آنـــٍـــــــت
وحدة اجلداول اندزاسٍت واالختببزاث
كلوظىالطلومىواآلدابىبصامطظى

زئٍست وحدة اجلداول واالختببزاث

عًٍدة انكهٍت

أ .عبري حمًد عًري

د .عبئشت عهً عسٌشً

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

انسؤٌت وانسسبنت واألهداف
انشؤٚت:
االستقبء فٗ أداء األػًبل انًكهفت بٓب ٔحذة االختببساث ٔانجذأل بًب ٚضًٍ اَتظبو
سٛش انؼًهٛت انتؼهًٛٛتٔ ،انتًٛز بجٕدتٓب.
انشســبلة :
تحقٛق انتًٛز ػهٗ اسس ػهًٛت يٍ خالل انقٛبو ببنًٓبو ٔاألَشطت انًكهفت بٓب يٍ
قبم ئداسة انكهٛت بًب ٚسٓى ف ٙتٕفٛش بٛئت تؼهًٛٛت راث ْذف ٔ سؤٚت ٔاضحت تتًتغ
بتطبٛق يؼبٛٚش انجٕدة.
األْــــذاف:
 انًشبسكت ف ٙتُفٛز انخطظ انتطٕٚشٚت ف ٙقطبع انشإٌٔ انتؼهًٛٛت بًب
ٚحقق سؤٚت ٔسسبنت انكهٛت.
• اَتظبو سٛش انؼًم ٔاالختببساث انفصهٛت ٔانُٓبئٛت ببنكهٛت .
• االتسبو ببنًٕضٕػٛت ٔانشفبفٛت نتحقٛق جٕدة االختببساث .
• انٕقٕف ػهٗ يشبكم ٔيقتشحبث انطبنببث فًٛب ٚتؼهق بجذأل
انذساست ٔاالختببساث ٔتقذٚى انحهٕل نٓب.
• ئتبحت انًؼهٕيبث نًستفٛذ٘ انؼًهٛت انتؼهًٛٛت يٍ أػضبء ْٛئت
انتذسٚس ٔانطبنببث.
 اآلليات المتبعة لسير وحدة الجداول واالختبارات:
تٓذف آنٛت االختببساث ٔانجذأل ػهٗ أًْٛت تحقٛق انُتبئج انت ٙتتشتب ػهٓٛب ػذِ
ضٕابظ ٔيٓبو َسؼٗ يٍ خالنّ ئنٗ انٕصٕل ئنٗ أداء ٔيستٕٖ ػبل بًٕجبّ َهتزو
بًؼبٛٚش انجٕدة ٔنتحقٛق كبفت انششٔط انًتشتبت ػهٓٛبٔ ،تٕضٛح دٔس يُسٕببث
انكهٛت بذاٚت يٍ ػًٛذة انكهٛت ٔانٕكٛالث ئنٗ أػضبء ْٛئت انتذسٚس ٔانًٕظفبث (يٍ
يشاقببث ٔئداسٚبث)

وحدة اعداد اجلداول اندزاسٍت واالختببزاث .
 مهامىلجانىوحدةىالجداولىالدراديةىواالختباراتىى
أٔال – انجذأل انذساسٛت:
• انتٕاصم يغ يُسق ٙاألقسبيإلػذاد انجذأل انذساسٛت .
• ئػذاد انجذأل انذساسٛت ٔتحذٚذ يٕاػٛذ انًقشساث ٔانقبػبث انذساسٛت نجًٛغ
انشؼب ثى سبظ انشؼب بجًٛغ انًستٕٚبث ببنُظبو االكبد ًٙٚبأسًبء أػضبء ْٛئت
انتذسٚس ٔاػالَٓب نهطبنببث .
• اعذاد انجذاول انذراسيخ نهفصهيٍ األول وانثبَي وانفصم انصيفي إٌ وجذ
• ئدخبل انجذأل انذساسٛت ػهٗ انُظبو األكبد.ًٙٚ
• انتٕاصم يغ سؤسبء األقسبيهتؼبئت جذأل أػضبء ْٛئت انتذسٚس بكم قسى.
• يتببؼت انجذأل انذساسٛت ألػضبء ْٛئت انتذسٚسٔ ،يذٖ يطببقتٓب يغ انخطت
انزيُٛت نهكهٛتٔ ،اجشاءانتؼذٚالث.
•انزأكذيٍ رُبست عذد طبنجبد انشعجخ يع سعخ انقبعخ انًسجهخ .
• ئػالو انطبنببث بكم يب ٚتؼهق ببنجذأل انذساسٛت ػٍ طشٚق انهٕحبث اإلػالَٛت
انًخصصت ،ببإلضبفت ئنٗ يٕقغ انكهٛت.
• ئػذاد تقشٚش ػٍ انسهبٛبث ف ٙانجذأل انذساسٛت ٔٔ ،ضغ يقتشحبث انتحسٍٛ


رشكيم انًرشذاد األكبديًيبد نهًسزىيبد انذراسيخ نكم األقسبو .

