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دليل نظام اإلختبارات النهائية
آليات ونماذج معتمدة

اإلعداد
أ.د محمد بدر الدين الحسيني أبوعرب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

د .مصطفى محمود الديب

مديروحدة الجودة

اإلشراف على اإلعداد
أ.د عبير الرباط
عميد الكلية
مايو 2018

مدير وحدة الجودة
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فهرس دليل نظم وتعليمات االختبارات

المرحلة الجامعية األولى  -كلية اآلداب  -جامعة بنها
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

التصنيف
كلمة عميد الكلية
القواعد العامة لجودة االختبارات
آلية سير االختبارات
لجنة متابعة سير االختبارات واختصاصاتها
نموذج تقييم جودة بيئة االختبار
نموذج محضر فتح مظروف أسئلة
معايير جودة الورقة اإلمتحانية
نموذج ورقة االسئلة لالمتحان املقالي
نموذج كراسة االسئلة لالمتحان املوضوعي
قواعد كتابة االسئلة
معايير عقد االختبارات الشفوية
نموذج محضر تصحيح
إحصائية بعدد الطالب وتقديراتهم
تعليمات خاصة بالسادة أعضاء الكنترول
تعليمات املالحظين من الهيئة اإلدارية
تعليمات وضوابط اإلختبارات للطالب
أنظمة وتعليمات سرية اإلختبارات
الوصف السلوكي لحاالت الغش واالجراءات الواجب اتباعها
نموذج محضر غش
نموذج كشف حضور أعضاء هيئة التدريس املراقبين
نموذج تبديل مواعيد املراقبة
كشف استالم قوائم حضور الطالب وأوراق اإلجابة والدرجات ليوم / /
نموذج تكليف أمـ ــن لجنة اإلختبارات
محضر غلق وتشميع كنترول
محضر مراجعة نسبة % 10
إقرارات العاملين بالكنتروالت البراء درجة القرابة
بيان آلية تسليم واستالم أوراق اإلجابات وحفظها
محضر تأخر طالب أكثر من ( )15دقائق وأقل من نصف الوقت املخصص للمادة
كشف مراجعة أوراق إجابات الطالب مع كشف الحاسب اآللي
تقرير عن سير االختبارات
تكليف لجنة فتح املظاريف
نموذج توزيـ ــع العم ــل علــى أعضــاء الكنت ـ ــرول

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

رقم
الصفحة
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
16
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20
23
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28
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37
38
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40
41
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مقدمة
يسعدني أن أقدم هذا الدليل االسترشادي إلى رؤساء األقسام وجميع أعضاء
هيئة التدريس بكلية اآلداب ،ويتضمن القواعد المنظمة لالختبارات  ،قانونيا
وسلوكيا  ،نظرا ً لما تمثله مرحلة االختبارات من أهمية بالغة للعملية التعليمية.
وحيث أن جودة االختبارات تمثل أحد متطلبات االعتماد المؤسسي  ،فقد
حرصت وكالة الكلية لشئون التعليم والطالب ووحدة الجودة على وضع القواعد
واألسس التي تضمن نجاح عملية االختبارات بأعلى جودة ممكنة  ،في ضوء
معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  ،وذلك من خالل إعداد
نماذج دقيقة  ،لضبط اإلجراءات وتوثيقها  ،ستضمن عند اتباعها جودة نظام
االختبارات من حيث طريقة تقييم الطالب  ،ووضع نماذج األسئلة وتهيئة الكلية
لالختبارات وإعداد الجداول المبدئية والنهائية  ،وتحقيق العدالة والشفافية في
عملية تقييم الطالب .
وانا علي ثقة أن مؤسستنا قادرة علي تحقيق األفضل دائما  ،باإلخالص
ومجموعة العمل المترابطة كاليد الواحدة .
مع خالص تمنياتي لكل الزمالء األعزاء بكل التوفيق ..
وهللا ولي التوفيق ..

عميد الكلية
أ.د عبير الرباط
 9مايو2018
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وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط

كلية األداب
-4-

القواعد العامة لجودة االختبارات

من أجل تحقيق متطلبات الجودة في االختبارات ينبغي أن يراعي القسم العلمي وجميع
أعضاء هيئة التدريس القواعد التالية:
 -1االلتزام بمواصفات ورقة االمتحان وفقا للشروط املذكورة تفصيال في ص 9
 -2تشكيل لجان التصحيح ،واعتمادها ،علي أن يلتزم اثنان علي األقل من اللجنة بالتوقيع علي
ورقة اإلجابة.
 -3تشكيل لجان االختبارات ( املالحظة والكنتروالت) واعتمادها.
 -4تشكيل لجنة داخلية بالقسم ملراجعة تصحيح عينة من أوراق إجابة االختبار لكل مقرر بنسبة
ال تقل عن . %5
 -5تجهيز الالفتات التوجيهية للطالب بأماكن لجان االختبار.
 -6إعالن تعليمات االختبارات في أماكن بارزة لكل الطالب وألعضاء هيئة التدريس واملالحظين ،بما
فيها لوائح الجزاءات.
 -7إعداد الجدول املبدئي لالختبار وأخذ رأي الطالب فيه واالحتفاظ به.
 -8تنظيم لقاء توجيهي للطالب بخصوص االختبارات وتعليماتها واالستعداد لها واالحتفاظ
بكشوف حضور الطالب لهذا اللقاء.
 -9تنظيم لقاء توجيهي لجميع أعضاء هيئة التدريس بخصوص االختبارات وتعليماتها واالستعداد
لها واالحتفاظ بكشف حضور األعضاء لهذا اللقاء.
كاف وفي أماكن بارزة.
 -10إعالن الجدول النهائي قبل موعد االختبار ِ
بوقت ِ
 -11تجهيز قاعة لذوي االحتياجات الخاصة.
 -12تحديد مقر إلرشاد وتوجيه الطالب بخصوص االختبارات وتخصيص موظف للرد علي
استفساراتهم.
 -13إعداد نموذج لتوقيع املراقبين بحضور االختبار.
 -14تجهيز أماكن االختبارات بما يتفق مع عدد الطالب في كل لجنة ومراعاة (النظافة والتهوية
واإلضاءة وتوفير مياه شرب للطالب)
مدير وحدة الجودة
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 -15إعداد ملف مخالفات الطالب يتضمن العقوبات التي ُوقعت علي الطالب املخالفين.
 -16إعداد كشف يومي لسير االختبارات يتضمن (اسم املقرر –اسم أستاذ املقرر -عدد الطالب
املقيدين – عدد الطالب الحاضرين – عدد الغائبين – عدد املخالفين – نوع العقوبة املوص ى
بها).
 -17إعالن نتائج االختبار في املواعيد املحددة.
 -18يقوم كل قسم بإعداد تقرير كيفي عن نتائج االختبارات لكل مقرر والختبارات القسم عامة.
 -19إعداد قاعدة بيانات بالطالب ونتائجهم ونسب النجاح علي مستوي املقرر والقسم.
 -20إعداد ملف تقارير املتابعة لوكالة الكلية لشئون التعليم خالل االختبارات يتضمن ( :حاالت
استفسار الطالب عن صعوبة أسئلة االختبار وإجابة أستاذ املقرر عنها – تطبيق استبانة
تقييم املقرر قبل موعد االختبار بأسبوعين وإعداد تقرير إحصائي عنها بمعرفة وحدة الجودة
في القسم املختص ،ويرسل ألستاذ املقرر لتضمين نتائجه في تقرير املقرر).
 -21توثيق كافة أعمال االختبارات.
 -22إعالن درجات أعمال السنة للطالب في كشوف معتمدة من رئيس القسم وتسليم نسخة منها
للجنة االختبارات.
 -23تواجد قيادات الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في هذه الفترة الحرجة من
العام الدراس ي  ،وفي حال عدم التزام أي من األطراف املعنية تطبق القوانين املنظمة لهذه
األعمال وتوقيع الجزاءات املقررة ومنها :خصم بدل الجودة ومكافأة اإلمتحانات وبدل الجامعة
وإخطار إدارة الجامعة بهذه اإلجراءات أوال بأول  ،وفي حالة عدم تنفيذ ادارة الكلية لهذه
القرارات يعتبر تقصيرا كبيرا يرقي الي درجة الفساد بمشاركة فيه وتعد إدارة الكلية .
 -24منع أفراد األمن اإلدارى من دخول لجان اإلمتحانات داخل الكليات  ،اذا استدعي للدخول
للضرورة القصوي بطلب من عميد الكلية أو الوكيل أو رئيس الكنترول املعنى.
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آلية سير االختبارات

