التطبيقى:
تقويم نتائج التدريب التطبيقي (المعملي  ,االكلينيكى و الميداني)يتم على مرحلتين-:
 تقويم االداء الدورى لكل تدريب يقوم به الطالب يحسب درجاته بثلثى ال % 30
المخصصة لدرجة اعمال السنة طبقا لالئحة الداخلية "مادة ."19
 يخصص من  %10إلى  %20من مجموع درجات المقرر للتقويم النهائى
(أمتحان نهاية الفصل الدراسى) طبقا لالئحة الداخلية "مادة ."19
ثانيا :االمتحانات التحريرية او التقويم النهائى:
 يتضمن التقويم النهائى و ذلك عن طريق االعمال الفصلية
 يددتم تحديددد المسددئول عددن تحضددير االمتحددان و المسددئول عددن مراجعتدده مددن األسدداتذة الددذين قدداموا
بتدريس المقرر على أن يتم التصديق عليه فى مجلس القسم.
 يراعى عند وضع أسئلة االمتحان االستعانة بمصفوفة الورقة األمتحانية ( مرفق رقدم  ) 1بحيدث
تتنوع األسئلة لتشمل كل موضوعات المقرر بالوزن المناسب ألهمية كل موضوع و الزمن الذى
استغرق فى تدريسه و على أن تحتوى الورقة على أسئلة مبتكرة و متنوعة لقياس كدل مخرجدات
التعلم (  )ILOsمن معلومات و فهم و استيعاب و تطبيدق عملدى و مهندى و الدربط بدين مدا درس
فى المقرر مع المحتوى العلمى الذى يدرس بالمقررات اآلخرى ذات الصلة.
 يتم مراجعة الورقة االمتحانية من عضو هيئة التدريس المكلف بذلك لعمل التعدديالت الالزمدة مدع
مراعاة التدقيق اللغوي لالمتحان و حسن تنسيق الورقة.
 يددتم مراعدداة زمددن االمتحانددات و مناسددبة اإلجابددات المطلوبددة لددذلك يلتددزم أعضدداء هيئددة التدددريس
المسئولين عن االمتحانات بالتواجد يوم االمتحان و المرور على الطلبة فى النصف ساعة األولى
من االمتحان للرد على استفسار الطالب.
 يددتم اسددتالم أوراق االمتحددان مددن الكنتددرول المسددئول و تصددحيحها خددالل أسددبوعين مددن ميعدداد
االمتحان.
 يتم تسليم أوراق االمتحان بعد مراجعتها من عضو هيئدة التددريس المسدئول و التوقيدع عليهدا مدن
كل أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التصحيح و يعتمد من رئيس القسم على أن يكون هنداك
توقيعان على األقل على كل ورقة إجابة.

ثالثا :االمتحانات الشفوي-:
 يتم تشكيل لجدان االمتحدان الشدفوي قبدل بددء االمتحاندات التحريريدة بأسدبوعين علدى أن يراعدى
تحديد الممتحنين الداخليين من األساتذة الدذين قداموا بتددريس المدادة و الممتحندين الخدارجين مدن
أساتذة القسدم و المنتددبين مدن خدارج الكليدة أو الجامعدة و يصددق علدى التشدكيل مجلدس القسدم و
يرسل لوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب لالعتماد ثم يعتمد من عميد الكلية.
 الربط بين المعلومات النظرية و التطبيق العملى لها و يدتم ذلدك باألسدتعانة بمقيداس الروبريدك
لألمتحان الشفوى ( مرفق رقم .) 2
رابعا :االمتحانات التطبيقية-:
 يتم بدء االمتحان التطبيقي فدى معامدل التمدريض و معمدل تقيديم المهدارات ( االوسدكى ) وهدو
معمل مجهز بمديالت الكترونية فى جميع التخصصات التمريضية التاحة البيئة المحاكية للواقع
او يتم االمتحان التطبيقى فى المواقع اإلكلينيكية و يخصص له الجزء األخر من الدرجة.