ثبَٛب  -االختببساث:
• استطالع يبذئٜ ٙساء انطبنببث حٕل جذأل االختببساث انُٓبئٛت.
• انتٕاصم يغ يُسق ٙاألقسبيهجًغ انبٛبَبث ٔانًؼهٕيبث حٕل أػذاد انطبنببث
انًسجه ٍٛنكم شؼبت يغ تحذٚذ انطبنببث انًحشٔواث .

• ئػذاد جذأل االختببساث انُٓبئٛت ٔ ،تحذٚذ انقبػبث بًب ٚتُبسب ٔػذد
انطبنببث.
• انتٕاصم يغ أػضبء ْٛئت انتذسٚسهجًغ انُسخت االحتٛبطٛت بؼذ االختببساثيٍ
أسئهت االختببساث نكم شؼبت إلػذاد بُك يٍ االسئهت.
• ئػذاد كشٕف بأسًبء انًشاقببث ٔئػالَٓب نألػضبء ٔاالداسٚبث نهتٕقٛغ ببنؼهى
.
• انًتببؼت انٕٛيٛت نسٛش االختببساث انُٓبئٛت خالل فتشة االختببساثٔ ،ئػذاد
تقشٚش ٕٚي ٙػُٓب يٍ خالل نجُت انسٛش ٔانًتببؼت نالختببساث انُٓبئٛت .
• ئػذاد تقشٚش ػٍ َتبئج االختببساث انُٓبئٛت ٔسفؼٓب ئنٗ سئٛس ٔحذة
االختببساث ٔانجذأل .


اعذاد نجُخ خبصخ نهظروف انطبنجبد انطبرئخ وأعضبء احزيبط نهًراقجخ .



رعًيى انزعهيًبد وانضىاثظ انخبصخ ثبالخزجبراد .



يزبثعخ رىزيع انًراجعبد وانًذققبد عهى األقسبو .



اسزالو انقىائى انُهبئيخ نهذرجبد يٍ األقسبو .



اعذاد رقرير َهبئي نرصد االيزحبَبد ثُسجخ انُجبح وانرسىة نكم يبدح

ٌعتمد
رئٌسة وحدة الجداول

عمٌدة الكلٌة

أ /عبٌر محمد عمٌر

د /عائشة علً عرٌشً

قىاعد جىدة االختببزاث


ولتحقٌق متطلبات الجودة فً االختبارات ٌنبغً ان ٌراعً القسم العلمً
وجمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس القواعد التالٌة:



.االلتزم بمواصفات ورقة االختبار من حٌث:



كفاٌة االسئلة لتقٌس نواتج التعلٌم المتوقعة من المقرر وتلتزم بتوصٌف
المقرر واهدافه.



تنوع االسئلة ما بٌن الموضوعً والمقالً.



طباعة االسئلة بالحاسب االلً ولٌس بحط الٌد مع وضوح الخط بنمط
مناسب.




توزٌع الدرجات على اسئلة االختبار الرئٌسٌة والفرعٌة .
إعداد نموذج لإلجابة موضح علٌة البٌانات التعرٌفٌة للمقرر وتوزٌع
الدرجات على االسئلة وتسلٌمه لرئٌس لجنة االختبارات مع أوراق االجابة
بعد تصحٌحها.



التوقٌع على ورقة االسئلة من استاذ المقرر.



التعزٌز على ورقة االسئلة للطالبات ككلمة تشجعٌه مع تمنٌاتً بالتوفٌق.



تشكٌل اللجان التابعة للجنة االختبارات واعتمادها.



تجهٌز الالفتات التوجٌهٌة للطالبات بؤماكن واضحة أمام لجان االختبار.



إعداد الجدول المبدئً لالختبارات واخذ راي الطالبات فٌه واالحتفاظ به.



تنظٌم لقاء توجٌهً للطالبات بخصوص االختبارات والتعلٌمات واالستعداد
لها واالحتفاظ بكشوف حضور الطالبات لهذا اللقاء.



تنظٌم لقاء توجٌهً لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس واالدارٌات بخصوص
االختبارات وتعلٌمات واالستعداد لها.



اعالن الجدول النهائً قبل موعد االختبار بوقت كاف وفً أماكن بارزه.




تجهٌز لجنة للحاالت الطارئة.
 1تحدٌد مقر االرشاد وتوجٌه الطالبات بخصوص االختبارات وتخصٌص
مسئوله للرد على استفساراتهم.



إعداد نموذج لتوقٌع المراقبات ومشرفات القاعة بحضور االختبار.



تجهٌز أماكن االختبارات بما ٌتفق مع عدد الطالبات فً كل لجنة و مراعاة
(النظافة والتهوٌة واإلضاءة وتوفٌر مٌاه شرب للطالبات)



إعداد ملف مخالفات الطالبات (ٌتضمن أسماء الطالبات ونوع المخالفه
العقوبة التً وقعت على كل طالبة).