من أجل النجاح في تنفيذ االختبارات في مواعيدهاُ ،يراعى االلتزام بما يلي:
 أستاذ املقرر مسئول مسئولية كاملة عن اختباره من حيث اإلعداد (وفق النموذجاملرفق) والتصوير ،و تسليمها ملديرالكنترول املركزي لحفظها في خزينة الكنترول.
 يسلم أستاذ املقرر نسخة احتياطية (اختبار بديل) من أسئلته في مظروف مغلقلرئيس الكنترول املركزي قبل االختبار بفترة كافية ( ثالثة أيام على األقل) وتحفظ
في خزينة الكنترول  ،وتصبح هذه النسخة مسئولية رئيس الكنترول املركزي في
حالة االخالل بسرية االمتحان او حدوث أي أزمة.
 في حالة تطبيق نسبة الحضور ( ،)% 75على األستاذ أن يطبع نسختين حديثتينمن قوائم الطالب من خالل شئون الطالب ،ويكتب أمام خانة الطالب املحرومين
كلمة "محروم" ،بناء على قرار مجلس القسم ،ويرفق إحداهما بالنسخة
االحتياطية من أسئلته ،ويسلم األخرى إلى اللجنة لتوقيع الطالب عليها.
 على املراقب التأكد من عدم دخول الطالب املحرومين. على األستاذ سرعة التصحيح خالل الفترة املحددة من الكنترول املختص ،وتسليمأوراق اإلجابة إلى لجنة الكنترول.
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لجنةمتابعة سيراالختبارات واختصاصاتها
تكون من مهامها العامة التأكد من انتظام سير االختبارات ،وتوفير املناخ املناسب للطالب
لتأدية االختبارات بسهولة ويسر ،وتتمثل اختصاصاتها فيما يلي:
 -1إعداد جدول املالحظين والتأكد من توفر عدد مناسب في كل لجنة ( بواقع عضو لكل
 21طالب على األقل ).
 -2إبالغ أعضاء هيئة التدريس بقواعد االختبارات عن طريق القسم العلمي ووسائط
االتصال الحديثة (البريد االلكتروني والواتس آب).
 -3إعداد كشف حضور للمالحظين في كل لجنة؛ للتوقيع عليه والتأكد من انتظامهم.
 -4تجهيز كشوف بأسماء الطالب الذين أدوا االختبارات ،والتأكد من توقيع الطالب
الحاضرين عليها.
 -5إعداد تقريرعن أداء كل لجنة اختبار ،وترسل نسخة منه لوكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب .
 -6التأكيد على كتابة محضر فتح مظاريف األسئلة.
 -7إعداد نماذج تسليم كراسات اإلجابة ،التي يوقع عليها أستاذ املقرر بما يفيد استالمها
بعد االنتهاء من االختبار مباشرة.
 -8تجهيز بيان تبديل املراقبات؛ وذلك الستخدامه في حالة وجود تبديل بين املالحظين بما
يضمن تواجد العدد الكافي من املالحظين في كل لجنة ،وإبالغ ذلك التبديل لرئيس
اللجنة.
 -9توفير بيان لحاالت الغش ،الذي ُيمأل بواسطة املالحظ ورئيس اللجنة ،في حالة وجود
غش باللجنة.
ً
-10التأكد من توافر العدد الكافي من املقاعد في كل لجنة اختبارات طبقا ألعداد الطالب،
وكذلك للتأكد من وجود مسافات كافية بين املقاعد ،مما يحول بين الطالب وبين
ممارسة الغشُ ،وييسرمهمة املالحظين .
-11التواجد املستمر بمقر لجنة االختبارات؛ لحل أي مشكلة عارضة أو اإلجابة عن أي
استفسار.
ً
تقريرا ًّ
ً
نهائيا عن سيراالختبارات ،متضمنا التوصيات التي تهدف إلى
-12يقدم رئيس اللجنة
ً
تحسين وتطوير أداء سير االختبارات مستقبال ،لسيادة لوكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب .عقب االنتهاء من االختبارات لكل فرقة.
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 -13متابعة وتقييم مدي توافر املعايير األساسية لجودة بيئة االختبار من حيث االضاءة –
التهوية -سالمة املكان ...........الخ (نموذج معاييرجودة بيئة االختبار).

نموذج تقييم جودة بيئة االختبار
رقم المدرج........................:
الدور...............
كنترول......................................:
م

البند

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مكان االختبار (مدرج – طرقه – غيرذلك)
االضاءه
نظافة المكان
التهويه
المساحه /عدد الطالب
توافر وسائل االمان
سالمة مكان جلوس الطالب
تعليمات االمتحان واضحه ومعلنه
خريطة االمتحان واضحه ومعلنه
ارقام اللجان مكتوبه بخط واضح فى مكان ظاهر للطالب
اعالن اسماء الطالب فى اللجان
وجود عالمات ارشاديه واضحه لتسهيل وصول الطالب
للجان
توجد تجهيزات مناسبه للطالب ذوى االحتياجات
الخاصه
ً
يوجد مكان مناسب ومجهز طبيا الستقبال الحاالت
الطارئه
جاهزية الفريق الطبى الستقبال الحاالت الطارئه

13
14
15

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

مستويات التقييم
جيد مقبول غير
مناسب

مالحظات
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محضر فتح مظروف أسئلة
اليوم

الفترة

التاريخ
األولى

الصف

المادة

الدور

الثانية

الفصل الدراسي
األول

الثاني

تم فتح مظروف األسئلة عند الساعة ( ).........................................................................ووجد.:
...................................................................................................................................................................................
................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................

وتم تحرير محضر بذلك.

االسم

م

الصفة

1

رئيس

2

عضو

3

عضو

4

عضو

مدير وحدة الجودة
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التوقيع
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معاييرجودةالورقة اإلمتحانية

ً
أوال :معاييرالورقة االمتحانية من حيث الشكل
 .1االلتزام بالنماذج املقدمة للورقة االمتحانية من قبل مركزالقياس والتقويم بالجامعة حيث يتضمن
 −شعار واسم الجامعة وكذلك شعار واسم الكلية
 −اسم القسم العلمي  ،اسم البرنامج  ،واسم املقرر ورمزه ( كود املقرر باالئحة )
 −الفصل الدراس ي وتاريخ االمتحان
 −زمن االمتحان والدرجة الكلية
 −اسماء اعضاء لجنة وضع وتصحيح االمتحان ( يوضع اسم لجنة وضع االمتحان في نهاية ورقة االسئلة )
 −تعليمات االمتحان وطريقة االجابة
 −وضع درجة كل سؤال وفي حال تقسيم السؤال إلي أجزاء توضع درجة كل جزء .

