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 قواعد تشكيل الكنترول

 ( : 1مــــــــــــــــادة )

 تتبع القواعد المنظمة لتشكيل لجان االمتحانات بكليات الجامعة وادارتها على النحو التالى : –أ 

 رئيس االمتحانات :  -1

يراس امتحانات الكلية العميد يينيب عنه يكيل الكلية لشئوي  التعلئيو يالبئوب ييتئيلك تشئكيل الللئا  الونمئة لتن ئيو 

 اعمال االمتحانات ييشرف علك سير العمل بىا 

 لجان المراقبة العامة والكنترول بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا:   -2

حا  يالرصد يالمرالعئة ياعئداد النتئاوي ييتئيلك رواسئة وئجن الللنئة يكيئل الكليئة ييشمل العمل بىا تن يو مراحل االمت

المختص ييلين ا  تشئكل للنئة عامئة بالكليئة اي عئدة للئا  تخئتص كئو منىئا باحئدى التئر  علئك مسئتيى الكليئة اي 

ملي  فئك لامعئة تختص للنة للميع التر  بكل قسو . يتشكل وجة الللنة م  اعضاء ويوة التدريس اي غيروو م  العئا

 عضوو لكول سمسوين طالوببنبا ييراس كل للنة احد االساتجة اي االسئاتجة المسئاعدي  ييحئدد اعضئاء الللنئة بمعئدل 

بخوف رويس الللنة يعضي لتحرير الصحاوف للبوب ييشترب فك لميع االحيال اال يقئل عئدد اعضئاء الللنئة عئ  

اربع اعضاء بخوف رويس الللنة مع تخصيص عاملي  مئ  معئاينك الخدمئة لكئل للنئة رصئد ييلئين تعيئي  مسئاعد 

بالئب بالكليئات العمليئة التئك ال ينيئد عئدد  100بالب بالكليات الن ريئة ي 200م  العاملي  بقسو التعليو بالكلية لكل 

بالب يفك حالة عدو تيافر اعضئاء ويوئة التئدريس باحئدى الكليئات يئتو النئدب العضئاء التئدريس  1000بوبىا ع  

لعضئيية الكنتئريل مئ  احئدى كليئات اللامعئة اي غيروئا مئ  اللامعئات االخئرى بعئد ميافقئة عميئدى الكليتئي  يناوئب 

اعضئاء مئ  ويوئة التئدريس يتكئي   4لتعليو يالبوب ، كما تشكل للنة لوسولة لكل الكلية م  رويس اللامعة لشوي  ا

 تبعيتىا مباشرة للسيد االستاج الدكتير يكيل الكلية . 

 لجنة االعداد والتنظيم وتشكل على النحو التالى:   -3

مئ  اعضئاء ويوئة التئدريس  2اي  1تشكل وجة الللنة برواسة احد االساتجة مئ  اعضئاء ويوئة التئدريس يعضئيية   - أ

لكل فرقة حسب امكانيات كل كلية يجلك ليضع االختاو السرية علك كراسات االلابة يحصئر الييئاب ياسئترلا  

 ما تبقك م  كراسات االلابة 

رويس الللنة المشار اليىا فك بند أ يتضو العاملي  بقسو شوي   تكي  للنة برواسة امي  الكلية تحت اشراف  - ب

التعليو يالبوب ثما يستكمل العدد م  غيروو م  داخل الكلية بمعرفة السيد االستاج الدكتير عميد الكلية ييحدد 
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ة بالب تقيو وجن الللن 100عدد اعضاء الللنة بالنسبة لعدد البوب المتقدمي  لومتحا  بمعدل عضي لكل 

 باعداد لميع متبلبات اإلمتحا  يتن يو أماكنه يتنتيج األعمال الونمه اللراوه .

 عمال السدمات :  -4

بالب عامل خدمات يإجا تعددت قاعات اإلمتحا  يكا  المكا  ال يتسع لمثل وجا العدد فيلين  50يخصص لكل 

 تخصيص عامل لكل قاعه . 