إجراءات جودة االمتحانات و تقويم الطالب
 أن تكون ورقة االمتحان مكتملة البيانات شاملة اسم الجامعة و الكلية و المقرر و الفصدل الدراسدى
و دور االمتحان ( ربيع او خريف او صيفى ) و تاريخ و زمن االمتحان.
 احتواء ورقة االمتحان على أسئلة موضوعية ال تقل نسدبتها عدن  % 60وبداقى الدرجدة تخصدص
ألسئلة المقال .
 استيفاء االمتحان لمخرجات التعلم المستهدفة  ILOsوالتى تشمل المعلومات والمفاهيم والمهارات
الذهنية والمهارات المهنية والتطبيقية و المهارات العامة بما يتناسب مع أهداف و محتوى المقرر.
 أن تغطى أسئلة االمتحان كافة موضوعات المنهج بالوزن المناسب لحجم كل موضوع وأن تددرج
درجة كل سؤال بجانبه.
 تدرج مستوى صدعوبة األسدئلة و يكدون االمتحدان فدى مسدتوى الطالدب المتوسدط علدى ان يحتدوى
بعض االسئلة للطالب المتميز.

 أن يكون الزمن المخصص للسؤال متناسب مع حجم الموضوع فى المنهج .
 وضوح تعليمات اإلجابة على السؤال .
 وضع االجابة النموذجية ألسئلة االمتحان و يعمل بها عند التصحيح بكل دقة ممكنة و تسدلم نسدخة
منهددا للكنتددرول مددع ورقددة األسددئلة فددى ظددرف مغلددق عليددة بيانددات المقددرر كاملددة و بيانددات األسددتاذ
الممتحن ( األسم – التخصص – التليفون).
 أن يقوم بتصحيح سؤال المقال مصحح واحد لكل الطالب لتحقيق الموضوعية .
 إذا قام مصحح آخر باعادة تصحيح سؤال المقال تكون درجة الطالب على هذا السؤال هى متوسط
الدرجة المعطاة بواسطة المصححين .
 أن ترصد الدرجة على كل سؤال و يوقع المصحح بجانبها مع الحدرص علدى توزيدع الدرجدة أمدام
كل مفرده من مفردات السؤال و يكتب مجموع الدرجة الكلية للطالب باألرقام و األحرف .
 أن يوقع على و رقدة االمتحدان كدل مدن شدارك فدى تصدحيح االمتحدان علدى أن يكدون علدى الورقدة
توقيعان على األقل.
 أن تسلم أوراق األجابة للكنترول خالل أسبوعين كحد أقصى من تاريخ اجراء االمتحان.
 أن تتكون لجندة االمتحدان الشدفوى مدن عضدوى هيئدة تددريس علدى األقدل أحددهما القدائم بتددريس
المقددرر واآلخدر ممددتحن خددارجى وتكددون درجددة الطالددب هددى متوسددط الدددرجتين التددى يمنحهددا كددل
ممتحن .
 أن يقددوم كددل الممتحنددين باللجنددة بددالتوقيع علددى كشددف االمتحددان الشددفوى مددع ادراج تدداريخ يددوم
االمتحان .

الضوابط الموحدة بين األقسام األكاديمية لتوزيع درجات التقييم الخاصة للطالب فى االمتحانات
أوال  :درجات تقييم األمتحان النظرى :
تتضمن ورقة األمتحان النظرى على األتى -:
 -1االسئلة الموضوعية و تشمل :