 .2من حيث التنسيق والتنظيم
 −يكتب االمتحان على الكمبيوتر علي أن تكون لغة االمتحان واضحة وسليمة لغويا .
 −نوع الخط (  ،) Arialوحجم الخط ) (14 Boldلعنوان السؤال  ،و ) (14لنص السؤال ،املسافة البينية بين
السطور 1.15 line spacing and Add Space After Paragraph
 −جودة الطباعة ( واضحة بدون رتوش) .لون الخط أسود  ،نوع الورق املستخدم ) ،(A4وزن  80جرام .
 −يلتزم عضو هيئة التدريس بحذف نسخة االمتحان من على جهاز الكومبيوتر أو تأمينها بالصورة املناسبة.

ً
ثانيا :معاييرالورقة االمتحانية من حيث املضمون ( تحقيق صدق االمتحان)
 .1تغطي اسئلة االمتحان كل محتوى املقرر ( الحكم يرجع للجنة وضع االسئلة ) أو نسبة ال تقل عن  %80منه .
 .2ترتبط أسئلة االمتحان بمخرجات التعلم املستهدفة (( ، )ILOsويفضل وضع رقم مخرج التعلم املستهدف كما ورد في
توصيف املقرر) بعد درجة السؤال
 .3تستخدم في صياغة األسئلة أفعال أدائية تقيس جوانب املعرفة على مستوى التذكر والفهم والتطبيق
 .4تستخدم في صياغة األسئلة أفعال أدائية تقيس املهارات العقلية العليا ( التفكير العلمي  ،الناقد ،التحليلي،
االستداللي،االبتكاري ،وحل املشكالت ) .........
 .5أن تصاغ األسئلة صياغة واضحة املعنى ومحددة ( تجنب استخدام املصطلحات الغامضة بالنسبة للطالب)
 .6يتدرج محتوى األسئلة من األسهل الى األصعب
 .7تنوع األسئلة من حيث النوع (مقالية  ،إنشائية  ،موضوعية بأنواعها)
 .8األسئلة تميز بين مستويات تحصيل الطالب ( الحكم يرجع للجنة وضع األسئلة )
 .9وضع إجابة نموذجية لكل سؤال يعمل بها عند التصحيح بكل دقة ممكنة  ،وتحديد العناصر التي تعطي أجزاء من
العالمة على كل فرعية من فرعيات السؤال  ،حتى ال يتاح لألهواء الشخصية التدخل في تحديد اإلجابة الصحيحة ،
أو تحديد الدرجة الالزمة من وجهة نظره الخاصة.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
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ً
ثالثا :معاييرتصحيح ورقة االجابة

 .1يتم تسليم كراسات اإلجابة في نفس يوم إجراء االمتحان ويتم إعادتها مصححة ومستوفاة لكل التوقيعات خالل ()15
يوما .
 .2يتم التصحيح بالقلم األحمر وفقا لنموذج االجابة .
 .3توضع عالمة الصح(✓) أو الخطأ ( ) Xعلى إجابة كل سؤال ( دليال على قراءة وفحص املصحح إلجابة السؤال)
 .4توضع درجة تقييم املصحح لإلجابة على إجابة كل سؤال داخل كراسة االجابة
 .5اذا كان السؤال مكون من أسئلة فرعية توضع درجة لكل جزء ثم تجمع درجات األجزاء في درجة كلية توضع بجوار رقم
السؤال داخل الكراسة
 .6تنقل درجة كل سؤال بدقة من داخل الكراسة الى جدول الدرجات على غالف كراسة اإلجابة ثم تجمع في درجة كلية
وتسجل في املكان املخصص لها على غالف كراسة االجابة  ،ثم تحول الدرجة إلى تقدير في حالة املقررات التي اليوجد بها
درجة للشفوي أو أعمال السنة
 .7يتم التوقيع على الدرجة الكلية والتقدير من قبل أعضاء لجنة التصحيح

مرفق ما يلي:
 .1نموذج الورقة االمتحانية لالمتحان املقالي
 .2نموذج الورقة االمتحانية لالمتحان املوضوعي

نموذج ورقة االسئلة لالمتحان المقالي
القسم
البرنامج
اسم المقرر ورمزه
تعليمات االمتحان
وطريقة االجابة

الفصل الدراسي والتاريخ
زمن االمتحان
الدرجة الكلية لالمتحان
.................................................................................................................................
.......................................................................................... .......................................
.................................................................................................................................

السؤال األول  ( :الدرجة)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
السؤال الثاني  ( :الدرجة)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
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 - 12السؤال الثالث  ( :الدرجة)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
السؤال الرابع  ( :الدرجة)
 (.. ................................................................................................... .Aالدرجة)
 (........................................................................................................ .Bالدرجة)
 (........................................................................................................ .Cالدرجة)
 (......................................................................................................... .Dالدرجة)
السؤال الخامس  ( :الدرجة)
 ( :الدرجة)
السؤال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الصفحة  /العدد الكلي لصفحات االمتحان( إذا كان االمتحان أكثر من صفحة واحدة )

نموذج كراسة األسئلة لالمتحان الموضوعي
كراسة االسئلة
القسم
البرنامج
اسم المقرر ورمزه
تعليمات االمتحان
وطريقة االجابة

الفصل الدراسي والتاريخ
زمن االمتحان
الدرجة الكلية لالمتحان
...................................................... ...........................................................................
.................................................................................................................................
.......................................................... .......................................................................

 .1العبارة التي تمثل جسم السؤال االول ))14 bold
( )aاالستجابة المحتملة االولى ))14
( )bاالستجابة المحتملة الثانية))14
( )cاالستجابة المحتملة الثالثة ))14
( )dاالستجابة المحتملة الرابعة ))14
 .2العبارة التي تمثل جسم السؤال الثاني
(......... )a
(........ )b
(......... )c
(........ )d
................................................ .3
(........ )a
(........ )b
(........ )c
(........ )d

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب
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(........ )d
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(........ )a
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(........ )d
................................................
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(........ )b
(........ )c
(........ )d
................................................
(........ )a
(........ )b
(........ )c
(........ )d
................................................
(........ )a
(........ )b
(........ )c
(........ )d

إلى  ..................................س 80
رقم الصفحة  /العدد الكلي لصفحات االمتحان
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قواعد كتابة األسئله المقالية

 .1مراعاة أن تشمل األسئلة نسبه كبيره من المقرر.

 .2ان تقيس جميع المخرجات التعليمية المستهدفة من المقرر وفقاً لتوصيف البرنامج /المقرر.
 .3التخطيط الجيد لبنائها  ،واتباع الخطوات  ،واإلجراءات الالزمة إلعدادها .

 .4صياغة السؤال بطريقة يكون المطلوب منها واضحا كل الوضوح  ،وتجنب الصيغ المفتوحة  ،أو الناقصة
صنف  ،وقد
عرف  ،اختر ّ ،
 .لذلك يراعى عند الصياغة استخدام ألفاظ ذات مدلوالت واضحة مثل ّ :
وضح  ،قارن  ،اشرح وما إلى ذلك .
يستدعي األمر استخدام بعض المفردات مثل  :ناقش ّ ،

 .5البدء في سؤال المقال بألفاظ  ،أو عبارات تدل على نوعية السؤال  ،مثل  :بين الفرق  ،قارن من حيث
 ،انقد  ،وضح كيف  ،ميز بين  ،ويراعى عدم البدء في السؤال المقالي بكلمات مثل :

أين  ،ومتى  ،ومن  ،وماذا  ،ألن مثل هذه الكلمات تستخدم في األسئلة الموضوعية .

 .6مراعاة شمول األسئلة لجوانب المحتوى العلمى للمقرر  ،والهدف في المجال التحصيلي  ،وذلك بزيادة
عدد األسئلة  ،مع األخذ بعين االعتبار الجانب الزمني المقرر لإلجابة .
 .7وضع إجابة نموذجية لكل سؤال يعمل بها عند التصحيح بكل دقة ممكنة  ،وتحديد العناصر التي تعطي
أجزاء من العالمة على كل فرعية من فرعيات السؤال  ،حتى ال يتاح لألهواء الشخصية التدخل في تحديد

اإلجابة الصحيحة  ،أو تحديد الدرجة الالزمة من وجهة نظره الخاصة .

