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 يرأس وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الكنترول العام. و االمتحان لجان ةيرأس عميد الكلي ❖

 شرافال   أعمالسناد  إ الكلية  ولعميد  سير العمل بها    علىشراف  وال   لجانبتشكيل ال   الكلية يقوم عميد   ❖

 . والطالب التعليملشئون  الكليةوكيل الكنتروالت ل على

التحريرية أو االشتراك في  ❖ التدريس أن يشترك في وضع أسئلة االمتحانات  يمتنع على عضو هيئة 

الدرجات والكنترول، إذا كان من بين االمتحانات العملية أو الشفهية، أو لجان النظام والمراقبة ورصد 

 المتقدمين لالمتحان أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة. 

التنسيق مع الدارة   ❖ للتواجد بالكلية طوال  يتم  القانونية بالجامعة لتكليف أحد المحامين  العامة للشئون 

 فترة انعقاد االمتحان لتولى مسئولية أعمال التحقيقات.  

وممرض ❖ واحد  طبيب  لتكليف  الطبية  للشئون  العامة  الدارة  مع  التنسيق  فترات   يتم  من  فترة  بكل 

 االمتحان.

 متحانات لجنة االشراف التنفيذي على أعمال اال 

وعضوية الوكالء ورؤساء   تشكل لجنة االشراف التنفيذي على أعمال االمتحانات برئاسة عميد الكلية ❖

 القسام العلمية وتتولى المهام اآلتية: 

 والشفهية.العملية والتطبيقية إعداد الجداول الخاصة باالمتحانات  •

 العملية والتطبيقية والشفهية. اقتراح القواعد والضوابط المنظمة لجراء االختبارات  •

و • والشفهية  والتطبيقية  العملية  االختبارات  لجان  تشكيل  االختباراتاقتراح  تنفيذ  في    متابعة 

 المواعيد المعتمدة. 

 . العملية والتطبيقية والشفهيةاالشراف على إعداد المعامل والقاعات التي تنفذ فيها االختبارات   •

،  العملية والتطبيقية والشفهية ية بعد االنتهاء من االختبارات متابعة إعداد قوائم الدرجات النهائ •

 . ومتابعة تزويد الكنتروالت بهذه القوائم

والكنتروالت االمتحاناتسير  أعماللوائح وأليات تنظيم   

 

االمتحانات لجانتشكيل  -1  
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 تشكيل لجان الكنترول ورصد الدرجات 

 عضاء هيئة التدريسأمكونة من السادة    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لجان  أو  الكليةيشكل عميد   ❖

  ة كل لجنتكون    أن  على  أو مستوى دراسي،  ةالكنترول لكل فرق  أعمالللقيام ب  مدرسين المساعدينوال

فراد لكل أربع  أاللجنة عن  ال يقل عدد هذه  أ  علىعضاء الكنترول  أرئيس الكنترول ونائباً له و مكونة من  

، القلويزيد عدد أعضاء الكنترول تبعاً لعدد طالب الفرقة بواقع عضو واحد لكل مئة طالب على  فرقة  

 .، ولجنة خاصة بأعمال الجودة واالعتمادخاصة بالقياس والتقويم ةلى لجنإبالضافة 

هيئة  ❖ أعضاء  وثالثة  والطالب،  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  برئاسة  التراكمي  المجموع  لجنة  تشكل 

تدريس، ورئيس قسم شئون الطالب، وموظف شئون الطالب المختص بالفرقة الخامسة، وعضو من  

 الدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة. 

 تشكيل لجان التنظيم وإعداد أعمال االمتحان 

، ويتم تشكيل لجنة لكل فرقة الموظفين بالكلية  السادةمن    االمتحان  أعمالعداد  إالتنظيم و   لجانتشكل   ❖

الفرقة بشئون دراسية بواقع عضو واحد لكل مئة وخمسين طالباً وبحد أدنى ثالثة أعضاء أحدهم مسئول  

عضواً على مستوى الكلية بالكامل، ويضم للجنة العداد على مستوى الكلية،    25الطالب، وبحد أقصى  

أمين الكلية، ورئيس قسم شئون الطالب، والمعاون الداري، ويرأس اللجنة وكيل الكلية لشئون التعليم  

 والطالب. 

