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 44 ................................................................................................ وضوابطها االمتحانات مواعٌد تحدٌد. 1

 45 ................................................................................................................ االمتحانات عمد أماكن. 2

 45 .............................................................. الجامعٌة للتمدٌرات الممابلة المبوٌة النسبة و والرسوب النجاح لواعد. 3

 48 .................................................. واالمتحانات مٌالتمو ةٌعمل فً الجامعً الطالب عمل نظمٌ الذي األخاللً ثاقٌالم. 4

 48 ......................................................................... الؽش فً شرعٌ من أو الؽشاش ومعالبة الؽش بمنع االلتزام. 5

 49 ...................االمتحان بنظام االخالل حاالت وفً فٌه الشروع أو الؽش حاالت فً الطالب تأدٌب بنظام المتعلمة الضوابط. 6

 55 .................................................................... الدرجات رصد مراجعة بشأن التظلمات لتمدٌم الرسمٌة الطرق. 7

 57 ................................................................................................................. والتٌسٌر الرأفة لواعد. 8

 59 .............................................................................................................................. األعـــذار. 9

 62 ................................................................................................... اٌذًٌُ هزا تسذَث آٌُبد: اٌتبعغ اٌجبة

 63 ................................................................................................................................... اٌّشاخغ

 

  



 دلٌل تموٌم الطالب واإلمتحانات
 

5 

 

 تمىَُاٌتطىَش ٔظُ  اٌتؼشَف ثّششوع: اٌجبة األوي

 ووزذح اٌمُبط واٌتمىَُ
 

 

 

 ِتسبٔبدواإل اٌطالة تمىَُتطىَش ٔظُ  ِششوع .1
 

 التعلٌم تطوٌر مشروعات أحد هو طنطا جامعة-كلٌة الهندسةب متحاناتواال الطالب تموٌم نظم تطوٌر مشروع

 من اعتبارا ونصؾ, عام المشروع مدة ،العالً التعلٌم تطوٌر مشروعات ادارة وحدة اهتمول والذي العالً

 لطالب متحاناتواال التموٌم نظم تطوٌر خالل من والتعلم التعلٌم جودة تطوٌر الً هدؾٌو ، 2014/ 04/ 1 

 كأحد األكادٌمٌة المعاٌٌر مع ٌتوافك بما التعلٌمٌة للبرامج المستهدفة التعلٌمٌة المخرجات لتحمٌك وذلن الجامعة

 معاٌٌر صٌاؼة وتطوٌرها، التموٌمٌة األسالٌب والع تحلٌل خالل من وذلن، عتمادواال الجودة متطلبات

 ومٌكنة األسبلة بنون انشاء وكذلن ،الالزمة األدلة واعداد األكادٌمٌة البرامج فً الطالب تموٌم ومواصفات

 المعرفٌة الجوانب جمٌع لٌاس تضمن حٌثب األسبلة من جٌدة نوعٌة علً تحتوي متحانٌةإ ورلة وتحلٌل تصحٌح

لمٌاس والتموٌم بكلٌة لفً نهاٌته إلى إنشاء وحدة  المشروع ٌهدؾ كما .الطالب لتمٌٌم والسلوكٌة والمهارٌة

 بما للطالب نجازاال بمستوي رتماءإلمن المشروع للالستفادة باالمكانٌات المتاحة جامعة طنطا وذلن  –الهندسة 

 من مبهزمال مصاؾ فً معهتض التً الدولٌة متحاناتاال واجتٌاز السرٌع ؾٌوالتوظ مهنًال النجاح من نهمك  م  ٌ  

 . األجنبٌة الجامعات خرٌجً
 

 سؤَخ اٌّششوع
 

 شااملة منظوماة تطبٌاك إلاىطنطاا  جامعة -كلٌة الهندسة ب واإلمتحانات الطالب تموٌم نظم تطوٌر مشروع ٌسعى

 محلٌاا التمٌاز لتحمٌك الخرٌج بمستوى لألرتماء المشاركة بالكلٌات دفةهالمست التعلم نواتج وتموٌم للمٌاس ومتكاملة

 . وعالمٌا إللٌمٌا و
 

 سعبٌخ اٌّششوع
 

 وعًنشر الو ،طنطا جامعة -بكلٌة الهندسة واألمتحانات الطالب لتموٌم متكامل نظام وضع فً المساهمة

 مع تتوافكالتً  الخدمة من والمستفٌدٌن والطالب مٌهومعاون التدرٌس هٌبة اعضاء بٌن التموٌم آللٌلت ٌجابًإلا

 .األستراتٌجٌة اهوأهداف كلٌةال ورسالة رؤٌة
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 اٌهذف االعتشاتُدٍ ٌٍّششوع
 

 للبرامج دفةهالمست التعلٌمٌة المخرجات لتحمٌك الجامعة كلٌات فً للطالب االمتحانات و التموٌم نظم تطوٌر

 . واالعتماد الجودة متطلبات كأحد الطالب بمستوى االكادٌمٌة واالرتماء المعاٌٌر مع ٌتوافك بما االكادٌمٌة
 

 

 اٌّششوع ِٓ اٌّغتفُذوْ

 اٌّختٍفخ اٌجىبٌوریوس ِزاحً طالة . 

 وِعبؤیھُ اٌتذریس ھیئخ أعضبء . 

 اٌّجتّعیخ واٌّؤسسبد اٌھیئبد . 

 اٌمُبط واٌتمىَُ وزذح.  2
 

 ٌىزذحا سؤَخ

 من وعالمٌا وإللٌمٌا محلٌا التمٌز لتحمٌك الخرٌج بمستوى اإلرتماء إلى الهندسةبكلٌة  المٌاس والتموٌم وحدة سعىت

 .التعلم المستهدفة نواتج وتموٌم للمٌاس ومتكاملة شاملة منظومة تطوٌر خالل

 ىزذحسعبٌخ اٌ

 وتطبٌك لضمان بالكلٌة التموٌم واإلمتحانات منظومة تطوٌرفً بكلٌة الهندسة  وحدة المٌاس والتموٌم رسالة تتمثل

 لضمان األكادٌمٌة للبرامج المستهدفة التعلٌمٌة لتحمٌك المخرجات اإلمتحانات إجراءات جمٌع فى الجودة معاٌٌر

 .المجتمع خدمة و العمل سوق فى ثمة المستفٌدٌن وإكتساب عالمٌا المنافسة على الخرٌج لدرة
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 ٔظُ اٌمُبط واٌتمىَُ: ٌثبٍٔاٌجبة ا
 

 

 

  ٌتمىَُوا ٌمُبطٔظُ ا زىي سئُغُخ ُُهِفب.  1
 

 اٌتمىَُ ثمبفخ

 االختبارات وضع عمى تساعده بحیث بالتدریس القائـ لدى والتصورات والخبرات المعرفة ثقافة الى یشیر مصطمح وى

 .الخاصة بالمقرر الدراسي داؼھاأل تحقیق بغرض معیف دراسي لمقرر الموضوعیة

 

 اٌمُبط

 ٌصبح المٌاس وعلٌه االختبارو االمتحان فً الطالب علٌها ٌحصل التً لكمٌةاالرلمٌة  المٌمة إلى المٌاس ٌشٌر

 .المٌاس نتابج تستخدم فً التً العلمٌة هو والتموٌم االداء أو للسلون الكمى بالوصؾ تعنى عملٌة

 

 اٌتمىَُ

 على التمٌٌم ًاالول الكلمة معنى نحدد وبهذا ٌمكن أن التموٌمواآلخر  التمٌٌم أحدهما اللؽة فً مصطلحان نانه

، والتطوٌر والتحسٌن التعدٌل معانى إلٌها المعنى مضافا تحمل نفس الثانٌة الكلمة أما ،والمدر المٌمة تحدٌد اهأن

 خالل من الفشل أو بالنجاح المتعلم على الحكم على لاصرة المعلم لٌست وظٌفة تصبح المفهوم هذا إطار وفى

هو تحسٌن وتطوٌر مستوى المتعلم من خالل التؽذٌة الراجعة لعملٌة  المعلم مةهن مإ بل ٌةالتملٌد االمتحانات منظ

 ممترنة بخطط األحكام إصدار فٌتضمن لتموٌما أما أحكام إصدار مجرد ھو التمٌٌم بأن المول ٌمكن التمٌٌم لذا

 للعالج بالتدخل واالھتمام معلومات من البٌانات عنه تسفر ما ضوء فً االتجاه وتصوٌب المسار تعدٌل

تموٌم أداء الطالب بأنه عملٌة إصدار حكم على مستوى تحمٌك الطالب لمعاٌٌر فٌكون  .والتحسٌن والتطوٌر

األداء الجٌد، ونواتج التعلم المستهدفة، بهدؾ تشخٌص جوانب الموة فى أدابه وتدعٌمها وكذا جوانب الضعؾ 

الطالب وٌكون لادرا على أدابه بعد دراسته ممررات وعالجها. وتمثل نواتج التعلم كل ما ٌنبؽى أن ٌعرفه 

دراسٌة معٌنة، أو برنامج محدد. كما تمثل نواتج التعلم مواصفات الخرٌج المنشودة التى تسعى مؤسسات التعلٌم 

 العالى إلى اكسابها للطالب والتى عادة ما تكون على المستوٌات التالٌة:

  ِغتىي اٌتزوش. .1

  ِغتىي اٌفهُ. .2

 ُك. ِغتىي اٌتطج .3
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  ِغتىي اٌتسًٍُ . .4

  ِغتىي اٌتشوُت . .5

  ِغتىي اٌتمىَُ . .6

 وَّىٓ ئظبفخ ِغتىي عبثغ وهى اإلثتىبس. .7

 األعظ اٌّؼُبسَخ ٌتمىَُ أداء اٌطبٌت.  2

لكااى تااتمكن المؤسسااات التعلٌمٌااة ماان إعااداد طالبهااا فااى ضااوء معاااٌٌر ضاامان الجااودة واالعتماااد علااى المسااتوى 

 العالمى ٌنبؽى مراعاة األسس اآلتٌة فى عملٌات تموٌم أداء الطالب: 

 :أن تمٌس أدوات التموٌم وأسالٌبه وعملٌاته نواتج التعلم التى وضعت لمٌاسها. الصدق 

 :اتساق نتابج الطالب عند إعادة عملٌة التموٌم على نفس العٌنة وفى نفس الظروؾ. الثبات 

 :مالزمة التموٌم لعملٌتى التعلٌم والتعلم، وتنوع أنماطه ما بٌن التموٌم المبلى والبنابى والتجمٌعاى  االستمرارٌة

 أو النهابى بما ٌوفر تؽذٌة راجعة لتحسٌن األداء.

 :نواتج التعلم المستهدفة، المعرفٌة والوجدانٌة واالجتماعٌة والمهارٌة. ٌؽطى التموٌم جمٌع الشمولٌة 

 :ثبااات نتااابج التمااوٌم باااختالؾ أدواتااه وإجراءاتااه، وباااختالؾ المااابمٌن علااى عملٌااة  الموضوووعٌة والعدالووة

 التموٌم، مع مراعاة طبٌعة األنماط المختلفة من الطالب.

 :ماٌٌس  تمدٌر إجابات الطالب، ولواعد المحاسابٌة التاى تتخاذ اعالن اجراءات التموٌم وم الشفافٌة والوضوح

 فى ضوء النتابج.

اجراء التموٌم فى موالؾ فعلٌة وحٌاتٌة والعٌة، وتعبٌار نتابجاه عان المساتوى الفعلاى ألداء الطالاب  الوالعٌة: .8

 دون إخفاق أو مبالؽة.

ق العمل فى عملٌات وإجاراءات مشاركة جهات مجتمعٌة عدٌدة ومنظمات سو المسؤلٌة الفردٌة والجماعٌة: .9

 التموٌم مع مؤسسات التعلٌم، باإلضافة إلى مشاركة الطالب أنفسهم.

ٌٌساار التمااوٌم عملٌااات الااتعلم وٌسااتثٌر مهااارات التفكٌاار واإلبااداع لاادى  إتاحووة الفوورط لتطوووٌر األداء: .10

 الطالب، وٌمدم تؽذٌة راجعة لألستاذ لتطوٌر استراتٌجٌات تدرٌسه.

االسااتفادة ماان نظاام التكنولوجٌااا الحدٌثااة والمٌكنااة االلكترونٌااة فااى تٌسااٌر إجااراءات  مٌسوور :توووافر ايلٌووات ال .11

 التموٌم.

 ِتطٍجبد اعتشاتُدُبد اٌتمىَُ.  3
 

 .تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة فى صٌؽة إجرابٌة سلوكٌة  

  تحدٌد المعرفـة المسبمة لدي الطالب Pre- requisite. 
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  كانت مادٌة أو بشرٌة.تحدٌد اإلمكانات المتاحة سواء  

 .تحدٌد معٌنات التعلم التى ٌمكن استخدامها  

 .تحدٌد الولت الالزم لعملٌة التموٌم  

  .تحدٌد األنشطة الصفٌة والالصفٌة 

  .تحدٌد أسالٌب التموٌم المناسبة 

 ٌتمىَُا ؼٍُّخخبصخ ثاٌ واٌّجبدئ األعظ. 4
 

 هذات حد فً ؼاٌة ولٌست وسٌلة عملٌة التموٌم . 

