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أوالً  :قواعد تنظيم أعمال اإلمتحاانت
مادة ( : )1حُيدد جملس اإلدارة بناء على التعليمات الواردة من وزارة التعليم العاىل مواعيد اإلمتحاانت وتشكيل
اللجان ومهام املمتحنني وإقرار جداول اإلمتحاانت ومداوالت جلان اإلمتحان  ،وإعتماد نتائج
اإلمتحاانت ىف املعهد  ،وذلك طبقاً لنص املادة ( )41من قانون تنظيم اجلامعات.

مادة ( : )2ي حكون أ.د .عميد املعهد الرئيس العام لإلمتحاانت أو من يحنيبه  ،ويتوىل تصريف أمور اإلمتحاانت ابملعهد

 ،واإلشراف على سري العمل ىف حدود السياسة الىت يرمسها جملس اإلدارة ووفقاً ألحكام القوانني واللوائح

والقرارات املعمول هبا طبقاً لنص املادة ( )44من قانون تنظيم اجلامعات .ويعاون وكيل املعهد لشئون
التعليم والطالب السيد أ.د.عميد املعهد ( رئيس عام اإلمتحاانت والكنرتول ) ىف اإلشراف على
اإلمتحاانت ويكون مسئوالً عنها وُيل حمل العميد ىف حالة غيابه.

مادة ( : )3يحصدر رئيس عام اإلمتحاانت القرارات الالزمة لتشكيل جلان أعمال اإلمتحاانت وفقاً للقواعد الواردة من
وزارة التعليم العاىل وحتديد مهامها وإعتمادها من جملس إدارة املعهد .

مادة ( : )4يحشكل عميد املعهد ( رئيس عام اإلمتحان ) جلان إمتحان املقررات والتصحيح بعد أخذ رأى جمالس
شعب العلمية املختصة  ،كما يحشكل جلان الرصد واملراجعة وإعداد النتائج ( الكنرتول ) ،وكذلك اللجان
ال ح
الفنية واإلدارية لتنظيم أعمال اإلمتحاانت ابملعهد مثل ( جلان املراقبة – جلان اإلشراف  ...إخل).

مادة ( : )5حُيدد اجمللس العلمى املختص بكل شعبة من يتوىل وضع أسئلة اإلمتحان ابإلشرتاك مع القائم بتدريسها
وتحعتمد الرتشيحات من السيد أ.د .عميد املعهد وتحعرض على جملس اإلدارة إلقرارها.
مادة ( : )6يقوم اجمللس العلمى للشعبة بتشكيل جلنة اإلمتحان ىف كل مقرر من عضوين على األقل  ،ويتم إختيارمها
بقدر اإلمكان من أعضاء هيئة التدريس ابملعهد  ،وللعميد ىف حالة اإلستعجال إختيار أعضاء اللجنة ،
وذلك طبقاً لنص املادة ( )71من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات  ،مع مراعاة نص املادة ()82
من نفس الالئحة ابلنسبة إلمتحاانت الفرق النهائية.

مادة ( : )7ال جيوز ألحد أعضاء هيئة التدريس ممن تربطه أبحد الطالب املتقدمني لإلمتحان صلة قرابه أو مصاهرة
حىت الدرجة الرابعة أن يشرتك ىف وضع أسئلة اإلمتحان أو القيام أبى عمل من أعمال الكنرتول ابلفرقة
الىت يوجد هبا الطالب  ،وعلى إدارة املعهد إختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك.
مادة ( : )8جيب أن يتضمن أصل أسئلة اإلمتحان البياانت الىت تكشف عنه بدقة ووضوح مثل  :إسم املادة –
الكود -الفرقة الدراسية – الشعبة – اتريخ اإلمتحان – زمن اإلمتحان – عدد األسئلة املطلوب اإلجابة
عنها – درجة كل سؤال – نوع اإلمتحان (منتصف الفصل – عملى – ختلفات – هناية الفصل الدراسى).
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مادة ( : )9يحوضع أصل األسئلة داخل مظروف ححمكم الغلق  ،موقعاً عليه ويحسلم إىل أ.د.عميد املعهد أو من يحنيبه قبل
موعد اإلمتحان أبسبوع على األقل  ،حيث حُيتفظ هبا ىف خزينة خاصة.

مادة ( :)10تحشك ل جلنة طبع األسئلة برائسة وكيل املعهد املختص  ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس  ،ويتم طبع
األسئلة حتت إشراف من ق ام بوضعها ىف اليوم احملدد لإلمتحان وىف حالة تعذر ذلك تتخذ إجراءات الطبع

حتت إشراف العميد أو من يحنيبه ىف ذلك.

مادة ( :)11يحعد لكل جلنة إمتحان مظروف ححمكم الغلق ُيتوى على عدد من أوراق األسئلة بقدر عدد الطالب هبا
وتحسلم مظاريف األسئلة إىل رؤساء اللجان ىف الوقت املناسب قبل بدء اإلمتحان .

مادة ( :)12وضع األختام الالزمة على كراسات اإلجابة مثل  :إسم املادة واتريخ اإلمتحان  ،وختم آخر متغري قبل
موعد بدء اإلمتحان بوقت كاف  ،على أن يكون عدد الكراسات املختومة مطابقاً لعدد الطالب املقرر
أدائهم اإلمتحان بكل مادة  /ولكل جلنة.

