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 لجان اعداد النتائج ) الكنترول(
 : تشكيلها

ٌشكل عمٌد الكلٌة لجاناً العداد النتائج من بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وفى الكلٌات التى ال ٌتوفر فٌها 
العدد الكافى من اعضاء هٌئة التدرٌس ٌجوز االستعانه بالمدرسٌن المساعدٌن فى هذه اللجان والعاملٌن بقطاع 

اد النتائج ان ٌتنحى عن عضوٌتها اذا كان قرٌبا حتى شئون التعلٌم بادارة الجامعة ، وٌجب على عضو لجنة اعد
 الدرجة الرابعة الحد الطالب الذٌن ٌدخلون فى اختصاص اللجنة 

 مع مراعاة االلتزام بالمعدالت االتية : 

 عضو لكل طالب بالكلٌات واالقسام العملٌة  -
 طالب بالكلٌات واالقسام النظرٌة  150عضو لكل   -

 رئيس اللجنة  -1

يشترط ان يكون رئيس لجنة االمتحان لكل فرقة من بين االساتذة بالكلية او الجامعة وفى حالة عدم 
 توفر االساتذة المساعدين 

 :ويختص بالمهام التالية 

 تطبٌق التعلٌمات الالزمة لحسن سٌر االمتحان ومنع اى غش او شروع فٌه او اخالل بالنظام.  

 ظٌن قبل بدء االمتحان بنصف  سفاعة علفى االقفل وتواجفدهم طفوال التحقق من تواجد المراقبٌن والمالح
واعتماد كشو  الحضفور الخاصفة بهفم. وابفالي عمٌفد الكلٌفة عفن توٌفبهم او تفاخرهم او  ،مدة االمتحان

  .موادرتهم اللجان فبل انتهاء اعمالهم

 وكذا عدم  استكمال او توٌر اٌا من المالحظٌن حسبما تقتضٌه حاجة االمتحان من بٌن االحتٌاطى
 .السماح الى من المالحظٌن بموادرة اللجنة اال بعد تعٌٌن من ٌحل محله من بٌن االحتٌاطى

  دقٌقة فقط بدخول لجنة االمتحان وما  15السماح للطالب المتاخرٌن عن موعد بدء االمتحان فى حدود

  .زاد عن ذلك فٌعرض امره فورا على رئٌس عام االمتحان

 ئلة من لجنة الكنترول قبل بدء الموعد المحدد لالمتحان بوقت كا  بعد التاكد تسلم مظارٌ  اوراق االس
  .من مطابقة بٌانتها على جدول االمتحان

  تسلم مظارٌ  كراسات االجابة من لجان الكنترول او لجان االعداد المنبقة منها قبل بدء الموعد المحدد
ٌانتها على الطالب الذٌن سو  ٌؤدون لالمتحان بنص  ساعة على االقل بعد التحقق من مطابقة ب

  .االمتحان

  مراجعة اعداد كراسات االجابة وترتٌبها عقب نهاٌة االمتحان تمهٌدا لتسلٌمها الى لجنة الكنترول
  .المختصة

  السماح للطالب عند االقتضاء بالتوجه الى دورة المٌاه داخل او بالقرب من اللجنة برفقة احد
التاكد من ان الطالب ال ٌحمل اٌة اداة للوش وبعد التاكد من خلو دورة  المالحظٌن االحتٌاطٌن وبعد

 .المٌاة من ذلك

  اخراج من ٌضبط متلسا بالوش او من ٌشرع فٌه او المخل بالنظام عن قصد باقصائه عن مقعده
او من والتحفظ علٌه داخل اللجنة على اال ٌتم اخراجة نهائٌا من لجنة االمتحان اال بموافقة عمٌد الكلٌة 
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( من اللئحة التنفٌذٌة لقانون الجامعات وذلك بعد تحرٌر تقرٌر 125ٌنٌبه فى ذلك تطبٌقا لحكم المادة )

  .عن الواقعة موقع من المالحظ والمراقب وٌعتمد من رئٌس اللجنة

  وٌكون اخراج الطالب فى هذه الحالة برفقة مراقب لجنتة وٌكون معه التقرٌر والمستندات المظبوطة
  .على عمٌد الكلٌة الكلٌة او من ٌنبٌه فى الحال التخاذ ما ٌلزم فى هذا الشانوٌعرض 

  اعتماد قوائم الحضور والوٌاب بعد التاكد من صحة بٌانتها 

 سرية اعمالها -2
تتخذ كافة االحتٌاطات الالزمة لتامٌن مقار لجان اعداد النتائج واحاطة اعمالها بالسرٌة التامة واالمن الكامل , 

ص ٌمنع دخول الطالب او اى شخص غٌر مختص الى مقار لجان اعداد النتائج كما ٌمنع تواجد وبوجه خا
 الطالب بجوارها 

 توزيع اعمالها : -3
ٌعد كل رئٌس لجنة اعداد النتائج كشوفا بتوزٌع العمل على اعضاء اللجنة فى محضر ٌومى من صورتٌن 

ع نسخة من هذا المحضر الى رئٌس عام وٌقوم كل عضو بالتوقٌع على ما ٌقوم به من اعمال .  وترف
 االمتحانات او من ٌنوب عنه . 