إعداد كشف ٌومً لسٌر االختبارات ٌتضمن اسم المقرر – استاذ المقرر –
عدد الطالبات المقٌدات – عدد الطالبات الحاضرات – عدد الغائبات – عدد
المخالفات – نوع العقوبة الموصى بها)



إعالن نتائج االختبارات فً المواعٌد المحددة لها .



ٌقوم كل قسم بإعداد تقرٌر كافً عن نتائج االختبارات لكل مقرر.



إعداد قاعدة بٌانات بؤسماء الطالبات ونتائجهن ونسب النجاح على مستوى
المقرر والقسم.



إعداد ملف للتغذٌة الراجعة خالل االختبارات ٌتضمن (حاالت استفسار
الطالبات عن صعوبة اسئلة االختبار واجابة استاذ المقرر عنها

–تطبٌق

استبانة تقٌٌم المقرر قبل موعد االختبار بؤسبوعٌن واعداد تقرٌر إحصائً
عنها بمعرفة وحدة الجودة فً القسم المختص وٌرسل الستاذ المقرر متضمنا ً
نتائجه فً تقرٌر المقرر.



توثٌق كافة أعمال االختبارات فً ملفات الكترونٌة خاصة لها.
إعالن درجات أعمال السنة للطالبات فً كشوف معتمدة من رئٌسة القسم
وتسلٌم نسخة منها للجنة االختبارات.

ولضمان حسن سير العمل وتنظيمه تم تشكيل عدة لجان خاصة بوحدة الجداول
الدراسية االختبارات وفيما يلي تحديد اللجان ومهام القائمين عليها -:

لجنة اعداد الجداول الدراسية :
ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1اعذاد انجذاول انذراسيخ و الجداول اختبارات أعمال السنه واالختبارات
النهائٌة .
 - 2وضع الجداول الختبارات أعمال السنه واالختبارات النهائٌة البدٌلة.

لجنة سير االختبارات باالقسام :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
1
2
3
4
5

تنظٌم سٌر اختبارات أعمال السنه واالختبارات النهائٌة واختبارات البدٌلةبكل لقسم .
متابعة سٌر االختبارات فً قاعات االختبارات.توجٌه الطالبات وارشادهن ومتابعتهن .توزٌع المراقبات على اللجان وتوقٌهن للعلم.ي لجان االختبارات اثناء اختبار مقرره.
-تكلٌف كل استاذ مقرر بالتواجد ف

لجنة السير والمتابعة :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1التؤكد من انتظام سٌر العمل اثناءفترة االختبارات .
- 2المرور على لجان االختبارات ومتابعتها.
- 3القٌام بفرض بعض الضوابط والتوجٌه لسٌر العمل اذا لزم االمر .

 لجنة استالم النتائج :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
1
2
3
4
5

استالم اصول قوائم الدرجات النهائٌة من وحدة التسجٌل وتوزٌعها علىاالعضاء
متابعة إدخال أعضاء هٌئة التدرٌس الدرجات لكل مقرر فً النظاماإللكترونً .
متابعة تسلٌم مسجلة الكلٌة الشعب لكل عضوة بعد ادخال الدرجات والخطط.اعتماد اصول قوائم الدرجات النهائٌة (من عمٌدة الكلٌة)استالم النتائج النهائٌة للدرجات المسحوبه من النظام (من أعضاء هٌئةالتدرٌس)

لجنة متابعة اإلختبارات الفصيلة :
 ومهامىاللجنظىحصرىالمذاكلىهيى:
- 1التعرف على المشاكل التً تواجه أعضاء هٌئة التدرٌس اثناء االختبارات
الفصلٌة .
- 2متابعة سٌر االختبارات العملٌة الفصلٌة .

لجنة التأديب :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1التحقٌق فً حاالت الغش والمخالفات الخاصة بؤنظمة الكلٌة واالختبارات .
- 2التحقٌق مع الطالبات عند اإلخالل بسٌر االختبارات .
- 3وضع العقوبات .

 لجنة األعذار:
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1متابعة حاالت االنقطاع.
- 2متابعه حاالت واالنذارالحرمان.
- 3استالم اعذار االختبارات الفصلٌة النهائٌة ودراستها .

 لجنة اعادة التصحيح :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1استالم طلبات اعادة التصحٌح وفق األلٌة المعتمدة فً الكلٌة مع فرز هذه
الطلبات وتصنٌفها كمطابق وغٌر مطابق .
- 2إرسال الطلب المطابق للقسم للنظر فٌه من قبل رئٌسة القسم واستاذ المقرر
وأستاذ اخر من نفس التخصص .
- 3رفع تقرٌر بعد االنتهاء من اعادة التصحٌح لرئٌسة وحدة االختبارات .