 الرعايه الطبيه : -5

بمقر كل إمتحا  يتراعك  ريف الللا  الكبرى التك ينيد عدد البوب فيىا ع   يخصص ببيب يممرض      

 بالب فيضاعف العدد  يتصرف مكافاّتىو حسب أعمال العمل التعليه .  500

 أعمال الحراسه واألمن :  -6

يالحري  علك أنه يكلف بىا العمالي  بإدارن حرس اللامعه يكلياتىا يالمنتدبي  م  لىات األم  يإدارن اإلبتاء       

تعتمد أسماء المنتدبي  بما فيىو المنتدبي  بيال العاو م  إدارن اإلبتاء مسبقاً م  السيد األستاج الدكتير ناوب 

رويس اللامعه لشوي  التعليو يالبوب قبل بدء اإلمتحانات ييتو صرف المكافأن الخاصه بىو فك ضيء 

 نه يجلك بناءاً علك علك إقتراح مدير إدارن الحرس .اإلعتماد المخصص إلدارن الحرس ياليارد بالميان

 أعمال المالحظه والمراقبه :  -7

يتيلك السادن أعضاء ويوه التدريس يالمدرسي  المساعدي  يمدرسيا الليات يالمدرسي  خارج الىيوه       

ه موح ه يالعاملي  م  شاغلك الدرله الرابعه يالجي  مضك علك تعينىو أربعه سنيات فما فيقىا مىم

اإلمتحا  بكل كليه يتصرف لىو مكافأن ع  أعمال موح ه اإلمتحا  بكل كليه يتصرف لىو مكافأن ع  أعمال 

بالب يفك  100بالب موح  يبحد أدنك إثنا  فك للقاعه الياحدن يمراقب لكل  25الموح ه ييخصص لكل 

 -حاله عدو كتايه العدد فك الكليه يندب العدد الونو حسب االّتك :

م  أعضاء ويوه التدريس يالمدرسي  المساعدي  يالمعيدي  يالمدرسي  خارج الىيوه يمدرسك الليات بالكليات  –أ 

 األخرى يجلك حسب حاله العمل بكل كليه 

م  بي  العاملي  بإدارن اللامعه يكلياتىا يمستشتياتىا اللامعيه أيال م  شاغلك الدرله الثالثه يثانيا م  قدامك  -ب

لدرله الرابعه فما فيقىا بشرب أ  يتو الترشيح بميافقه السادن عمداء الكليات يأمي  اللامعه يمدير شاغلك ا

 عاو المستشتيات اللامعيه . 



 

 سةكلية الهند

 

 

 

 مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 

 ا                                                             جامعة طنط

 

 

 ويراعى لتنظيم أعمال الندب ألعمال مالحظه ما يلى : 

حانات بثوثه أسابيع تقيو الكليات بإخبار أمي  اللامعه بالعدد الونو م  الموح ي  يالمراقبي  قبل بدء اإلمت -

علك األقل , يعلك مكتب أمي  اللامعه إخبار الكليات بأسماء م  يقع عليىو اإلختيار مم  رشحيا م  قبل 

الكليات يالمستشتيات اللامعيه ياليحدات للقياو بأعمال الموح ه يالمراقبه قبل بدء اإلمتحانات باسبيعي  علك 

علك أماك  اإلمتحانات بمعرفتىا , ييحت  بمكتب أمي  اللامعه بيا   األقل , يتقيو الكليات بتينيع الموح ي 

بأسماء الجي  تقرر ندبىو يلىات عملىو حتك يمك  التنسي  بي  الكليات منعاً لتكرار الندب للموح ه يالمراقبه فك 

 أكثر م  كليه ياحدن .

ه   يالمراقبه إجا كانت فك التترن الصباحيه علك العاملي  العيدن إلك مقار عملىو بعد اإلنتىاء م  أعمال الموح  -

 لمباشرن عملىو ياالستمرار بعد مياعيد العمل الرسميه النلانوا إجا استدعك االمر جلك . 