 الرجوع الى النتائج السابقة : -4
 تقوم لجان اعداد النتائج قبل بدء االمتحان بالرجوع الى نتائج االمتحانات السابقة الستٌفاء ما ٌاتى : 

 المواد التى سبق النجاح فٌها  رصد درجة الطالب فى المواد التى سبق نجاحه فٌها وٌراعى ان تكتب درجات
 بلون ممٌز ) اخضر مثال (

  تكتب درجة الطالب فى المواد التى سبق نجاحه فٌها مفصلة تماما ) اعمال سنة , عملى , تحرٌرى , مجموع
 درجات المادة وتقدٌرها ( 

   ضرورة توضٌح اسماء المواد التى نقل الطالب متخلفا فٌها 

  اعداد كراسات االجابة للتصحيح -5
تقوم لجان اعداد النتائج باعداد كراسات االجابة للتصحٌح بما ٌكفل سرٌتة التامة ودقة اعمال لجنة الكنترول 

 وفقا لنظام اللصق على النحو التالى :

 1 –  ثنى ولصق الجزء المعد لكتابة اسم ورقم جلوس الطالب وتوقٌع المالحظ على غال  كراسات

 االجابة بجوار اسم الطالب , او نزع التكت الخاص بذلك بعد وضع الرقم السرى علٌه وعلى الكراسة 

 2-  مراجعة كراسات االجابة للتحقق من عدم السهو عن لصق اٌة كراسة 

 3- بة الطالب السمه ورقم جلوسه فً المكان المعد لذلك لم ٌترك نتٌجة ضوط التحقق من ان كتا

 الكتابة أثرا ٌمكن التعر  علٌه وإال وجب طمس هذا االثر.

 4-  توضع كراسات االجابة فً مظارٌ  ٌدون علٌها األعداد التً تحتوٌها والفرقة والشعبة وكذا ٌلزم

 أسماء لجنة المصححٌن توضٌح النهاٌة العظمً التً ٌتم التصحٌح منها و 

 رٌ  وتجري مطابقة مجموعها علً العدد الكلً لكراسات اتجمع أعداد الكراسات التً تحتوٌها المظ
 االجابة طبقا لكشو  الحصر

  تسلم المظارٌ  الً لجان التصحٌح المختصة أو رئٌس مجلس القسم فً حالة ما اذا كان المصححون
 تم تسلمه وتارٌخ االستالممن المنتدبٌن وذلك بعد التوقٌع علً ما 

  فً حالة اكتشا  كراسة إجابة بها أي عالمة ممٌزة قد ٌشك فً أنها متعمدة لكش  هوٌة صاحبها ٌقوم
رئٌس الكنترول باخطار رئٌس لجنة تصحٌح المادة بذلك التخاذ االجراءات الخاصة بتصحٌح تلك 

هذه الكراسة بمقر لجنة الكنترول الكراسة عن طرٌق لجنة خاصة ٌشكلها سٌادته علً أن ٌتم تصحٌح 
 المختص
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 -لجان المصححين: -6
ا هٌشكل مجلس الكلٌة بناء علً إقتراحات مجالس االقسام لجانا لتصحٌح االمتحانات علً أن ٌراعً فً تشكٌل

 وتوزٌع العمل بٌن أعضائها االسس االتٌة :

  زوجٌن أو أقارب من أن ٌشترك فً تصحٌح كل كراسة إجابة مصححان علً االقل بحٌث ال ٌكونان
وال ٌجوز بأي حال من االحوال أن ٌنفرد مصحح واحد بتصحٌح الكراسة الدرجتٌن االولً والثانٌة 

 بأكملها

 أن ٌقوم بتصحٌح السؤال الواحد فً جمٌع أوراق االجابة نفس المصحح وبقلم أحمر 

 عةعلً المصحح التنحً عن التصحٌح اذا كان قرٌب الحد الطالب حتً الدرجة الراب 

  ًٌتولً أستاذ المادة أو رئٌس مجلس القسم المختص متابعة تداول أوراق االجابة بٌن المشتركٌن ف
 عملٌة التصحٌح والعمل علً انجازها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أسابٌع من تارٌخ عقد االمتحان