 تشكيل لجان وضع أسئلة وتصحيح االمتحان 

( بحد  4( بحد أدنى وعدد )2لكل مقرر مكونة من عدد )  وتصحيح االمتحان  وضع أسئلةتشكل لجان   ❖

على قرار مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص، ويتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة  أقصى بناءً 

كانوا   بالتدريس، حتى لو  القائمين  العضاء  بينهم  يكون من  أن  المكان، على  بقدر  بالكلية  التدريس 

 نتدبين، ولعميد الكلية في حالة االستعجال، اختيار أعضاء اللجنة. م

 تشكيل لجان االمتحانات الشفهية  

هيئة   ❖ بأعضاء  االستعانة  ويجوز  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الشفهية  االمتحانات  لجان  تشكل 

تدريس  ( عضو هيئة  2تدريس من الجامعات الخرى، وتتشكل كل جلسة امتحانات شفهية من عدد )

 بحد أدني، وأربعة أعضاء هيئة تدريس بحد أقصى، ويتم امتحان خمسة طالب بكل جلسة. 

 تشكيل لجان المالحظة والمراقبة  

 المراقب هو أحد أعضاء الهيئة المعاونة، المالحظ هو أحد أعضاء الجهاز الداري. ❖
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لكل   ❖ المالحظة والمراقبة بمعدل عضو واحد  لجان  يقل عدد    25تشكل  أال  بشرط  طالب على القل، 

هيئة   أعضاء  بين  من  الواحدة عن عضوين  القاعة  في  أو  أو    التدريس،المالحظين  المعاونة،  الهيئة 

 الكلية، أو الجامعة. الجهاز الداري ب

الخاصة بالمدرسين   لوضع جدول المراقبات  التدريس أحد أعضاء هيئة  يخول الرئيس العام للكنترول   ❖

 ، ويخول أمين الكلية لوضع جدول المالحظة الخاص بأعضاء الجهاز الداري. المساعدين والمعيدين

 : جدول المراقبة والمالحظةواضع  من قبل تياآل يراعى  ❖

الخاصة  ومراعة الظروف    والمالحظين  التوزيع العادل في عدد اللجان بين السادة المراقبين •

 .االمتحانحدود الممكن والذي ال يخل بانتظام سير  فيبهم 

 كل لجنة.  فيوضع مراقب على االقل  •

 .طارئة  اعذار  أيتحسباً لحدوث    االمتحانوضع عدد كاف المراقبين احتياطيا كل يوم من ايام   •

 أو مالحظ.  يتم تحديد اليوم وتاريخ ومكان ورقم اللجنة لكل مراقب •

هذا   • اعتماد  علىيتم  توزيعه  قبل  للكنترول  العام  الرئيس  من  المراقبين   الجدول    السادة 

 .وعلى الكنتروالت والمالحظين

 .صورة ورقية مع ضرورة توقيعه بالعلم واالستالمومالحظ يتم اعطاء كل مراقب  •

 والمالحظين.  يتم تزويد كل كنترول بصورة معتمدة من توزيع اللجان على المراقبين •

)الموظفين(    ن )المدرسين المساعدين والمعيدين( وكذلك جميع المالحظينيقوم جميع المراقبي •

 .بالتوقيع داخل الكنترول بالحضور واالنصراف من اللجنة

فقط وذلك    القهري حالة العذر    فييتم التبديل بين المراقبين من المدرسين المساعدين والمعيدين   •

ميعاد اللجنة المراد    ئيس الكنترول قبلالتبديل بطلب الى السيد ر  فيمن خالل أن يتقدم الراغب  

 .ساعة على االقل 24تبديلها ب 

 

 

 

 باالمتحانات. وتنظيم المدرجات والقاعات الخاصة  االمتحانسير  أعمالتنظيم   ❖

 .الالزمة  الجابةراق ووحصر عدد ال  االمتحاناتل اواعداد جد ❖

 .االمتحاناعداد كشوف بأسماء الطالب المسموح لهم بأداء   ❖

 االمتحاناتتنظيم واعداد  مهام لجنة -2
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منهم بكل    ثالثاالقل    على حيث يتواجد    االمتحانات  لجان  على(  الموظفينالمالحظين )  السادةتوزيع   ❖