 أسئلة األختيار من متعدد () MC Q
 أسئلة الصواب و الخطأ ()True & False
 المقابلة () Matching
يخصص لهذة األسئلة  % 60من درجات امتحان النظرى
 -2أسئلة المقال وتشمل .
 أسئلة أكمل ( )Complete
 نبذة مختصرة () Short Account
 أسئلة مواقف ( ) Situation
 أسئلة شرح فكرة أو موضوع ()Discuss – Describe- Explain
 المقارنة () Compare
يخصص لهذة األسئلة  % 40من درجات امتحان النظرى .
ثانيا  :درجات تقييم االمتحان الشفوى :
 لضمان العد الة بين الطالب فى االمتحان الشفوي يتم تطبيدق ضدوابط االسدئلة و توزيدع درجدات
الشددفوى التددى تددم وضددعت مددن قبددل "لجنددة وضددع ضددوابط لتوزيددع درجددات التقددويم الخاصددة
بالطالب"و هى كما يلى -:
 توحيد االسئلة بين لجان اليوم الواحد على االتكرر فى االيام التالية
 توحيد زمن االجابة.
 توحيد عدد االسئلة للطالب.
و توزع درجات الشفوى طبقا لالتى :
 اتقان المادة العلمية.
 تسلسل االفكار طبقا لالولويات و االجابة بوضوح و ثقة بدون مساعده من الممتحن .
 طالقة الطالب فى االجابة و التعبير بلغة و نطق سليم.
ثالثا  :درجات تقييم االداء التطبيقى
درجات تقييم األداء التطبيقي من مائة درجة وتوزع كاألتى -:
 .1المقدرة على العملية التمريضية باستخدام (  ) Nursing Processحسب سياسات كل
قسم اكاديمي.

 .2القدرة على المبادرة فى أتخاذ القرار.
 .3األحساس بالمسئولية.
 .4األلتزام بمواعيد حضور االمتحان.
 .5العالقة اإليجابية مع أعضاء هيئة التدريس و الزمالء و العاملين و المرضى و زويهم.
 .6األلتزام بالزى المخصص للعملى.

برامج التدريب التطبيقى
 تنص الئحة الكلية الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في "مادة "5
على احتواء البرنامج الدراسي على التدريب التطبيقي و الذي يشتمل على األتي :تطبيقي
معملي  ,أو تطبيقي اكلينيكى أو تطبيقي ميداني و ذلك حسب طبيعة المقرر العلمي .
 يقوم كل قسم اكاديمى بتصميم و توصيف البرنامج التدريبي وفقا لمخرجات التعلم
المستهدفة للمقرر وذلك قبل كل فصل دراسي .
 مخاطبة المؤسسات و الهيئات و المستشفيات و المراكز التي يتم بها التدريب للموافقات.
 ترسل خطة التدريب إلى وكيلة الكلية لشئون التعليم و الطالب للتصديق عليها و المتابعة
.
 ترسل وكيلة الكلية الخطة المعتمدة إلى قسم شئون الطالب لوضع الجداول الدراسية تبعا
لها.
آلية االشراف و المتابعة و التقييم فى التدريب الميدانى
 يقوم كل قسم متخصص من أقسام الكلية العلمية بتوزيع الطالب على مواقدع التددريب الميددانى
المختلفددة (المستشددفيات – العيددادات – المراكددز الصددحية – الزيددارات الميدانيددة – الزيددارات
المنزلية – المدارس – الحضانات).
 يتم مخاطبة الكلية لرؤساء مواقع التدريب المختلفة موضحا بها بدء مددة التددريب و انتهائهدا و
عدددد أيددام التدددريب أسددبوعيا و مدددة التدددريب خددالل اليددوم التدددريبى و عدددد الطددالب فددى اليددوم
الواحد و القائمين على اإلشراف و المتابعة و التقييم للطالب أثناء التددريب مدن اعضداء هيئدة
التدريس و معاونيهم.
 توقيع المخاطبات من األستاذة الدكتورة عميد الكلية.