مادة ( :)13تحسلم كراسات اإلجابة طبقاً للعدد الوارد بكشوف التوقيع لكل جلنة للمالحظون والتوقيع ابإلستالم قبل
بدء اإلمتحان بنصف ساعة على األكثر  ،وال ُيق للطالب احلصول على أكثر من ورقة إجابة ىف املادة

الواحدة .وعقب إنتهاء زمن اإلمتحان يتوىل املالحظون حتت إشراف رئيس كل جلنة تسليم كراسات
اإلجابة إىل مسئول الكنرتول املختص وكذلك الكراسات غري املستعملة واخلاصة ابلطالب املتغيبني ،
والتوقيع ابلتسليم ( بعد إلغائها مبعرفة رئيس اللجنة ) مع إستمارات الغياب.
مادة ( :)14ختتص جلنة اإلعداد والتجهيز املحشكلة بقرار من أ.د.عميد املعهد جبميع متطلبات اإلمتحان وتنظيم
األماكن واألعمال الالزمة إلجرائه( .وفقاً للمهام املوضحه فيما بعد للجان أعمال اإلمتحاانت).

مادة ( :)15تحشكل جلان اإلشراف واملراقبة بقرار من السيد أ.د.عميد املعهد ،وتتوىل اإلشراف على سري العمل
ابإلمتحاانت وتكون برائسة أحد أعضاء هيئة التدريس وتضم عدداً كافياً من املراقبني واملالحظني على
النحو التاىل :

 .1املراقبـ ـ ـ ـ ـون  :وخيتارون من أعضاء هيئة التدريس  ،ويحشرف كل مراقب على (  ) 10مالحظني.

 .2املالحظون  :وخيتارون من العاملني ابملعهد حبيث ال تقل درجتهم عن الثالثة  ،وجيوز اإلستعانة مبوظفني من الدرجة
الرابعة ىف حالة الضرورة  ،وىف حالة عدم كفايتهم جيوز ندب مالحظون من خارج املعهد.

مادة ( :)16حُيدد عدد املالحظني بواقع مالحظ لكل ( )25طالب حبد أدىن ( )2مالحظ ىف احلجرة  ،ابإلضافة إىل
 % 10من املالحظني إحتياطى  ،مع ختصيص موظف حلصر الغياب وحترير كشف أبمساء الطالب الغائبني

عن حضور اإلمتحان.
مادة ( :)17يحعني مدير اإلدارة الطبية طبيب واحد وممرضة لكل مبىن مبا يكفل ححسن أداء اخلدمة الطبية أثناء اإلمتحان
.
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مادة ( :)18حخيصص عامل خدمات لكل (  ) 100طالب ابإلضافة إىل رئيس العمال بكل مبىن.

مادة ( :)19يتم تدبري أفراد األمن الالزمة للحراسة واألمن واإلطفاء لتأمني عملية اإلمتحاانت مبا ُيقق األمن الالزم
حلحسن سري العمل  ،وختصص حراسة مستقلة ملواقع الكنرتوالت .

مادة ( :)20عدم عقد جلان خاصة خارج اللجنة العامة لإلمتحان ابملعهد إال بعد إخطار وزارة التعليم العاىل  ،وينطبق
األمر كذلك على الطالب املسجونني.
مادة ( :)21يشرتك ىف تصحيح أوراق اإلجابة مصححان على األقل  ،ويقوم املصحح بتصحيح السؤال ىف كافة
كراسات اإلجابة إال إذا إقتضت الضرورة غري ذلك  ،ويتوىل أستاذ املادة أو رئيس جملس الشعبة املختص
متابعة تداول أوراق اإلجابة بني املشرتكني ىف التصحيح  ،والعمل على إجنازه خالل املدة املقررة( .خالل

أسبوع على األكثر من اليوم التاىل لتاريخ إستالم املادة ).

مادة ( :)22يتم وضع درجة كل سؤال ابإلجابة داخل دائرة  ،وينقل املصحح الدرجة الىت وضعها إىل املكان املخصص
هلا بغالف الورقة ويوقع عليها  ،ويقوم جبمع الدرجات الىت حصل عليها الطالب وتفقيطها والتوقيع على
ذلك  ،وال جيوز تعديل الدرجة الىت مت تقديرها وكتابتها إال ىف حالة وقوع خطأ مادى ىف الرصد أو اجلمع ،
وجيب ان يكون التعديل ىف هذه احلالة مصحوابً بتوقيع واضح من املصحح الذى أجراه.

مادة ( :)23يتعني على جلان النظام واملراقبة ( الكنرتول ) احملافظة على سرية العمل ابلنسبة لكراسات اإلجابة ،
وحصرها والتأكد من مطابقتها ألعداد الطالب الذين أدوا اإلمتحان  ،والقيام جبميع العمليات الالزمة
للرصد واملراجعة.
مادة ( :)24جيرى سري العمل ىف جلان العمل ابلكنرتول طبقاً للضوابط احملددة فيما بعد.

( ُمبني فيما بعد  :القواعد العامة للتصحيح ورصد الدرجات  -مهام الكنرتول ).

مادة ( :)25تتكون من جلان إمتحان املقررات املختلفة جلنة عامة ىف كل فرقة أو قسم برائسة العميد أو رئيس الشعبة
حسب األحوال  ،وتحعرض عليها نتيجة اإلمتحان ملراجعتها وإقرتاح ما تراه ىف شأن مستوى تقديرات
الطالب ابلنسبة للمقررات املختلفة  ،ويحدون حمضر إبجتماع اللجنة وتحعرض مداوالهتا على جملس اإلدارة

إلقراراها قبل إعالن النتيجة  ،وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من املادة ( )71من الالئحة التنفيذية لقانون

تنظيم اجلامعات.

مادة ( :)26يتم صرف املكافآت للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني املشاركني ىف أعمال اإلمتحاانت واملراقبة
واإلشراف والكنرتوالت بنهاية كل فصل دراسى طبقاً لالئحة املالية للمعهد.