قواعد كتابة أسئلة االختيار من متعدد

.1التأكد من أن جزر السؤال يطرح مشكلة واضحة ومحددة  ،وهذا يعني أن الجزر يراعى في صياغته الوضوح
بحيث يفهم الطالب مضمونه بسهولة ويسر.

 .2يفضل أن يحوي الجزر على الجزء األكبر من السؤال  ،وأن تكون البدائل قصيرة إلى حد ما .
 .3أن يقتصر الجزر على المادة الالزمة لجعل المشكلة واضحة ومحددة.

 .4يراعى استخدام مادة فيها جدية في صياغة المشكالت لقياس الفهم  ،والقدرة على التطبيق  ،وأن يتجنب
واضع األسئلة قدر اإلمكان التركيز على التذكر المباشر لمادة المقرر ألنها تغفل قياس القدرة على استخدام
المعلومات .
 .5يجب التأكد من أن واحدا فقط من البدائل هو الذي يؤلف اإلجابة الصحيحة  ،أو أنه يمثل أفضل إجابة

.6التأكد من أن بدائل اإلجابة الخطأ ؛ التي تستخدم للتمويه ؛ تؤلف إجابات معقولة ظاهرياً ومقبولة وجذابة
للطالب الذين تنقصهم المعرفة  ،أو ال يمتلكون إال قليال منها  ،ولكي يتحقق ذلك يجب أن تكون البدائل الخطأ
متسقة منطقيا مع الجزء  ،وممثلة ألخطاء شائعة بين الطالب في مـرحلة دراسية معينة .
 .7التأكد من خلو الفقرة من أي تلميح غير مقصود باإلجابة الصحيحة .
. 8أن يحاول واضع األسئلة قدر اإلمكان توزيع مواقع البدائل عشوائيا .

. 9أن يتحاشى نقل جمل نصا وحرفا من المقرر لوضعها جزر السؤال  ،ألن في ذلك تأكيدا على عمومية
التدريس بالتلقين  ،لذلك من المستحسن أن يستخدم واضع األسئلة لغته الخاصة في صياغة األسئلة .
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب
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 - 15 .10يجب على واضع األسئلة أن يتأكد من أن كل فقرة تتناول جانبا مهما في المحتوى  ،وأنها مستقلة بذاتها ،
وال تعتبر اإلجابة عنها شرطاً لإلجابة على الفقرة التالية .

قواعد كتابة أسئلة الصح والخطأ

 .1ترتيب العبارات ترتيباً عشوائياً.

 .2عدم استخدام األلفاظ التي توحي باإلجابة الصحيحة للعبارة أو السؤال.
 .3أن تتعلق المفردة أو السؤال بفكرة أو معلومة واحدة.
 .4الصياغـة اللغوية البسيطة ،والبعد عن استخدام أدوات النفي.
 .5عدم نقـل عبارات من الكتاب الجامعى بشكل حرفـي.
 .6تجنب استخدام المصطلحات غير المحددة ،والكلمات التي تقترب بالتعميمات مثل "دائماً ،أحياناً ،أبداً،
من المحتمل ،معظم".
 .7أن تكون العبارة المستخدمة قصيرة وبسيطة وتحتوي على قضيـة واحدة.
 .8أن تتضمن العبارة أو المفردة فكرة أو عنصر محدد من عناصر المعرفة.
 .9تجنب العبارات التي تعكس اتجاهات أو اعتقادات أو آراء أو فلسفات معينة ،فقد تكون هذه العبارات
صحيحة من وجهة نظر بعض الطالب وخاطئة من وجهة نظر آخرون.
 .10أن يدور السؤال حول فكرة مسلم بصحتها أو خطئها ،وأال يتضمن فكرة جدلية لها أنصارها أو
خصومها.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
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معايير عقد االختبارات الشفوية
يتم االلتزام باالجراءات التنظيمية لالختبارات الشفوية التالية:
1

أن يكون تشكيل لجنة الممتحنين رباعياً – أي من عدد ( ) 4أعضاء هيئة تدريس منهم

2

توجد أسئلة معدة سابقا وتوزع عشوائيا على لجنة الممتحنين

3

أستاذ المقرر

توجد معايير واضحة لتقدير األداء ذات توزيع محكي وصفي لتقدير الدرجة من ( )5إلى

(صفر)

4

أن يخصص مكان لتجمع الطالب يناسب العدد.

6

االلتزام بموعد بداية االختبار ،وزمن اختبار كل مجموعة وفقا لكشوف معلنة للطالب

5

أن يكون موعد االختبار معلناَ للطالب عبر موقع الكلية وعلى لوحة القسم
مسبقا.

7

حسن تنظيم الطالب في الدخول والخروج

9

أن توجد نماذج غياب للطالب لتسجيل الغياب رسميا ويسلم تقرير بذلك لرئيس القسم.

8

أن ينظم الحضور وفقا لترتيب كشف شئون الطالب

10

تحديد موعد بديل الختبار الطالب المقبول غيابهم بعذر عن التاريخ المعلن لالمتحان

12

أن توجد فترة ممنوحة للتظلمات خالل اسبوع من اعالن نتيجة االختبارات الشفوية

11
13
14

أن توجد شفافية في إعالن كشوف النتائج لإلختبارات الشفوية أو العملية
مراجعة النتيجة بعد التظلمات واعتمادها من رئيس القسم

تسليم كشوف النتائج لرئيس الكنترول المختص بوثيقة مراجعة وتسليم النتائج.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
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االختبارات
اليوم

نموذج محضر تصحيح
التاريخ

الفترة
األولى

المادة

الفرقة

الثالث
الرابع
الخامس

الراصد

التوقيع

التوقيع

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
االسم
التوقيع
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

الغياب

1ـ يجب ان يكون التصحيح خالل  15يوم من تاريخ استالم
أوراق اإلجابة .
 -2يتم استالم أوراق اإلجابة خالل  48ساعة من تاريخ عقد
اإلمتحان  ،وفي حالة التأخير يتم اتخاذ االجراءات القانونية.
3ـ التقيد بنموذج اإلجابة.
4ـ التأكد من تصحيح جميع األسئلة والجزئيات والفقرات.
5ـ كتابة الدرجة أمام الفقرة أو الجزئية ثم كتابة درجة السؤال
كاملة ثم كتابة مجموع درجات األسئلة أعلى الورقة.
6ـ التصحيح يكون بالقلم األحمر والمراجع باللون األسود
والمدقق(المراجعة النهائية) باللون األخضر.
7ـ الدقة والتأني عند مراجعة التصحيح.
8ـ الدقة والتأني عند رصد الدرجات بكشف الحاسب اآللي مع
عدم استخدام الكشط أو المزيل.
 9ـ عند وجود أي مالحظة بالتصحيح يتم استدعاء رئيس
لجنة التصحيح والمراجعة.
 -10التأكد من التحكم والضبط باكتمال محضر التصحيح.
 -11يحفظ محضر التصحيح مع أوراق إجابات الطالب.

