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 بادارة االمتحانات كفاءة وعدالة األداءالية 

 مرحلةًالعدادًلالمتحانات:ً:أولًا

  االعززاس عٍ انًشبسكخ فً أعًبل االيزسبَبد فً زبل وخىد أقبسة َدت عهً أي عضى

 وردُجب نهضعف االَسبًَ وَسشي رنك عهً كم ززً انذسخخ انشاثعخ نهجعذ عٍ انشجهخ

أعًبل االيزسبَبد اثزذاء يٍ رصًُى االيزسبٌ انً اخشاء االيزسبٌ انً أعًبل انزصسُر 

 وانًشاخعخ واعطبء انذسخبد انً سصذ انذسخبد واعالٌ انُزبئح.

 .إعذاد انجُبَبد اإلزصبئُخ ثعذد طالة كم يسزىي وكم يقشس 

   قذيىٌ ناليزسبٌ فٍ كم يقشس عهً زذح يٍ واقع كشىف زصش عذد انطالة انزٍَ سُز

 شئىٌ انطالة.

    .ٌإعذاد كشىف رىقُع انطالة انسبضشٍَ ناليزسب 

   نزُظُى العًبل االيزسبٌ )ردهُض كشاسبد االخبثخ وخزًهب ثشعبس َسًم اسى ااالعذاد او

 انكهُخ وسئُس انكُزشول وانفشقخ انذساسُخ(.

  االيزسبٌ.رىخً انعذل واندىدح فً رصًُى 

 اعالو خًُع انطالة عٍ عٍ َظبو انزقىَى وااليزسبٌ سىاء كبٌ َظشَب وشفهُب او عًهُب 

  رىصَع انذسخبد اثُبء رصًُى االيزسبٌ عهً اسئهزه عهً اٌ َكىٌ يعهُب عهً وسقخ

االيزسبٌ ززً َزسًُ نهطالة  فشصخ نزىصَع وقذ االخبثخ نُزسقق عذل ويسبواح وركبفؤ 

 فشص ثٍُ اندًُع.

 مرحلةًأعمالًالمتحانات:ً:نياًاثا 

    ٌسىاء يٍ أعضبء هُئخ  انزذسَس او  انزىاخذ انذائى ثبنهدبٌ طىال فزشح االيزسب

 .انًالزظٍُ

     ٌعذو انسًبذ الٌ طبنت ثبنخشوج ثعذ َصف سبعخ يٍ ثذاَخ االيزسب 

    .انزأكذ يٍ عذو وخىد انًسًىل يع اٌ طبنت داخم انهدبٌ ونى كبٌ يغهقب 

     يشوس سبعخ يٍ ثذء االيزسبٌ َقىو أزذ أعضبء انكُزشول ثسصش انغُبة واسزالو ثعذ

 كشاسبد االخبثخ انضائذح، رسهى ثعذ رنك انً سئُس انكُزشول.

    ٍعذو انسًبذ ألي طبنت ثبنخشوج يٍ االيزسبٌ قجم يضً يذح الرقم عٍ َصف صي

 االيزسبٌ.

     هًُُهب نشئُس انكُزشول.اسزالو كشاسبد االخبثخ يٍ انسبدح انًالزظٍُ ورس 
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 :رىخً انقخ وانعذل واالَضجبط فً اعًبل االيزسبَبد 

 .ٌرىفُش االَضجبط ثزىفُش انهذوء وانُظبو فً خهسخ االيزسب 

 .يعبقجخ زبالد انغش ززً رعكس يسزىَبد انطالة انسقُقُخ 

 مرحلةًالرصدًواعدادًالنتيجة:ً:ثالثاًا

  ٍُونُس فقظ االعزًبد عهً ًَىرج االخبثخ .اسُبد اعًبل انزصسُر نهًؤرًٍُُ وانًؤهه 

  ًانزضاو انذقخ فً انزصسُر وانًشاخعخ ورنك ثبخشاء يشاخعخ اونً وثبَُخ وثبنثخ عه

 كشاسبد االخبثخ.

  تبدأ عممية رصد الدرجات بمجرد وصول أعداد كافية من كراسات االجابة بعد
 تصحيحيا.

   ًجميع جزيئات االسئمة وجمعكراسات االجابة من الداخل لمتأكد من تصحيح مراجعة
ًدرجات االسئمة ومطابقتيا لمدرجة الكمية المثبتة عمى غالف كراسة االجابة، كما تقوم
ًبمراجعة الجمع الخارجي والتأكد من استيفاء توقيعات جميع أعضاء لجنة التصحيح لكل

 مقرر.

 نة.ال يجوز أن ينفرد بالرصد أو العمميات المتصمة بو عضو واحد من أعضاء المج 

     ينبغي مرعاة الدقة التامة في كل عمميات الرصد وضرورة مراجعة كل عممية بعد
ابتداء من الرصد واثبات المالحظات الخاصة باالعذار، كما يراعى استيفاء  اجرائيا

 اعضاء المجنة ورئيسيا عمى كل كشق من كشوف الرصد قبل اعتمادىا. توقيعات

  ميات الرصد، وعدم اذاعة او تبميغ اية نتيجة قبلة السرية التامة أثناء عممرعاينبغي 
 اعتمادىا واعالنيا بصفة رسمية.

   بيوتر العداد احصائية بعدد يقوم الكنترول اليدوى بتسميم كشوف الرصد الى كنترول الكم
 ب المتقدمين لالمتحان وعدد الناجحيين حسب تقديراتيم العامة وعدد المتخمفيينالطال

 .ىذه االرقام الى نسب مئوية وعدد الراسبين وتحويل
    تطبق قواعد التيسير أو ما تقرره لجان الممتحنين فى الكنترول اليدوى اوكنترول

 .كل عمى حدة  الكمبيوتر

  يتم طباعة كشف الدرجات الطالب المفصل لكل مقرر والذي يحتوي عمى درجات 
 العممي والشفوي والنظري، وذلك تمييدًا لعممية المراجعة.

     كنترول الكمبيوتر مرتين عمى األقل ثم بعد ذلك المراجعة بين الكنترول اليدوى او تتم
 الطرفين عمى كشوف الرصد تمييدا العتمادىا. يوقع
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  اثالغ كم انطالة ثُزبئح انزقُُى ورنك نزقذَى انزسفُض انالصو نالسزًشاس سىاء نهطالة

 انًزًُضٍَ او انًزعثشٍَ.

 عًبل االيزسبَبد ززً اعالٌ انُزبئح.يشاعبح انسشَخ انزبيخ فً خًُع ا 

  وضع َظبو يعهٍ نزهقً انزظهًبد وفسصهب ورصسُر االخطبء انزً َزى اكزشبفهب 

 :مرحلةًاعالنًالنتائج

          تعمن نتائج الكمية لجميع الفرق عمى موقع الكمية االلكتروني تحت اشراف
تسجيل، وال تعمن النتائج اال بعد التعميم والطالب ًاالستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون

اعتمادىا رسميا من االستاذ الدكتور/ عميد الكمية بالنسبة لسنوات النقل ومن السيد 
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالنسبة لمسنوات النيائية

 