 .لجنة

 .لهم  المحددةهم لجانالمالحظين في  السادةمتابعه حضور  ❖

 .االمتحاناتهم قبل بدء  لجانماكن أالمالحظين و السادةجميع الكنتروالت بأسماء   غ ابال ❖

 .االمتحاناتالطالب المتخلفين عن  لحصر أعداد لجانال علىالمرور  ❖

 .لجانالطالب داخل ال بأماكنبالطالب ولصقها  الخاصةرقام الجلوس  أالقيام بعمل  ❖

 .لدى شئون الطالب عند الحاجة اليها ةرقام الجلوس تكون موجودأمن  ةعمل نسخه بديل ❖

بالحضور   ❖ الطالب  فيها  يوقع  كشوف  ال  واالنصرافتجهيز  تجهي  لجانداخل   كشوف   زوكذلك 

كل فرقة دراسية  )المرايا( وتقدم هذه الكشوف لرئيس كنترول    لجنةوعدد الطالب بكل    لجانتوزيع ال

 .كاف تبوق  االمتحاناتقبل 

 

 

 

 .جميع الصالحيات داخل الكنترول لتنظيم عملية سير االمتحانكل فرقة دراسية لرئيس كنترول  ❖

 . اعضاء الكنترول جميع علىالكنترول  أعمالتوزيع  ❖

 .الكنترول أعمال هاءنل  زمنيعضاء الكنترول بالعلم مع وضع خطة عمل داخلية وجدول أتوقيع   ❖

لت  ❖ الكاملة  ه بالسرية التامأعمالحاطة  إمقر الكنترول ومين  أاتخاذ كافة االحتياطات الالزمة   والمان 

الط  ص وبوجه خا اليغير    خص ش  أي  أوب  اليمنع دخول  يمنع وجود  مقر    مختص  الكنترول كما 

 .الطالب بجوارها

الورقية:   ❖ االمتحانات  أغلفةالقيام  فيما يخص  االجابة    باستالم  قبل موعد   المطلوبة  بالعدادكراسات 

االغلفة المختومة مع مراعاة الدقة الشديدة    رئيس لجنة امتحان كل مقررتسليم  و  كاف   تبوق  االمتحان

 م الكنترول.اختأب غلفة مختومة أي أفقد   يتم حتى ال  لألغلفةالتسليم والتسلم  في

من وحدة    فيما يخص امتحانات التصحيح اآللي: القيام باستالم أوراق الجابة الخاصة بالتصحيح اآللي  ❖

بالعداد المطلوبة قبل موعد االمتحان بوقت كاف وختمها بختم المادة وختم التاريخ   القياس والتقويم

 .الخاص بكل مقرر

، وتسليم  كاف  تبوق  االمتحاناالسئلة قبل ميعاد    راقأويم  لبتسرئيس لجنة امتحان كل مقرر  مطالبة    ❖

 نفس يوم انعقاد االمتحان. في موقع محدد عليه الفاكتور، ونموذج الجابة 

رئيس الكنترول مهام -3  
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ال حيث   امين مغلق جيداً  مكان  في  باالمتحانراق االسئلة واالجابة بعد تسلمها وكل ما يتعلق  أوحفظ   ❖

 الحد الوصول اليه.  يتسنى

عملي( من القسم المختص وموقع من السيد الدكتور    –شفوي    –  أعمال سنةاستالم كشف الدرجات ) ❖

رئيس القسم، وذلك في وقت ال يتجاوز يومان بعد يوم امتحان المادة، والتأكد من أن قائمة الطالب  

 .مطابقة للقائمة المسلمة من شئون الطالب

الكنترول وجميع   ❖ السيد رئيس  الكنترول يوم  أيتواجد  بدأ    االمتحانعضاء   تبوق  االمتحان  نلجاقبل 

وتجهيز كشوف الحضور بكل لجنة    ةالخاص  السئلةلترتيب أظرف  ساعة(    فكاف )على االقل نص

 المالحظين والمراقبين. ة  راق من السادوم ال لوتس  وكشف تسليم البوالغياب للط 

  لجانال  وتسلم  وكشف تسليمياب الطالب  غعلى كشوف حضور و   يحتوي لكل مادة   ملف خاص عمل    ❖

 )المرايا(. المعد من قبل شئون الطالب   وعدد الطالب بكل لجنة عددهمو لجانتوزيع ال فوكش

الكنترول   عضاءأطريق السادة    عن  أوعن طريق مباشر    االمتحانومتابعة سير عملية    لجانتفقد ال  ❖

 .لجانداخل ال  ثتحد أنمشكلة من الممكن  أيوحل 

لشروع ا  أو بالنظام  خالل  إ  أوي غش  أومنع    االمتحان  ة عملي  لحسن سير  الالزمة  التعليماتاصدار    ❖

 فيهما.