 يقوم أعضاء هيئة التدريس بإستالم هذه المخاطبدات و تسدليمها لرؤسداء المؤسسدات و رؤسداء
هيئة التمريض و أخذ الموافقة عليها.
 يقوم باإلشراف و المتابعة المستمرة يوميا على الطالب عضو هيئة التددريس و معده عددد مدن
معدداونى هيئددة التدددريس و األخصددائين و تددتم المتابعددة بإس دتخدام األدوات المختلفددة ( اسددتمارة
التدقيق – ملف االنجاز).
 يستعين أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بالعاملين فى المؤسسة التى يتدرب فيها الطالب فى
تقددويمهم و االسددتفادة مددن خبددراتهم كددل فددى مجالدده و ذلددك كعمددل تعدداونى يسدداهم فددى اإلعددداد
التعليمى المهنى للطالب.
 و فى نهاية فترة التدريب تستخدم إستمارة التقييم لتقييم مستوى أداء الطالب و تحصيله و منحه
درجة عن تلك الفترة التدريبية
آلية التغذية الراجعة الداء الطالب بالتدريب الميدانى
 بالنسبة للطالب المتعثرين أثناء التدريب الميدانى يتم تحديد نقاط الضعف و يتم تذليلها.
 يتم اعالن الطالب بنتيجة التقييم النهائى و تحدد معهم نقاط الضعف التى تحتاج الى تحسين
 يتم اعالن رئيس القسم المختص بالطالب المتعثرين و أوجه الضعف حتدى يقدوم رئديس القسدم
بتكليف أخصائى المعامل بوضع جدول زمنى و كدل االجدراءات المدراد تحسدين الطالدب فيهدا
الى ان يتم التأكد من تحسن ادائه للمستوى المرضى.
آلية التأكد من أستيفاء األمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة
توضع أسئلة االمتحانات حسب مخرجات التعلم المستهدفة من كل مقرر حيث يتم ما يلى :
 تحديد موضوعات المقررو مخرجات التعلم المستهدفه لكل منها. قراءة موضوعات المقرر بطريقة دقيقة. أن يتم تحديد األوزان المختلفة التى سيعطيها الممتحن للمخرجات لكل موضوع من موضوعاتالمقرربحيث تكون األسئلة ممثله لمخرجات التعلم األتية:
 المعلومات و المفاهيم.
 المهارات الذهنية.

 المهارات المهنية.
 المهارات العامة.
 االتجاهات.
 أن يحدد عدد األسئلة التى تغطى كل مخرج من مخرجات التعلم المستهدفه لكل موضوعمن موضوعات المقرر و الزمن المخصص لكل سؤال .
 يراعى فى الزمن المخصص لكل سؤال الوزن النسبى لحجم الموضوع فى المقرر.-

تددتم مراجعددة أسددئلة االمتحددان مددن قبددل الممددتحن الخددارجى لمزيددد مددن التأكددد مددن

اسددتيفائها لمخرجددات الددتعلم المسددتهدفة بددالوزن المناسددب لكددل مخددرج فددى كددل موضددوع مددن
موضوعات المقرر .
-

يددتم تقيدديم الورقددة االمتحانيددة مددن قبددل المددراجعين الددداخليين و الخددارجيين و ذلددك

باسددتخدام األداة المعددده لددذلك و التددى يحتددوى أحددد عناصددرها التأكددد مددن اسددتيفائها لمخرجددات
التعلم المستهدفة.

 .4مواصفات ومعايير االختبارات :

اوال :معايير خاصة بالشكل العام
 .1توحيد المعلومات االساسية للورقة (اسم الجامعة -اسم الكلية –القسم -اسم المقرر -كود
المقرر  -تاريخ االمتحان  -زمن االمتحان وااللتزام بالنموذج المعد.
 .2يكتب االمتحان على الكمبيوتر
 .3الطباعة الواضحة بحيث يسهل علي الطالب قراءتها.
 .4الصياغة السليمة لغويا والخالية من األخطاء اإلمالئية.
 .5أن تكتب بطريقة الكترونية  ،وتنسق تنسيقا جيدا.
 .6ان تصاغ األسئلة بلغة التدريس و أن تكون مفهومة وواضحة ،بحيث ال يختلف على
معناها الطلبة.
 .7أن ترتب األسئلة بحيث يراعي التدرج فى الصعوبة و يحسب بعد ذلك معامل للصعوبة.