اثنياً  :قواعد تشكيل جلان أعمال اإلمتحاانت
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(أ) قواعد التشكيل:
طبقاً للتعليمات الواردة من اإلدارة العامة لشئون الطالب واإلمتحاانت للتعليم اخلاص بوزارة التعليم
العاىل ،فإنه يتم تشكيل جلان العمل ىف اإلمتحاانت على النحو التاىل:
 -1جلنة اإلعداد والتحضري :
 رئيس اللجنة. عضو واحد لكل  250طالب حبد ادىن ( )3أعضاء. مساعد واحد لكل  500طالب حبد ادىن ( )2مساعد. -عامل واحد لكل  100طالب ( حبد أدىن ( )2عامل.

 -2جلنة النظام واملراقبة ( الكنرتول ) :وتُشكل من أعضاء هيئة التدريس ابملعهد فقط:
 رئيس اللجنة.-

عضو واحد لكل  60طالب حبد ادىن ( )3أعضاء.
مساعد واحد لكل  500طالب حبد ادىن ( )2مساعد.
عامل واحد لكل  500طالب ( حبد أدىن ( )2عامل.
( )1ضابط  )6( +صور حراسة ملدة  24ساعة  )2( +جندى إطفاء.

 -3جلنة سري اإلمتحان :
 رئيس اللجنة. مراقب لكل ( )10مالحظني. مالحظ لكل ( )25طالب حبد ادىن ( )2مالحظ ىف احلجرة. مساعد إدارى واحد لكل ( )250طالب. عامل واحد لكل ( )100طالب حبد ادىن ( )2عامل. -طبيب واحد وممرضة لكل مبىن  ،ابإلضافة إىل  % 10من املالحظني إحتياطى.

 -4جلنة طبع األسئلة :
 رئيس اللجنة. عضو واحد لكل ( )500طالب حبد ادىن ( )5أعضاء. -عامل واحد لكل ( )1000طالب حبد أدىن ( )3عمال.

(ب) مهام جلان أعمال اإلمتحاانت:
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( )1جلنة اإلعداد والتحضري :تتوىل اللجنة إعداد ما يلى:
 حصـر أعداد الطالب املتقدمني لالمتحـان حصـراً دقيقـاً ومراجعـة حـاالت الطـالب قبـل دخـوهلم االمتحـان والتأكـد
من أحقيتهم لذلك .

 ترتيب أمساء الطالب ترتيباً هجائياً داخل كل فرقة  ،وإعطاء كل طالب رقم جلوس وكتابة هـذه األرقـام مـع األمسـاء
ىف كشوف املناداة ( كشوف التوقيع ) وتسليمها للكنرتوالت.

 اختيار األماكن الىت تصلح لعقد جلان االمتحان وحتديد اللجان الىت تستوعب الطالب املتقدمني لالمتحان .
 تنظ ــيم مناضــد ومقاعــد االمتحــان طبقــا للجــان الــىت مت توزيعهــا وذلــك حســب املســافات القانونيــة ووض ــع أرقــام
اجللوس عليها  ،ويقوم الطالب بطباعة رقم اجللوس من على املوقع اإللكرتوىن.
 ترشيح املراقبني واملالحظني واعتمادها من السيد رئيس عام االمتحان وتوزيعها مع مراعاة اآلتى :
 oعدد مالحظ لكل  25طالب حبد أدىن (  ) 2مالحظ ىف احلجرة .
 % 10 oمن املالحظني احتياطي .
 إعداد الالفتات اخلاصة ابللجان وإعالهنا أبماكن االمتحان حسب التوزيع املعد للجان .

( )2مهام جلنة السري  :تتوىل اللجنة إعداد ما يلى:
 حص ــر أع ــداد أوراق اإلجاب ــة املطلوب ــة لالمتح ــان ( عمل ــى – ختلف ــات – نظ ــامى ) واس ــتالمها م ــن املخ ــازن قب ــل
االمتحان بوقت كاف .
 إعداد وجتهيز كراسات اإلجابة ابألختام الالزمة حسب جداول االمتحاانت .
 تسليم كراسات اإلجابة اىل الكنرتوالت حسب أعداد الطالب ىف كل مادة .
 حصــر غيــاب الطــالب وتوقيعــات الســادة املالحظــني ومـراق اللجــان ىف ملــاذج العمــل املخصصــة لــذلك ويعتمــده
رئيس جلنة سري االمتحان .
 متابعـة اللجـان إلسـتبدال ورقــة اإلجابـة ىف حالـة وجــود خطـأ مـن الطالــب أو وجـود عالمـة قــد تـؤثر علـى الســرى ،
وإلغاء الورقة الىت مت إستبداهلا.
 حص ــر كراس ــات اإلجاب ــة غ ــري املس ــتعملة االحتياطي ــة أو اخلاص ــة ابلط ــالب الغ ــائبني م ــن الكن ــرتوالت بع ــد إنته ــاء
اإلمتحان ( طبقا حلصر الغياب ىف اللجان ).