 توزيع السادة أعضاء الكنترول للعمل كرؤساء لجان على لجان االمتحان المختلفة.  ❖

االقل وطوال    على  بربع ساعة  االمتحانقبل بدء    لجانعضاء لجنة المراقبة داخل الأالتحقق من وجود    ❖

  القهري حالة العذر    في   ال إمغادرة اللجنة    ن أو المالحظينمن المراقبي  ليحال    بأييجوز    مدته وال 

 . يقدره رئيس الكنترول وبتصريح كتابى منه  الذي

 

 

 

 .رئيس الكنترول فى كل مهامه داخل الكنترول المذكورة سابقاً مساعدة  ❖

- )اسم الكنترول عليهامطبوع  بأختامأو أوراق الجابة الخاصة بالتصحيح اآللي ختم كراسات االجابة  ❖

 .التاريخ(  - المادةسم ا

 ء الكنترولمهام اعضا -4
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المختومة   ❖ د  بحيث تتناسب مع عدأو أوراق الجابة الخاصة بالتصحيح اآللي  تقسيم كراسات االجابة 

المظاريف المخصصة لها وحفظها   ادارجها في  الدوالب المخصص    مكان  فيالطالب فى كل لجنة 

 .االمتحانحتى يوم   للفرقة بالكنترول

أو أوراق الجابة الخاصة   يقتصر دور السادة المدرسين المساعدين على مرحلة ختم كراسات الجابة ❖

وال يحق لهم المشاركة في أعمال رصد الدرجات    وتقسيمها على المظاريف المخصصة  بالتصحيح اآللي

 . أو رئاسة اللجان االمتحانية

بداية االمتحان بزمن قدره   ❖ الكنترول قبل  دقيقة على القل، واستالم أوراق السئلة    30التواجد بمقر 

 والجابة، والتوجه بها الى مقر لجنة االمتحان.

رك اللجنة طوال فترة االمتحان، إال بالتنسيق مع  يرأس كل عضو كنترول لجنة امتحانية، ويلتزم بعدم ت ❖

 رئيس الكنترول وتوفير بديل.

استالم أوراق االجابة وكشوف الحضور والغياب بمقر الكنترول مع التوقيع في كشف التسليم والتسلم   ❖

 .وتوقيع السادة المالحظين

اللجنة ومطابقته مع كشف استالم أوراق الجابة والسئلة بعد انتهاء االمتحان، ومراجعة عددها في   ❖

 التوقيعات، ثم التوجه إلى مقر الكنترول وتسليمها لرئيس الكنترول.

رئيس  ❖ إبالغ  يتم  حالة  أي  حال ضبط  وفي  والشغب،  الغش  حاالت  ومنع  اللجنة  داخل  النظام  حفظ 

 الكنترول ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، التخاذ الجراءات القانونية. 

خل اللجنة على السادة المراقبون أعضاء الهيئة المعاونة، والسادة المالحظون أعضاء توزيع المهام دا ❖

الجهاز الداري، وحصر حضورهم، وعدم خروجهم من اللجنة االمتحانية وتقديم مذكرة بذلك لرئيس  

 الكنترول.

   في حالة االمتحانات الورقية:

o   الجزء  أوتجهيز بثني  وذلك  سريتها  يكفل  بما  للتصحيح  المادة  لستاذ  لتسليمها  االجابة  راق 

المخصص لكتبة االسم ورقم الجلوس ولصقه بالصمغ ثم مراجعة كراسات االجابة مرة اخرى  

 .أي كراسة بدون لصق ونسيانللتحقق من عدم السهو 

o  ثر نتيجة الضغط بالكتابة والذي  ه عند كتابة الطالب السمه ورقم جلوسه لم يترك أأنالتأكد من