لجنة المعادالت :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1عمل معادالت للطالباتالمحوالت من خارج الجامعة .
- 2عمل معادالت للمحوالت من كلٌه لكلٌه اخرىداخل جامعة .

 جلنت اجلداول اندزاسٍت :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
1
2
3
4
5
6

انعًم عهى اعذاد انجذاول انذراسيخ ورسهيًهب ثبنىقذ انًُبست.تحدٌد الشعب التً ٌحتاجها القسم وفق الخطة الدراسٌة وذلك بالتنسٌق معوحدة والتسجٌل .
التؤكد على االلتزام بضوابط الكلٌة فً اعداد الجداول الدراسٌةتحدٌد السعة المثلى للقاعات الدراسٌة.التؤكد من الشعب الدراسٌة بؤعضاء هٌئة التدرٌس إلكترونٌا.اعداد الجداول الدراسٌة والعبء التدرٌسً المحدد لكل عضو بما ٌتناسبمع المسمى الوظٌفً .

- 7جلنت جلبٌ انعًهً :
التقًٌ العملً:
م
اقتراح تشكٌل لجان العملً بالتعاون مع أعضاء الكلٌات المماثلة فً
- 1وتشمل االقسام التالٌة (رٌاض االطفال – اقتصاد المنزلً – كٌمٌاء –
فٌزٌاء)

 جلنت سري االختببزاث ببألقسبو:
تتكون باالقسام لجنة سٌر االختبارات وتنفٌذ خطة ومهام لجنة السٌر على رئٌسات
االقسام والنائبات واٌضا االشراف العام على االختبارات بالقسم .
ومنىالمهامىالرئودوظىللجنظىالدورىباألقدامى-:ىى
اعداد جداول االختبارات الفصلٌة والنهائٌة واعالنها .
تحدٌد مهام اعضاء القسم واالدارٌات اثناء فترة االختبارات من االشراف
على القاعات وتجهٌزها إلختبار الطالبات .
استالم اسئلة االختبارات النهائٌة .
توفٌر ماتحتاجه الطالبات فً قاعات االختبار .
تسلٌم واستالم مظارٌف االسئلة الى مراقبات القاعات .

التنبٌه على اساتذة المقرر بوجود االسئلة بالقسم قبل االختبارات بثالث اٌام
لتالفً مشاكل التؤخٌر .
متابعة مشاكل القاعات من نقص اسئلة االختبارات .
رفع حاالت الغٌاب للجنة المختصة بالغٌاب .
 جلنت اإلشساف انعبو:
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
القٌام باإلشراف العام على جمٌع لجان اإلختبار .
مراقبة سٌر االختبارات وحفظ النظام العام .
تنظٌم عمل لجان اإلختبارات .
 جلنت االستقببل
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
- 1استقبال الطالبات فً صالة االنتظار ثم تفوٌجهم للقاعات للحفاظ على سالسة
سٌر االختبارات ومتابعة سٌرهم وتوجٌههم للقاعات الصحٌحة الخاصة بكل
قسم مع مراعاة التعلٌمات .
- 2الحفاظ على الهدوء داخل مقر االختبارات.
 جلنت املساقبت
تهدف لجنة المراقبة الى تنسٌق سٌر االختبارات بواسطة االستغالل االمثل للقاعات
والتوزٌع المتساوي ألنصبة المراقبات حٌث تتكون لجنة مراقبة االختبارات من
مشرفات ومراقبات .
 يهبو املساقبت
استالم أظرف االسئلة من لجنة السٌر باألقسام.
التواجد الستالم االظرف قبل بدء االختبار بربع ساعه .
ارشاد الطالبات وتوجٌههن لمقاعدهن المخصصة .

التؤكد من جلوس الطالبات باألعمدة المخصصة لهن .
التؤكد من وجود البطاقة الجامعٌة للطالبة .
المرور بكشف التوقٌعات على الطالبات وحصر الطالبات الحاضرات من
الغائبات .
التنبٌه على الطالبات من كتابة البٌانات كاملة بكراسة اإلجابة .
التؤكٌد على الطالبات بإغالق الجواالت ووضعها تحت المقعد قبل بدء
االختبار.
التنبٌة على الطالبات بقرب نهاٌة وقت االختبار مع مراعاة الهدوء وعدم
تكرار التنبٌه لتالفً توتر الطالبات.
 جلنت يساقبت اندوز:
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
استالم كل ما ٌتعلق بالدور من اسماء الطالبات والمراقبات من لجان السٌر .
تنظٌم الطالبات وارشادهن الى القاعات المخصصة .
متابعة المشاكل ورفع تقارٌر دورٌه للجنة المتابعة والتنظٌم لحل المشكالت .
االبالغ عند وجود عوائق للجان سٌر االختبارات باألقسام .
عدم المغادرة وترك االشراف على الدور حتى ٌنتهى االختبار .
التنبٌه على المراقبات ومتابعتهن ببدء االختبار بالموعد المحدد .
التؤكد من حضور المراقبات بالموعد المحدد ورفع تقرٌر ٌومً عن المقصرات
والمتآخرات وقت دخول اللجنة .
التؤكد وجود محاضر للغٌاب والغش لدى مراقبات اللجان .
محاولة استٌعاب المشاكل وحلها .