 .8يتم توزيع الدرجات على األســـئلة بالتناسب مع الصعوبة و الوقت الالزم لالجابة و
تكتب الدرجات أمام كل سؤال من األسئلة ،و أن تحدد درجة كل سؤال على حسب
مستوى نواتج التعلم التي يقيسها هذا السؤال.
 .9عدم ضغط األسئلة فى الورقة بحيث تبدو مكدسة تربك الطالب في قراءتها.
 .10أن تكون أرقام األسئلة وفروعها واضحة وبعيدة عن اللبس بحيث ال تتداخل األسئلة وال
الفروع.
ثانيا :المضمون الجيد للورقة :
-1

مراعاة تنسيق الورقة وتوحيد نمط األسئلة.

 -2تغطي اسئلة االمتحان كل محتوى المقرر اعتمادا على جدول المواصفات للورقة
االمتحانية
 -3تنوع األسئلة لقياس المهارات المختلفة ) (ILOSالتى اكتسبها الطالب.
 -4تنوع صياغة االسئلة لقياس جوانب المعرفة على مستوى التذكر والفهم والتطبيق
والمهارات العقلية العليا (التفكير العلمي  ،الناقد ،التحليلي ،االستداللي،االبتكاري ،وحل
المشكالت)
 -5ان تصاغ االسئلة صياغة واضحة المعنى ومحددة ( تجنب استخدام المصطلحات
الغامضة بالنسبة للطالب)
 -6تدرج األسئلة من السهل إلي الصعب لتحديد الفروق الفردية بين الطالب.
 -7أن يتناسب مستوى لغة االمتحان مع لغة واسلوب التدريس
 -8أن يتناسب عدد األسئلة مع زمن االمتحان.
 -9تجنب تكرار وتداخل المطلوب فى أكثر من سؤال.
 -10توقيع الممتحنين أو منسق االمتحان في نهاية الورقة.
ثالثا :سـمات االختبار الجيد:
الموضوعية : Objectivity
تصاغ ادوات التقويم وتمارس وفق االهداف المرجوة منها بحيث يقل العنصر الذاتى ومنع
التاثيرات الشخصية للحكم علي صحة او خطا اجابة الطالب وتقديرها وتفسير نتائجها بحيث ال
تخضع لتقدير المصحح الذاتي فتختلف من مصحح الي اخر
الثبات :Reliability

ثبات نتيجة الطالب في هذا االختيار عند تطبيق االختبار اكثر من مرة بينهما فترة زمنية
قصيرة وكلما كان ثبات االداة مرتفعا دل ذلك على أنها تقيس الفروق الحقيقية بين االفراد فى
التحصيل او اية سمة او قدرة وانه ال يتأثر كثيرا بالعوامل المسببة للخطأ او عوامل الصدفة.
الصدق :Validity
يتعلق الصدق بالمدى الذي تقيس فيه أداة معينة ما يفترض أنها تقيسه ويعرف بكونه الصحة
والداللة الهادفة والفائدة لالستدالالت المحددة الناجمة عن درجات االختبار.
رابعا  :معايير تصحيح ورقة االجابة
 .1يتم تسليم كراسات االجابة في نفس يوم إجراء االمتحان ويتم اعادتها مصححة ومستوفاه
كل التوقيعات خالل ( )72ساعة
 .2عدم انفراد عضو هيئة تدريس واحد بتصحيح الورقة كاملة.
 .3يتم التصحيح بالقلم االحمر
 .4توضع عالمة الصح أو الخطا على اجابة كل سؤال ( دليل على قراءة وفحص المصحح
إلجابة السؤال )
 .5يقوم المصحح بتصحيح نفس السؤال فى جميع اوراق االجابة.
 .6توضع درجة تقييم المصحح لإلجابة على إجابة كل سؤال داخل كراسة االجابة
 .7اذا كان السؤال مكون من اسئلة فرعية توضع درجة لكل جزء ثم تجمع درجات االجزاء
في درجة كلية توضع بجوار رقم السؤال داخل الكراسة
 .8تنقل درجة كل سؤال بدقة من داخل الكراسة الى جدول الدرجات على غالف كراسة
االسئلة ثم تجمع في درجة كلية وتسجل في المكان المخصص لها على غالف كراسة
االجابة .
 .9كتابة مجموع الدرجات بالحروف االبجدية والتوقيع بجانبها.
 .10يتم التوقيع على الدرجة الكلية والتقدير من قبل أعضاء لجنة التصحيح
آليات تفعيل اجراءات جودة االمتحانات و تقويم الطالب
يقوم أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بارسال نسخة من اجراءات جودة االمتحانات
وتقويم الطالب لكل من -:
 -الممتحنين المنتدبين من خارج الكلية.