( )3مهام جلنة النظام واملراقبة  :تتوىل اللجنة إعداد ما يلى:
إدارة اإلمتحاانت
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 وضع النظام السرى الذى يكفل سرية االمتحاانت .
 تسليم أوراق اإلجابة إىل جلان تقدير الدرجات ( املصححني )  ،مث تسلمها بعد إمتام تقدير الدرجات.
 إثبات ذلك ىف احملاضر او الدفاتر املعدة لذلك ( مواعيد اإلستالم والتسليم ).
 رصد الدرجات على الربانمج املخصص لذلك على السرى .
 عرض إحصائيات النجاح لكل مادة  /فرقة على السيد أ.د .عميد املعهد.
 تطبيق قواعـد املراجعـة النهائيـة للنتـائج وتطبيـق قواعـد التيسـري طبقـاً للقـرار الـوزارى  ،وإسـتخراج النتـائج وفقـاً
للسجالت املطلوبة للوزارة.
 تعليمات هامة ( خاصة ابلكنرتول ) :

 استالم كراسات اإلجابة طبقا للعدد الوارد بكشوف كل جلنة .

 ال ُيق للطالب احلصول على أكثر من كراسة إجابة ىف املادة الواحدة .

 عقــب انتهــاء زمــن االمتحــان احملــدد يتــوىل مراقــب كــل جلنــة ( رئــيس اللجنــة ) إعــادة تســليم كراســات اإلجابــة اىل الكنــرتول
املختص ( مبرافقة مالحظى اللجنة ).

( )4مهام جلنة طبع األسئلة  :تتوىل اللجنة إعداد ما يلى:
 إعـداد مظـاريف أسـئلة االمتحـاانت واخلاصـة ابللجـان ( طبقــا لتوزيـع اللجـان علـى االمــاكن لكـل فرقـة ) مــدوانً
عليها كافة البياانت اخلاصة مبادة االمتحان .
 يتم طباعة األسئلة ىف حجرة خمصصة لذلك وىف مكان مأمون بعيداً عن جتمع الطالب .

 تكون طباعة األسئلة حتت إشراف من قام بوضـعها  ،وبعـد اإلنتهـاء مـن التصـوير يـتم حفـظ األظـرف ىف خزينـة
األسئلة ابلكنرتول املختص ( على مستوى كل شعبة ).
 تقوم جلنة فتح مظاريف األسئلة (واملشكلة من أعضاء جلنة النظام واملراقبة وطبع األسئلة) بتنفيذ ما يلى:
 اإلجتمــاع يوميـاً ابلقاعــة املخصصــة للجنــة ومراجعــة أظــرف األســئلة وحمتو هتــا بعــد إســتالمها مــن جلنــةالطباعة للتحقق من مطابقة األسئلة ملادة اإلمتحان كما ورد ابجلداول املعلنة .

 حترير حمضر فتح مظاريف األسئلة وحبضور أحد واضعى األسئلة  ،والتحقـق مـن توقيـع السـادة رؤسـاءاللجــان ىف الســجل املحعــد لــذلك إبســتالم مظــروف األســئلة ( حســب التوزيــع املعتمــد مــن الســيد أ.د.

عميد املعهد )  ،ليتوىل توزيعها على جلان االمتحان عن طريق السادة املالحظني .
ُ يتفظ وكيل املعهد املختص ( أو القائم أبعماله ) أبصل األسئلة وحمضر فتح املظاريف .

اثلثاً  :قواعـد عامة لتصحيح وتقدير الدرجـات (مهـام املصـحح)
إدارة اإلمتحاانت
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 .1جيب أتمني غرف األساتذة مبا ُيافظ على أوراق اإلجابة أثناء عملية تقدير الدرجات .
 .2يشرتك ىف تصحيح أوراق اإلجابة عضوان على األقل .
 .3يكون تصحيح أوراق اإلجابة داخل املعهد وال يسمح ابلتصحيح خارجه .
 .4ال جيوز مطلقاً إستخدام القلم الرصاص ىف أعمال التصحيح ألوراق اإلجابة .
 .5يفضل وضع مفردات الدرجات جبانب اإلجاابت ىف كل سؤال مث جتمع وتكتب ىف دائرة جبانب رقم السؤال.
 .6يتم وضع الدرجة الىت حصل عليها الطالب لكل سؤال داخل ورقة اإلجابة مقسوماً على الدرجة النهائية للسؤال.
 .7ينقل املصحح الدرجة الىت وضعها ابلداخل اىل املكان املخصص هلا بغالف كراسة االجابة مع جتميعها وتفقيطها وتوقيع
جلنة املمتحنني على كراسة االجابة .
 .8جيب مراعاة تقفيل الصفحات اخلالية من اإلجابة داخل الورقة.
 .9يقتصر وضع درجات أعمال السنة على أعضاء هيئة التدريس دون معاونيهم ويعتمد من رئيس الشعبة .
 .10جترى االمتحاانت العملية مبعرفة جلنة من عضوين على األقل  ،وتقدم كشوف الدرجات مبينة رقماً وتفقيطاً أمام كل
اسم بعد إجراء االمتحان مباشرة وبعد اعتمادها من رئيس الشعبة.

.11تقدم كشـوف درجات أعمـال السنة معتمدة من أستاذ املادة اىل جلنة النظام واملراقبة ( الكنرتول ) قبل بداية
االمتحـاانت أبسبوعني على األقل .
.12ال جيوز مطلقاً تغيري الدرجات املعطاه على ورقة اإلجابة اال مبعرفـة مقدرى الدرجة شخصياً أو املراجعني ( ان وجدوا ) ،
وعلى أن يكون توقيعهم واضحاً ومقروءاً جبانب التعديالت داخل الورقة وخارجها .

 .13ال جيوز تعديل الدرجة الىت مت تقديرها وكتابتها اال ىف حالة وقوع خطـأ مادى ىف الرصد أو اجلمع  ،وجيب أن يكون
التعديل ىف هذه احلالة مصحوابً بتوقيع واضح من املصحح الذى أجراه .
 .14يتم تسليم أوراق اإلجابة بعد تقديرها للكنرتول ىف موعد ال يتجاوز أسبوع من اتريخ اإلستالم .
.15تقوم جلنة وضع األسئلة بتسليم الكنرتول املختص ملوذج اإلجابة مع ورقة األسئلة للمادة.