 كحماب أو بٌانات أو معلومات بدون تموٌم ال. 

 عشوابٌة عملٌة ولٌست مخططة عملٌة ًه . 

 معاٌٌر ضوء فً للشا لٌمة تحدٌد من بد ال.  

 ما شا على حكم إصدار اهخالل من سٌتم عملٌة اهأن.  

 االداء وتحسٌن التطوٌر إلى وسٌلة . 

 الدراسى العام طوال مستمرة عملٌة . 

 المستخدمة األدوات ودلة جودة على النتابج تتولؾ . 

 المدرسة فً المتعلم اهٌزاول التً االنشطة كافة تناول.  

 للمتعلم المختلفة النمو لجوانب الشمولٌة . 

 المستخدمة االدوات وتنوع األسالٌب تعدد.  

 الكافٌة مهخبرات لهم مدربٌن معلمٌن اهب ٌموم أن ٌنبؽى فنٌة عملٌة . 

 والموضوعٌة والثبات الصدق بخصابص ملتزمة االدوات تكون أن بد ال. 

 اٌتمىَُ أٔىاع. 5
 

 : تسمُمهب اٌّشخى ٌألهذاف غجمب اٌتبٌُخاألسثؼخ االٔىاع  ئًٌ اٌتمىَُ ّىٓ تصُٕفَ

 (Initial or Pre-Evaluation)اٌمجًٍ أو اٌّجذئً اٌتمىَُ -أ

 

 مان الماتعلم لادى ٌتاوافر ماا لتحدٌاد (وحود  ممورر  أو) تدرٌساٌة منظوماة لمحتاوى الطاالب تعلام لبال وٌاتم

 أو اراتهام تعلام إلاى الماتعلم حاجاة عان الكشاؾ دؾهاب الاتعلم بموضاوع تارتبط معاارؾ ، خصاابص

 إلخ. ... المبلٌة، التشخٌصٌة االختبارات اأنواعه ومن ما موضوع دراسة فً البدء لبل متطلبات
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 (Formative Evaluation)اٌجٕبئً اٌتىىًَٕ اٌتمىَُ -ب

 

 داؾهاااال نحااو الطااالب تماادم ماادى تحدٌااد وٌسااتهدؾ التاادرٌس عملٌااة أثناااء التمااوٌم اسااتخدام وٌعنااى

 المنشااودة Feedback تمااامهاال ماان مزٌااد إعطاااء بهاادؾ الطااالب تعلاام سااٌر عاان للمعلاام التعلٌمٌااة

 ثام ا،هاتحلٌل بٌاناات، جماع: هاى مراحال ثالثاة وٌضام الماتعلم أداء فاً تعادٌل راجعاة إلاى تؽذٌاة وتمادٌم

 . الراجعة خالل التؽذٌة والتنمٌح المراجعة

 

 (Summative Evaluation )اٌتدُّؼً اٌتمىَُ -ت

 

 أو أعلاى مساتوى إلاى الماتعلم نمال مثال لارارات اتخااذ بهادؾ الاتعلم ناواتج إحاراز علاى الحكام وٌعناى

 هأدواتا أهام ومان مرحلاة اٌاةهن فاً أو تعلٌماى برناامج أو محتاوى تادرٌس اٌاةهن فاً عاادة وٌاتمجاه تخر

 .الختامٌة باالختبارات ٌعرؾ ما المستخدمة

 

 (Post Evaluation)اٌجؼذي اٌتمىَُ -ث

 

 إلاى هادؾٌو هاباهانت علاى تمصار أو تطاول لاد زمنٌاة، فتارة وانمضااء التعلٌماى البرناامج انتهااء بعاد وٌاتم

 مادى علاى والتعارؾ هتاءكفا وتتباع تعلام مان ٌاهعل حصال لماا هوتطبٌما الماتعلم احتفااظ مادى مان التحماك

 . وتنموٌة عالجٌة أو تجدٌدٌة برامج احتٌاجه إلى

 

 اٌتمىَُ ِؼبَُش.  6
 

 : التالٌة الرئٌسٌة األنواع إلى التموٌم معاٌٌر تصنف

 

 Norm-Referenced Measurement))اٌّشخغ خّبػٍ لُبط  -أ

 

 . ذاتو المقیاس عمى آخریف أفراد أداءب المقارنة ضوء في ما مقیاس عمى الطالب أداء بتقویـ تـیيو 
 

 (Criterion-Referenced Measurement)اٌّشخغ ِسىً لُبط - ب

 

من  هٌحمم لما وفما هوإنجازات الطالب تموٌم بمعنى ثابت لمحن بالنسبة الفرد مستوى لتحدٌد وٌستخدم

 . بزمالبه هتحصٌل بنسبة ممارنته دون الممٌاس على مستوى
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 (Self-referenced Measurement) اٌّشخغ فشدي لُبط -ت

 

الفرد  خصابص بعض فً ٌحدث الذي التؽٌر لمٌاس متباعدة موالؾ فً الفرد تموٌم على أساسا وٌمم

 .الحالً الولت إلى التعلم بداٌة من هتمدم ومدى

 

 استجبغ اإلِتسبٔبد ؤظُ اٌتمىَُ ثبٌّؼبَُش األوبدَُّخ. 7
 

تعبر فلسفة التطوٌر للبرامج الدراسٌة والممررات عن إٌمان المابمٌن على التطوٌر بضرورة التنمٌة الشاملة 

بحٌث تركز على إحداث التكامل بٌن المعرفة النظرٌة،  KSAلشخصٌة الدارسٌن من خالل النموذج الثالثً 

بالتخصص، والتً تنعكس جمٌعها على  والمهارات العملٌة واالتجاهات والمٌم واألخاللٌات المهنٌة المرتبطة

منة فً البرنامج وتؤثر إٌجابٌاً على األداء المهنً   Professionalالتطبٌمات العملٌة لمختلؾ الممررات المتض 

Behavior. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Competencies Matrixفُّب َتؼٍك ثطشق اٌتموىَُ واٌتوٍ تظهوش فوٍ ِصوفىفخ اٌّهوبساد   وِٓ أثشص األِثٍخ

 ِب ٍٍَ: Course Descriptionوتىصُف اٌّمشساد 

 Problem Solvingحل المشكالت  - أ

 Inquiry Based Learningالتعلم المبنً على التساؤل  - ب

 Projectsالمشروعات  - ت

 Experimentsالتجارب العملٌة  - ث

 Discussion Groupsمجموعات المنالشة  - ج

 اٌجبٔت اٌّھبرى

 اٌجبٔت اٌّعزفي

 اٌجبٔت اٌوجذأي

 والتعمـالعناصر األساسیة فى منظومة التعمیـ ( 1شكل )
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 Guided Reading & Writingالمراءة والكتابة الموجهة  - ح

 Case Studiesدراسات الحالة  - خ

 Cooperative Learningالتعلم التعاونً / التشاركً  - د

 ً:والتً تضمنت اآلت Active Learning Strategiesاستراتٌجٌات التعلم النشط  - ذ

 .Think – Pair – Shareشارن  –زاوج  –فكر  .1

 .Jig-Sawمجموعات الخبراء  .2

 .Role Playلعب األدوار  .3

 .Simulationالمحاكاة  .4

 وٌرتبط ذلن بتمٌٌم الطالب بطرق متنوعة تحمك لٌاس مدى ما حممه الطالب من مخرجات تعلٌمٌة مستهدفة.

وفٌما ٌلً جدول ٌوضح طرق التمٌٌم المستخدمة لتمٌٌم كل مخرج تعلٌمً والذى ٌتضح منه أهمٌة صٌاؼة  

 المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة الرتباطها بطرق وأسالٌب التموٌم.

    بلوم األفعال التنفٌذٌة المستخدمة فً صٌاؼة مخرجات التعلم المستهدفة حسب تصنٌؾ( 1وٌوضح الجدول ) 

اطها بنظم التموٌم: وارتب   

 

 Bloom( األفؼبي اٌتٕفُزَخ اٌّغتخذِخ فٍ صُبغخ ِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّغتهذفخ زغت تصُٕف ثٍىَ 1خذوي )

 .واستجبغهب ثٕظُ اٌتمىَُ

 غجُؼته اٌّخشج
ألفؼبي اٌّغتخذِخ فٍ أِثبح ٌجؼط ا

 ثبٌٍغخ االٔدٍُضَخ خ اٌّخشجصُبغ

 اٌّؼشفخ

Knowledge 
 Define; State; List; Outline یعزفه ِب اٌّتولع ِٓ اٌّتعٍُ أْ

 اٌفهُ

Comprehension 

ویف یتعبًِ اٌّتعٍُ ِع اٌّبدح اٌتي 

 فھّھب؟

Explain; Identify; Discuss; 

Describe; Interpret 

 اٌتطجُك

Application 

ویف یستخذَ اٌطبٌت اٌّعٍوِبد أو 

 إٌظزیه في ِولف جذیذ؟

Demonstrate; Apply; Operate; 

Employ; Illustrate 

 اٌتسًٍُ

Analysis 

ویف یحًٍ اٌّتعٍُ اٌّبدح أو 

اٌّعٍوِبد إٌي عٕبصزھب ٌیعزف 

ویف تزتجظ ثجعضھب وویف تٕتظُ 

 ِعب؟

Distinguish; Appraise; Debate; 

Solve; Differentiate; Contrast; 

Examine; Investigate; 

Calculate; Question; Analyze, 

Test, Criticize 

 اٌتشوُت

Synthesis 

ویف یتعبًِ اٌّتعٍُ ِع اٌعٕبصز 

 ویجّعھب ثطزیمخ جذیذح؟

Devise; Manage; Design; 

Organize; Create; Plan; 

Construct; Formulate 

 اٌتمُُُ

 Evaluation 

ویف یعذ اٌّتعٍُ حجخ أو یموَ 

ثّٕبظزح ویمبرْ ویفٕذ اٌحجج 

 ویتخذ أحىبَ؟

Judge; Evaluate; Appraise; 

Assess; Criticize 
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وتعتبر المعاٌٌر المرتبطة  وتوجد أنواع مختلفة من المعاٌٌر تشمل: معاٌٌر المدخالت ومعاٌٌر المخرجات.

 (ARS)المٌاسٌة أوالمرجعٌة أما المعاٌٌر األكادٌمٌة ا واستخداما على المستوى العالمًبالمخرجات األكثر انتشار

 Academic Reference Standards مستمدة وتكون المؤسسة تمررها محددة فهً معاٌٌر مخرجات 

  (NARS)ٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة المومٌةوال تمل عن الحد األدنى للمعا عالمٌة أو لومٌة خارجٌة مراجع من

National Academic Reference Standards وتجدر اإلشارة إلى أنه  تً تتسك ورسالة المؤسسةوال

( لو إمكانٌاتها عالٌة أو عند NARS)ال تمل عن ( (ARSلٌمٌة تبنى معاٌٌر خاصة بها من حك المؤسسة التع

 وٌتم اعتمادها من جهة اإلعتماد. NARSؼٌاب وجود معاٌٌر أكادٌمٌة لٌاسٌة لومٌة 

والمعاٌٌر المٌاسٌة المومٌة المصرٌة هً معاٌٌر مرتبطة بالمخرجات أي خاصة بنواتج  التعلٌم والتعلم  

، وتتمثل فٌما ٌنبؽً أن ٌعرفه المتعلم وٌموم به من أداءات. ولذلن فهً الوسٌلة التً تحدد مستوٌات المستهدفة

وبصفة عامة، ٌحتوي نموذج المعاٌٌر  األداء المستهدفة والمنجزة للطالب الناجحٌن فً البرنامج التعلٌمً.

الربٌسٌة للبرامج وصٌاؼة عامة  األكادٌمٌة على مجموعة بنود ربٌسٌة وهً: المعلومات األساسٌة واألهداؾ

للدور المهنً للخرٌج ومواصفات الخرٌج والمعاٌٌر األكادٌمٌة وٌتم تحدٌدها فً صورة مخرجات التعلم 

، واعضاء فرٌك العمل والمراجع ولابمة  Intended learning Outcomes (ILO's)المستهدفة 

 المصطلحات، وبذلن فإن المعاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة المومٌة تشمل المعرفة والفهم والمهارات.

 

ما سبك فً أن المعاٌٌر األكادٌمٌة بمثابة مصدر مرجعً موثك ألعضاء هٌبة التدرٌس والمٌادات منخلص 

امها فً االرتماء بالبرامج التعلٌمٌة وتمٌٌمها. والشن فً أن المعاٌٌر األكادٌمٌة وصانعً المرار من أجل استخد

األكادٌمٌة الواضحة والمحددة والمتفك علٌها والمعلنة توجه الجهود المبذولة فً تطوٌر المناهج وأسالٌب التعلٌم 

فراد والمؤسسات التعلٌمٌة والتعلم والتمٌٌم لعمود تالٌة. ولما كانت هذه المعاٌٌر تحدد مواصفات الجودة والتمٌز لأل

 فهً تمثل أساساً لتمٌٌم البرامج الدراسٌة والمؤسسات األكادٌمٌة وتطوٌرها.