 جلنت انتنظٍى واملتببعت :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
استالم كل ما ٌتعلق باألدوار من األقسام ووحدة االختبارات (أسماء مراقبات
األدوار ومراقبات القاعات وأسماء الطالبات )
استالم الخرٌطة اإلرشادٌة للطالبات من وحدة االرشاد األكادٌمً .
ارشاد الطالبات للجان االختبارات .
التؤكد من حضور المراقبات بالموعد المحدد ورفع تقرٌر ٌومً عن المقصرات
والمتؤخرات وقت دخول اللجنة .
محاولة استٌعاب المشاكل وحلها .
 جلنت املساجعبث واملدققبث :
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
 املساجعبث :






مراجعة كراسات االجابة والدرجات .
مراجعة درجات الكرسات مع نموذج رصد الدرجات الخطً .
مراجعة الجمع لنموذج رصد الدرجات .
التوقٌع فً أعلى نموذج الرصد بعد االنتهاء من المراجعة .

 املدققبث :
 تدقٌق كراسات االجابة مع الدرجات
 مراجعة نموذج الرصد الخطً مع النموذج المسحوب من وحدة
االدخال .

 املهبو املسندة نإلدازٌبث املساقببث -:
 مهامىاللجنظىهيى:
رُظيى ورهيئخ قبعبد االخزجبر ورقسيى انصفىف واالعًذح حست انخريطخ
انًعذح نهقبعبد واسزيعبثهب .
توجٌه وارشاد الطالبات الى الصفوف واالعمدة حسب كشوف التوقٌعات .
التؤكد من وجود البطاقة الجامعٌهوفً حالة عدم وجود البطاقة التؤكد من
وجود ماٌنوب عنها كالمشهد او الجدول .
الحرص على اغالق كافة جواالت الطالبات ووضعها اسفل المقعد .
مساعدة مراقبة القاعة بؤخذ توقٌعات الطالبات فً كشوف الحضور والغٌاب.
التؤكد من كتابة الطالبه للبٌانات كاملة على كراسة االجابه .
الحرص على عدم االنشغال بالجوال داخل القاعة .
االلتزام بالهدوء لتهٌئة الجو المناسب للطالبات .
مراعاة نفسٌة الطالبات اثناء االختبارات .
 املهبو املسندة ألعضبء هٍئت انتدزٌس (أستبذ املقسز):
 ومهامىاللجنظىهيى:ى
تسلٌم لجنة السٌر باألقسام أسئلة المقررات مصورة على عدد الطالبات قبل
ٌوم من موعد االختبار .
المرور على لجان االختبار عند االحتٌاج لذلك .
استالم المادة من لجنة السٌر بعد االنتهاء من االختبار والتوقٌع على نموذج
التسلٌم .
تصحٌح اوراق كراسات االجابه وان الٌستغرق التصحٌح اكثر(  3اٌام ) .
تسلٌم الكراسات للمراجعات والمدققات .
رصد الدرجات بالٌوزر الخاص لكل عضو .

اعتماد ادخال الدرجات من وحدة اإلدخال .
طباعة كشوف الرصد لمراجعتها المراجعة النهائٌة .
عند االنتهاء من المراجعة تعتمد وتوقع وتصور وتؤخذ نسخه مع اعطاء
االصل للجنة السٌر .
تسلٌم كراسات االجابة للجنة السٌر مع تصوٌر نماذج مختلفة من الدرجات
من األعلى لالدنى .
 آنٍت زصد اندزجبث :
ترصدىالدرجاتىمنىالووزرىالخاصىلكلىرضوىوفقىالخطواتىالتالوظى:ى
التؤكد من وجود الشعب المراد رصدها فً حساب العضو الشخصً .
ٌراجع وحدة اإلدخال لٌسهل عملٌة الرصد.
ٌتم الرصد من الصفحة الرئٌسٌة للجامعة باالنترنت .
اختٌار اٌقونة أعضاء هٌئة التدرٌس .
ادخال الٌوزر والباسورد لعضو هٌئة التدرٌس .
تحدٌد المادة والشعبة المراد رصدها .
تدخل الدرجات الفصلٌة والنهائٌة .
اختٌار حفظ .
طباعة الكشف من وحدة االدخال النهالٌتسنى للعضو طباعة الكشف من
حسابة الشخصً .
مراجعة النموذج المطبوع مع النموذج الخطً .
فً حالة وجود تطابق للنماذج ٌتم تثبٌت الرصد ثم اعتمادة .
 اإلجساءاث األكبدميٍت املتبعت أثنبء االختببزاث اننهبئٍت :
تنحصرىفيىالحاالتىالتالوظى:ى
الغٌاب
الطالبة الغائبة فً االختبار النهائً ٌكتب لها فً نموذج الرصد فً خانة
االعمال الفصلٌة الدرجة  ,وفً خانة الدرجات النهائٌة (غائبة) وعند الرصد
النهائً ترصد درجة االعمال الفصلٌة وفً خانة االختبار النهائً ٌرصد
(صفر) وتحدد الحالة غائبة .