 .عن طريقة يمكن التعرف على ورقة الطالب من خالله ولذلك يجر طمس هذا االثر

o   مظاريف الي  أوتسليم  االجابة  المقررراق  امتحان  لجنة  ايصال   رئيس  بالتوقيع على  ويقوم 

زوجية،   أوراق ونوعيتها من حيث كونها فردية  وراق االجابة موضحاً به عدد ال أوباستالم  
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من السادة المصححين   ةراق االجابة مصححة وموقعأويتم تسليم    أنوكذلك التنبيه على سيادته  

 .في خالل فترة زمنية ال تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسلمً 

o  في مع مراعاة الدقة  رئيس لجنة امتحان المقرر راق االجابة المختومة والمصححة منأوتسلم  

عدها ومراجعتها من الداخل للتأكد من تصحيح كافة االسئلة وتسليم استاذ المادة االيصال الموقع 

 .عليه

o   فك االرقام السرية بعد التأكد من سالمتها والتأكد من ترتيبها بشكل صحيح ثم مراجعة جمع

وجود   حالة  وفى  الخارج،  من  االجابة  ورقة  على  الموجودة  يتم  الدرجات  الجمع  في  خطأ 

 ورصد الدرجات بكشف رصد الدرجات. تصحيحه من قبل رئيس الكنترول

   :التصحيح اآلليفي حالة امتحانات 

o ببرنامج التصحيح  راق االجابة المعدة لذلك  أو  بتصحيح  قوم أحد أعضاء الكنترول المختص ي

 أعضاء الوحدة. ة وذلك في وجود أجد وحدة القياس والتقويم بالكلياآللي الموجود ب

o  رصد درجات النظري من على ورقة االجابة في كشوف رصد الدرجات ويعتمد في الرصد

لتالفى أي خطأ ممكن   ثانيةعلى اسم الطالب وليس على رقم الجلوس ويتم مراجعة الرصد مرة  

بالكتابة على كشف   أوسهو محتمل. ويوقع كال من قام بالرصد سواًء بالمالء    أويحدث    أن

 .الرصد

يتم تشكيل فريق من نفس اعضاء الكنترول للمراجعة للمرة االخيرة على البرنامج والتأكد من صحة  ❖

 .كتابة الدرجات لكل طالب

لورقية وتوقيع اعضاء الكنترول يتم مراجعتها من النسخة ا أنال يعتمد رئيس الكنترول النتيجة اال بعد   ❖

 .بالرصد والمراجعة واالدخال عليها

 تقديم التظلمات والبت فيها.تعتمد النتيجة بشكل نهائي بعد انتهاء  ❖

كافة خطوات أعمال االمتحان بدءاً من تجهيز أوراق الجابة ونهاية بتجهيز النسخة النهائية المعتمدة   ❖

 النموذج المخصص والتوقيع عليه واالحتفاظ به في الكنترول.للنتيجة، يتم تسجيلها في 

 تسليم كشوف النتيجة النهائية المعتمدة الى شئون الطالب.يتم  ❖

بعد انتهاء كافة اعمال االمتحان يتم حفظ كافة أوراق الجابة في الكنترول المركزي، ويتم االحتفاظ   ❖

 بعدد من أوراق السئلة ونموذج الجابة. 

   خة من أوراق السئلة الى وحدة ضمان الجودة بالكلية ووحدة القياس والتقويم.يتم تسليم نس ❖
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 يتولى السادة أعضاء هيئة التدريس أعضاء الكنترول المختص، مسئولية رئيس اللجنة  ❖

المالحظين   ❖ هم  الموظفين  والسادة  لها  والمراقب  اللجنة  عن  المسؤل  هو  والمعيد  المساعد  المدرس 

 .لرئيس اللجنة والمعاونين

 ومنع  االمتحانعملية  داخل اللجنة للطالب لحسن سير    الالزمة  التعليمات   بإصداريقوم رئيس اللجنة   ❖

 .الشروع فيهما  أواخالل بالنظام  أوي غش أ

راق ومنع  وودورات المياه الملحقة بها من الكتب وال   االمتحانالتحقق من خلو قاعة  يقوم رئيس اللجنة ب ❖

 االمتحان لى قاعة  أو أي أجهزة الكترونية أخرى إالمحمولة    فالهواتاليها وكذلك منع دخول    دخولها