 قواعد عامه العضاء هيئه التدريس والعاملين :

 يكي  تشكيل للا  الكنتريل بتكليف م  أ . د / عميد الكليه يفك ضيء ما تقتضيه مصلحه العمل.  -1

يلين اللمع بي  مكافأن أعمال اإلمتحا  يأعمال الكنتريل لمرحلتك الليسانس يالبكاليرييس يالدرسات  -2

العلبا يجلك ألعضاء ويوه التدريس يالي اوف المعاينه يالعاملي  بإدارن اللامعه يكلياتىا يمدرسه التمريض 

 حد األقصك المقرر فك العاو . يعلك أساس ما وي ميضح بحث ال تتلاين لمله المكافأن ألى منىو ع  ال

ال يلين علك اإلبو  قبيل اعتجارات أى عضي م  اعضاء ويوه التدريس أي الي اوف المعاينه ع   -3

االشتراك فك أعمال الكنتريل يللا  اإلعداد ي التن يو اال فك األحيال التك يرى فيىا عميد الكليه غير جلك , 

الشتراك فك وجن االعمال تحدد أياو التخلف ييخصو ما يقابلىا بقرار م  يفك حاله تخلف أحد السادن المكلتي  با

عميد الكليه بناء علك مجكرن م  رويس الكنتريل يفك حاله رفض العضي اإلشتراك يحرو م  المكافأن بكاملىا بما 

 فيىا المكافأن العامه ) أعمال اإلمتحانات ( .

أعمال المراقبه يالموح ه لم  يكلتي  بىا م  العاملي  بإدارن ال يلين علك اإلبو  قبيل أى اعتجارات م   -4

اللامعه يكلياتىا يمسشتتياتىا اللامعيه اال فك االحيال التك يرى فيىا عميد الكليه المختص يأمي  اللامعه غير 

مقابل أياو  10 جلك . يفك حاله التخلف ع  الموح ه أي المراقبه تحسب األياو التك تخلف فيىا يتخصو مقابل

كل ييو تخلف ع  الموح ه أيالمراقبه , يفك حاله رفض أحد العاملي  االشتراك فك أعمال الموح ه أي 

 المراقبه يحرو م  المكافأن بكاملىا بما فيىا المكافأن العامه ) أعمال اإلمتحانات ( . 

ه لشوي  التعليو يالبوب باللامعه تبلغ تشكيوت الللا  الخاصه بأعمال االمتحانات بالكليات إلك االدارن العام -5

قبل تسميع البند الخاص بالصرف لمرالعتىا ياعتمادوا م  السيد األستاج الدكتير ناوب رويس اللامعه لشوي  

 التعليو يالبوب . 
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يتو صرف مكافأن اإلمتحانات ألعضاء ويوه التدريس يالي اوف المعاينه لىو عقب انتىاء امتحانات التصل  -6

لمقرر فيه المكافأن , أما مكافأن الكنتريل للعاملي  المشتركي  فتصرف بناءاُ علك مجكرن مقدمه م  الدراسك ا

 رويس كنتريل كل فرقه إلك عميد الكليه يميعد صرفىا كاالتك:

 " . عقب النتهاء من اعداد النتائجالتصل الدراسك األيل "  - أ

 "  عقب االنتهاء من اعداد النتائج واعالنهاالتصل الدراسك الثانك يالدير الثانك للقرقه الرابعه  "  - ب

( ال تصرف لىو مكافأن  من غير أعضاء هيئه التدريسالمعيني  اللدد فك اللامعه يالمنقيلي  إليىا )  -7

أشىر م  استومىو للعمل باللامعه يكلياتىا ييحداتىا . ييلين اشتراكىو بأعمال  6االمتحا  اال بعد مرير 

شريب ن ير مكافأن ع  وجن األعمال يال يسرى جلك علك المنقيلي  م  لامعات أخرى الموح ه إجا تيفرت ال

 للعمل باللامعه بشرب أ  يكينيا قد صرفيا مثل وجن المكافأن م  لامعتىو األصليه ع  نتس التترن .

ه ال يمنحي  مكافأن المنتدبي  للعمل فك اللامعه نداباً كلياً أي لنوياً أي المنتدبي  فك غير أيقات العمل الرسمي -8

 اإلمتحا  فيما عدا منديبك التلنيد . 

ال تصرف مكافان اإلمتحا  للملنديي  يالمعاري  يالمنتدبي  ندباً كاموً خارج اللامعه يالمصرح لىو بألانات  -9

 خاصه .