رابعاً  :قواعـد عامة لرصد الدرجات
إدارة اإلمتحاانت
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شعب العلمية وضع الضوابط واإلجراءات التنفيذيـة لضـمان دقـة
 -1يتوىل السيد العميد والوكالء ( إن وجدوا ) ورؤساء ال ح
تقدير الدرجات ودقة الرصد واستخراج النتائج وإعالهنا .

 -2على رئيس الكنرتول توزيع األعمال مبا ُيدد مسئولية كل عضـو ىف الكنـرتول  ،واختـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة لتـأمني
سـري العمل به  ،وأتمني عملية فتح وغلق الكنرتول يومياً.
 -3يتعني على رئيس الكنرتول احملافظة على سرية العمل ابلنسبة ألوراق اإلجابة وحصرها والتأكد من مطابقتها ألعداد
الطالب الذين أدوا االمتحان ( لكل مادة ) .
 -4التأكــد مــن أن ايــع األســئلة داخــل ورقــة اإلجابــة قــد مت تصــحيحها ونقلــت اىل الغــالف وتوقيــع جلنــة املمتحنــني علــى
كراسات اإلجابة ( لكل مادة ) .
 -5يقــوم الكنــرتول بتوضــيح عــدد م ـرات بقــاء الطــالب ابلفرقــة  ،كمــا يــتم تــدوين عــدد األعــذار الــىت ســبق أن تقــدم هبــا
الطالب ووافق عليها جملس اإلدارة ( قرار موافقة الوزارة  -واتريخ موافقة الوزارة ) ىف خانة املالحظات .
 -6يقوم الكنرتول ابلرجوع اىل نتيجة آخر دور تقدم له الطالب وتـدوين درجـات املقـررات الـىت سـبق جناحـه فيهـا منعـا مـن
احتســاهبا غيــاب ( للطــالب البــاقون – الفرصــة مــن اخلــارج )  ،وتــدوين الــدرجات حبيــث تكــون مميــزة ( تحرصــد ابللــون
األخضر حسب تعليمات الوزارة )  ،ورصد درجات مواد الرسوب الىت أدى الطالب فيها اإلمتحان مع ختفيضـها ( ىف
حالة عدم وجود عذر ) .
 -7ضرورة رصد مواد التخلـف ىف اخلـاانت املخصصـة لـذلك مـن نتيجـة العـام السـابق متهيـدا لرصـد الـدرجات والتقـديرات
لتلك املقررات بعد آداء الطالب االمتحان فيها .
 -8رصد الدرجات احلاصل عليها الطالب احملـول ( مقـاصــة ) كمـا هـى ( املوواد الوأ أداهوا البالوب بنجوامل ىف املعهود  /الكليوة
احملول منها تُرصد كما هى) طبقاً للتعليمات الواردة من الوزارة.

 -9إضافة خانة بكشوف املسودة يوضح فيها آخر قيد للطالب .
-10ابلنســبة للطــالب الــذين و ينتهــوا مــن مقــرر ( حقــوق اإلنســان ) يــتم تــدوين ذلــك ىف خانــة املالحظــات ( طبق ـاً لق ـرار
الوزارة الصادر ىف هذا الشأن )  ،وال ححتسب املادة ضمن مواد الرسوب ولكن ال بد النجاح فيها قبل التخرج .

 -11ابلنسبة للطالب الوافدين يكتب أمام أمسائهم اجلنسية بكشوف املسودة .
 -12ترصد درجات أعمال السنة والعملى مباشرة ومبجرد إستالمها .

-13ال جيوز مطلقاً اسرتداد كشوف درجات أعمال السنة او العملى من الكنرتول إلجراء أى تعديالت فيها .

-14اذا تبني وجود إجابة غري مصححة أو اختالف بني درجة السؤال داخل ورقة اإلجابة وخارجها يطلب رئيس الكنـرتول
من املصحح احلضور إلجراء التصحيح مبقر الكنرتول وىف حضور رئيس الكنرتول املختص .
-15ىف حالــة وقــوع خطــأ مــادى ىف عمليــة اجلمــع فيشــكل رئــيس الكنــرتول جلنــة للتصــحيح مــن بــني أعضــاء الكنــرتول دون
الرجوع اىل املصحح مع إثبات أن التصحيح مت مبعرفة اللجنة ( إعداد حمضر بذلك ) .
إدارة اإلمتحاانت
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 -16إذا تقــرر إعــادة تصــحيح ورقــة إجابــة لطالــب ألى ســبب مــن األســباب فيجــب احملافظــة علــى س ـرية الورقــة بنــزع اجلــزء
اخلاص ببياانت الطالب منها .
 -17يكون حسـاب درجـات أعمـال السنة للطالب احململون مبواد ختلف واملتقدمني لالمتحان من اخلارج كما يلى :
 حتسـب درجـة هنايـة العـام للمــواد التحريريـة علـى أسـاس جممـوع درجــات االمتحـان التحريـرى فقـط بـدون درجــة
أعمال السنة ( التصحيح من الدرجة النهائية للمادة ).
 حتسب درجة هناية العام للمـواد الـىت حتتـوى علـى امتحـان عملـى مـن جممـوع درجـات التحريـرى والعملـى معـاً (
بعد إضافة درجة أعمال السنة لدرجة التحريرى )  ( .طبقاً للتعليمات الواردة من الوزارة ) .