 اٌتؼٍُُ فٍ ِٕظىِخ اٌسبٌٍ اٌتمىَُ ٔظبَ.  8
 

 أو بالنجاح علٌه والحكم الخطٌة االختبارات أو تكون النهابٌة االمتحانات على ٌمتصر للمتعلم الحالً التموٌم نظام

 االول فالمكون التوالى، أو التتابع عاللة المكونات بٌن خطٌة العاللة لمنظومة ٌخضع النظام وهذا الرسوب،

 أو بالنجاح التعلٌمٌة العملٌة نجاح على الحكم مكون ثم التعلٌمٌة تنفٌذ العملٌة مكون ٌلٌه التعلٌمٌة االهداؾ وهو

 الذٌن أما منها، االنتهاء بسبب الدراسة عن ٌتولفون أو مرجع إلى ٌنتملون لد الذٌن ٌنجحون فالمتعلمون الفشل،

 هذهوالرسوب  مرات استنفاذ بسبب الدراسة عن أو ٌتولفون أخرى مرة نفسه الدراسى العام فمد ٌعٌدون ٌرسبون

 .الراجعة التؽذٌة الذاتى أو التصحٌح خاصٌة وهى جدا هامة خاصٌة تفتمد التً الخطٌة المنظومة
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 اٌطبٌت ألداء اٌتمٍُذٌ اٌتمىَُ تىاخه ِشىالد.  9
 

 للطالب الكبٌرة األعداد مع طوٌال ولتا ٌستؽرق. 

 الخرٌج لمواصفات وشاملة ومحددة واضحة تعلم نواتج وجود إلى التملٌدى التموٌم ٌفتمر . 

 والمحاسبٌة المسابلة ضوبها فى ٌتم تمدٌر مماٌٌس توجد ال. 

 مختلفة تموٌم أدوات استخدام حالة فً الطالب أداء بٌن الممارنة إمكانٌة عدم. 

 أو السابك هبأداب الحالى الطالب أداء ممارنة وٌصعب ،هبزمالب الطالب ممارنة على التموٌم نتابج تمتصر 

 .الالحك

 والشمولٌة والموضوعٌة والثبات الصدق إلى – عادة– التموٌم أدوات تفتمر. 

 همفردات بخصابص ما اختبار فً للطالب الكلٌة الدرجة تأثر. 

 الطالب بمدرة االختبار مفردات خصابص تأثر. 

 ومعرفة ثابتة لٌاس وحدة توافر عدم. 

 اٌّختٍفختمىَُ اٌأعبٌُت . 11
 

تشتمل األسوالٌب التملٌدٌوة والحدٌثوة للتمووٌم علوى العدٌود مون األسوالٌب نوذكر منهوا علوى سوبٌل المثوال األسوالٌب 
 التالٌة:

 

 .االختبارات التحرٌرٌة - أ

 .االختبارات الشفوٌة - ب

 .المالحظة - ت

 .االستبٌانات - ث

 .الممابالت - ج

 .ملفات االنجاز )البورتفولٌو( - ح

 .التموٌم األصٌل - خ

 .تموٌم األداء  - د

 .المشروعات - ذ

 .الذهنى العصؾ - ر

 .المتعممة الجماعٌة الممابالت - ز

 . االستطالعٌة التجارب - س
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وفُّب ًٍَ ػشض ٌؼذح اتدبهبد زذَثوخ فوٍ تموىَُ أداء اٌطبٌوتك َّىوٓ ثىاعوطتهب اٌّغوبهّخ 

 اٌتغٍت ػًٍ اٌّشىالد اٌشاهٕخ فً اٌتمىَُ:فً 

 

 Authentic Assessment  ُ األصًُىَاٌتم. 1.10


ٌعتبر التمٌٌم األصٌل أحد االتجاهات الحدٌثة التى تستهدؾ تموٌم أداء الطالب فى مهام ذات مؽزى بالنسبة لهم، 

ٌم األصٌل ومصطلحات التم ولها أهمٌتها فى الحٌاة خارج الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالى. وتستخدم

Authentic assessment  ٌم البدٌل والتموAlternative assessment  ٌم األداء ووتم

Performance assessment فى  كمترادفات لوصؾ التمٌٌمات التى تمٌس على نحو مباشر أداء الطالب

 الطالب تعلم حول الشواهد جمع خاللها من ٌتم التً العملٌة البدٌل وٌمثل التموٌم مهام حٌاتٌة والعٌة وحمٌمٌة.

 بوالعٌة ٌمٌس الذي التموٌم ذلن البدٌل على انه التموٌم تلن الشواهد، ولد ٌعرؾ وتوثٌك حمٌمً سٌاق فً ونموه

 .الرشد سن فً حٌاته فً للنجاح الطالب التً ٌحتاجها والمهارات المعارؾ

وٌتضمن هذا النوع من  ،م األصٌلٌوالتمإحدى صٌػ هو performance assessment ٌم األداء وتم أما

ٌم االهتمام بالنواتج النهابٌة والعملٌات التى ٌمارسها الطالب فى المولؾ الطبٌعى. وٌتضمن هذا النوع من والتم

التمٌٌم ممٌزات عدٌدة حٌث ٌستثٌر مهارات التفكٌر اإلبداعى وحل المشكالت لدى الطالب، وٌهتم بتموٌم المدرة 

، وٌستخدم المعرفة فى الحٌاة الٌومٌة. كما ٌتسك تموٌم األداء ونظرٌات ( The ability to do)على العمل 

التعلم البنابى التى ترى أهمٌة الدور النشط للطالب فى استخدام المعرفة السابمة لبناء المعرفة الجدٌدة. باإلضافة 

األداء تموٌم كل من العملٌات والنواتج إلى أنه ٌشجع تموٌم األداء للطالب على ممارسة االستمصاء وٌتٌح تموٌم 

 معا، فٌمكن أن ٌتم تموٌم خطوات وعملٌات الطالب فى حل مشكلة ما وكذلن الحل النهابى للمشكلة.

 وٌتطلب مراعا  ايتى:

تصاامٌم مهااام تموٌمااات األداء: ٌتطلااب تصاامٌم تمااوٌم األداء أن ٌ ظهاار الطالااب بوضااوح ماادى إتمانااه للعملٌااات  - أ
 كون هذا دلٌال على مدى اكتسابه لنواتج التعلم الممصودة. والنتابج معا، وٌ

تحدٌد نواتج التعلم المساتهدفة: تتكااتؾ جهاود األسااتذة فاى التخصاص الواحاد لتحدٌاد ناواتج الاتعلم التاى تمثال  - ب
المعااارؾ والمهااارات واالتجاهااات التااى ٌنبؽااى توفرهااا لاادى الطالااب، وتمااوٌم ماادى تحمٌمااه لهااا. وٌكااون هااذا 

 لٌك بداٌة تصمٌم مهام األداء.التحدٌد الد

اختٌار موضوع التموٌم: متى ما تام تحدٌاد ناواتج الاتعلم، ٌنبؽاى أن ٌحادد األساتاذ جمٌاع العملٌاات والمهاارات  - ت
 المتضمنة فى هذه النواتج. 

تحدٌااد درجااة الوالعٌااة: ٌحاادد األساااتذة درجااة الوالعٌااة التااى ٌااتم فٌهااا التمااوٌم فااى حااال صااعوبة إجااراء عملٌااة  - ث
تعامال الطاالب ماع معولاات عناد الولات والتكلفاة والساالمة  ٌمثالفى الموالؾ الطبٌعٌة. حٌث أناه لاد  التموٌم

المولؾ الحمٌمى. وتوفر المحاكاة فرصاً لألساتذة لمٌاس األداء ماع درجاة متوساطة مان الوالعٌاة فاى الحااالت 
 التى ٌستحٌل فٌها األداء فى الموالؾ الوالعٌة. 

اختٌاار إجااراءات التماوٌم: الخطااوة األخٌارة فااى تصامٌم تمااوٌم األداء هاى اختٌااار أو تحدٌاد إجااراءات التمااوٌم.  - ج
 والتأكد من توافر مماٌٌس التمدٌر المستخدمة فى تموٌم مستوٌات األداء. 
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  اٌّالزظخ .2.10

هاارات الفرعٌاة التاى تشاكل لتماوٌم األداء، وتتضامن جمٌاع العملٌاات أو الم Checklistsتستخدم لوابم المالحظة 
فااى مجملهااا الناااتج النهااابى لااألداء. وٌسااجل األسااتاذ أو المااابم بالمالحظااة تماادٌره ألداء الطالااب لكاال بنااد ماان بنااود 
المابمة، وذلن أثناء أداء الطالب للمهمة الموكلة إلٌه. وأحٌاناً ٌطلب األستاذ مان طالباه أداء مهاام مفتوحاة النهاٌاة، 

تصمٌم نموذج معٌن، أو كتابة لصة لصٌرة، وفى ضوء مماٌٌس التمدٌر ٌتمكن األستاذ مان  كحل مشكلة معٌنة، أو
 تمٌٌم العملٌات والنواتج التى توصل إلٌها الطالب.

  اٌّششوػبد .3.10

توفر المشروعات سٌاق العالم الوالعى للتموٌم. وتنمى المشروعات مهارات البحث واالستمصااء وحال المشاكالت 
وصوال إلى اإلبداع. وترشد أهاداؾ المشاروع طرٌاك تموٌماه، فاإذا كاان الهادؾ تنمٌاة مهاارات التفكٌار، فاإن مان 

لبٌاناات فاى ضاوء أدلاة مسااندة، كتاباة إبداعٌاة أمثلة ما ٌتم تموٌمه فٌه: تصمٌم استمصاء، تحلٌل البٌاناات، تفساٌر ا
 للنتابج، تمدٌم ممترحات جدٌدة. 

 Comprehensive evaluationاٌتمىَُ اٌشبًِ.4.10
ٌعنى التموٌم الشامل بتماوٌم جواناب الشخصاٌة المتكاملاة للطالاب المعرفٌاة منهاا والوجدانٌاة واالجتماعٌاة، وكاذلن 

المعرفٌااة فااى البنٌااة المعرفٌااة لمحتااوى الممااررات الدراسااٌة التااى ٌدرسااها الجوانااب المهارٌااة. وتتمثاال الجوانااب 
الطالب، وكذا فى الجوانب الذهنٌة كعملٌات التفكٌر وحل المشكالت واتخاذ المرار، كما تشمل الجواناب الوجدانٌاة 

مهارٌاة ناوعٌن واالجتماعٌة النواحى االنفعالٌة للطالب ومٌوله واتجاهاته، فى حٌن ٌندرج تحات مظلاة الجواناب ال
من المهارات منها ما هو مارتبط بالمهاارات العملٌاة كاالتفكٌر وحال المشاكالت، ومنهاا ماا هاو مارتبط بالمهاارات 
العملٌة التى تتطلب استخدام الطالب لجسمه أو ٌدٌه فى إجراء المهارة. ونظرا ألهمٌة المعاارؾ والمهاارات معاا، 

 نفس حركٌة.ٌطلك على هذا النوع من المهارات بالمهارات ال

وفااى ضااوء ذلاان تشاامل أدوات وأسااالٌب التمااوٌم الشااامل كاال ماان االختبااارات والممااابالت واالسااتبٌانات، وكااذا 
المالحظااات وؼٌاار ذلاان ماان المهااام التااى ٌاارى األسااتاذ أنهااا تمااٌس األداء الشااامل أو جوانااب الشخصااٌة المتكاملااة 

 لطالبه.

 Self-evaluationاٌتمىَُ اٌزاتٍ.5.10
بأنه عملٌة إصدار أحكام على مستوى أدابهام مان جاناب األساتاذ وحاده. وفاى  -عادة-ٌرى الطالب مفهوم التموٌم  

مااوم الااذي ٌعااد مفتاااح الماارن الحااادي والعشاارٌن، ٌنااادى المربااون بضاارورة أن ٌ   -الااتعلم ماادى الحٌاااة-ظاال مفهااوم 
لماه ونواتجهاا بماا تشامله مان بنٌاة معرفٌاة الطالب نفسه بنفسه. وٌستطٌع الطالب أن ٌصدر حكما على عملٌات تع

ومهااارات ، وجوانااب شخصااٌة، وٌعاادل أداءه فااً ضااوء هااذا الحكاام، وٌ مااوم مااا توصاال إلٌااه فااً ضااوء المحكااات 
الداخلٌاة التااً تمثال تولعاتااه، وكاذلن فااً ضاوء المحكااات الخارجٌاة المحااددة سالفا. وتعتباار األسابلة التموٌمٌااة ماان 

تً. حٌث تتطلب من الطالب أن ٌتولفوا وٌفكروا فٌما ٌعملونه. وتتمثل مزاٌاا التماوٌم األدوات األساسٌة للتموٌم الذا
 الذاتً فً:

: ٌجٌااب الطااالب علااى تساااؤالت تحفاازهم وتحااثهم علااى أن ٌتااأملوا مااا ٌتعلمااون ومااا Reflectionالتأماال  - أ
ال ومهاام وفاى ٌؤدون، وهذا ٌساعدهم على تحمٌك معاٌٌر الجودة، وٌفكارون دابماا فٌماا ٌموماون باه مان أعما

 تطوٌر عملهم وتنمٌة مهاراتهم.
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الدافعٌة المستدامة للتعلم: ٌمتلن الطالب ممدرات تعلمه وتموٌمه دون تادخل خاارجً. وتتولاد لدٌاه الرؼباة فاً  - ب
 االستكمال المتواصل للعمل حتى تحمٌك الهدؾ منه.