الحرمان :
الطالبة المحرومة ٌكتب لها فً نموذج الرصد فً خانة االعمال الفصلٌة
الدرجة  ,وفً خانة الدرجات النهائٌة (الٌكتب شًء) والمقصود حفظ درجة
الطالبة فً حال تعدٌل الحاله لغٌر محرومه وعند الرصد النهائً ترصد
درجة االعمال الفصلٌة وفً خانة االختبار النهائً ٌرصد ( صفر) وال تحدد
الحالة النها مدرجة ضمن النظام.
الغش:
الطالبة التً تغش ٌكتب لها فً نموذج الرصد فً خانة االعمال الفصلٌة
الدرجة  ,وفً خانة الدرجات النهائٌة (صفر) وفً المالحظات غش ,وعند
الرصد النهائً ترصد درجة االعمال الفصلٌة وفً خانة االختبار النهائً
ٌرصد (صفر) وتحدد الحالة غش .
 آنٍت األعراز املقبىنت نالختببزاث اننهبئٍت (انطبنببث)
- 1استقبال األعذار من الطالبات خالل الفترة المحددة والتقبل االعذار بعد
انقضاء الفترة .
- 2الحاالت التً تقبل فٌها األعذار كماٌلً :
األمراض المزمنة (انٌمٌا منجاٌة – السرطان – القلب – التهاب
الكبد الوبائً – السكر – الضغط – الصرع ) مع احضار تقرٌر
طبً تثبت الحاله من المستشفى .
األمراض المعدٌة (الجدري – االلتهاب الرئوي – الحصبة – الدرن)
مع احضار تقرٌر طبً تثبت الحاله من المستشفى .
الوالدة واإلجهاض  .مع احضار تقرٌر طبً تثبت الحاله من
المستشفى .
حالة االغماء عند تؤدٌة االختبار .
المشاركة بانشطة الجامعة وتكون مثبت بخطابات رسمٌة .
ٌقدم العذر للقسم خالل اسبوع من تارٌخ االختبار .

اندنٍم االزشبدي نهطبنببث يف االختببزاث

ضوابطىواجراءاتىاالختبارات :ى
.1الٌسمح للطالبات بدخول قاعة االختبارات فً حالة عدم وجود البطاقة الجامعٌة.
ٌ.2منع اصطحاب الهاتف المحمول أثناء االختبار الي غرض  ,واخراجه اثناء
االختبار ٌعرض الطالبة التخاذا االجراء النظامً.
.3الٌحق للطالبات المتؤخرات اكثر من ربع ساعه دخول االختبار باي حال من
االحوال  ,وفً حالة التؤخر اقل من ربع ساعة ٌعود تقدٌر دخولها من عدمه لمشرفة
القاعة واستاذ المقرر.
ٌ.4منع الخروج من االختبار قبل مضً نصف الوقت ساعة من بداٌة االختبار ,
وبعد إذن المراقبة بذلك.
ٌ.5جب على كل طالبة االلتزام بإحضار ادواتها الشخصٌة (االلة الحاسبة  ,قلم
رصاص  ,قلم ازرق )
ٌ.6سمح للطالبة الحل فً االختبار بالقلم االزرق الجاف فقط.
ٌ.7منع استخدام أي وسٌلة حسابٌة بدون استئذان االستاذ والمراقبة.
.8على كل طالبة االلتزام بتسجٌل رقم الشعبة التً تنتمً الٌها فً كشف توقٌع
االختبارات.
 .9الغش فً االختبار أو الشروع فٌه أو محاولة ذلك ,أو االخالل بسٌر االختبارات ,
ٌعرضك التخاذ االجراء النظامً.
.10كل غش فً االختبار او اصطحاب ماله صله بالمقرر ولو لم ٌستفد منه الطالبة
ٌحرر محضر غش للطالبة وٌرفع للجنة االختبارات فً الكلٌة ولها ان تقرر بعد
اجراء التحقٌق اٌقاع العقوبة بحسب المخالفة التً ارتكبتها الطالبة .
ٌ .11جب على كل طالبة التؤكد من عدد اوراق االسئلة وقراءة السإال اكثر من مرة
 ,والعناٌة بالكتابة واالمالئٌة الصحٌحة.