خامساً  :مهام الكنرتول
أ -التشكيل  :يتم تشكيل الكنرتوالت بقرار من السيد أ.د .عميد املعهد (رئيس عام االمتحاانت والكنرتول).
إدارة اإلمتحاانت
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ب -املهــام واملسئوليات  :تتمثل مهام ومسئوليات الكنرتوالت ىف اآلتى:
أوالً  :مرحلة جتهيز الكنرتول :

 )1على رئـيس الكنـرتول توزيـع األعمـال مبـا ُيـدد مسـئولية كـل عضـو مـن أعضـاء الكنـرتول وعليـه إختـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة
لتأمني سري العمل به  ،ووضع خطة زمنية ألعمال الكنرتول.
 )2إستالم كشوف أبمساء الطالب من إدارة شئون الطالب موضحاً هبا إسم الطالب رابعيـاً  ،وحالتـه ( مسوتجد – ابق لإلعوادة –
فرصة واحدة – فرصة من اخلوارج)  ،وبيان أبمساء ودرجات وتقديرات الطالب احملولـون مقاصـة للمعهـد وحـاالهتم وفقـاً للمقاصـة

املعتمدة (.مستجد – ابق – فرصة من اخلارج ) وحفظها مبلف ابلكنرتول.

 )3إستالم بيان من إدارة شئون الطالب ُيتوى على أمساء الطالب ( احملرومون – املتقدمون أبعذار – املوقوع علويهم عقووابت أتديبيوة
– سحبوا ملفاهتم واتريخ السحب – وقف القيد ) وحفظها مبلف ابلكنرتول .

 )4إستالم كشوف التوقيع ملواد ( العملى – التخلفات – النظامى ) من إدارة شئون الطالب.
 )5مراجعة األمساء املوجودة على برانمج احلاسب ابلكنرتول مع كشوف األمساء املرسلة من إدارة شئون الطالب.
 )6إستالم أوراق اإلجابـة مـن جلنــة السـري وتوزيعهــا طبقـاً لبعـداد بكـل مـادة علـى جلـان اإلمتحـان وفقـاً لبيـان األمـاكن لكـل فرقـة
وجدول اإلمتحاانت.

اثنياً  :إعداد نتائج الفصل الدراسى األول ( دور يناير ):

 .1إستالم درجات أعمال السنة من أعضاء هيئة التدريس موقعة من كل عضو ومن السيد رئيس الشعبة.
 .2رصد درجات أعمال السنة والعملى فور إستالمها من أعضاء هيئة التدريس .
 .3إعداد حماضر تسليم وإستالم كراسات أوراق ألعضاء هيئة التدريس للتصحيح موضحاً هبا اتريخ االستالم والتسليم.

 .4وضــع الســرى لكــل مــادة عقــب انتهــاء االمتحــان مباشــرة بعــد مطابقــة عــدد أوراق اإلجابــة بعــدد الطــالب احلضــور لكــل مــادة،
وتسليم أستاذ املادة أوراق اإلجابة للتصحيح  ،وتوقيعه ابإلستالم على احملضر املحعد لذلك.

 .5بعد إنتهاء كل مصحح من تصحيح مادته  ،يقوم بعرض النسبة العامة للنجاح ىف مادته على السيد أ.د .عميد املعهد ،
ومراعاة أن تكون نسبة النجاح ىف احلدود الطبيعية واملتعارف عليها أكادميياً وأن تكون نتيجة املادة ىف شكل منحىن للتوزيع
الطبيعى قدر اإلمكان .

 .6يقوم بعد ذلك الكنرتول إبستالم أوراق اإلجابة إلمتام الرصد وتوقيع املصحح على احملضر مبا يفيد تسليمه ألوراق اإلجابة
للمادة ( ابلعدد ) للكنرتول.

 .7بعد إنتهاء الكنرتول من مهامه  ،تقوم جلنة املراجعة واملشكلة بقرار السيد أ.د .عميد املعهد بتنفيذ املهام املكلفة هبا وذلك
ابلتنسيق مع رئيس الكنرتول.
 .8يتم إعالن نتائج دور يناير ( الفصل األول ) بدون تطبيق قواعد التيسري بعد اإلنتهاء من عملية املراجعة كاملة  ،وإعتماد
جملس إدارة املعهد للنتائج.

إدارة اإلمتحاانت
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اثلثاً  :إعداد نتائج الفصل الدراسى الثاىن ( دور مايو ) :

 )1يقوم الكنرتول بتنفيذ نفس اخلطوات املوجودة ىف ( اثنياً  -من  1إىل .) 6

 )2يتم رصد درجات املشروعات لطالب (حاسبات – نظم ) فور استالمها من جلان املناقشة معتمدة من أعضاء اللجنة .
 )3مراجعة الرتاكمى لطالب البكالوريوس للسنوات السابقة ( أوىل – اثنية – اثلثة ) ابإلضافة إىل السنة الرابعة .
 )4تطبيق قواعد التيسري وفقاً للقواعد الوزارية ( علماً أبن املشروع ومقرر حقوق اإلنسان ال خيضعان لقواعد التيسري ).
 )5مراجعة مرتبة الشرف للطالب احلاصلون عليها تراكمياً ( جيد جداً – ممتاز ) على مدار السنوات الدراسية األربع.
 )6بعد إهناء الكنرتول ملهامه ،يتم جتهيز نسخة من كشوف الرصد لبدء جلنة املراجعة ىف تنفيذ مهامها.