ً تمااوٌم طالبااه وتصااحٌح تخفٌااؾ العاابء عاان كاهاال األسااتاذ: اسااتخدام التمااوٌم ٌااوفر ولاات األسااتاذ وجهااده فاا - ت
أعمالهم، حٌث ٌمتصر دور األستاذ فً هذا التموٌم على إبداء التعلٌمات التاً تعازز أعماال الطاالب وتماوٌمهم 

 ألنفسهم.

تشااجٌع الااتعلم الااذاتً: ٌااوفر التمااوٌم الااذاتً التؽذٌااة الراجعااة للمااتعلم، بحٌااث ٌعاادل مسااار أدابااه نحااو تحمٌااك  - ث
 المعاٌٌر المنشودة.

 األلشاْتمىَُ .6.10
ٌتبادل الطالب معا المهام أو األعمال التً أدوها لٌ مِوم كل منهم عمل اآلخر ودلته وجودته. وهذا ٌشجع الطاالب  

على التفكٌر وٌزٌد من ثمتهم بأنفسهم وٌحثهم على تحمل مسبولٌة تعلمهام كماا فاً التماوٌم الاذاتً. ولماد تام تطاوٌر 
أن ٌصبح جزءا أكثر نظامٌة من عملٌة التموٌم. وأحاد هاذه األساالٌب  عدد من األسالٌب التً ٌسرت لتموٌم األلران

اون أعماالهم  أن ٌتٌح للطالب أن ٌنمد الواحد عمل اآلخر رسمٌا. وأثناء جلسة التمٌاٌم، ٌعارض الطاالب الاذٌن ٌ مًوم 
عة مفصالة عماا أثناء المٌام بها، وٌشرحون ما ٌحاولون تحمٌمه وكٌؾ ٌفعلون ذلن. وعندبذ ٌمدم الزمالء تؽذٌة راج

ٌبدو أنه عملاه أو ماا ٌمكان تحساٌنه. وثماة أسالوب  خار هاو تماوٌم مهاارات عمال الفرٌاك واإلساهامات للنشااطات 
 الجمعٌة. وذلن من خالل تصمٌم استمارة تمدٌر األلران.  وتتضح مزاٌا استخدام تموٌم األلران فً:

 تعمٌك فهم الطالب لعملٌات التموٌم. - أ

 علم.تعمٌك فهمهم لموضوعات الت - ب

 تنمٌة مهارات العمل فً فرٌك وإدارة المهام الجماعٌة. - ت

 تٌسٌر التعلم التأملً. - ث

وٌنبؽً أن تولى الجامعة اهتماما بتنمٌاة مهاارات تماوٌم األلاران  لادى طالبهاا كجازء مان إعادادهم للحٌااة ماا بعاد 
الراجعاة أللارانهم والتصاحٌح فاً التعلٌم الجامعً ، حٌث ٌتطلب هاذا التماوٌم تادرٌب الطاالب علاى تمادٌم التؽذٌاة 

ضاوء المحكااات المحاددة التااً شااركوا فااً إعاادادها، وذلان مااع تجناب تحٌاازات الطااالب فاً مثاال هاذا الاانمط ماان 
 التموٌم.

 ٍِفبد اإلٔدبص )اٌجىستفىٌُى(.7.10
ء ع هاادؾ ومانظم ألعماال الطالاب وإنجازاتاه عبار فتارة زمنٌاة محاددة، ٌاتم مراجعتهاا فاً ضاوٌاالبورتفولٌو تجم

 محكات محددة للحكم على مدى تحمٌك أدابه لمعاٌٌر الجودة المنشودة.  

وتوفر أعمال الطالب وإنجازاته المتضمنة فً البورتفولٌو لمطة أو صاورة متحركاة للتمادم فاً األداء تختلاؾ عان 
عٌناة مان انجاازات  اللمطات التً توفرها االختبارات التملٌدٌة، أو أسالٌب التموٌم السابمة. ٌشتمل البورتفولٌو علاى

 طالب الجامعة وأنشطته التً ٌختارها بنفسه مثل:

 .عٌنة من نتابج الطالب على أدوات التموٌم 

 .عٌنات من كتابات الطالب ومماالته 

 .مصادر المعرفة التً اطلع علٌها 

 .بعض التمارٌر التً تتضمن ملخصات للبحوث، والتجارب واألنشطة المختبرٌة 

 والجماعٌة التً لام بها. ملخص المشروعات الفردٌة 
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 .األنشطة الفنٌة التً ٌموم بها وٌمارسها 

 .ًمواد سمعٌة وبصرٌة ألعمال لام بها الطالب أٌضا 

وٌشارن الطالب فً انتماء األعمال التً ٌحتوى علٌها البورتفولٌو، وفى تنظٌمها، كماا ٌمكان أن تتااح لهام فارص 
تمااوٌم البورتفولٌااو، وكااذلن التاادرٌب علااى التمااوٌم الااذاتً عدٌاادة للمشاااركة فااً إعااداد المحكااات المسااتخدمة فااً 

 ألعمالهم بانتظام وتمدٌم تؽذٌة راجعة مستمرة.

حٌاث  digital portfolioوٌمكان اإلساتعانة بالنظاام اإللكتروناى فاى هاذا الصادد باساتخدام البورتفولٌاو الرلماً 
ٌضم مبات الصفحات واألعماال ساواء  electronic archivesٌكون هذا البورتفولٌو بمثابة أرشٌؾ الكترونً 

أكاناات مكتوبااة أو مصااورة أو ساامعٌة، وٌتااٌح لصاااحب البورتفولٌااو المرونااة فااً إعااداد الملااؾ ولماربااه االطااالع 
بسهولة على أي عمل من أعمالاه وكاذلن تماوٌم مهاارات اإلباداع المتضامنة فاً تلان األعماال. ولاد ٌصااحب هاذا 

 ٌمٌة. وٌعد البورتفولٌو فً ضوء أسس ربٌسٌة من بٌنها:البورتفٌولٌو الطالب مدى حٌاته التعل

 رؤٌة الكلٌة/المعهد ورسالتها. -أ

 أعمال الطالب. -ب

 االعتماد على السٌاق الذي تتصؾ به الكلٌة/المعهد. -جـ

 التموٌم. -د

Systemic Assessmentاٌتمىَُ إٌّظىًِ.8.10
، تاام إدخااال التمااوٌم المنظااومى بأشااكاله 1997عااام  بعااد اسااتحداث الماادخل المنظااومى فااى تاادرٌس وتعلاام العلااوم

المختلفااة لكااى ٌتوافااك مااع منظومااة الماانهج. وٌعتباار أحااد أشااكال االختبااارات الموضااوعٌة التااى تهااتم بالمضاامون 
وتركزعلااى لٌاااس العاللااات بااٌن المفاااهٌم عنااد مسااتوٌات الااتعلم المختلفااة، وخاصااة المسااتوٌات المعرفٌااة العلٌااا 

 (.2004التمااوٌم" ولٌاااس التفكٌاار المنظااومى الشااامل ) فاااروق فهمااى وجااو الجوسااكى  –التركٌااب  –"التحلٌاال 
وٌعرؾ التموٌم المنظومى بإصدار حكم باألسالٌب الممننة على درجة كفاءة الفارد أو المؤسساة أو النظاام فاى بنااء 

لام، اإلدارة، المانهج الدراساى وتكوٌن العاللات المتبادلة الدٌنامٌكٌة بٌن عناصره.  والنظام لد ٌكون: الماتعلم، المع
 (. ومن ممٌزات التموٌم المنظومى ما ٌلى:  2008طرق التدرٌس الفعالة... ألخ. )عبد الوهاب كامل 

 ٌمٌس البنٌة المعرفٌة من حٌث التراكم )الكم( والتفاعل والتناؼم )الكٌؾ(. - أ

 التموٌم(.  –التركٌب  –ٌمٌس المستوٌات العلٌا للتعلم )التحلٌل  - ب

 ٌمٌس مدى ادران العاللات البنابٌة.  - ت

ٌساعد الطالب على ترتٌب معلوماته لتكوٌن بنٌة معرفٌة مترابطة سالٌمة مناذ بداٌاة أى ممارر دراساى وحتاى  - ث
 نهاٌته.

ٌساعد الطالب على ربط المفااهٌم التاى ٌتعلمهاا فاى أى مرحلاة مان مراحال الدراساة ماع ماا سابك تعلماه وماا  - ج
 نمو المعرفى.سوؾ ٌتعلمه مما ٌساعد على ال

 ٌساعد الطالب على تكوٌن عاللات جدٌدة لم ٌدرسها بٌن المفاهٌم التى ٌتعلمها فى إطار بنابى كلى مترابط.  - ح

  ومن المتطلبات األساسٌة لبناء تموٌم منظومى:
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التدرٌب على تحلٌل محتوى الممرر الدراسى فى ضوء األهداؾ اإلجرابٌة المحددة مسابماً لممارر ماا فاى علام  - أ
مثال علاوم  الكٌمٌااء أو الفٌزٌااء أو الرٌاضاٌات أو اللؽاات أو التاارٌخ أو المحاسابة أوالهندساة الكهربٌاة... ما 

 وهكذا

 التحدٌد الدلٌك للمفاهٌم وما ٌندرج تحتها من معارؾ ومهارات وسلوكٌات ٌتضمنها هذا الممرر. - ب

 رر.تحدٌد أنواع العاللات المتبادلة بٌن المفاهٌم داخل كل موضوع فى المم - ت

  ٌتخذ التموٌم المنظومى أشكاالً عدة منها: - ث

 :Systemic Multiple Choice Questions (SMCQs)أسبلة االختٌار من متعدد المنظومٌة  - ج

 وفٌه ٌتم اختٌار منظومة واحدة صحٌحة من عدة منظومات. 

: Systemic Multiple Response Questions (SMRQs) أسبلة متعاددة االساتجابة المنظومٌاة  - ح
 فٌه ٌتم اختٌار أكثر من منظومة صحٌحة من عدة منظومات.و

 Systemic True or False Questionsأساابلة تحدٌااد المنظومااات الصااحٌحة ماان الخطااأ  - خ
(STFQs).وفٌه ٌتم تحدٌد المنظومة الخطأ والمنظومة الصواب : 

 أسبلة المزاوجة بٌن األعمدة لتكوٌن منظومات. - د

 ٌناً بالمنظومات.أسبلة اختٌار من بٌن األلواس مستع - ذ

 أكمل العبارات مستعٌناً بالمنظومات. - ر

 تكوٌن منظومات من مكوناتها. - ز

 تحلٌل منظومات إلى مكوناتها. - س

  وبصورة عامة ٌجب أن ٌعتمد التموٌم على أكثر من معٌار ٌنسب إلٌه الطالب بحٌث تشمل:

رجاتهم فماط. وٌسامى هاذ المعٌاار المعٌار السٌكومترى: بمعنى تحدٌد مولع الطالب بالنسبة لزمالبه بممارنة د - أ
 "جماعى المرجع".

المعٌار األدٌومترى: بمعنى تحدٌد مولع الطالاب بالنسابة للمحان الخاارجى أو األهاداؾ التعلٌمٌاة وٌسامى هاذ  - ب
أساسااً   [Criterion-Referenced Test]المعٌاار "محكاى المرجاع". وٌساتخدم المٌااس محكاى المرجاع

 من جماعة محددة. كإطار مرجعى له محتوى محدد بدالً 

أو اإلمتحانات  Formative Examsكما ٌجب مراعاة تلن المعاٌٌر النفسٌة فى اإلمتحانات التكوٌنٌة 

 .Summative Examsالتجمٌعٌة 
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 ن األعئٍخ واٌتصسُر االٌىتشؤٍىثٕ: ٌثبٌثاٌجبة ا
 

 

 ثٕه األعئٍختؼشَف . 1
 

مل على العدٌد من خزابن تٌشالذي بنون المعلومات  أحد أنواعبأنه  (Item Bank)ٌعرؾ بنن األسبلة 

بنن األسبلة ٌضم . والمفردات التى تضم بدورها رصٌداً هابالً من المفردات واألسبلة االختبارٌة الممننة

مجموعات كبٌرة من المفردات فى تدرٌج واحد مشترن، ٌشكل شبكة تكون فٌما بٌنها نسٌجاً من االختبارات 

 تدرج واحد وتؽطى مدى واسعاً من المتؽٌر موضوع المٌاس. المدرجة على مٌزان 

 :نظامٌن أساسٌٌن لبنون األسبلة هماوٌوجد 

 بنن المفردات المفتوحOpen Items Bank   ٬الذى ٌستخدم فى عملٌات التموٌم التكوٌنى أو البنابى 

اختبارٌة تناسب مختلؾ حٌث ٌمكن للمعلمٌن االعتماد علٌه فى انتماء مفردات  ٬والتموٌم التشخٌصى

 الموالؾ التعلٌمٌة

  بنن المفردات المغلك أو السرىSecure Items Bank   الذى ٌستخدم إلعداد اختبارات التموٌم

 .النهابى فى نهاٌة العام الدراسى

 

 ِشازً ثٕبء ثٕىن األعئٍخ. 2
 

حٌث تضم خزابن  Item Pool ٬والخطوة األولى إلنشاء بنن أسبلة هى إنشاء خزانة أسبلة أو خزانة مفردات 

وتصنٌفها حسب وحدات  ٬المفردات هذه مجموعة ضخمة من المفردات االختبارٌة التى تم مراجعة صٌاؼتها 

 :وٌتم تمنٌن تلن المفردات وفماً للخطوات التالٌة ٬أو الممرر الدراسى  الجامعًوموضوعات الكتاب 

 

 األسئلة بنن إدار  فرٌك تشكٌل - أ

بناء بنن  طلوبالدراسى الم لبرنامجبناء البنن من مجموعة من الخبراء فى مجاالت ا ل فرٌك إدارةٌتشكٌتم 

التحلٌل االحصابى للبٌانات فى ضوء النظرٌات الحدٌثة ونظم من الخبراء فً مجال ، وممرراته أسبلة لنواتج تعلم

 المعلومات. 
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 للعمل المرجعى االطار تحدٌد - ب

نواتج التعلم المستهدؾ اكتسابها للطالب بكافة أنماطها ومستوٌاتها ٌتم تحدٌد االطار المرجعى للعمل فى ضوء 

المعرفٌة والهدؾ من استخدام مفردات بنن األسبلة ومتطلبات إعداد البنن )عدد المفردات الممابلة لكل هدؾ/ناتج  

لتكوٌن  البرامج المعلوماتٌة الالزمة –العٌنة االستطالعٌة  -عدد الصور االختبارٌة المطلوبة  –ونوعها 

ٌتم وضع خطة العمل وتحدٌد اإلطار الزمنى لها. وٌلى ذلن و االختبارات وسحبها من البنن بطرق  لٌة...(.