 الممتحنين من داخل الكلية. رؤسدداء األقسددام العلميددة بالكليددة لتوزيعهددا علددى منسددقين المقددررات بالقسددم لمتابعددة تفعيددلاالجراءات من قبل عضو هيئة التدريس المنتدب.
 رؤساء الكنتروالت لتعميمها على كل أعضاء الكنترول حتى يقوم األعضداء بالتأكيدد علدىالسادة الممتحنين باتباع اجدراءات الجدودة الدواردة بالبيدان عندد تسدليم كراسدات االجابدة ثدم
متابعة تفعيل االجراءات عند استالم الكراسات.
 يقوم وكيل الكليدة بإخطدار رؤسداء األقسدام العلميدة بالكليدة و منسدقين المقدررات و رؤسداءالكنتددروالت بتقددديم التقددارير والمسددتندات الدالددة علددى تفعيددل اجددراءات جددودة االمتحانددات
وتقددويم الطددالب الددى رئدديس لجنددة التعلدديم و الددتعلم بالكليددة للمتابعددة و اتخدداذ مددا يلددزم مددن
اجراءات تصحيحية مع االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب.
 يتم إرسال نسخة من المستندات الدالدة علدى تطبيدق االجدراءات و اآلليدات الخاصدة بجدودةاالمتحانات لوحدة الجودة و مركز تطوير التعليم.
 .5بنوك األسئلة Question Banks
مفهوم بنوك االسئلة
بنك األسئلة هو مكان امن توضع فيه مجموعات من االسئلة ذات مستويات مختلفة في تقدير قدرة
معينة ويسهل عن طريقه سحب او اضافة مجموعة أو عدد من االسئلة المختلفة المقننه اي التي
لها خصائص سيكومترية مميزة ومعلومة مثل :معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز
وفعالية المشتتات وكذلك صدق وثبات المفردات والمصنفة وفق وحدات المقرر الدراسي وحسب
المستويات العقلية المعرفية المطلوب اداؤها اثناء االجابة عليها وذلك بطريقة تشبه الى حد ما
تنظيم وفهرسة الكتب.
ومن هذا التصنيف يمكننا معرفة كل سؤال والهدف الذي يقيسة والمجال الذي يقدمة كل
سؤال..وتخزين االسئلة في ذاكرة الحاسب وفق برنامج سابق التجهيز ويتم معايرتها عن طريق
نماذج معينة وباستخدام برامج خاصة بها.
أنواع بنوك االسئلة:
بنوك المفردات  Item banksتقتصر على أنظمة البنوك التى تشتمل على مفردات
اختيار من متعدد  Multiple-Choice itemsلذلك تسمى ببنوك المفردات الموضوعية