الثاني

االسم

الثاني

تعليمات هامة للمصححين والمراجعين

األول

المراجع

الثانية األول

عدد األوراق المصححة

رقم السؤال اسم المصحح التوقيع

االسم

الفصل الدراسي

عميد الكلية
االسم
التوقيع
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب
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إحصائيات بعدد الطالب وتقديراتهم
للفصل الدراسي .................................
اسم المقرر

تاريخ االختبار

رقم ورمز المقرر

الفترة

الفرقة /القسم

عدد الساعات

الطالب المسجلون في المقرر
عددهم

حاضرون

عددهم

ناجحون

معتذرون

غائبون

الطالب الحاضرون
نسبة النجاح

راسبون

التقديرات
ممتاز

جيد جدا

أستاذ المقرر:
رئيس القسم
•

مقبول

جيد

راسب

التوقيع:
التوقيع

هذه اإلحصائية لرصد منحنى توزيع التقديرات ،وبيان نسبة النجاح قبل تسليم أوراق اإلجابة إلى
الكنترول .وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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تعليمات خاصة بالسادة أعضاء الكنترول عام دراس ى 200 / 200
 -1على السيد رئيس الكنترول توزيع العمل داخل الكنترول علي األعضاء ـ ويلزم كال منهم بالعمل املسند إليه.
 -2ممنوع علي السيد عضو الكنترول ،غيراملكلف بمراقبة اللجان ،دخول اللجان إال إذا كانت هناك مالحظات
خاصة بالطالب ويمكنه إبالغ السيد مراقب اللجنة عنها فقط.
 -3ممنوع علي أعضاء الكنترول إفشاء أي أسرارخاصة بالكنترول.
 -4ممنوع تواجد عضو الكنترول منفردا داخل الكنترول،
 -5أعضاء الكنترول مسئولون عن إتمام عملية الرصد أوال بأول ويجب مراعاة الدقة التامة في عمليه الرصد.
 -6علي رئيس الكنترول التأكد من أن جميع البيانات الخاصة بالطالب صحيحة وسليمة عند االنتهاء من رصد
جميع املواد طبقا للخطوات السابقة.
 -7عضو الكنترول مسئول مسئولية كاملة عن التبليغ عن وجود أي مخالفه داخل ورقه االجابه عند استالمها
وكذلك مسئول عن أي مخالفه بها بعد الرصد.
 -8اليقوم عضو الكنترول بتسليم أوراق االجابة ألستاذ املقرر للتصحيح إال بعد توقيع املصحح األول علي
محضر تسلمها في ساعته ـ والتأكد من أوراق االجابة املسلمة إليه مشطبة عند آخر سطر تنتهي عنده إجابة
الطالب ـ كما يتم تسليم نموذج واف للجابة عليه الدرجات لكل سؤال أو أي جزء من األسئلة .
 -9عند االنتهاء من تصحيح األوراق يجب علي املستلم أن يفحص كل ورقة للتاكد من أن الورقة ليس بها إجابة
أخري للطالب لم تصحح.
توقيعات أعضاء الكنترول بالعلم
م
1
2
3
4
5
6
7

اإلســــــــــــــــم

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

العمل بالكنترول

التوقــــيع

مالحـــــظـــات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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تعليمات المالحظين في االختبارات
األخوة الزمالء  ............................................................................................:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نظرا ألهمية هذه الفترة وما تتطلبه من تعاون ومتابعة من جميع األخوة الزمالء  ،لذا تجدون أدناه تعليمات للمالحظين
ينبغي مراعاتها عند المالحظة في لجان االختبار .

التعليمات
 1يتواجد المالحظ في لجنة االختبار قبل بدايتها بـ( )30دقيقة كأقل تقدير.
 2تهيئة الطالب لالختبار.
 3التحقق من شخصيتهم وجمع اثبات الشخصية لحين إنتهاء الطالب من اإلمتحان وتسليمه كراسة اإلجابة
لمالحظ اللجنة .
 4المحافظة على هدوء االختبارات.
 5التأكد أن قاعة االختبار ال تحتوي على أي وسيلة تتعلق باالختبار.
 6التأكيد على الطالب بعدم وجود أي شيء يتعلق باالختبار من قصاصات ورق أو تليفون محمول ،أو
أي وسيلة أخرى قد تستخدم للغش .
 7التأكد من كتابة الطالب اسمه ورقم جلوسه على ورقة اإلجابة ،وجلوسه في المكان المحدد له وفقا
لترتيب أرقام الجلوس وعدم تكدس الطالب وتجاورهم في مكان واحد.
 8في حالة االختبار االلكتروني علي المالحظ توزيع نماذج االسئلة بطريقة صحيحة علي الطالب لمنع
الغش في اللجان والتاكد من كتابة الطالب رقم نموذج االسئلة علي ورقة االجابة .
 9عدم خروج أي طالب من قاعة االختبار إال بعد مضي نصف الوقت المخصص لمادة االختبار بعد
إستئذان رئيس الكنترول ورئيس عام االمتحانات.
 10توزيع أوراق اإلجابة قبل الوقت بـ  10دقائق.
 11توزيع األسئلة في تمام التاسعة والنصف ،للفترة األولى ،والثانية عشرة والنصف للفترة الثانية.
 12يمنع إستخدام التليفون أثناء توزيع األسئلة وطوال فترة المالحظة.
 13الطالب الغائب يدون اسمه في محضر الغياب ويوقع من المالحظ ومشرف اللجان.
 14التأكد من توقيع جميع الطالب في كشف الحضور على أداء االختبار .
 15التأكد من استالم أوراق اإلجابات من الطالب وعدها وترتيبها وتسليمها للكنترول.
 16عدم خروج أي مالحظ من لجنة االختبار مهما كان عدد الطالب الموجودين باللجنة إال بعد نهاية
االختبار.
 17في حالة وجود أي مالحظة أو مخالفة في لجنة االختبار يتم استدعاء مشرف اللجان والتعامل معها
وفق الئحة االختبارات وإعداد محضر حسب النموذج المعد ويوقع من المالحظ والمشرف.
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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 18يمنع التدخين تماما ،وكذا عدم إزعاج الممتحنين بأي صورة من الصور كاستخدام التليفون أو
التحدث مع الزميل.
 19ممنوع األكل أو الشاى أو قراءة الصحف أو التحدث مع الزمالء داخل اللجنة.
 20في حالة تأخر الطالب  15دقيقة أو اقل من نصف الوقت يسمح له بالدخول بإذن من وكيل الكلية في
حالة قبول عذره مع توقيع إقرار بعدم التأخر.
 21اليسمح ألى شخص بدخول اللجنة أو التعامل مع الطالب من إداريين وعمال وخالفه .
 22عدم االنشغال عن العمل من مراقبة ومالحظة بأى شكل من األشكال .
 23استالم أوراق اإلجابات من الطالب بعد نهاية االختبارات والتوقيع باالستالم.
 24عدم قراءة أوراق األسئلة أو محاولة تفسيرها وفى حالة وجود أى خطأ بها يتم إبالغ رئيس اللجنة .
 25يتم التأكد من نوع ورقة االجابة وأنها مخصصة لنفس مادة االمتحان .
 26توفير جو هادئ للطالب مع منع أى محاولة للغش قبل حدوثها ومراعاة الحالة النفسية الطالب.
 27عدم التحدث مع الطالب بدون داع ألن ذلك يفقد اللجنة كثيرا من الجدية ويشجع الطالب على محاولة
الغش.
 28التأكد من صحة بيانات الطالب المكتوبة على والتوقيع عليها وتحرير استمارة غياب للطالب المتغيب .
 29عدم جمع أوراق االجابة من الطالب اال فى نهاية الوقت المخصص لالجابة وترتب وتسلم الى مراقب
الدور.
 30في حالة عدم التزام المالحظ بتأدية مهامه ومخالفة التعليمات سوف تتاخذ االجراءات القانونية.
 31يلتزم المالحظ بعدم التوقيع في كشف الحضور واالنصراف مكان الطالب ألي سبب من االسباب.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب
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م

التوقيع

اسم المالحظ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب
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تعليمات وضوابط االختبارات للطالب
•

بدء دخول الطالب إلى قاعات االختبار عند الساعة (  )9:00صباحا للفتره األولى و ( )12:00ظهرا

للفترة الثانية .
•
•

يبدأ االختبار لجميع املواد من الساعة ( )9:30صباحا للفتره األولى و ( )12:30ظهرا للفترة الثانية.
غير مسموح مطلقا بدخول االختبار إال بإحضار إثبات تحقيق الشخصية ( كارنيه الكلية أو

البطاقة الشخصية) ،ولن يسمح بتأدية االمتحان ملن ليس معه أى تحقيق شخصية.
• ممنوع منعا باتا ونهائيا اصطحاب أي ش يء له عالقة باملواد الدراسية عند الدخول بوابة مبنى
قاعات االمتحان وفى حالة وجود ش يء من ذلك يثبت على الطالب حالة غش ولو لم يقم باستخدامه.
• ممنوع منعا باتا ونهائيا اصطحاب أدوات االتصال بجميع أنواعها وفي حالة وجود التليفون يجب
أن يكون فى وضع االغالق نهائيا وليس (الصامت او طيران ،)000وذلك داخل جيب البنطال او
الحقيبه وليس متواجدا على الديسك وفى حالة عكس ذلك وتبين وجوده بجوار الطالب أو ورقة
االجابة يثبت على الطالب إما حالة غش أو شروع فى غش.
•

ال يسمح باستعمال اآللة الحاسبة إال بتوجيه من أستاذ املادة.