 التً سٌتم تشكٌلها.إعداد المواد التدرٌبٌة لتدرٌب فرق العمل 

 فرق العمل لٌتشك - ت

 تذریت وعلى أن ٌتم له أسبلة بنن بناء المستهدؾ الدراسى الممرر أساتذة من البنن لبناء العمل فرق تشكٌل ٌتم

 .ِتىزرح عًّ ورش طزیك عٓ تخطیطھ تُ اٌذى اٌّزجعي اإلطبر ضوء في اٌجٕه إعذاد في اٌّشبروخ اٌعًّ فزق

 األسئلة بنن مفردات بناء - ث

تصنٌؾ المفردات حسب حٌث ٌتم  .الدراسً الممرر لمحتوي المستهدفة التعلم نواتج ٌتم فً البداٌة استعراض

 ٬التحلٌل  ٬التطبٌك  ٬الفهم  ٬والمستوٌات المعرفٌة والعملٌة التى تمٌسها )التذكر  ٬المحتوى  وحدات وموضوعات

 األسبلة أنواع تحدٌدثم ٌتم  وترتٌبها تبعاً لمستوى صعوبتها فتتدرج من األسهل إلى األصعب ٬التموٌم( ٬التركٌب 

 األلل على ً االعتبار أنه ٌلزم صٌاؼةمع األخذ ف .موضوعى( / ممالى  (تعلم ناتج لكل صٌاؼتها ٌمكن التى

 .المستهدفة التعلم نواتج من ناتج كل تمابل أسبلة خمسة

 األسئلة بنن مفردات مراجعة وتحكٌم - ج

مراجعة المفردات وابداء الرأي ل وذلن البنن، مفردات بناء فى المشاركٌن ؼٌر من الخبراء من نخبة اختٌار ٌتم

 .للطالب مالءمتها المعرفى، مستواهاشمولها،  صدلها، :حٌث من فٌها

 تطبٌك المفردات على عٌنات تجرٌبٌة من الطالب  - ح

 اختبارٌة صورة كل فى المفردات عدد ٌزٌد ال بحٌث المفردات من تشكٌلها ٌتم استطالعٌة اختبارات إعدادٌتم 

 . ٌطبك علٌها تلن االختبارات الطالب من استطالعٌة عٌنة تحدٌدثم ٌتم  .مفردة ٠٣  عن

 البٌانات إدخالالتصحٌح و - خ

 متعدد من ارباالخت مفرداتٌمكن أن ٌتم تصحٌح ، كما األسبلة الممالٌةتصحٌح ٌتم اختٌار المصححٌن فً حالة 

 لواعد دلٌل إعدادوٌتم  .لذلن المخصصة الورلة فى الطالب استجابة كانت إذا الضوبى المارىء استخدامب

 مدخلى بواسطة البٌانات إدخال ثم تأتً مرحلة .االستطالعٌة الدراسة نتابج ضوء فً Rubricsالتصحٌح 
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 على أن ٌتم فً نهاٌة تلن المرحلة .معا والموضوعٌة الممالٌة المفردات على الطالب استجابة كانت إذا البٌانات

 . اإدخاله عند البٌانات ومراجعة تدلٌك

 البٌاناتوتحلٌل  معالجة - د

 لتحدٌد خواصها اإلحصابٌة كمعامالت السهولة والصعوبة والتمٌٌز والثباتتحلٌل إجابات الطالب لكل مفردة ٌتم 

وفعالٌة المشتتات ولدرة المفردات على التمٌٌز. وٌعتمد منهج معالجة البٌانات على تمدٌر لدرة الفرد  التخمٌنو

صعوبة  ال تختلؾ مستوىكذلن ولٌس درجته على االختبار بحٌث ال تختلؾ لدرة الفرد باختالؾ االختبار و

 LOGITاالختبار ومفرداته باختالؾ العٌنة، وٌتم استخدام مٌزان تدرٌج له وحدة لٌاس ثابتة معرفة رٌاضٌاً 

  واختٌار مفردات البنن فى ضوء خصابصها السٌكومترٌة،

 تنمٌح وتعدٌل المفردات - ذ

وإال ٌتم  ٬أكثر مناسبة تعدٌل صٌاؼة المفردات التى تحتم خواصها اإلحصابٌة ضرورة تعدٌلها لكى تصبح ٌتم  

ٌتم استبعاد المفردات بالؽة السهولة والصعوبة وؼٌر الممٌزة حٌث  واستبدالها بمفردات أخرى مناسبة ٬حذفها 

 بٌن الطالب مختلفى المدرات، 

 تخزٌن المفردات المعدلة - ر

 Data بٌانات فى جهاز الكمبٌوتر وفك لاعدةمع خصابصها السٌكومترٌة،  المعدلةتخزٌن مفردات البنن ٌتم 

Base    حٌث ٌمكن بسهولة تامة استخدام الكمبٌوتر فى اختٌار األسبلة من البنن حسب مواصفات  ٬محددة

  محددة إلعداد اختبار ما

 تحدٌث وإثراء بنون األسئلة - ز

أثناء  اٌاستطالع بهاٌمع تجر دةٌمفردات جد اؼةٌمن  ن إلى  خرمن خالل ص دةٌٌتم اثراء البنن بمفردات جد

 االختبارات المعتادة.

 

بنااء المتبعاة لاألساساٌة مراحال الٌمكن تلخاٌص . كما سالفة الذكر مراحل إعداد بنن األسبلة 2رلم وٌوضح شكل 

 :3رلم  شكل بوكما هو مبٌن بنون األسبلة فً الخطوات التالٌة 

 مرحلة التخطٌط لبناء االختبار .1

 مرحلة التنفٌذ )صٌاؼة األسبلة ومراجعتها( .2

 مرحلة التجرٌب والتحلٌل .3

 تخاذ االجراءات الالزمة لتحسٌن وتطوٌر االختبارمرحلة ا .4
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( المراحل المتبعة لبناء بنؾ األسئمة2شكل )

 

 

بناء بنوؾ األسئمةالموجزة لمراحل ال( 3شكل )

Test 
development 

 بناء االختبارات

Sampling 

سحب واختٌار 
 العٌنة

Production 

 الطباعة واالنتاج

Administration 

 التطبٌك

Scoring 

 التصحٌح

ِزاحً 

ثٕبء ثٕون 

 األسئٍخ
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 األعئٍخ ثٕىن ُّخهأ .3

  تحمٌك الموضوعٌة فً التموٌم, استنادا على مجموعة من العوامل التً ٌمكن أن تؤثر على بناء  وتكوٌن بنن

 األسبلة مثل فلسفة المٌاس ومدى دلة صٌاؼة األسبلة وتحلٌلها وتحدٌد مواصفاتها اإلحصابٌة 

 ارتفاع جودة االختبارات نتٌجة اتمان وتمنٌن المفردات واألسبلة المخزنة 

 التموٌم فى ماستخداللمتكافبة  اختبارات والحصول على تصمٌم وسرعة سهولة . 

 ثٌر من الجهد والولتكسهولة وسرعة تصحٌح البنود المعدة فً بنن األسبلة باستخدام الكمبٌوتر مما ٌوفر ال 

 مرونة المٌاس وسهولة تشكٌل أي اختبار فً أي ولت بسرعة وسهولة 

  فً بناء االختباراتتوفٌر ولت وجهد أعضاء هٌبة التدرٌس 

 إتاحة الفرصة لمٌاس العملٌات العملٌة العلٌا 

 وموضوعٌة بدلة متكافبة اختبارات إعداد . 

 بموضوعٌة الطالب لدرة تمدٌر . 

 مهما اختلفت االختبارات ومهما اختلفت  والعالمٌة والدولٌة المحلٌة الجامعات فى الطالب بٌن الممارنة

 .نفس البنن من مسحوبة تكون أن شرٌطة ا الطالب مستوٌات المجموعات التً ٌنتمً له

 االختبارات لجمٌع هوثبات المٌاس صدق توفٌر . 

 جدٌدة بمفردات وإثرابها االختبارات تطوٌر . 

 الممرر محتوى تدرٌس من المستهدفة التعلم نواتج جمٌع تموٌم. 

 تطجُك فىشح ثٕىن األعئٍخِتطٍجبد . 4
 

  كبٌرة نسبٌاً خصوصاً فى بداٌة إنشاء بنن األسبلةالحاجة إلى توافر اعتمادات مالٌة 

 الحاجة إلى توفر خبراء متخصصٌن على مستوى عال من الخبرة المهنٌة 

 الحاجة إلى توافر برامج Software ولها تطبٌماتها التربوٌة فى مجال بنون  ٬لوٌة وسهل استخدامها

 0األسبلة وٌسهل استخدامها من جانب ؼٌر المتخصصٌن

  تصمٌم بنود أو فمرات أو أسبلة اختبارٌة تحمك متطلبات وشروط نظرٌة االستجابة للمفردة وهذا لحاجة إلى

ٌعتبر عملٌة لٌست سهلة والسٌما عندما تكون شروط النموذج المطبك للنظرٌة بدرجة تعمٌد معٌنة مما 

 0ٌتسبب فى رفض الكثٌر من هذه البنود أو الفمرات أو األسبلة

  وهو أمر لد ٌصعب تحمٌمه أحٌاناً بدلة تامة  ٬ومتطلبات نظرٌة االستجابة للمفردة الحاجة إلى توافر شروط

 .والسٌما فى مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة بوجه عام
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)اٌتصسُر  اٌُّّىٕخ اإلختجبساد ثبعتخذاَ اٌتمىَُخطىاد  .5

االٌىتشؤٍ(
 

 

 االختبارات إجراء فً المشاركٌن التدرٌس هٌبة أعضاء لتحدٌد بالكلٌة العلمٌة األلسام ٌتم التواصل مع 

 .الممٌكنة

  والتعلٌمات اإلمتحانٌة، الورلة شكلعلى  همإلطالع المشاركٌن التدرٌس هٌبة عضاءأل ورش عمل عمدٌتم 

 لبل موعد انعماد االمتحان بفترة كافٌة. ، على أن ٌكون ذلنالطالب لتدرٌبعلٌها وذلن  باالجابة الخاصة

 كاؾ بولت االمتحان انعماد لبل اإللكترونٌة اإلجابة أوراق من الالزمة األعداد لتوفٌر الكلٌة ادارة مراسلة. 

   التعلٌمات وتوزٌع اإلختباري المولؾ تنظٌم أسلوب علً للتأكٌد الكنتروالت رؤساء السادة مع اجتماععمد 

 على المرالبٌن والمالحظٌن.

 بها الطالب أعدادالممٌكنة وحصر االختبارات استخدام تتضمن التً اللجان حصر. 

  وارسالها الى الكنتروالت الطالب ددطبما لع مظارٌؾفً  الخاصة بالتصحٌح اإللكترونی األوراقوضع ،

 فً ووضعها التارٌخوالمادة و الكنترول بختم األوراق ختمالمعنٌة، على أن ٌموم كنترول كل فرلة ب

 الخاصة بذلن. المظارٌؾ

  إحصابٌة ضوء فً االمتحان من االنتهاء بعد الكنتروالت منالزابدة  االلكترونٌة اإلجابة أوراق استالمٌتم 

  .والحضور الؽٌاب

 .ٌتم التواصل مع ربٌس الكنترول بكل فرلة لتحدٌد موعد الجراء التصحٌح االلكترونً للمواد المشاركة 

من احد أعضاء الكنترول وأستاذ المادة على ان ٌتم ابالغ اللجنة المكلفة بالتصحٌح االلكترونً والتً تتكون 

 ومسبول التصحٌح االلكترونً بوحدة المٌاس والتموٌم بالموعد المحدد الجراء التصحٌح.