بنوك األسئلة  Question Banksأكثر عمومية و اتساعا و تشتمل على جميع أنواع
االسئلة سواء التى تتطلب اجابة مقيدة (األسئلة الموضوعية ) أو إجابة حرة (أسئلة المقال
بأنواعها المختلفة)
كذلك قد تشمل بنوك األسئلة علي أنواع أخري من المهام تختلف عن األسئلة المتعارف عليها ،
ويمكن أن يشتمل بنك األسئلة علي تجارب عملية ،وموضوعات بحثية ،وأسئلة شفوية ،وهنا
يشترط أن تدعم هذه المهارات باإلجراءات التي تسمح بتقويمها تقويما كميا
نظام العمل فى بنوك االسئلة :
يوجد نظامان للتعامل مع بنوك األسئلة
بنك األسئلة المفتوح
الهدف منه هو استخدام االسئلة في عملية التقويم البنائي "التكوينى"وفي التقويم لتشخيصي؛والبنك
يشجع المعلمين على انتقاء مفردات االسئلة التي تتناسب مع المواقف التعليمية باستخدام الحاسب
االلى المرتبط بالبنك مباشرة من خالل شبكات االتصال وبالتالي نجد ان البنك يخدم التعلم الفردى
وكذلك التعلم من اجل االتقان
بنك األسئلة المؤمن "المغلق"
الهدف منه هو استخدام االسئلة الموضوعية المقننة والمخزونة بالبنك في التقويم النهائي فقط
سواء كان فى نهاية الفصل الدراسي او في نهاية العام ولذا تعتبر اسئلته سرية تماما.ويستخدم هذا
النظام في مصر...

الهدف من بنوك االسئلة االلكترونية :
الهدف العام:
تطوير أدوات تقويم التحصيل الدراسي باعتبار أن التقويم احد العمليات الهامة لتطوير المنظومة
التعليمية
االهداف الخاصة :
.1تحسين نوعية االسئلة من حيث الشكل،وضمان جودتها اي جودة الخصائص السيكومترية لها.
.2ضمان استخدام االسئلة الجيدة اكثر من مرة؛وبالتالي ضمان جودتها اى جودة الخصائص
السيكومترية لها..
.3اعداد وتأهيل كوادر من واضعى االسئلة واالوراق االمتحانية في المواد الدراسية المختلفة
حسب جدول مواصفات اختبار المادة.

.4امداد المعلمين بذخيرة من االسئلة المقننة تحمل افكارا جديدة يمكن ان يستعينوا بها اثناء عملية
التدريس اثناء عملية التقويم البنائي المستمر لكل جزء من اجزاء المحتوى..
.5تسمح بنوك االسئلة للمعلم بمرونة اكبر فى عملية القياس حيث يسهل وضع االختبارات في اي
وقت وبسرعة وسهولة وربما عمل صور متكافئة من االختبارات في نفس الوقت ..
.6توفر وقت وجهد المعلم الذي يبذله في بناء اسئلة االختبارات التحصيلية الموضوعية واستغالل
هذا الوقت في تحسين عملية التدريس..
.7مساعدة الطالب على التعلم الذاتى واالهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب على حدة
وفق سرعته وامكاناته وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج االختبار..
.8التخلص من مشكلة سرية االمتحانات سواء عند وضع االسئلة او عند التداول او عند التطبيق..
.9تقليل التكلفة المادية في بناء االختبارات كل عام وذلك من خالل استخدام اختبارات متكافئة من
البنك بسهوله ويسر..
.10استخدام بنوك االسئلة يساعد المعلم على مقارنة نتائج اداء الطلبة في سنة ما بنتائج زمالئهم
الذين سبقوهم ويساعد على تحديد سبب االرتفاع في معدالت الرسوب اذا كان راجعا الى مستوى
اداء الطلبة او الى مستوى صعوبة االسئلة.
سلبيات بنوك االسئلة :
**في حالة البنوك المؤمنة التى تحتفظ بسرية االمتحانات يتم تجميع االوراق بعد اداء االمتحانات
وتكون النتيجة تكدس حجم البنك.
**تكرار استخدام األسئلة أكثر من مرة يؤدى الى معرفة االسئلة واجاباتها وبالتالى تقل سرية
االمتحانات..
**هناك أعمال إضافية تتمثل في:
وضع اسئلة جديدة عوضا عن االسئلة التي تم التعرف عليها ؛اضافة الى عمليات الحفظ في
السجالت ثم ادارة االسئلة وفقا لبرامج خاصة .
** مراجعة محتويات البنك على فترات ( )3-2سنوات وذلك الن:
•بعض االسئلة تصبح غير صالحة لالستخدام في االمتحانات.
•بعض االسئلة تفقد قدرتها لذا يجب مراجعة محتويات البنك للتاكد من جودة االسئلة.
يجب تحديد بعض العوامل قبل انشاء البنك منها:
•ما االهداف التى سيعمل البنك على تحقيقها؟
•ما حجم القوى البشرية التى يحتاجها اى بنك؟

