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مراحل سير اإلمتحانات واعداد النتائج
اعمال لجنة النظام والمراقبة
اوال  :اعماؿ ما قبؿ يوـ االمتحاف :
 -1تجييز المقاعد وطاوالت الرسـ والتاكد مف عدـ كتابة اى معمومات عمى المقاعد او الطاوالت او الحوائط
المجاورة لممقاعد  ،او الحوائط المواجية لمطمبة .
 -2توزيع اسماء المالحظيف والمراقبيف عمى لجاف االمتحاف  ،مع وضع نسبة احتياطية مناسبة لمواجية أى
أجازات طارئو أو اعتذارات أو استئذانات ،وابالغ الساده المالحظيف والمراقبيف وقياميـ بالتوقيع بالعمـ .
 -3التنسيؽ الدائـ مع مكتب شئوف العامميف لمعرفو اى اجازات طارئو أو اعتذارات أو استئذانات لممالحظيف أو
المراقبيف .
 -4تجييز كراسات اإلجابو لمتأكد مف سالمتيا ( عدـ وجود قطع فى األوراؽ  ,سالمو التدبيس  ,عدـ وجود اى
عالمو تميز الورقو عف غيرىات مف باقى األوراؽ  ،عدد األوراؽ المطموبو مع زياده النسبو احتياطياً مناسبو،
ختـ الكراسات بختـ المكتب بحيث يكوف الختـ واضحاً وفى مكاف ثابت بالنسبو لجميع األوراؽ حتى اليتـ تميز
أى ورقو عف باقى االوراؽ ) .
 -5التجييز ألى لجاف خاصو بالخارج.
 -6قياـ رئيس لجنو النظاـ والمراقبو بالتنسيؽ المستمر مع أستاذ الماده لموافو لجنو النظاـ والمراقبو بكشوؼ
درجات أعماؿ السنو لمطمبو .
 -7قيػػاـ رئػػيس لجنػػو النظػػاـ والمراقبػػو بالتنسػػيؽ المسػػتمر مػػع أسػػتاذ المػػاده لموافػػو لجنػػو النظػػاـ والمراقبػػو بأسػػئمو
اإلمتحػاف فػى مظػػروؼ مومػؽ ومشػمع ومكتػػوب عميػو البيانػات التاليػػو :اسػـ المػاده– عػػدد ك ارسػات األسػئمو – عػػدد
االوراؽ فػػى كػػؿ ك ارسػػو أسػػئمو – زمػػف اإلمتحػػاف – تػػاريا اإلمتحػػاف – الفصػػؿ الد ارسػػى – اسػػـ اسػػتاذ المػػاده ورقػػـ
تميفونو المحموؿ مع التأكيد عمػى السػيد أسػتاذ المػاده لمحضػور لمجنػو اإلمتحػاف فػى الوقػت المخصػص لحمتحػاف.
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 -8تجييز كشوؼ النتائج لكتابو أسماء الطمبو ،والمواد ،وتوزيع الدرجات لكؿ ماده ( عممى ،شفوى ،تحريػرى )
والنيايات العظمى والصورى ليا.

 -9قياـ لجنو رئيس النظاـ والمراقبو بإجراء اتصاؿ تميفونى بإستاذ الماده ليمو ما قبؿ اإلمتحاف بورض التذكره
بموعد االمتحاف صباح اليوـ التانى.
ثانياً اعماؿ يوـ اإلمتحاف :
 -1توزيع كراسات اإلجابو بالعدد عمى الساده المالحظيف .
 -2تسػ ػ ػ ػػميـ ك ارسػ ػ ػ ػػات األسػ ػ ػ ػػئمو بالعػ ػ ػ ػػدد عمػ ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػػاده المالحظػ ػ ػ ػػيف وفػ ػ ػ ػػى حضػ ػ ػ ػػور السػ ػ ػ ػػيد أسػ ػ ػ ػػتاذ المػ ػ ػ ػػاده.
 -3المرور عمى المجاف والتاكد مف حضور جميع المراقبيف وسرعو البالغ عف غياب أحد المراقبيف وسرعو تدبير
مراقب بديؿ مف المراقبيف اإلحتياطى.
 -4المرور عمى المجاف لحصر وتسجيؿ حضور وغياب الطمبو.
 -5تحرير استمارات الوياب لمطمبو الوائبيف طبقاً لمنموذج المعد لذلؾ.
 -6قياـ رئيس لجنو النظاـ والمراقبو بالمرور عمى المجاف ومتابعو حؿ أى مشكمو بالتنسيؽ مع الساده
المالحظيف ،واتخاذ اإلجرائات القانونيو بشأف أى مشاكؿ :حاالت غش – تأخير عف موعد امتحاف – تشاجر –
نقص أو اختفاء كراسو اجابو.