  ٌدوي تصحٌح إلً تحتاج التً األوراق وفرز اإلجابات تظلٌل ودلة البٌانات مراجعةفً الموعد المحدد ٌتم 

 .ذلن وؼٌر

 من التأكد بعد الطالب درجات تمدٌر فً الضوبً الماسح استخدام ٌتم فً حضور كافة أعضاء اللجنة 

 المالبمة لالستخدام. ظروؾالوتوفٌر صٌانته

 ولوابح لموانٌن تبعا الدرجة تعدٌلمع  ٌدوي تصحٌح إلً تحتاج التً األورق لبعض الدرجات تمدٌر مراجعة 

 .كلٌةال

  الجراء أعمال المراجعة والرصد  المعنٌة الكنتروالت إلى الدرجات تمدٌر بعد اإللكترونٌة األوراق تسلٌم ٌتم

 المعتادٌن.
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 الموضوعٌة اإلختبارات باستخدام التموٌم عملٌة تنفٌذ على للتدرٌب استرشادي نموذج ٌلً فٌماو

 :اإلجابة ورلة مع الطالب تعامل كٌفٌة النموذج هذا وٌتضمن الممٌكنة

 

 :اٌطالة ِٓ اٌّطٍىة

 الٌمٌن من الورلة أعلً المربع فً والمطبوعة االلكترونٌة اإلجابة ورلة علً البٌانات الطالب ٌمأل .1

 :وتتضمن

 (تابة)ك :الطالب كود  :اإلسم

 :الدراسٌة الماد 

 (الثانً-األول) :الدراسً الفصل

 من بداٌة الدالة األماكن تظلٌل بواسطة اإللكترونٌة اإلجابة ورلة علً هب الخاص الكود الطالب ٌحدد
 ٌجب (الطالب كود) الجلوس رلم كتابة عند (اإلجابة ورلة كنموذج) الجاؾ الملم باستخدام وذلن األٌسر العمود

 .هب الخاص الصؾ فً حده على رلم كل و بالترتٌب هكتابت الطالب على
 

 فً 3 رلم و األول الصؾ فً 2 رلم ٌظلل 2357 مثل أرلام 4 من مكون الطالب جلوس رلم كان إذا :مثال
 الطالب ٌظلل أن ٌجب ال هأن العلم وٌجب عالراب الصؾ فً  7رلم و الثالث الصؾ فً  5رلم و الثاتً الصؾ

 جلوس رلم أن حٌث الؼٌا اإلمتحان ٌعتبر سوؾ الخطأ هذا حدوث عند هأن و السطر نفس فً رلم من أكثر
 :كاآلتً اإلجابة ورلة فً هوضع ٌتم و .خطأ الطالب

 

 

 اإلجابة ورلة علً د( ج، ب، األسبلة )أ، كراسة صورة رمز بتدوٌن الطالب علً التنبٌه ٌتم .2

 .ابًٌاهن الكورٌكتور استخدام وعدم علٌها والمحافظة اإللكترونٌة

 ةهوج من الصحٌحة لإلجابة المناسب المكان بتظلٌل متعدد من اإلختٌار أسبلة علً الطالب ٌجٌب .3

 :ٌلً كما وذلن نظره
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 اإلجابة على بالتظلٌل السابمة الطرٌمة نفس تستخدم والخطأ الصواب أسبلة على اإلجابة عند .4

 Tـ ب الصوابواالجابة   Fـ ب الخطأ واإلجابة               

:یمي مثل ما شدیدة بدقة اياتباع الطالب عمى یجب اإلجابة ورقة عمى المدونة التعمیمات بعض ناؾى .5
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 األسبلة كراسة داخل اإللكترونٌة اإلجابة ورلة الطالب ٌضع اإلمتحان، علً اإلجابة من اءهاإلنت بعد .6

 .المالحظ الً كالهما وٌسلم الداخل من المخطط الجانب ٌكون بحٌث
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 ِدبالد وِؼبَُش ُِثبق اٌتمىَُاٌجبة اٌشاثغ: 
 
 المؤشػػرات ُتَحػػدد ضػػوئو فػػي الػػذ  اإلطػػار بوضػػوح تصػػ  التػػي المعػػاییر مػػف مجموعػػة" بأنػػو التقػػویـ میثػػاؽ یعػػرؼ

 فػي حدوثػو ینبغػي ال ومػا ینبغػي مػا موضحة   الطالب، تقویـ مجاؿ في العالي التعمیـ لمؤسسات الفعمیة والممارسات
  ."المستمر التقویـ عممیة
 

 أساسػیة مجػاالت خمسػة عمػي العػالي التعمػیـ طػالب أداء لتقویـ المتمیزة لمممارسات المرجعي المیثاؽ ىذا ویشتمل
 :ىي مراحميا بمختم  التقویـ عممیة في بيا تمتـز أف المؤسسة عمي یجب
 .والقوانیف الموائح وتحدیث مراجعة: األوؿ المجاؿ
 .التقویـ عممیة إدارة: الثاني المجاؿ
 .التعمیمیة المؤسسة في التقویـ إستراتیجیة عف اإلعالـ: الثالث المجاؿ
 .ومتابعتيا التقویـ عممیة تنفیذ: الرابع المجاؿ
ستثمارىا التقویـ نتائج إعالف: الخامس المجاؿ  .التعمیمیة العممیة تحسیف في وا 

 
 التخطػػی  عنػػد تحقیقيػػا العػػالي التعمػػیـ مؤسسػػة عمػػي ینبغػػي التػػي المعػػاییر مػػف مجموعػػة منيػػا كػػل مجػػاؿ ویتضػػمف
 وینػػػاظر المؤشػػػرات مػػػف مجموعػػػة المعیػػػار ویضػػػـ. الطالػػػب أداء تقػػػویـ فػػػي المسػػػتخدمة لألنظمػػػة والمتابعػػػة والتنفیػػػذ
 تحدیػػد عػف فضػال   متمیػزة بصػورة والمعػاییر المؤشػرات ىػػذه لتحقیػق المقترحػة التنفیذیػة الممارسػات مػف عػدد المؤشػر

 :معاییر مف مجاؿ كل یتضمنو لما توضیح یمي وفیما الممارسات، بيذه القیاـ عف المسئولیف

 واٌمىأُٓ اٌٍىائر وتسذَث ِشاخؼخ: األوي اٌّدبي .1

 .المنظمة والقوانیف الموائح ضوء في الطالب أداء لتقویـ واضحة سیاسة المؤسسة تبني: األوؿ المعیار

 المحمیة المستجدات ضوء في بالتقویـ الخاصة والقواعد الموائح تحدیث عمي المؤسسة حرص: الثاني المعیار
 .والعالمیة
 .التقویـ بعممیة القائموف  بو یمتـز المؤسسة لد  أخالقي میثاؽ توفر: الثالث المعیار

 اٌتمىَُ ػٍُّخ ئداسح: اٌثبٍٔ اٌّدبي .2
 .االمتحانات سیر عممیة إلدارة المؤسسة لد  واضحة قواعد وجود: األوؿ المعیار
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 وتحدید اإلمتحانات عممیة عمي القائمیف األعضاء إلختیار واضحة معاییر المؤسسة توفر: الثاني المعیار
 .مسؤلیاتيـ
وقواعد  التقویـ عممیة عمي القائمیف األعضاء أداء لتقویـ ومعمنة محددة أسالیب المؤسسة توفر: الثالث المعیار

 .محاسبتيـ
 .التقویـ متطمبات استیفاء عمي أعضائيا تدریب عمي المؤسسة حرص: الرابع المعیار

 فٍ اٌتمىَُ ئعتشاتُدُخ ػٓ اإلػالَ: اٌثبٌث اٌّدبي .3

 اٌّإعغخ
 .بالمؤسسة والعاممیف اإلدارة ألعضاء لالمتحانات المنظمة القواعد إعالـ: األوؿ المعیار
 .بالمؤسسة التدریس ليیئة لإلمتحانات المنظمة القواعد إعالـ: الثاني المعیار
 .لمطالب لالمتحانات المنظمة القواعد إعالـ: الثالث المعیار

 وِتبثؼتهب اٌتمىَُ ػٍُّخ تٕفُز: اٌشاثغ اٌّدبي. 4
 .اإلمتحانات سیر خطة تنفیذ إلجراءات المؤسسة متابعة: األوؿ المعیار
 .ومراجعتيا اإلمتحانات وضع في والعدالة بالشفافیة المؤسسة إلتزاـ: الثاني المعیار
 .ومراجعتيا التصحیح عممیة في والموضوعیة والعدالة الدقة تحقیق عمي المؤسسة حرص:الثالث المعیار
 .اإلمتحانات لعقد مالئمة بیئة المؤسسة إعداد: الرابع المعیار
 .والتیسیر لمرأفة واضحة قواعد المؤسسة تطبیق: الخامس المعیار
 .والغش التظمـ حاالت مع لمتعامل واضحة قواعد المؤسسة وضع: السادس المعیار

 فٍ وئعتثّبسهب اٌتمىَُ ٔتبئح ئػالْ: اٌخبِظ اٌّدبي. 5

 اٌتؼٍُُّخ اٌؼٍُّخ تسغُٓ
 .مسبقا   محددة لمواعید وفقا   الطالب تقویـ نتائج بإعالف المؤسسة إلتزاـ: األوؿ المعیار
 .الطالب تقویـ نتائج عف اإلعالف في متنوعة أسالیب المؤسسة تبني: الثاني المعیار
ا المؤسسة إتاحة:الثالث المعیار  .التدریس ىیئة وعضو الطالب مف لكل الراجعة لمتغذیة فرص 

 .التقویمیة العممیة نتائج ضوء في المالئمة التربویة القررات المؤسسة إتخاذ: الرابع المعیار 
 

ویجت أْ تتٕبوي اٌوثیمخ تفبصیً عّب یتضّٕه وً ِجبي ِٓ ِعبییز وِؤشزاد وِّبرسبد تٕفیذیخ 

 واٌّسئوٌیٓ عٓ اٌمیبَ ثتٍه اٌّّبرسبد. 
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في صورح تٕفیذیخ ِتىبٍِخ حیث یتُ عزض  ّٔبرج ِختصشح وأِثٍخ ػًٍ صُبغخ تٍه اٌتفبصًُوفیّب یٍي 

 .ِثبي ِٓ أحذ اٌّعبییز ٌىً ِجبي

 والموانٌن اللوابح وتحدٌث مراجعة: األول المجال

 

 التموٌم عملٌة إدارة: الثانً المجال
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 المؤسسة فً التموٌم إستراتٌجٌة عن اإلعالم: الثالث المجال

 

 
 

 ومتابعتها التموٌم عملٌة تنفٌذ: الرابع المجال
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 التعلٌمٌة العملٌة تحسٌن فً وإستثمارها التموٌم نتابج إعالن: الخامس المجال
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اعبٌُت تمىَُ االختجبساد اٌشفهُخ : خبِظاٌجبة اٌ

 واٌؼٍُّخ

اتجبع ٌٍّمشساد اٌتً َشًّ تىصُفهب اخضاء ِٓ االِتسبْ اٌشفهً واٌؼًٍّ فً اعبٌُت اٌتمىَُ فبٔه َتُ 

 االتً:

ٌموم منسك الممرر فى بداٌة الفصل الدراسى بعرض توصٌؾ الممرر للطالب وٌبٌن لهم ما اذا  -1

 كان تموٌم الطالب فى الممرر ٌحتوى على جزء عملى او شفهى من عدمه.

ٌتم االعالن عن موعد ومكان االختبارات الشفهٌة والعملٌة لبل نهاٌة الفصل الدراسى بولت  -2

واعتماد ربٌس المسم علً أن وٌتم اعالن المواعٌد بشكل  كافى وذلن بمعرفة منسك الممرر

اماكن عمد  –مداخل الكلٌة  –لاعات الدرس  –واضح فى أماكن متعددة )لاعات المحاضرات 

 االمتحان ...الخ(.

فى االجزاء العملٌة ٌموم الطالب باداء االختبار فى الجزء العملى )حسب محتوى الممرر( على  -3

 لمهارات التعلٌمٌة المستهدفة طبما لتوصٌؾ الممرر.أن ٌمٌس هذا االختبار ا

ٌتم عمد االختبارات الشفهٌة للممررات بنظام الجلسات الشفهٌة للممررات المنتهٌة فى كل فصل  -4

دراسى وفً حالة الممررات المتصلة فإنه ٌتم عمد امتحان واحد فى نهاٌة الفصل الدراسى الثانى 

 5اعضاء  هٌبة تدرٌس المتحان مجموعة ال تزٌد عن  علً أن تتكون لجنة االمتحان من ثالثة

 طالب.

 جلسة فى الفصل الدراسى الواحد. 150الحد االلصى للجلسات ألعضاء هٌبة التدرٌس  -5

ال ٌشترن عضو هٌبة التدرٌس فى االمتحانات الشفهٌة او العملٌة اال فى الممررات التى تمع فى  -6

 تخصصة.

 المعدة لذلن الثبات حضورة االمتحان.ٌموم الطالب بالتولٌع فى الكشوؾ  -7

 ٌؤدى الطالب االمتحان العملى تحت إشراؾ ومتابعة  لجنة الممتحنٌن لتمٌٌم  أدابه. -8

ٌموم كل عضو فً لجنة الممتحنٌٌن بتمدٌر الدرجات فى االمتحانات العملٌة والشفهٌة ثم ٌتم  -9

 حساب متوسط  مجموع  درجات أعضاء لجنة الممتحنٌن.