  بجمع علً كل من ٌقوم بالتصحٌح أن ٌوقع علً الدرجة التً وضعها, وٌقوم المصحح االخٌر
الدرجات التً حصل علٌها الطالب وتفقٌطها والتوقٌع علً ذلك وٌحتفظ رئٌس القسم أو أستاذ المادة 

 بنموذج توقٌع كل مصحح للرجوع الٌه وقت اللزوم

  تنتهً مهمة المصحح بتدوٌن الدرجة وتفقٌطها وال ٌجوز بأي حال من االحوال بعد ذلك تعدٌل الدرجة
ً غال  كراسة االجابة. مع مراعاة عدم وجود أي كشط أو تصلٌح فً التً تم تقدٌرها وكتابتها عل

 الدرجات أو تفقٌطها اال فً حالة أن ٌكون ذلك مصحوبا بتوقٌع واضح

 -إعداد كراسات اإلجابه للرصد:  -7
ٌقوم أعضاء لجنة الكنترول بإعداد كراسات اإلجابه للرصد بعد أعدادها للكنترول من التصحٌح وذلك وفقاً لما 

 -ٌلى:

  ٌجرى حصر أعداد كراسات اإلجابة ومطابقاتها باألعداد الموضحة على بطاقات تسلٌم الكراسات إلى
 المصحٌحٌن

  ٌتم مراجعة كراسات اإلجابة من الداخل للتحقق من تصحٌح كافة األسئلة بأجزائها المختلفة فإذا تبٌن
إلستكمال التصحٌح وجود إجابة غٌر مصححة ٌطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة كنترول 

 وٌتحتم أن ٌتم ذلك فى وجود رئٌس الكنترول المختص  –مع الحفاظ تماماعلى سرٌة كراسة اإلجابة 

  ٌتم مراجعة الدرجة المدونة لكل سؤال داخل كراسة اإلجابة وخارجها للتحقق من تطابقها فإذا تبٌن
لتحدٌد الدرجة المستحقة وجود إختال  بٌنها طلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول 

 للطالب وٌم ذلك فى وجود لجنة الكنترول المختص

  ٌتم مراجعة مجموع الدرجات التى حصل علٌها الطالب فإذا ما وجد خطأ مادى فى عملٌة الجمع تقوم
لجنة الكنترول بتصحٌحة دون الرجوع إلى المصحح مع التوضٌح أن التصحٌح قد تم بمعرفة لجنة 

قام بعملٌة تصحٌح الخطأ وٌتم تصوٌب التصحٌح بالون األخضر مخالفا للون  الكنترول وٌوقع من
 الذى تم به تصحٌح السؤال

  ٌتم تسلٌم كراسات إجابة اإلمتحانات العملٌة وكشو  أعمال السنة أواإلمتحانات الفصلٌة أو الشفوٌة
ة وتكون الكشو  من األقسام إلى لجان إعداد النتاائج)الكنترول( قبل فض سرٌة الكراسات النظرٌ

والٌجوز بأى حال من األحوال أدخال أى تعدٌل على  -معتمدة من رئٌس مجلس القسم المختص
دراجات اإمكتحانات العملٌة أو درجات أعمال السنة بعد تسلٌم الكراسات الخاصة بإلمتحانات العملٌة 

ب على رئٌس الكنترول وكذا كشو  اإلمتحانات الشفوٌة وأعمال السنة إلى لجان إعداد النتائج، وٌج
رفض إستالم أى كش  غٌر مفقط أو ٌتضمن خانة فارغة أو شرطة أو تعدٌل غٌر معتمد بوٌر توقٌع 

 أمامه .
وٌتعٌن على رئٌس القسم المختص اإللتزام بإعالن درجات أعمال السنه وكافة األعمال الفصلٌة للطالب قبل 

 حانات التحرٌرٌة لكل مادةتسلٌمها إلى الكنترول المختص وقبل موعد بدء اإلمت

 -الرصد فى كشوف رصد المادة)الكشوف الصغيرة(:  -8
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وذلك بعد رصد درجات أعمال السنة   Mark Listتقوم لجنة إعداد النتٌجة بإعداد كشو  رصد المواد 

واألعمال الفصلٌة ودرجات اإلمتحانات العملٌة إن وجدت ثم درجات اإلمتاحان النظرى مع توضٌح حاالت 
 الوٌاب بعذر وبدون عذر فى هذه الكشو  ) ٌتم رصد درجات اإلمتحان الحالى بالون األزرق(.