ٌ.12حق للمراقبة اخراج الطالبة من قاعة االختبار فً حالة االخالل بنظام االختبار
أواحداث ضجٌج أو نحوه أوعدم احترام المراقبة ٌتم رفع محضر بالواقعة الى لجنة
االختبارات بالكلٌة إلتخاذ االجراءات الالزمة نظاما ً.
ب/ضوابطىارادةىتصحوحىاورقىاالختبارات:ى
ٌ .1جوز ان تتقدم الطالبة بطلب اعادة تصحٌح أورق االجابة الى القسم الذي ٌدرس
المقرر ثم ٌرفع الطلب الى مجلس الكلٌة على اٌتجاوز نهاٌة االسبوع االول من
الفصل الدراسً الثانً.
 .2االتكون الطالبة قد سبق ان تقدمت بطلب اعادة تصحٌح اوراق اجابة احد
االختبارات وثبت عدم صحة طلبتها وٌحق لعمٌدة الكلٌة االستثناء من ذلك.
.3الٌجوز ان تتقدم الطالبة بطلب اعادة تصحٌح اوراق اجابة اكثر من مقرر واحد
الفصل الدراسً.
 .4فً حالة الموافقة على اعادة التصحٌح ٌشكل مجلس الكلٌة لجنة من ثالثة اعضاء
من هٌئة التدرٌس العادة تصحٌح اوراق االجابة وترفع للجنة تقرٌر بذلك لمجلس
الكلٌة للبث فٌه وٌعد راي المجلس نهائٌا ً وفً حال اعتماد التعدٌل للنتٌجة ترفع
لعمادة القبول والتسجٌل وفق النموذج المعتمد لتعدٌل نتٌجة مقرر دراسً.
ٌعتمد
رئٌسة وحدة الجداول

عمٌدة الكلٌة

أ /عبٌر محمد عمٌر

د /عائشة علً عرٌشً

ى

بوــــانىتفصوــــليىباللجـــــانى
ومندــــوبوـــهــــاى

ينسىبٍهب

أ.عبٌر محمد عمٌر

جلنت جداول االختببزاث انفصهٍت واننهبئٍت
املسًى

انقسى

رئٌسة اللجنة

رٌاض اطفال

أ.منى خلٌفة

نائبة

كٌمٌاء

أ.سحر ابو طالب

عضو

رٌاض اطفال

د.حٌاةعرٌشى

عضو

رٌاضؤطفال

د.هنادي عبد الحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د.رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

د.دعاء شعبان

عضو

فٌزٌاء

د.نادٌة الشاعر

عضو

إقتصاد

أ.منال لبٌب

عضو

إقتصاد

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت انتأدٌب

املسًى

انقسى

أ.طوشة سهلً

نائبة

وكيلة شؤون الطالبات

أ.أمٌرةحكمى

عضو

الكيمياء

أ.سهام عرٌشً

عضو

اللغة االنجلٌزٌة

أ.هناءدغرٌري

عضو

اقتصاد

أٌ.اسمٌن مباركً

عضو

إدارٌة

أ.فاطمة طالبً

عضو

إدارٌة

د.عائشة عرٌشً

رئٌسة

انتىقٍع

عمٌدة الكلٌة

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت األعراز

املسًى

انقسى

رئيسة اللجنة

وكيلة شؤون الطالبات

أ.منى خلٌفة

نائبة

الكيمياء

د.حٌاة عرٌشً

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

اللغة االنجلٌزٌة

أ.هناءدغرٌري

عضو

اقتصاد

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

د.رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

أ.خولة عطٌف

عضو

اقتصاد

غدٌر الثمالً

عضو

رٌاض اطفال

أ.عبٌرمحمدعمٌر

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

املسًى

انقسى

رئٌسة اللجنة

رٌاض اطفال

د.حٌاة عرٌشً

عضو

رٌاض أطفال

د.هنادي عبد الحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د .رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

د .هاجر محمد عمر

عضو

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

د .دعاء شعبان

عضو

فٌزٌاء

د.نادٌة الشاعر

عضو

اقتصاد

أ.منال لبٌب

عضو

اقتصاد

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

انتىقٍع

يالحظبث

عضو هٌئة تدرٌس بنفس تخصص المقرر

أ.عبٌر محمد عمٌر

جلنت اعبدة تصحٍح

ينسىبٍهب

جلنت اعداد ويساجعت اجلداول اندزاسٍت
املسًى

انقسى

أ.عبٌرمحمدعمٌر

رئيسة اللجنة

وكيلة شؤون الطالبات

أ.منى خلٌفة

نائبة

الكيمياء

أ.سحر ابو طالب

عضو

رٌاض أطفال

د.حٌاة عرٌشً

عضو

رٌاض أطفال

د.هنادي عبدالحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

أ.غدٌرالثمالً

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د.رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