•

يجب مراعاة الهدوء وعدم اإلخالل بنظام االختبار وطاعة تعليمات منظمي االختبارات ،وفي حالة

تجاوز ذلك تحرر مذكرة اخالل بنظام االمتحان.
•
•

التأكد من استكمال بيانات الطالب على كراسة االجابة.
ال يسمح بالخروج قبل نصف الوقت ولو ُ
ضبط الطالب في حالة غش ،يتحفظ عليه مع األمن

اإلدارى حتى ينتصف الوقت.
• في حالة التأخير أكثر من  15دقيقة  ،اليسمح للطالب بالدخول إال بعد موافقة وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب أو اللجنة الدائمة في هذا الشأن ،وتوقيع إقرار من الطالب بعدم التأخير
مرة أخرى.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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أنظمة وتعليمات سرية اإلختبارات
سرية األسئلة وسيراالختبارات

1

ُيعد مسؤوال عن سرية األسئلة كل موظف،أو
ُ
مستخدم،أو عامل اطلع بحكم عمله أو أوكل إليه
أمر ِمن أمورها.
ً
تعد األمور التالية إخالال بسرية األسئلة.
1ـ سرقة أسئلة االختبارات أو إجابتها النموذجية
بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.

2

2ـ جميع بقايا أوراق األسئلة لالستفادة منها بطريقة
غير مشروعة (كاملسودات أو القصاصات أو
نحوها).

العقوبات املترتبة على اإلخالل بسرية األسئلة
وسيراالختبارات
ُ
إذا ارتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها
في قانون تنظيم الجامعات  49لسنة 1972
(مواد من  123إلى  )129فيما يتعلق ( )1إلى
( )5فإن الجهة اإلدارية املختصة تجري
تحقيقا في املوضوع وتتبع في شأنه ما يلي :
إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة ال تعدو
أن تكون مخالفة إدارية  ،فتحدد املسؤولية
التأديبية ،وتوقع على مرتكبها الجزاءات
النظامية.

3ـ بيع األسئلة أو شرائها أو إفشائها بأي طريقة
كانت.
4ـ التلميح إلى نوعية األسئلة أو مواطنها ولو بصورة
رمزية بأي وسيلة من الوسائل.
5ـ الشروع في ش يء مما سبق أو اتخاذ أسبابه.
ً
تعد األمور التالية إخالال بسيراالختبارات:
3

1ـ سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفائها عمدا أو
إتالفها أو استبدالها بورقة أخرى أو التغيير فيها بأي
شكل من األشكال.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

إذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن
وجود مخالفة جنائية ،فإن الجهة اإلدارية
تحدد املسؤولية التأديبية ،والجنائية في حال
إمكان الفصل بين املسؤوليتين التأديبية
والجنائية ،وتحيل األوراق بعد صدور قرار

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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2ـ تسهيل الغش بين الطالب والتهاون في املراقبة.
3ـ عدم االلتزام بتعليمات تصحيح االختبارات
وتوزيع الدرجات على األسئلة.
4ـ انتحال شخصية الغير (دخول طالب بدل طالب
آخر).

الجزاء التأديبي إلى الجهة املختصة للفصل في
املخالفة الجنائية.
إذا تعذر الفصل بين املسؤوليتين التأديبية
والجنائية ،كـأن يكون االرتباط بينهما قائما
فإن الجهة اإلدارية ترجىء البت في املسؤولية
التأديبية ،وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر
حكم نهائي من الجهة املختصة في املخالفة
الجنائية.

4

ُيعد التواطؤ مع مرتكبي ش يء من األشياء الواردة في
القاعدتين ( )2و ( )3إخالال بسرية األسئلة وسالمة
سير االختبارات .

إذا كشف التحقيق أن الطالب قد إرتكب
إحدى املخالفات املنصوص عليها في البنود
( )2و ( )3و (ُ )4يلغى اختباره في املادة نفسها
ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في
كامل املقرر ُويحتفظ له بأعمال السنة،
ُويحال إلى لجنة التوجيه واإلرشاد بالكلية،
لتقديم الخدمات اإلرشادية املناسبة ،وفي
حال تكرار املخالفة منه ُ
فيلغى اختباره في
جميع املواد في ذلك العام في الدورين.

5

يجب على كل من علم بارتكاب ش يء مما سبق أن
يبلغ ذلك للجهات املختصة وفي حالة عدم اإلبالغ
فيعد ذلك إخالال بسرية األسئلة.

إذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى
االختبار بدال عنه يحرر محضر إلثبات
الواقعة ثم يطبق عليه أحكام القانون ،أما
أن كان املنتحل ليس طالبا في الكليةُ ،
فيحال
أمره للجهات املختصة وتبلغ جهة عمله ـ أن
كانت معروفة بما تم خطيا.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب
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الوصف السلوكي لحاالت الغش واالجراءات
1ـ ينذر في املرة األولى .
االلتفات املتكرر  .2عنــد تكرار املحــاولــة ينقــل الطــالــب من مكــانــه إلى مكــان آخر في قــاعــة االختبــار ،وعنــد
والغش الشفوي تكرار املحاولة تس ـ ـ ــحب ورقة إجابته ويعد محض ـ ـ ــر بالحالة على أن يوقع من املالحظين
ويعتمد من رئيس اللجنة .
إذا ثبت غش الطالب 1ـ يحرر محضر بذلك يعتمده عميد الكلية مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك.
للمرة األولى في اختبار 2ـ يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك .

نهاية أحد الفصلين
أو الدور الثاني

تكرار غش الطالب
للمرة الثانية في
اختبار نهاية أحد
الفصلين أو الدور
الثاني
تكرار غش الطالب
للمرة الثالثة في
اختبار نهاية أحد
الفصلين أو الدور
الثاني
إذا تض ـ ـ ـ ــمن ـ ــت ورق ـ ــة
إجابة الطالب إس ــاءة
للنبي (صـ ــلى ه عليه

 1ـ يحرر محضر بذلك يعتمده عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع
إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك.
2ـ تسحب ورقة إجابته.
 .3يلغى اختبــاره في املــادة التي غش فيهــا  ،ويعــد مكمال مع االحتفــاظ لــه بــدرجــات أعمــال
السـ ـ ـ ــنة  ،وإذا كان الغش في الدور الثاني فيلغى اختباره وتتاح له فرصـ ـ ـ ــة إعادة اختبار
املادة مع الغائبين بعذر في بداية العام .
 .4يدون في كشـ ــوفات النتائج كلمة (غش) في حقل درجة اختبار الفصـ ــل الذي وقع فيه
الغش وعالمة  في حقلي مجموع نهاية الفصل واملجموع النهائي.
 1ـ يحرر محضر بذلك يعتمده عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع
إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك.
 .2يحرم الط ــال ــب من دخول االختب ــار في بقي ــة املواد الت ــالي ــة في ج ــدول االختب ــار بع ــد
موافقة مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـدون مالحظـة في خـانـة املالحظـات (حرم من دخول االختبـار في بقيـة املواد لتكرار
ارتكابه للغش).
 .1التأكد من تضمن ورقة اإلجابة تعريضا أو سلبا أو قدحا أو قذفًا أو إهانة بعرضه
على اللجنة اإلدارية ووحدة التوجيه واإلرشاد النفس ي.
2ـ يحال أمره إلى الجهات املختصة .