 ت مغلقة. ناك نإحتى و

ال  ❖ بفتح مظروف  اللجنة  المغلق وعد  يقوم رئيس  الكنترول وابأوسئلة  داخل  االسئلة  رئيس الغ  راق 

نق فى حالة وجود  فوراً  له هأو  في  ص الكنترول  ليكمل  االسئلة  النقذراق  ثم يقومص ا  اللجنة    .  رئيس 

الط   اليراق االسئلة  أوبتسليم   لتوزيعها على  المالحظين  الزائد منها    ب ويقومالالسادة  بالتحفظ على 

 .جهة اخرى يل لتسليمها بعد ذلك الى الكنترول وليس 

كشوف الحضور   في  الطالبمن توقيع    االمتحانمتابعة كافة االجراءات داخل لجنة  يقوم رئيس اللجنة ب ❖

المكلفين   عمالاللجنة بال   مالحظيالمراقبين وواالشراف على قيام    االمتحانسير لجنة    وانتظام  والغياب

 مره أه ورفع  لداء عمأ  فيمالحظ يقصر    أياستبعاد   إمكانيةمع    االمتحانبه نظام   يقتضيلما    بها طبقا

 بب. مس كتابيلرئيس الكنترول بتقرير 

راق االجابة من كتابة االسم ورقم الجلوس  أو   بياناتالتنبيه على الطالب الستيفاء  يقوم رئيس اللجنة ب ❖

لهم  الماكن    في الجلوس على ورقة   فيالمخصصة  االسم ورقم  كتابة  التنبيه على  ورقة االجابة مع 

 .جابة للطالبويقوم بالتوقيع على ورق ال  ،عليهاخرى أمعلومات   أيوعدم كتابة  السئلة 

  عليها  صالحة ويوقعالغير  حالة عدم صالحيتها مع الغاء الكراسة فيجواز تغير كراسة اجابة الطالب  ❖

 .رئيس اللجنة

الكنترول   وبعد الرجوع الى رئيس  الظروفيق  ضا  فيال  إجابة اضافية  إ ال يحق للطالب طلب كراسة   ❖

اسئلة لم يجاب    ومازال هناك  ىلوال   هرئيس اللجنة من امتالء كراست  يتأكد  أنوال يكون هذا اال بعد  

الطالب    أنمن    والتأكدلى  وال   للكراسة  الثانيةوتدبيس الكراسة    بإرفاقحينئذ يقوم رئيس اللجنة    بعد،عنها  

 المراقبة  لجان -5
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المالحظات ويتم ابالغ    في وتدون    عليها  ويوقع رئيس اللجنة  الثانيةعلى الكراسة    بياناتهقد قام باستيفاء  

 .راق االجابةأو تسليمرئيس الكنترول بها عند 

بدخول   طالب  يالمالحظين لبطاقات التعريف الخاصة بالطالب وعدم السماح ل   السادةالتحقق من جمع   ❖

الطالب يتم استدعاء   اثبات للشخصية مع أيالتحقق من شخصيته وفى حالة عدم وجود   بدون االمتحان

 .عليهموظفي شئون الطالب للتعرف  أحد

  كتابي  ذنإمن رباع ساعة اال ب أكثربعد بدء اللجنة بزمن  االمتحانمنع اى طالب من الدخول الى لجنة   ❖

التجمع بالقرب من   وخرجوا من اللجنة من  االمتحانرول وكذلك منع الطالب الذين ادوا  تمن رئيس الكن

 .االمتحانلجنة 

  الحاسبة   كاللة أدوات    أيراق وعدم تناقلهم للمعلومات عن طريق  أو  بأية  باالستعانةعدم السماح للطالب   ❖

 .ما شابه ذلك أو المسطرة أو

أي  والتأكد من عدم وجود أي سماعات او ساعات اليكترونية او  الموبايل،عدم السماح للطالب بحيازة  ❖

 اليكترونية أخرى.  وسيلة

مميزة   مةعال  أيمن عدم وجود    والتأكدورقة االجابة    فيعدم السماح للطالب بالكتابة باللون االحمر   ❖

 ص المخص  المكان  معلومات على  أيى عدم كتابة  لوالتنبيه على الطالب ع  لبطا  ليعلى ورقة االجابة  