 -7قياـ رئيس لجنو النظاـ والمراقبو بمرافقو السيد عميد المعيد – رئيس عاـ اإلمتحانات – أى لجاف تفتيشيو
ورسميو فى حالو المرور عمى المجاف.
 -8استالـ كراسات اإلجابو بالعدد مف الساده المالحظيف وبعد انتياء الوقت الكمى المخصص لزمف اإلمتحاف.
 -9الفحص الظاىرى و السريع لكراسات اإلجابو إلستخراج أى كراسات تحتوى عمى عالمات أو رموز مميزه
لمورقو.
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 -11التفنيط الجيد ألوراؽ اإلجابو ،ثـ تسجيؿ الرقـ السرى داخؿ المربع المخصص عمى كرسات اإلجابو
لتسجيؿ نفس الرقـ داخؿ المربع المخصص عمى الشريحو الورقيو الممصقو عمى كراسو اإلجابو مع مراعاه عدـ
تكرار الرقـ ألكثر مف مره .
 -11نزع الشرائح الورقية ،والتاكد مف اف عددىا يساوى عدد كراسات االجابة ،واالحتفاظ بيا فى مظروؼ
مناسب ويكتب عميو اسـ المادة ،عدد الشرائح الورقية ،تاريا االمتحاف ،اسـ استاذ المادة اى بيانات اخرى مثؿ
تصحيح اى كراسات اجابة بواسطة لجنة تصحيح خاصة.
 -12يتـ التحفظ عمى مظاريؼ الشرائح الورقية الحاممة لمرقـ السرى فى خزينة خاصة داخؿ غرفة لجنة النظاـ
والمراقبة.
 -13تسميـ كراسات االجابة بدوف شرائح الورقية وبالعدد لمسيد استاذ المادة مع تحرير ايصاؿ طبقا لمنموذج
المرفؽ وتوقيع سيادتة عميو.
 – 14يحتفظ بايصاالت تسميـ اوراؽ االجابة فى مظروؼ خاص يحفظ بالخزينة.
 – 16قياـ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة بعرض نتائج اعماؿ المجنة وسير اعماؿ االمتحاف عف نفس اليوـ عمى
السيد عميد الكمية.
ثالثا اعمال ما بعد يوم االمتحان
 -1متابعة السادة اساتذة المواد لمحصوؿ عمى كراسات االجابة بعد التصحيح.
 -2ال يتـ خروج اى كراسة اجابة مف حجرة لجنة النظاـ والمراقبة بعد استالميا مف استاذ المادة الى سبب مف
االسباب.
 -3المراجعة الظاىرية لكراسات االجابة مف حيث وجود صفحات لـ يتـ النظر الييا  ،وجود اجابات فى غير
ترتيبيا ولـ يمتفت الييا  ،اخطاء فى جمع الدرجات.
 -4اعادة الشرائح الورقية واعادة تدبيسيا عمى كراسات االجابة.
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 -5تسجيؿ الدرجات فى الكشوؼ المعدة لذلؾ وجمعيا عمى درجات اعماؿ السنة وتحديد التقدير فى كؿ مادة
غير ممتدة لنصؼ العاـ الدراسى الثانى مع تدقيؽ عمميات االمالء والرصد والمراجعة عدة مرات وتوقيع اماله
كتبة راجعة.
 -6عرض النتيجة النيائية عمى السيد عميد الكمية لمتوقيع عمييا.
 -7االحتفاظ بالنتيجة فى الخزينة لحيف استكماليا بنتائج امتحانات الفصؿ الدراسى الثانى.
 -8تطبيؽ الموائح والتعميمات الخاصة بمجاف الرافة ورفع التقدير.
 -9عرض النتيجة العامة عمى السيد عميد الكمية .
 -11التجييز لمتصديؽ عمى النتيجة مف الجامعة .
 -11اعالف النتيجة .
 -12متابعة استالـ اى تظممات او التماسات بخصوص النتيجة وذلؾ عف طريؽ السيد عميد الكمية.
 -13بحث التظممات وااللتماسات المقدمة طبقا لموائح والتعميمات المنظمة والرد عمييا .
 -14عمؿ احصائيات بيانات ومنحنيات واشكاؿ احصائية والعرض عمى السيد عميد الكمية .
 -15استكماؿ االعماؿ بعد ذلؾ باجراء تحاليؿ عممية مدققة عمى البيانات الواردة بالنتيجة لمخروج بمعمومات
وتوصيات لمعرض عمى السيد العميد وقياـ سيادتة باتخاذ القررات المناسبة.