بالخارج تخصو أياو االلانات المرضيه يالخاصه ياليضع كامله ي كجلك مدد المىمات العلميه يالمؤتمرات  -10

 التك تنيد ع  شىر يالتك تقع خول التترن المستح  عنىا المكافأن يجلك ع  المدن الكليه التك تستح  عنىا . 

لسنه  47تصرف مكافأن اإلمتحانات للعاملي  الحاصلي  علك ألانات مرضيه منمنه يالمنبب  عليىو قاني  -11

 ميفدي  م  اللامعه فك ديرات تدريبيه.مكرر يالمصابي  بسبب العمل فك اللامعه يال66مادن 1978

( فقب للمستدعي  أي المستبقي  بالقيات المسلحه يجلك ع  مدد  المكافأه العامهتصرف مكافأن اإلمتحانات )  -12

 قيامىو بالعمل قبل أي بعد استدعاوىو أي استبقاوىو يجلك خول العاو الدراسك المقرر عنه المكافأن. 

يألمي  اللامعه كل فك داورن اختصاصه حرما  غير المشترك فك أعمال الكنتريل م  يلين لعميد الكليه  -13

صرف مكافأن أعمال اإلمتحانات أي منح عدد م  األياو أقل م  الحد المقرر لكل فصل دراسك يجلك علك ضيء 

 ما يقيو به كل مي ف م  أعباء يلىيد خول فترن األمتحا  ياالعداد له .

فك أعمال الموح ه يالمراقبه  االمتحانات فك أكثر م  كليه فك ييو ياحد يال يلين  ال يلين االشتراك -14

اللمع بي  مكافان الحراسه ياالم  يمكافأن الموح ه ع  االمتحا  الياحد ييسمح العضاء للا  المراقبه العامه 

حانات التابعة للكنتريالت الكنتريل بالحصيل علك المكافاة المقررة ع  قيامىو باعمال المراقبة ياعمال االمت

اليير مشتركي  فيىا يفك اياو ال يعقد فيىا االمتحا  بالكنتريالت التر  المكلتي  للعمل بىا علك ا  ال تتلاين 

 لملة المكافاة الحديد القصيى .
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و التك يقدو البلب صرف المكافاة علك االستمارة المعدن لجلك يالبد م  ا  يضمنىا العامل اقرارا بعدد االيا -15

سب  صرف مكافاة عنىا مع تحديد اللىة حتك يراعك عدو تلاين الحد االقصك يكل المدي  بيانات غير 

صحيحة يعرض نتسة للمسالة يعند قياو الكلية بصرف مكافاة امتحا  ليير العاملي  بىا ضريرة اخبار اللىة 

الستحقاقات بكل يحدة امساك سلوت لقيد التابع لىا العامل بعدد االياو التك صرفت عنىا المكافاة يعلك قسو ا

مكافاة االمتحا  التك تصرف للعاملي  بىا م  جات اليحدة اي غيروا لمراعاة عدو تلاين الحد االقصك ييعتبر 

 مديريا يرؤساء اليحدات الحسابية مسويلي  ع  تنتيج جلك بكل دقة. 

عىا الى فرد مىما تعدد لىات اشتراكه باعمال ال تنيد المدة التك تصرف عنىا مكافاة االمتحا  بكتة انيا -16

 الللا  يالمراقبة يالموح ة داخل اللامعة ييحداتىا بكلياتىا ع  الحد االقصك المقرر فك العاو.

ال يلين االنتداب للعمل فك اعمال االمتحانات خارج اللامعة اال بعد ميافقة عميد الكلية يناوب رويس  -17

 وب بالنسبة العضاء ويوة التدريس يامي  اللامعة بالنسبة للعاملي  .اللامعة لشوي  التعليو يالب

ييستمر العمل  1996)يناير  95/96تسرى وجة القياعد اعتبار م  فصل الدراسك االيل للعاو اللامعك  -18

 بىا لحي  صدير قياعد لديدة ييليك كل نص يخالف جلك(.

 المراجع

 و  1995-2-6بتاريخ  782قرار رويس لامعة بنبا رقو  -1

 