 عن كراسات اإلجابة وكشو  الكنترول وتعد كشو  رصد المواد هذه دلٌال هاما ال ٌقل أهمٌة 
 وٌحتفظ بهذه الكشو  جنبا إلى جنب مع كشو  الكنترول

 -العرض على لجان المواد: -9
 :التشكٌل واإلختصاصات- 

جنة ثالثٌة برئاسة لكال -وعند إعتماد تشكٌل لجان المصححٌن –تشكل لجنة المادة قبل إنعقاد اإلمتحان  -أ

المادة/ المختص وعضوٌة أثنٌن من الفئات التالٌة : السٌد أ.د/ رئٌس مجلس القسم العلمى )أستاذ
المشاركينفىالتدريس/واضعىاإلسئمة/لجنةالمصححين(

وتعرضعمىمجمسالكميةلإلعتماد
كل مادة  –ٌقوم رئٌس الكنترول بإعدا وعرض بٌان إحصائى بنسب النجاح فى جمٌع مواد اإلمتحان  - ب

 وبصر  النظر عن نسبة النجاح فٌها  -على حده
اإلمتحانسواءكانواراسبينللجنة اللجنة الحق فى إقتراح عدد من الدرجات تمنح لجمٌع الطالب الذٌن أدوا -ج

وذلكفىحالةماإذاكانتتمكرفعنسبةالنجاحفىالمادة)المجموعالكمىلممادة(فىالمادةأوناجحينفييال
%معمراعاةمايمى:50النسبةتقلعن

%50نياوبمااليقلعنديطبققرارلجنةالمادةفىنطاقالحدودال-1
رىأوالدرجةعدمتطبيققرارلجنةالمادةفىحالةحصولالطالبعمى)صفر(فىكراسةالتحري-2

النيائية
لمطالب-3 المقررة الرفع درجات من المواد لجان قبل من الممنوحة الدرجات تخصم ال وتكتب (

درجاتالرفعبالوناألسود(

تكميفلجنةالمادةبإعدادتقريريوضحأسبابتدنىنسبةالنجاحوعماإذاكانذلكيعودإلى:-4

 أسموبالتدريس
 الجامعىتأخرإصدارالكتاب
 قصورمنالسادةالمنتدبينلمتدريس
 عدمإنتظامالطالبفىالمحضرات
 أسبابآخرى

دون-5 الدراسىاألولمباشرة الفصل إمتحاناتنياية عقبإنتياء تطبيققرراتلجانالمواد جواز
بالفصمينالدراسيينإنتظارإعالننتائجإمتحاننيايةالعاموذلكبإستثناءالمقرراتالمتصمةالتىتدرس

)األولوالثانى(
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 -أسموب إحتساب النجاح فى المادة: -11

بكميات)الحقوق-أ معا( لمطالبالنظامينوطالباإلنتسابالموجو) المادة فى النجاح –تحتسبنسبة
ولوأختمفتأسئمةاإلمتحانلكلمنالفئتيناألداب(-التجارة

منالطالب-ب المادة ىذه ليا التابع لمطالباألصميينالمقيدينبالفرقة النجاحفىالمادة تحتسبنسبة
الحاضريناإلمتحاندونالطالبالغائبينوالمحرومينمندخولاألمتحان،واليدخلفىحسابىذهالنسبة

الطالبالمتخمفونفىىذهالمادةالمقيدونبالفرقاألعمى

إعمالقواعدلجانالموادعمىأمتحاناتالدوراألولفقطيقتصر-ج

 لجنة الممتحنين: - 11

تشكيل لجنة الممتحنين وفقا ألحد التشكيالت األتية:-أ

 القائمونبالتدريسوواضعوااألسئمةوالمصصحون
 رؤساءاألقسامالعمميةبالكمية
 1،2تشكيلمشتركمنبينالفئاتالوادرةفىالبند
 الكميةباعتبارةيضمرؤساءاألقسامالعمميباإلضافةإلىأساتذةعنكلاألقسامالعمميةمجمس

تعقدلجنةالممتحنينبناءعمىتقريررئيسالكنترولوذلكلمنظرفىنتيجةالفرقةككلونسبةالنجاح-ب
نتائ إعالن انتظار عقبامتحاناتالفصلالدراسىاألولمباشرة ويجوزأنتنعقد وذلكفييا العام جنياية

لممقرراتغيرالمتصمة

لمجنةالمتحنينالحقفىاقتراحعددمنالدجاتتمنحلجميعالطالبفىمادةأوأكثرماعداالحاصمين-ج
عمى)صفر(فىاالمتحانالتحريرىبغرضرفعنسبةالنجاحعمىمستوىالفرقةككلوبصرفالنظرعن

صمتمكالدرجاتمندرجاتالرفعالمقررة.المقرراتالتىيتمرفعيا،والتخ

الكمية-د عميد أو مجمسالكمية من تقدميا التى واقتراحاتالرفع الممتحنين لجنة عمىعقد الموافقة يتم
بالتفويضثمالعرضعمىمجمسالكمية
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