 )7يقوم رئيس جلنة املراجعة بعرض ايع املالحظات ( إن وجودت ) على السيد رئيس الكنرتول إلستيفاءها  ،وتقوم جلنة املراجعة
ابلتأكيد على إستيفاء الكنرتول هلذه املالحظات.
 )7بعد إنتهاء اللجنة من مهامها وإستيفاء كافة املالحظات يتم طباعة كشوف النتائج ( املسودة – اإلعالن – الرتتيب ) وتوقيعهـا
مــن رئــيس الكنــرتول واملراجعــة وإعتمادهــا مــن الســيد أ.د.العميــد ( رئوويس عووام اإلمتحوواانت والكنوورتول ) والســيد رئــيس جملــس
اإلدارة وختمها خبتم املعهد  ،وإرساهلا للوزارة ( طبقاً لعدد النسخ املبلوبة للوزارة ).

 )8إعداد إحصائية النتائج لكل فرقة لعرضها ىف إجتماع اجمللس العلمى للشعبة واجمللس األكادميى وجملس اإلدارة.
 )9ال يتم إعالن أي نتائج لدور مايو ( الفصل الثاىن ) إال بعد اإلنتهاء متاماً من عمليات املراجعة من وزارة التعليم العاىل.

 )10يقـوم كـل كنـرتول بتجهيـز نسـخة مــن كشـوف االعـالن يـتم فيهـا حجـب أمســاء الطـالب غـري املسـددين للمصـروفات الدراســية
وفقاً للكشوف الىت يتم استالمها من إدارة شئون الطالب  ،وإعالن النتائج للطالب على املوقع اإللكرتوىن للمعهد.

 )11يتم تسليم ادارة شئون الطالب وإدارة اإلمتحاانت صورة من النتائج للعمل مبوجبها.

 )12يقــوم كــل كنــرتول بتســليم ايــع أوراق اإلجابــة ( أعمووال السوونة – العملووى – التخلفووات – النظووامى ) وكــذلك كشــوف درجــات
املشروعات للمسئول عن حجرة حفظ الكراسات ( وفقاً لسجالت معدة لذلك ابلتنسيق مع املسئول ).

 )13يقوم كل كنرتول إبعداد مل ـف ُيتوى على ايع أوراق أسئلة اإلمتحاانت واإلجـ ـاابت النموذجية موقع ـ ـة من أستاذ املادة.

رابعاً  :الدور الثاىن لطالب البكالوريوس :

 )1الدور الثـاىن هـو دور مكمـل لـدور مـايو  ،يـتم فيـه إمتحـان الطالـب ىف التحريـرى فقـط ( يـتم ترحيـل العملـى مـن دور مـايو ) ،
ويكون التصحيح للمادة من ( جمموع التحريرى  +أعمال السنة ).

 )2يتم تطبيق نفس إجراءات العمل السابقة ابلكنرتول واملراجعة وإعالن النتائج مع مراعاة أن الرأفة لطـالب الـدور الثـاىن مكملـة
لدور مايو.
 اإللتماســات  :يــتم فــتح ابب اإللتماســات للطــالب خــالل أســبوعني مــن اتريــخ إعــالن النتــائج  ،علــى أن تــتم ايــع أعمــال
الفحص واملراجعة لإللتماسات داخل الكنرتول (ال يُسمح خبروج الكراسة خارج الكنرتول ) مع مراعاة .:
 اإللتماسات تكون فقط ملراجعة الدرجات وجتميعها ومبابقة ذلك مع ما مت رصده ىف الشيت.

إدارة اإلمتحاانت
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 ىف حالة إكتشاف أجزاء غري مصححة يتم إستدعاء املصحح ملقر الكنرتول وعرض الكراسة عليه يتم على السرى .
 يتم إبالغ البالب بنتيجة اإللتماسات فور اإلنتهاء من املراجعة.

سادساً  :قواعـد املراجعـة النهائيـة
-1

جترب نصف الدرجة لصاحل الطالب .

-2

مراجعة تطبيـق قواعد التيسري طبقا ملا ورد من وزارة التعليم العاىل خبصـوص هذا البنـد .

-3

مراجعــة حــاالت الطــالب الــذين يــؤدوا االمتحــان كفرصــة أخــرية ( الطــالب املعرضــون للفصــل الســتنفاذ مـرات
الرسوب ) وتعرض حاالهتم على (اللجنة العامة لإلمتحان للفرقة ) الختـاذ مـا تـراه مناسـبا علـى ان يـتم اعتمـاد
ذلك ىف جملس اإلدارة.

-4

يتم تطبيق قواعد التيسري ىف هناية العام الدراسى ( دور مايو ) على مواد الفصلني الدراسيني .
 ابلنســبة لطــالب التخلفــات  :يــؤدون االمتحــان ىف مــواد ختلفهــم ىف نفــس الفصــل الدراســى الــذى تتبعــه تلــك
املواد والىت تتضمن امتحان التحريرى والعملى ( ىف املواد الىت حتتوى على جزء عملى وفقا لالئحة املعهد ) .
 ابلنسبة للطالب الباقون لالعادة  :يقومون بدراسة وامتحـان املقـررات البـاقون فيهـا ىف الفصـل الدراسـى الـذى
تتبعه تلك املواد ( ابلنسبة المتحاانت النقل ) .
 أما ابلنسبة المتحاانت السنوات النهائية :
فالطالب املتخلف ىف مـادتني على األكثر ( سواء فصـل أول أو فصـل اثىن )  ،فيعقـد امتحـ ـ ـان ال ـ ـ ـدور الثـاىن
هلؤالء الطالب ويكون دور مكمل لدور مايو  ( .طبقاً للقرار الوزارى اخلاص هبذا الشأن )

وىف حالة رسوب الطالـب مـرة أخـرى  ،يـؤدى الطالـب االمتحـان ىف هـذه املـادة ىف الفصـل الدراسـى الـذى تتبعـه

تلك املادة .