أ.عفافالغزالى

عضو

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

أ.ماٌسة درغام

عضو

فٌزٌاء

د.نادٌة الشاعر

عضو

إقتصاد

أ.خولة عطٌف

عضو

إقتصاد

أ.أمل السلمً

عضو

إقتصاد

أ.عبٌرمباركى

عضو

التسجٌل والقبول

أ.لٌلى حنان

عضو

التسجٌل والقبول

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت يتببعت االختببزاث انفصهٍت واننهبئٍت
املسًى
رئيسة اللجنة

انقسى

رٌاض أطفال

منى خلٌفة

نائبة

كٌمٌاء

د.حٌاة عرٌشً

عضو

رٌاض أطفال

د.هنادي عبد الحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د .رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

د .هاجر عمر

عضو

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

د .دعاء شعبان

عضو

فٌزٌاء

د .نادٌة الشاعر

عضو

إقتصاد

أ.منال لبٌب

عضو

إقتصاد

أ.لٌلى ابو طالب

عضو

اشراف عام

سكرتارٌة

وحدة الجداول

أ.عبٌر عمٌر

أ.لٌلىطوهري

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت سري االختببزاث ببألقسبو
املسًى

انقسى

د.حٌاة عرٌشً

رئٌسة

رٌاض أطفال

د.هنادي عبد الحمٌد

مساعدة

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

رئٌسة

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

مساعدة

انجلٌزي

د .رباب ناصر

رئٌسة

كٌمٌاء

د .هاجر عمر

مساعدة

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

رئٌسة

فٌزٌاء

د .دعاء شعبان

مساعدة

فٌزٌاء

د .نادٌة الشاعر

رئٌسة

إقتصاد

أ.منال لبٌب

مساعدة

إقتصاد

أ.لٌلى ابو طالب

عضو

ــــ

انتىقٍع

يالحظبث

اشراف عام

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

جلنت االشساف انعبو واملتببعت
املسًى

ينسىبٍهب

د.عائشة عرٌشً
أ.عبٌر عمٌر

انقسى

انتىقٍع

عمٌدة الكلٌة
رئٌسة وحدة الجداول واالختبارات

أ.طوشه سهلً

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

د.مرٌم طالبً

عضو

أ.سحر ابو طالب

عضو

أ.لٌلى ابو طالب

عضو

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت استالو اننتبئج

املسًى

انقسى

د.حٌاة عرٌشً

رئٌسة

رٌاض أطفال

د.هنادي عبد الحمٌد

مساعدة

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

رئٌسة

انجلٌزي

أ.شٌماء

مساعدة

انجلٌزي

د .رباب ناصر

رئٌسة

كٌمٌاء

د .هاجر عمر

مساعدة

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

رئٌسة

فٌزٌاء

د .دعاء شعبان

مساعدة

فٌزٌاء

أد .نادٌة الشاعر

رئٌسة

إقتصاد

أ.منال لبٌب

مساعدة

إقتصاد

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت يتببعت انسصد واننتبئج

د.عائٌشة عرٌشً

املسًى

رئٌسة

انقسى

طوشة سهلً

نائبة

وكٌلة شإون الطالبات

د.هنادي عبد الحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

عضو

رٌاض أطفال

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د .هاجر عمر

عضو

كٌمٌاء

د .دعاء شعبان

عضو

فٌزٌاء

أ.خولة عطٌف

عضو

إقتصاد

أ.غدٌرالثمالى

رٌاض أطفال

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت املعبدنت

انتىقٍع

املسًى

انقسى

أ.طوشة سهلً

رئٌسة

شإون الطالبات

د.حٌاة عرٌشً

عضو

رٌاض أطفال

د.هنادي عبدالحمٌد

عضو

رٌاض أطفال

أ.غدٌرالثمالً

عضو

رٌاض أطفال

أ.سهام عرٌشً

عضو

انجلٌزي

أ.شٌماء زكرٌا

عضو

انجلٌزي

د.رباب ناصر

عضو

كٌمٌاء

أ.عفافالغزالى

عضو

كٌمٌاء

أ.لٌلى سهلً

عضو

فٌزٌاء

د.دعاء شعبان

عضو

فٌزٌاء

د.نادٌة الشاعر

عضو

إقتصاد

أ.خولة عطٌف

عضو

إقتصاد

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

ينسىبٍهب

جلنت جىدة االختببزاث

املسًى

انقسى

د.فاطمة الشرقاوي

رئٌسة

رٌاض االطفال

د.مرٌم طالبً

عضو

رٌاض االطفال

د .صفاء

عضو

فٌزٌاء

د .نادٌة حسن

عضو

كٌمٌاء

انتىقٍع

يعتمد
رئيسة وحدة الجداول

عميدة الكلية

أ /عبير محمد عمير

د /عائشة علي عريشي

يالحظبث

الــــنـــمــــــاذجى
1ى–ى 2ى–ى 3ى-ىى5-4

نموذج لحالة الغش – نموذج معادلة – نموذج تعهد نسٌان البطاقة الجامعٌة  -نموذج تعدٌل درجة