ٌتم رصد درجات الطالب فى الكشوؾ المخصصة لذلن ومن ثم اعالنها للطالب بالوسابل   -10

 إلكترونٌة(. –المختلفة )ورلٌة 
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 لىاػذ اػذاد اٌىسلخ االِتسبُٔخ: دطغباٌجبة اٌ
 

 تغطى لواعد اعداد الورلة االمتحانٌة جانبٌن وھما:

 جودة الورلة االمتحانٌة من حٌث الشكل.  أوال:

 لواعد تتعلك بمضمون الورلة االمتحانٌة.  ثانٌا:

 لىاػذ اػذاد اٌىسلخ االِتسبُٔخ ِٓ زُث اٌشىً: .1
 

 ٌجب ان ٌحتوى الهامش العلوى على: -أ

 اسم و / او شعار الجامعة. -1

 اسم و / او شعار الكلٌة. -2

 اسم المسم العلمى. -3

 اسم البرنامج الدراسى. -4

 الفرلة الدراسٌة. -5

 اسم و كود الممرر الدراسى. -6

 دور االمتحان أو الفصل الدراسى.  -7

 تارٌخ االمتحان. -8

 المدة الزمنٌة لالمتحان. -9

 الدرجة الكلٌة لالمتحان.  -11

 عدد صفحات االمتحان. -11
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 ٌجب ان ٌحتوى الهامش السفلى على: -ب

 رلم الصفحة / عدد الصفحات )اذا كان االمتحان فى اكثر من صفحة( -1

 الجابة بدلة.تعلٌمات خاصة باالمتحان : تحدٌد طرٌمة ا -2

 تعلٌمات خاصة بكل نوع من االسبلة. -3

 ...الخ(. -عدم كتابة عالمة ممٌزة  –تعلٌمات عامة  ) مثال االجابة بالملم االزرق فمط  -4

 لىاػذ تتؼٍك ثّعّىْ اٌىسلخ االِتسبُٔخ .2
 

االلى بلؽاة ان ٌتم تنسٌك الكتابة بحٌث تكون مرٌحة لعٌن المارئ : كتابة االمتحان على الحاسب  -1

 16صحٌحة مع االخذ فى االعتبار نوع وحجم الخط / المسافة البٌنٌة )راس الساؤال بحجام خاط 

 لالسبلة بتباعد مرة ونصؾ(. 14و حجم 

 ان تكون ارلام االسبلة وفروعها واضحة بدون تداخل. -2

 ان ٌتم توزٌع الدرجات على كل سؤال. -3

 ٌفضل وضع اسماء السادة الممتحنٌن. -4

 عة جٌدة وان تكون باستخدام ورق جٌد النوعٌة.ان تكون الطاب -5

 تكتب عبارة "انهت االسبلة" فى نهاٌة االمتحان. -6

 ان ٌمٌس االمتحان نواتج التعلم المستهدفة طبما لتوصٌؾ الممرر. -7

 ان ٌكون زمن االجابة مناسبا  السبلة االمتحان. -8

 ان تتناسب مستوى لؽة االمتحان مع لؽة واسلوب التدرٌس.  -9

متحان جمٌع الموضوعات التى تم تدرٌسها ومراعاة وزنهاا النسابى طبماا لتوصاٌؾ ان ٌؽطى اال -11

 الممرر.
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ان ٌراعى عدم تكرار او تاداخل المطلاوب فاى اكثار مان ساؤال واال ٌاوحى ساؤال باجاباة ساؤال  -11

 اخر.

ان ٌماااٌس االمتحاااان المساااتوٌات المعرفٌاااة المختلفاااة بشاااكل متاااوازن ماااع احتواباااة علاااى اسااابلة   -12

 للمتفولٌن.

 ٌع الممتحنٌن او منسك االمتحان فى نهاٌة الورلة.تول -13
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 ّٔىرج تمُُُ اٌىسلخ االِتسبُٔخ. 3
 مالحظات ال ٌتحمك متحمك البند مسلسل

 جود  الورلة االمتحانٌة من حٌث الشكل  أوال:

 محتوٌات الهامش العلوى 

    اسم و / او شعار الجامعة 1

    اسم و / او شعار الكلٌة 2

    اسم المسم العلمى 3

    اسم البرنامج الدراسى 4

    الفرلة الدراسٌة 5

    اسم و كود الممرر الدراسى 6

    دور االمتحان أو الفصل الدراسى 7

    تارٌخ االمتحان 8

    المدة الزمنٌة لالمتحان 9

    الدرجة الكلٌة لالمتحان 11

    عدد صفحات االمتحان 11

 الهامش السفلىمحتوٌات  

رلم الصفحة/عدد الصفحات )اذا كان االمتحان فى اكثر من  - 1

 صفحة(

   

    تعلٌمات خاصة باالمتحان : تحدٌد طرٌمة االجابة بدلة 2

    تعلٌمات خاصة بكل نوع من االسبلة - 3

عدم كتابة  –تعلٌمات عامة ) مثال االجابة بالملم االزرق فمط  4

 ...الخ(. -عالمة ممٌزة 
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 مالحظات ال ٌتحمك متحمك البند مسلسل

 جود  الورلة االمتحانٌة من حٌث اسئلة االمتحان  ثانٌا:

ٌتم تنسٌك الكتابة بحٌث تكون مرٌحة لعٌن المارئ : كتابة  1

االمتحان على الحاسب االلى بلؽة صحٌحة مع االخذ فى 

/ المسافة البٌنٌة )راس السؤال بحجم االعتبار نوع وحجم الخط 

 لالسبلة بتباعد مرة ونصؾ(. 14و حجم  16خط 

   

    ارلام االسبلة وفروعها واضحة بدون تداخل 2

    توزٌع الدرجات على كل سؤال 3

    ٌفضل وضع اسماء السادة الممتحنٌن 4

    الطابعة جٌدة وان تكون باستخدام ورق جٌد النوعٌة 5

    عبارة "انهت االسبلة" فى نهاٌة االمتحانتكتب  6

    ٌمٌس االمتحان نواتج التعلم المستهدفة طبما لتوصٌؾ الممرر 7

    زمن االجابة مناسبا  السبلة االمتحان 8

    مستوى لؽة االمتحان متناسب مع لؽة واسلوب التدرٌس 9

ٌؽطى االمتحان جمٌع الموضوعات التى تم تدرٌسها  11

 وزنها النسبى طبما لتوصٌؾ الممرر.وٌراعى 

   

عدم تكرار او تداخل المطلوب فى اكثر من سؤال واال  11

 ٌوحى سؤال باجابة سؤال اخر.

   

ٌمٌس االمتحان المستوٌات المعرفٌة المختلفة بشكل متوازن مع  12

 احتوابة على اسبلة للمتفولٌن

   

    الورلةتولٌع الممتحنٌن او منسك االمتحان فى نهاٌة  13

 المراجع : 

 . 2002مٌثاق مرجعى للممارسات المتمٌز  لتموٌم اداء طالب التعلٌم العالى  -1

 معاٌٌر مركز المٌاس والتموٌم والهٌئة المومٌة لضمان جود  التعلٌم واالعتماد. -2
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 إٌتبئح ػذادئو بدِتسبٔاإل عُش ِشازً: ثغاٌجبة اٌغب


 اػّبي ِب لجً َىَ االِتسبْ .1
 
والتاكد مف عدـ كتابة اى معمومات عمى المقاعد  او الطاوالت  او الرسـ تجيیز المقاعد وطاوالت  -1

 .مطمبة لالحوائ  المجاورة لممقاعد ، او الحوائ  المواجية 
توزیع اسماء المالحظیف والمراقبیف عمى لجاف االمتحاف ، مع وضع نسبة احتیاطیة مناسبة لمواجية  -2

 . مراقبیف وقیاميـ بالتوقیع بالعمـوابالغ الساده المالحظیف وال ،أو اعتذارات أو استئذاناتأى أجازات طارئو 
التنسیق الدائـ مع مكتب شئوف العاممیف لمعرفو اى اجازات طارئو أو اعتذارات أو استئذانات  -3

 لممالحظیف أو المراقبیف .
فى األوراؽ , سالمو التدبیس , عدـ  تجيیز كراسات اإلجابو لمتأكد مف سالمتيا ) عدـ وجود قطع -4

عدد األوراؽ المطموبو مع زیاده النسبو  ،وجود اى عالمو تمیز الورقو عف غیرىات مف باقى األوراؽ 
ختـ الكراسات بختـ المكتب بحیث یكوف الختـ واضحا  وفى مكاف ثابت بالنسبو لجمیع  ،احتیاطیا  مناسبو

 ى االوراؽ ( .األوراؽ حتى الیتـ تمیز أى ورقو عف باق
 التجيیز ألى لجاف خاصو بالخارج. -5
قیاـ رئیس لجنو النظاـ والمراقبو بالتنسیق المستمر مع أستاذ الماده لموافو لجنو النظاـ والمراقبو  -6

 بكشوؼ درجات أعماؿ السنو لمطمبو  .
نػػو النظػػاـ والمراقبػػػو قیػػاـ رئػػیس لجنػػو النظػػػاـ والمراقبػػو بالتنسػػیق المسػػػتمر مػػع أسػػتاذ المػػاده لموافػػػو لج -7

عػػدد كراسػػات  –بأسػػئمو اإلمتحػػاف فػػى مظػػروؼ مغمػػق ومشػػمع ومكتػػوب عمیػػو البیانػػات التالیػػو: اسػػـ المػػاده
 –الفصػػل الدراسػػى  –تػػاریا اإلمتحػػاف  –زمػػف اإلمتحػػاف  –عػػدد االوراؽ فػػى كػػل كراسػػو أسػػئمو  –األسػػئمو 

فػى  متحػافد أسػتاذ المػاده لمحضػور لمجنػو اإلاسـ استاذ الماده ورقـ تمیفونو المحمػوؿ مػع التأكیػد عمػى السػی
 الوقت المخصص لإلمتحاف.

 ، شػػفوى  ، وتوزیػػع الػػدرجات لكػػل مػػاده ) عممػػى ،والمػػواد ،تجيیػػز كشػػوؼ النتػػائج لكتابػػو أسػػماء الطمبػػو -8
 تحریرى ( والنيایات العظمى والصغرى ليا. 

ذ الماده لیمو ما قبل اإلمتحاف بغرض قیاـ لجنو رئیس النظاـ والمراقبو بإجراء اتصاؿ تمیفونى بإستا -9
 التذكره بموعد االمتحاف صباح الیـو التانى. 
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 ػّبي َىَ اإلِتسبْ أ .2
 

 توزیع كراسات اإلجابو بالعدد عمى الساده المالحظیف .  -1
 تسػػػػػػمیـ كراسػػػػػػات األسػػػػػػئمو بالعػػػػػػدد عمػػػػػػى السػػػػػػاده المالحظػػػػػػیف وفػػػػػػى حضػػػػػػور السػػػػػػید أسػػػػػػتاذ المػػػػػػاده.  -2
المػػرور عمػػى المجػػػاف والتاكػػد مػػف حضػػػور جمیػػع المػػراقبیف وسػػػرعو الػػبالغ عػػف غیػػػاب أحػػد المػػػراقبیف  -3

 وسرعو تدبیر مراقب بدیل مف المراقبیف اإلحتیاطى. 
 المرور عمى المجاف لحصر وتسجیل حضور وغیاب الطمبو.  -4
 .المعد لذلؾتحریر استمارات الغیاب لمطمبو الغائبیف طبقا  لمنموذج  -5
قیاـ رئیس لجنو النظاـ والمراقبو بالمرور عمى المجاف ومتابعو حل أى مشكمو بالتنسیق مع الساده  -6

 –تأخیر عف موعد امتحاف  –واتخاذ اإلجرائات القانونیو بشأف أى مشاكل: حاالت غش  ،المالحظیف
 نقص أو اختفاء كراسو اجابو.  –تشاجر 

أى لجاف  –یس عاـ اإلمتحانات ئر  –عمید المعيد  قو السیدیس لجنو النظاـ والمراقبو بمرافئقیاـ ر  -7
 تفتیشیو ورسمیو فى حالو المرور عمى المجاف. 

استالـ كراسات اإلجابو بالعدد مف الساده المالحظیف وبعد انتياء الوقت الكمى المخصص لزمف  -8
 اإلمتحاف. 

تحتوى عمى عالمات أو رموز الفحص الظاىرى و السریع لكراسات اإلجابو إلستخراج أى كراسات  -9
 ممیزه لمورقو.