•ما نوع الخبرات التى يحتاجها البنك؟
•ما الفتة الزمنية التى يحتاجها البنك الصحيح ليصبح جاهزا للتعامل مع االسئلة وجاهزا
الستخدامه في اعداد االوراق االمتحانية
اجراءات اعداد بنوك االسئلة
المراحل المتبعة في اعداد بنوك االسئلة :
.1تحديد االهداف المطلوب تحقيقها في المجاالت المتعددة "المعرفية ؛الوجدانية
؛النفسحركية"وتعيين الوزن النسبي لتلك االهداف.
.2التدريب المكثف لقاعدة عريضة من المعلمين او واضعي االسئلة بمراكز االمتحانات على :
الصياغة اإلجرائية لألهداف التعليمية ؛وصياغة انواع مختلفة من االسئلة ؛والتعرف على
المستويات المختلفة لالسئلة ؛وحساب الخصائص الفنية لالسئلة مثل حساب معامل السهولة
والصعوبة ومعامل التميز وفعالية المشتتات؛والمواصفات الفنية لالختبار كله مثل حساب الصدق
والثبات ..
.3كتابة اعداد كبيرة من االسئلة على المحتوى الدراسي المقرر وفي ضوء جدول المواصفات
والخصائص الفنية لالسئلة .ثم يتم تحكيم هذه االسئلة العطاء نوع من التغذية الراجعة لواضعى
االسئلة حول ما كتبوه من اسئلة ومستوياتها العقلية ومواصفاتها الفنية ..
.4تجميع االسئلة المقننه وتصنيفها حسب الموضوعات وحسب االداء فى مخزن االسئلة ..
.5يتم تسجيل كل سؤال في بطاقة خاصة به تحتوى كل المعلومات المتعلقة بالسؤال ..
.6تخزين مجموعة من االسئلة المعدة في ذاكرة الحاسب االلى الموجودة بالبنك تمهيدا الستخدامها
فى اعداد الورقة االمتحانية ..
.7اعداد مجموعة من البرامج بواسطة المتخصصين في ضوء فلسفة القياس المستخدم طبقا
لمتطلبات الموقف االختباري..
.8مراجعة البنك.يجب مراجعة بنك األسئلة بصفة دورية كل ثالث سنوات بواسطة خبير المادة
بغرض التاكد من االتى :
** استبعاد السؤال الذى تم استخدامه فى اربعة امتحانات او اكثر ووضع سؤال بدال منه يقيس
نفس المعلومات وفي نفس مستوى االداء العقلى.
**استبعاد األسئلة غير المناسبة نتيجة للتغيرات في مجال التخصص مثل اضافة او حذف
موضوعات جديدة للمقرر الدراسي ..
**استبعاد األسئلة غير المستقلة والتي تجيب بعضها على بعض األسئلة االخرى ..
**الحفاظ على عدد معين من االسئلة في كل خلية من خاليا جدول مواصفا ت االختبار بحيث

تتناسب تقريبا مع النسبة المحسوبة "المطلوبة"من تلك الخلية وبنفس االمواصفات الفنية..
**التأكد من نظام ادارة البنك ومدى صحته وافضل طريقة ممكنة ومثال ذلك:
هل اسئلة البنك تم حفظها فى بطاقات خاصة بها؟وهل حفظت فى ملفات في المكان الصحيح ؟-هل تم تسجيل كامل لجميع المعلومات ذات العالقة؟