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط

كلية األداب
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وس ـ ـ ـ ــلم أو ص ـ ـ ـ ـحــابتــه
ال ـك ـرام أو ق ـ ــد ًح ـ ـا ف ــي
األديان السماوية.
إذا تض ـ ـ ـ ــمن ـ ــت ورق ـ ــة
إج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــب
عبارات مسيئة غيرما
ذك ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ــرة
السابقة :

الغش الجماعي

التعديل
في ورقة الطالب

1ـ يحرر محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه .
2ـ يؤخذ عليه تعهد خطي دون إلغاء اختباره .
 .3يحول الطالب إلى وحدة التوجيه واإلرشـ ـ ــاد النفسـ ـ ـ ي لدراسـ ـ ــة حالته إذا احتاج األمر
لذلك وفقا لقواعد السلوك .
 .4أي عبارات تـضمن داخل ورقة اإلجابة خارج موضوع اإلمتحان ( أغاني – تكرار كتابة
ورقة اإلسئلة – عبارات فيها إستهانة بالتقاليد واألعراف الجامعية ).
1ـ ـ ـ ـ ـ حصـر األوراق التي يشـتبه فيها2 .ـ ـ ـ ـ ـ يحرر محضـر من قبل اللجنة اإلدارية املختصـة
بشـ ـ ـ ــهود الحالة معتمدا من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشـ ـ ـ ــئون التعليم والطالب مع
التحفظ على النتيجة لحين البت فيها.
3ـ رفع املحضر إلى الجهة املختصة ،إلجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصدار العقوبة
للمتسبب.
4ـ إذا ثبت أن املتسبب طالب فيلغى اختباره في تلك املادة أو املواد وفقا لنتائج التحقيق
1ـ يعد محضر من قبل اللجنة اإلدارية ويعتمد من عميد الكلية ومشرف االختبارات.
2ـ يحقق مع املتسبب ويطبق بحقه ما نصت عليه الئحة تأديب املوظفين.
3ـ إذا ثبت أن للطالب صلة بذلك تلغى درجة اختباره.

إذا قام الطالب بأي عمل أو تص ـ ــرف من ش ـ ــأنه اإلخالل بالنظام في القاعة مثل :إحداث فو ـ ـ ـ ى أو التطاول على أحد
املسؤولين بكالم غيرالئق.
1ـ يحرر محضربذلك يعتمده عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع تحديد نوع املخالفة.
2ـ يطبق علي من تسبب في االخالل بالنظام ما نصت عليه قواعد السلوك وفق نوع املخالفة وما يترتب عليها قانونا.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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نموذج محضر غش
اسم الطالب رباعيًا
الصف

رقم الجلوس
المادة

الفصل الدراسي

الفترة
األولى الثانية

األول

اليوم

التاريخ

الثاني

وسيلة الغش:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

التوقيع:

اسم الطالب :

رقم اللجنة

اسم المالحظ

التوقيع

مشرف اللجان
التوقيع:

االسم:

كيفية التعامل مع حالة غش الطالب:
يطبق بحقه ما جاء في نظام حاالت الغش حسب اآلتي:

رئيس لجنة االختبارات /وكيل الكلية لشئون التعليم .......................................... :التوقيع:

....................................

مالحظات هامة  :ـ عند حدوث حالة غش يتم استدعاء مشرف اللجان .يسلم محضر الغش لرئيس التحكم والضبط ويحفظ في الملف الخاص بحاالت
الغش .على لجنة أعضاء التحكم والضبط التأكد من اكتمال المحضر من البيانات والتواقيع ـ يرفق صورة من محضر الغش مع ورقة اإلجابة.

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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كشف حضور
أعضاء هيئة التدريس المراقبين
تاريخ االمتحان :
م

الفترة :

اسم عضو هيئة التدريس

القاعة:
التوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
رئيس اللجنة
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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نموذج تبديل مواعيد المراقبة
أتعهد أنا .......................................................................................... /
بأن أقوم بالمراقبة على االمتحان:
عن يوم ...................... :

الموافق

/

2018 /م

)ظهرا
الوقت  )11.30 – 9.30( :صبا ًحا (2.30– 12.30
ً
توقيع الطرف األول:
................................................

بدالً من ............................................................................................ :
على أن يقوم هو بالمراقبة بدالً مني :
الموافق

عن يوم ........................ :

/

2018 /

)ظهرا
الوقت  )11.30 – 9.30( :صبا ًحا (2.30– 12.30
ً
توقيع الطرف الثاني :
................................................

رئيس لجنة الكنترول

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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كشف استالم
قوائم حضور الطالب وأوراق اإلجابة والدرجات ليوم /

الفترة

رقم
ورمز
المقرر

اسم
المقرر

القسم/
الفرقة

أستاذ
المقرر

عدد
الحضور
(أوراق
اإلجابة)

توقيع استالم كشف
حضور الطالب
أستاذ
المقرر

الكنترول

/
مالحظات

توقيع تسليم أوراق اإلجابة
وكشف الدرجات
أستاذ
المقرر

الكنترول

التاريخ

أعضاء اللجنة

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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امتحان الدور األول الفصل الدراسى الثاني المرحلة الجامعية األولى للعام الدراسى
2018 / 2017

"أمـــــن لجنة اإلختبارات"
أمـــر إدارى
يتم تكليف السيد ............................................................. /
بالعمل مسئول األمن للجنة ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن حركة دخول وخروج السادة
الزائرين للكلية مع توقيع كال منهم فى دفتر األمن الخاص باللجنة وعليه التوجه صباح كل يوم
الى وكيل الكلية ،إلستالم دفتر األمن الخاص باللجنة وتسليمه لوكيل الكلية فى نهاية اليوم.
التوقيع بالعلم
اإلسم .................................................. /
الوظيفة ............................................... /
التوقيع ................................................ /

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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محضر غلق وتشميع كنترول
إنه في يوم /

الموافق

/

201 /

قام السيد .................................. /

رئيس اللجنة و السادة األعضاء بتفتيش كنترول الفرقة .................

حيث وجدت خالية من جميع المواد التي تعمل

وتساعد على االشتعال ثم قامت اللجنة بتشميع الشبابيك من الداخل وقامت بعد ذلك بفصل التيار الكهربي ثم غلق الباب
الخارجي وقد تم تشميعه ...........
حيث كان ختم الكنترول واضح ويقرأ باسم ................................ /
وسلمت للعامل النوبتجي

{ }..............................................

و تحرر هذا المحضر بما تم ,,,
األعضاء

رئيس اللجنة

.............

................