 .من االسم ورقم الجلوس البياناتلكتابة  

الغ ❖ بواقعة  تقرير  فيها    أو  ش اعداد  بنظام    أوالشروع  الش  االمتحاناالخالل  يوقعهغب )حالة  رئيس    ( 

للتحقيق    بالطال  بإخراج  مرأي  والذيالواقعه ليتسنى عرضه على عميد الكلية    بطالكنترول ومن قام بض

 .معه فى الواقعة تمهيداً التخاذ القرار الالزم طبقاً للحالة

اللجنة   ❖ تغي  أولرئيس  المالحظين  المحافظة   إذاجنة  لال  في  البط   أي  مكان  رالسادة  ذلك   اقتضى 

 .من وجهة نظره االمتحانعلى نظام 

من التأكد  المالحظين وبعد    أحد السماح للطالب عند االقتضاء بالتوجه الى دورة المياه تحت مالحظة   ❖

 .وتفتيش دورة المياه مسبقاً  ءشي أييحمل معه  الطالب ال  أن

خروجهم من   وكذلك منع  لالمتحانقبل منتصف الوقت المحدد   االمتحانمنع خروج الطالب من لجنة   ❖

كراسات االجابة ورد بطاقات   بربع ساعة حتى يتمكن المالحظين من استالم االمتحاناللجة قبل نهاية 

 .التعريف للطالب
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حالة عدم    من هذا القبيل لعالجه وفى  شيء  أي   أو طالب بتعب    أي استدعاء الطبيب المختص عند شعور   ❖

استكمال   ويوقع    االمتحانالقدرة على  المريض  الطالب  بحالة  تقرر  بكتابة  الطبيب  ويسلم    عليهيقوم 

 .التقرير لرئيس الكنترول لرفعه الى عميد الكلية التخاذ الالزم

وكذلك تسلم    االمتحانراق االجابة من السادة المالحظين والتاكد من عددهم وترتيبهم عند نهاية  أوتسلم   ❖

 .االمتحانطالب المتخلفة عن كشوف الحضور والغياب للطالب وكشف مجمع لل 

مستعمل  ال راق االسئلة الزائد غيرأوراق االجابة وكشوف الحضور والغياب للكنترول وكذلك أوتسليم   ❖

 .االغلفة المختومة بخاتم الكنترول بإعدامليقوم رئيس الكنترول 

من ينوب    أواذن من رئيس الكنترول    مغادرة اللجنة بدون  أوالمراقبين بدون عذر   أحدياب غحالة    في ❖

اعضاء الكنترول وترفع لعميد الكلية التخاذ االجراء   رئيس الكنترول الحق بعمل مذكرة موقعة منلعنه ف

 .الالزم حيال ذلك

وال  على ❖ المعيدين  بالدراسات  مالسادة  المقيدين  المساعدين    االمتحانات   جداولاحضار    العليا درسين 

  لي ا  الجداولسلم  ت  أن على    االمتحانالى يوم    بالضافة  فرغ يسمح لهم بيومين ت  أنالخاصة بهم على  

 .كاف تالمراقبات بوق والطالب قبل وضع جدول التعليموكيل الكلية لشئون 

للمراقبة  الكلية بتشكيل لجنة    من قبل مجلس الكلية يقوم عميد  عليهاالخاصة الموافق    لجانحاالت ال   في ❖

 .ومالحظ على االقل بمراق مكونة من

 يجب على السادة المراقبون والمالحظون:  ❖

o  دقيقة على القل، والتأكد من  15التواجد داخل مقر اللجنة قبل موعد االمتحان بزمن قدره

 .عدم دخول أي طالب لمقر اللجنة بدون إثبات الشخصية

o  المخصصة لهم طبقاً للقوائم المعلنةالتأكد من جلوس الطالب في الماكن. 

o   التنسيق مع السيد الدكتور رئيس اللجنة في توزيع أوراق السئلة وأوراق الجابة واستالمها

 .، وتنفيذ كافة التعليماتاالمتحانبعد انتهاء 

o على أوراق إجابة الطالب بعد مراجعة بيانات الطالب ببيانات   السادة المراقبون توقيع

 .معيالكارنيه الجا
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 نماذج األوراق والمستندات المستخدمة 

 في أعمال االمتحانات 

 