سابعاً  :تقديرات الطالب
وفيما خيص تقديرات الطالب :
يتم تطبيق نص املادة (  ) 47من قانون  52لسنة  1970بشأن تنظيم املعاهد العالية اخلاصة والىت تنص على :
إدارة اإلمتحاانت
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 .1يقدر جناح الطالب ىف درجات البكالوريوس أبحد التقديرات التالية :
ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول .

 .2أما رسوب الطالب يقدر أبحد التقديرات التالية :
ضعيف – ضعيف جداً .

 ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذى حتدده الالئحة الداخلية للمعهد .
 .3وُيسب التقدير العام للطالب ىف درجة البكالوريوس علـى أسـاس اجملمـوع الكلـى للـدرجات الـىت حصـلوا عليهـا ىف
كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقا هلذا اجملموع .
 .4وميــنح الطالــب مرتبــة الشــرف اذا كــان تقــديره النهــائى ( الرتاكمــى للســنوات الدراســية األربــع ) ممتــاز أو جيــد جــداً
وعلى أال يقل تقديره ىف أى سنة من السنوات الدراسية عن جيد جداً .
 .5ويشرتط حلصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب ىف أى امتحان تقدم له وأية فرقة دراسية .
 اع ــالن النتائج :
 تعــلن نتـائج امتحــاانت النقــل بعـد مراجعتهــا مـن االدارة املختصـة بــوزارة التعلـيم العـاىل ،واعتمادهــا مـن جملــس
ادارة املعهد .
 وتعلن نتائج البكالوريوس بعد اعتمادها من وزير التعليم العاىل.
 تعلــن أمســاء الطــالب النــاجحني ىف االمتحــاانت مرتبــة ابحلــروف اهلجائيــة لكــل فرقــة  ،وتعلــن ىف مكــان ظــاهر
ابملعهد ولوقت كاف لالطالع عليها .
 يقــوم املعهــد بتحريــر شــهادات مؤقتــه خلرجيــى الســنوات النهائيــة يوقعهــا عميــد املعهــد وتتضــمن  :االســم  /دور
التخـرج  /تقــديرات النجــاح ىف كـل مقــرر  /التقــدير العـام  .وتقــوم ادارة االمتحــاانت املختصـة ابلــوزارة إبعتمــاد
شهادات اخلرجيني .
 -1مراعاة الدقة ىف كتابة اسم الطالب أبن يكتب من واقع شهادة ميالده (شئون الطالب).
 -2أن يكتب أمام كل طالب وافد جنسيته (شئون الطالب).
 oوُيدد اتريخ منح الشهادة من اتريخ اعتماد الوزير لنتيجة االمتحان .

اثمناً  :فرص التقدم لالمتحان من اخلارج
طبقاً لنص املادة (  ) 45من قانون  52لسنة  1970بشأن تنظيم املعاهد العالية اخلاصة والىت تنص على :
إدارة اإلمتحاانت
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 ال جيـوز للطالــب أن يبقــى ابلفرقــة أكثــر مــن ســنتني دراسـيتني  ،وجيــوز جمللــس ادارة املعهــد الرتخــيص للطــالب الــذين
قضـوا بفــرقتهم سـنتني ىف التقــدم لالمتحــان مـن اخلــارج ىف السـنة التاليــة ىف املقــررات الـىت رســبوا فيهـا  ،وذلــك فيمــا
عدا طالب الفرقة األوىل .
 وجيــوز جمللــس إدارة املعهــد ع ــالوة علــى مــا تقــدم الرتخــيص لطــالب الفرقــة النهائي ــة ومــا قبــل النهائيــة الــذين قضــوا
بفرقتهم سنتني ىف التقـدم لإلمتحـان مـن اخلـارج ىف السـنة التاليـة ىف املقـررات الـىت رسـبوا فيهـا ،وبفرصـتني إضـافيتني
للتقدم لإلمتحان من اخلارج .
 وإذا رســب طالــب الفرقــة النهائيــة فيمــا ال يزيــد علــى نصــف عــدد املقــررات هلــذه الفرقــة وذلــك بصــرف النظــر عــن
املقررات املتخلفة من فرق سابقة  ،رخص له ىف االمتحان فيما رسب فيه حىت يتم النجاح .
اجلدول التاىل ينب عدد مرات القيد من اخلارج :
الفرقة الدراسية

فرص التقدم لالمتحان من الداخل

فرص التقدم لالمتحان من اخلارج

أوىل

سنتني من الداخل ( مستجد – ابق )

ال يوجد

اثنية

سنتني من الداخل ( مستجد – ابق )

سنة واحدة

اثلثة

سنتني من الداخل ( مستجد – ابق )

ثالث سنوات

رابعة

سنتني من الداخل ( مستجد – ابق )

ثالث سنوات

الطالب املقيد من اخلارج ليس له درجات أعمال سنة  ،وتضاف درجة اعمال السنة لدرجة التحريرى .
يــؤدى الطالــب اإلمتحــان العملــى ىف املقــررات الــىت هلــا جــزء عملــى  ،وتكــون درجتــه ىف االمتحــان النهــائى مــن
درجة التحريرى مضافاً اليها درجة العملى ( ان وجد حسب طبيعة املادة ىف الالئحة ) .
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املـ ــرفقــات
 صورة من القرارات الوزارية اخلاصة ابإلمتحاانت والكنرتوالت.
 صورة من مهام  :املالحظون – املساعد اإلدارى – مراقب اللجنة -
مراقب عام اللجان
 تعليمات اإلمتحاانت اللطالب.
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