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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محضر مراجعة نسبة % 10
إنه في يوم  ......................املوافق  20 ..... / ..... / ....حضر السادة لجنة املصححين ملراجعة العينات العشوائية من أوراق اإاجابة بالتصحيح
 /قسم
للفرقة
االلكتروني والتقليدى وقاموا بفحص ومراجعة عينات عشوائية بنسبة  % 10من أوراق إجابة مادة .............
عام دراس ى 20 / 20
الدور.........
.فصل دراس ى ...........
.........
وتم فحص األوراق اآلتية -:
م

الرقم السري

الدرجة
باألرقام قبل
المراجعة

الدرجة بالحروف قبل
المراجعة

الدرجة
باألرقام بعد
المراجعة

الدرجة بالحروف بعد
المراجعة

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

وقد أقرت اللجنة بأن التصحيح سليم ومطابق للمواصفات والدرجات مطابقة للنموذج وال توجد أخطاء
توقيع اللجنة
مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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إقرارات العاملين بالكنتروالت
نقر نحن الموقعين أدناه من العاملين بكلية اآلداب ومن أعضاء هيئة التدريس أثناء امتحانات الدور ألوال للعام
الدراسى  2018/2017م  ،بأن نا لسنا محرومين من أعمال االمتحانات وال يوجد لدينا أقارب من الدرجة األولى وحتى الدرجة
الرابعة وفى حالة ثبوت عكس ذلك نتحمل المسؤولية القانونية لذلك .
م

االسم

الوظيفة

العمل
باللجنة

درجة القرابة
نعم

ال

التوقيع

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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بيان تسليم واستالم أوراق اإلجابة

اليوم

التاريخ

المادة

عدد
الحضور

عدد الغياب

المجوع

اسم المستلم

التوقيع

اسم المستلم

التوقيع

اسم المستلم

التوقيع

د .مصطفى محمود الديب

اسم المستلم

مدير وحدة الجودة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط

التوقيع

رقم اللجنة

عدد
أوراق اإلجابة

لجنة التحكم
والضبط
استالم أوراق
اإلجابة

لجنة
والمراجعة

لجنة الرصد
واستخراج
النتائج

لجنة التحكم
والضبط
حفظ كشوف
الرصد وأوراق
اإلجابة

كلية األداب
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محضر تأخر طالب أكثر من ( )15دقيقة
اليوم

اسم الطالب رباعيًا
الصف

التاريخ

المادة

الفترة
ا األولى

أسباب غياب

الفصل الدراسي
األول

الثانية

الثاني

الطالب (:تكتب بخط الطالب )

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

أتعهد أنا الطالب الموضحححححح اسحححححمي أعاله بعدم التأخر عن االختبار مرة أخر وفي
حالة تأخري يحق للكلية إتخاذ اإلجراء النظامي حسحححححححب أنظمة ولوائح االختبارت
وعلى ذلك أوقع.
توقيع الطالب:
توقيع

..............................................................................

الطالب. ..............................................................................:

رئيس لجنة اإلشراف والمالحظة
االسم:
التوقيع:

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

عميد الكلية
االسم:
التوقيع:

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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كشف مراجعة أوراق إجابة الطالب مع كشف الحاسب اآللي
التاريخ

اليوم

المادة

الصف

عدد الطالب

الغياب

تمت المراجعة وقد اتضح من المراجعة ما يلي .:
عدم وجود أخطاء  .وجد أخطاء .... ...........حسب الجدول اآلتـي:

م

اسم الطالب

الفصل

المادة

الخطأ
الدرجة
مكانها

الصحيح
الدرجة
مكانها

مراجع كشف الحاسب اآللي

أعضاء اللجنة
مراجع أوراق إجابة الطالب

رئيس لجنة المراجعة

االسم:
التوقيع:

االسم:
التوقيع:

االسم:
التوقيع:

مسؤول التصحيح االلكتروني
يتم تعديل الدرجات الخطأ إلى الدرجات الصحيحة حسب الموضح أعاله
عميد الكلية:

.....................................................

التوقيع:

.............................................

تم تصحيح األخطاء وتعديل الدرجات حسب الموضح بالجدول أعاله
مسؤول الحاسب اآللي
االسم ................................................................ :التوقيع............................................. :

مدير وحدة الجودة
د .مصطفى محمود الديب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د محمد الحسينى أبوعرب

أ.د عبير الرباط
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تقرير عن سير االختبارات

االختبارات
للفترة
من

العام الدراسي

إلى

الفصل الدراسي
األولى

مجموع منسوبي الكلية من الهيئة التعليمية
واإلدارية

غياب بعذر

العدد

بدون عذر

بعذر

الثانية
غياب بدون عذر

مالحظات

غياب الطالب عن االختبارات
مشاكل سلوكية مؤثرة

يوجد

ال يوجد

نوعها :

حاالت غش

يوجد

ال يوجد

اإلجراء:

تبديل أسئلة اختبار

يوجد

ال يوجد

السبب:

إعادة تصحيح مادة

يوجد

ال يوجد

السبب:

غياب طالب جماعي

يوجد

ال يوجد

السبب:

قاعة االختبارات من حيث عدد الطالب

مناسب

غ مناسب

السبب:

قاعة االختبارات من حيث التهوية

مناسب

غ مناسب

السبب:

قاعة االختبارات من حيث اإلضاءة

مناسب

غ مناسب

السبب:

معوقات أثرت على سير االختبار:

الوضع العام لسير االختبارات :
مالحظات أخر لم تذكر:

رئيس لجنة اإلشراف والمالحظة

رئيس لجنة التحكم والضبط

رئيس لجنة المصححين والمراجعة

رئيس لجنة التدقيق

االسم:

االسم:

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

عميد الكلية
االسم:
التوقيع:
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تكليف جلنة فتح املظاريف

الختبارات الفصل الدراسي الثاين لعام مايو 2018
األستاذ الفاضل الدكتور .............................................
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
نظراً للمصلحة العامة ولضمان سري االختبارات على النحو الصحيح فقد مت تكليفكم ابلعمل عضوا بلجنة فتح مظاريف

املهام املطلوبة من اللجنة

األسئلة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

 -1احلضور املبكر قبل بدأ االختبار بنصف ساعة على األقل .

 -2مينع منعا ابات استخدام التليفون احملمول يف الفرتة احملددة لفتح املظاريف وهي ال تتعدى  30دقيقة كحد أقصى.
 -3استالم ملف منوذج فتح املظاريف قبل بداية االختبارات.

 -4استالم نسخة من جدول االختبارات (أو مراجعتها على خزنة األسئلة) .

 -5إحضار ظرف األسئلة من خزنة الكنرتول املركزي بوقت كاف للتجهيز يف املكان املخصص للتوزيع وفقا لنموذج
استالم والتأكد من سالمة املظاريف .

 -6التأكد من سالمة مظاريف األسئلة ومطابقة بياانهتا جلدول االختبارات حبضور أستاذ املقرر ,وفتحها يف وجود أستاذ
املقرر ،وتعبئة احملضر اخلاص بذلك.

 -7إبالغ عميد الكلية رئيس جلنة النظام و املراقبة يف حالة الشك يف  /أو وجود عبث بظروف األسئلة.

 -8توزيع أوراق األسئلة حسب اللجان ،بواسطة أستاذ املقرر ،واليت مت جتهيزها من قبل جلنة التصوير و التغليف.

 -9تسليم ملفات جلان الطالب املخصصة لألسئلة ملشريف الشعب والتوجه لتوزيع االسئلة على املالحظني يف متام
.9:20صباحا والفرتة الثانية  12.20ظهرا.

-10

توزع األسئلة على الطالب يف متام التاسعة والنصف صباحا حسب اجلدول املعتمد .

-12

عدم ترك أوراق أسئلة داخل املظاريف تفوق عدد الطالب املمتحنني.

-11

وضع  5نسخ من األسئلة يف ملفني منفصلني للكنرتول ولوحدة اجلودة.
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محضر
توزيـــــع العمـــل علــى أعضــاء الكنتــــــرول
م

الوظيفة

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

العمـ ـ ــل املكلـ ـ ــف ب ـ ــه

التوقيـ ــع

1
2
3
4
5
6

مدير وحدة الجودة
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جمبع الحقوق محفوظة لكلية اآلداب جامعة بنها

مدير وحدة الجودة
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