اإلجابو  اتثـ تسجیل الرقـ السرى داخل المربع المخصص عمى كرس ،التفنی  الجید ألوراؽ اإلجابو -10
لتسجیل نفس الرقـ داخل المربع المخصص عمى الشریحو الورقیو الممصقو عمى كراسو اإلجابو مع مراعاه 

 عدـ تكرار الرقـ ألكثر مف مره . 
نزع الشرائح الورقیة، والتاكد مف اف عددىا یساوى عدد كراسات االجابة، واالحتفاظ بيا فى مظروؼ  -11

مناسب ویكتب عمیو اسـ المادة، عدد الشرائح الورقیة، تاریا االمتحاف، اسـ استاذ المادة اى بیانات اخرى 
  .مثل تصحیح اى كراسات اجابة بواسطة لجنة تصحیح خاصة

عمى مظاری  الشرائح الورقیة الحاممة لمرقـ السرى فى خزینة خاصة داخل غرفة لجنة  یتـ التحفظ -12
  .النظاـ والمراقبة

تسمیـ كراسات االجابة بدوف شرائح الورقیة وبالعدد لمسید استاذ المادة مع تحریر ایصاؿ طبقا  -13
  .لمنموذج المرفق وتوقیع سیادتة عمیو

  .الجابة فى مظروؼ خاص یحفظ بالخزینةیحتفظ بایصاالت تسمیـ اوراؽ ا – 14



 دلٌل تموٌم الطالب واإلمتحانات
 

43 

 

قیاـ رئیس لجنة النظاـ والمراقبة بعرض نتائج اعماؿ المجنة وسیر اعماؿ االمتحاف عف نفس الیـو  – 16
  .عمى السید عمید الكمیة

 ػّبي ِب ثؼذ َىَ االِتسبْ أ .3
 

  .متابعة السادة اساتذة المواد لمحصوؿ عمى كراسات االجابة بعد التصحیح -1
ال یتـ خروج اى كراسة اجابة مف حجرة لجنة النظاـ والمراقبة بعد استالميا مف استاذ المادة الى  -2

  .سبب مف االسباب
المراجعة الظاىریة لكراسات االجابة مف حیث وجود صفحات لـ یتـ النظر الیيا ، وجود اجابات فى  -3

  .غیر ترتیبيا ولـ یمتفت الیيا ، اخطاء فى جمع الدرجات
  .اعادة الشرائح الورقیة واعادة تدبیسيا عمى كراسات االجابة -4
تسجیل الدرجات فى الكشوؼ المعدة لذلؾ وجمعيا عمى درجات اعماؿ السنة وتحدید التقدیر فى كل  -5

مادة غیر ممتدة لنص  العاـ الدراسى الثانى مع تدقیق عممیات االمالء والرصد والمراجعة عدة مرات 
  .راجعة وتوقیع اماله كتبة

  .عرض النتیجة النيائیة عمى السید عمید الكمیة لمتوقیع عمیيا -6
  .االحتفاظ بالنتیجة فى الخزینة لحیف استكماليا بنتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى -7
  .تطبیق الموائح والتعمیمات الخاصة بمجاف الرافة ورفع التقدیر -8
 .الكمیة  عرض النتیجة العامة عمى السید عمید -9
 . الجامعةالتجيیز لمتصدیق عمى النتیجة مف  -10
 .اعالف النتیجة  -11
 .متابعة استالـ اى تظممات او التماسات بخصوص النتیجة وذلؾ عف طریق السید عمید الكمیة -12
 .بحث التظممات وااللتماسات المقدمة طبقا لموائح والتعمیمات المنظمة والرد عمیيا  -13
 .عمل احصائیات بیانات ومنحنیات واشكاؿ احصائیة والعرض عمى السید عمید الكمیة  -14
استكماؿ االعماؿ بعد ذلؾ باجراء تحالیل عممیة مدققة عمى البیانات الواردة بالنتیجة لمخروج  -15

    .بمعمومات وتوصیات لمعرض عمى السید العمید وقیاـ سیادتة باتخاذ القررات المناسبة



 دلٌل تموٌم الطالب واإلمتحانات
 

44 

 

واٌتظٍّبد ٌمىاػذ إٌّظّخ ٌالِتسبٔبد : اثبِٓاٌ اٌجبة

 واٌتُغُش

 تسذَذ ِىاػُذ االِتسبٔبد وظىاثطهب .1

ٌختص مجلس شبون التعلٌم والطالب بالجامعة بتحدٌد مواعٌد االمتحانات التحرٌرٌة النهابٌة فى مرحلة 

للعاام الدراساى التاى البكالورٌوس للكلٌة فى ضوء التراحات مجلس الكلٌة وفى اطار الخرٌطاة الزمنٌاة 

 ٌمرها المجلس االعلى للجامعات سنوٌا , ولربٌس الجامعة اعتمادها او عرضها على مجلس الجامعة.

امتحااان نهاٌااة الفصاال الدراسااى االول و امتحااان نهاٌااة  والممصووود باالمتحانووات التحرٌرٌووة النهائٌووة:

ان التخلفااات للفصاال الدراسااى الفصاال الدراسااى الثااانى و امتحااان الاادور الثااانى)دور ساابتمبر( وامتحاا

 االول والثانى .

 ،ماواد التخلاؾ ،والتطبٌمٌاة  ،العملٌاة ،ٌترن لمجلاس الكلٌاة تحدٌاد موعاد بادء االمتحاناات ) الشافوٌة .1

 اعمال السنة ,... الخ ( ،المواد المفروضة

المفروضة , ٌراعى عدم عمد اٌة امتحانات ) الشفوٌة , العملٌة , والتطبٌمٌة ,  مواد التخلؾ , المواد  .2

اعمال السنة ,... الخ( فى االٌام التى توافك مناسبات واعٌادا دٌنٌة .. ومنها اٌام ) عٌد المٌالد المجٌد 

 ., وعٌد المٌامة المجٌد , الؽطاس (

فى حالاة اضاطرار ادارة الكلٌاة لعماد امتحاناات تحرٌرٌاة " ٌاوم الجمعاة " فاان الضارورة تساتوجب  .3

 .لالزم للطالب الداء صالة الجمعة وتمضى اتاحة الفرصة والولت ا

ٌفوض السٌد ا د / نابب ربٌس الجامعة لشبون التعلٌم والطالب فى تعدٌل موعد بدء امتحانات نهاٌاة  .4

فاى ضاوء الضارورات والمباررات التاى ٌراهاا مجلاس الكلٌاة  –للكلٌاة  –العام والفصلٌن الدراساٌن 

  .الزمة وحتمٌة

تمٌة علاى مواعٌاد االمتحاناات التحرٌرٌاة النهابٌاة بعاد اعاالن ٌمتصر اجراء التعدٌالت الطاربة والح .5

جداولها على تاخٌر او تاجٌل تلن المواعٌد , وال ٌجوز اطاللا تمدٌم مواعٌد االمتحانات بعد اعالنها 

حتااى ال تفاجااا ادارة الكلٌااة بعاادم حضااور بعااض الطااالب االمتحااان لعاادم معاارفتهم بالموعااد الجدٌااد 

 .وٌتعذر اعادة امتحانهم

ٌتم اعالم الطالب بمواعٌد االمتحانات الممررة من خالل اإلعالنات الورلٌاة فاً لوحاات االعالناات  .6

 المٌاس والتموٌم بالكلٌة. وحدةوالمولع االلكترونً ل
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 أِبوٓ ػمذ االِتسبٔبد .2

 .بالكمیةتعقد االمتحانات داخل مدرجات وقاعات المحاضرات  -1

المجاف وارقاـ یتـ أعداد خریطة الماكف انعقاد االمتحانات توضح رقـ القاعة وموقعيا داخل الكمیة وارقاـ  -2

 لكل لجنة. جموس الطالب

یتـ اعالف خریطة أماكف انعقاد االمتحانات لمطالب  في لوحات االعالنات بالكمیة، وعبر الموقع  -3

 االلكتروني.

ئىَخ اٌّمبثٍخ ٌٍتمذَشاد إٌغجخ اٌّلىاػذ إٌدبذ واٌشعىة و . 3

 اٌدبِؼُخ

 ( عمى ما یمى:2004(  مف الالئحة الداخمیة لمكمیة لمرحمة البكالوریوس)13(، )12(، )11(، )10تنص المواد)

(:10)ِــــــــــــــــبدح 

 ٌمدر نجاح الطالب فى الممررات الدراسٌة وفى التمدٌر العام بأحد التمدٌرات اآلتٌة : 

 % فأكثر من مجموع الدرجات 85:  ممتـــــــــــاز 

 % من مجموع الدرجات 85% إلى ألل من 75: من   جٌـد جـــداً 

 % من مجموع الدرجات75% إلى ألل من 65: من   جـٌـــــــــــــد

 % من مجموع الدرجات     65% إلى ألل من 51: من  ممبــــــــول

 -التمدٌرٌن اآلتٌٌن فى الحاالت اآلتٌة : وٌعتبر الطالب راسباً بأحد 

 % من مجموع الدرجات 51% إلى ألل من 31: من  ضعٌــــــــؾ

 % من مجموع الدرجات  31: ) أ ( ألل من  ضعٌؾ جداً 

 % من مجموع الدرجات 31)ب( ألل من                
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% مان  31: ٌعتبر راسب البحة فى المادة او جزء المادة كل من ٌحصل على الل مان  راسب البحة

 الدرجة المخصصة لالمتحان التحرٌرى لتلن المادة او هذا الجزء

(:11)ِــــــــــــــــبدح 

 یعتبر الطالب ناجحا  إذا نجح فى جمیع المقررات المكم  بدراستيا بفرقتو أو بتخم  مف فرؽ أدنى .  –أ 

ینقل الطالب مف الفرؽ المقیدیف بيا إلى الفرؽ التى تمیيػا إذا كػانوا راسػبیف أو غػائبیف بعػذر مقبػوؿ فیمػا ال  –ب 

ط النجػػػاح فػػػى جمیػػػع المقػػػررات قبػػػل یزیػػػد عمػػػى مقػػػرریف مػػػف فػػػرقيـ أو مػػػف مقػػػررات فرقػػػة أدنػػػى ، ویشػػػتر 

 الحصوؿ عمى درجة البكالوریوس . 

یؤدى الطالب االمتحاف فیما رسبوا فیو مف مقررات مع طالب الفرقة التى تػدرس بيػا ىػذه المقػررات أو فػى  –ج 

موعد آخػر یحػدده مجمػس الكمیػة ویعتبػر نجػاحيـ فػى ىػذه الحالػة بتقػدیر مقبػوؿ ) یخفػض مػا یحصػل عمیػو 

 درجات إلى الحد األقصى لتقدیر مقبوؿ إذا زادت درجاتيـ عمى ذلؾ ( .  الطالب مف

وتحتسػػب درجػػة امتحػػاف مقػػرر التخمػػ  عمػػى أسػػاس درجػػة االمتحػػاف التحریػػرى التػػى یحصػػل عمیيػػا الطالػػب 

باإلضػػافة إلػػى درجػػة االختبػػار العممػػػى / الشػػفوى ) إف وجػػد ( بعػػد تنسػػػیبيا إلػػى النيایػػة العظمػػى لمجمػػػوع 

 وینطبق ىذا النص عمى امتحاف الدور الثانى ) دور سبتمبر ( لمفرؽ النيائیة . درجات المقرر

(:12)ِــــــــــــــــبدح 

یعقد امتحاف دور ثاف فػى شػير سػبتمبر مػف كػل عػاـ لطػالب الفرقػة النيائیػة الراسػبیف فیمػا ال یزیػد عمػى مقػرریف 

البكػالوریوس حیػث یصػبح الطالػب الراسػب فیػو باقیػا  مف مقػررات ىػذه الفرقػة أو مقػررات أدنػى ، باسػتثناء مشػروع 

 لإلعادة.
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(:13)ِــــــــــــــــبدح 

المقػػػررات المسػػػتمرة ) أى المجػػػزأة إلػػػى جػػػزئییف أحػػػدىما یػػػدرس فػػػى الفصػػػل الدراسػػػى األوؿ ، والثػػػانى یػػػدرس فػػػى 

( وتعامػػل ىػػذه المقػػررات  الفصػػل الدراسػػى الثػػانى ولكػػل جػػزء امتحػػاف فػػى نيایػػة الفصػػل الدراسػػى الػػذى یػػدرس فیػػو

 كما یمى :

 یعتبر الطالب ناجحا  فى المقرر المستمر إذا نجح فى مجموع جزئى المقرر معا  .  –أ 

% مػػػف مجمػػػوع درجػػػات 30یعتبػػػر الطالػػػب راسػػػبا  الئحیػػػا  فػػػى المقػػػرر المسػػػتمر إذا حصػػػل عمػػػى أقػػػل مػػػف  –ب 

 التحریرى لجزئى المقرر معا  .

المقػرر المسػتمر وكػاف مجمػوع درجتػى الجػزئییف معػا  یؤىمػو لمنجػاح فػى المقػرر إذا رسب الطالػب فػى جزئػى  –ج 

ذا رسػػب الطالػػب فػػى جػػزء مػػف  كمػػو فیعتبػػر الطالػػب ناجحػػا  وال یكػػوف مطالبػػا  بإعػػادة الجػػزء الػػذى رسػػب فیػػو ، وا 

كمػو  المقرر المستمر ونجح فى الجزء اآلخػر وكػاف مجمػوع درجػات الجػزئییف معػا  ال یؤىمػو لمنجػاح فػى المقػرر

فإنو یحتفظ بالدرجات التى یكوف قد حصل عمیيػا فػى الجػزء الػذى نجػح فیػو ویػؤدى االمتحػاف فػى الجػزء الػذى 

% فػأكثر 65رسب فیو العاـ التالى وفى الفصل الدراسى الذى یدرس بو ىذا الجزء . وفى حالة حصػولو عمػى 

یر مقبوؿ ثػـ تجمػع درجػات ىػذا الجػزء مف الدرجة الكمیة ليذا الجزء تخفض ىذه الدرجة إلى الحد األقصى لتقد

 عمى درجات الجزء اآلخر الذى كاف ناجحا  فیو لحساب تقدیر النجاح .

إذا رسب الطالب فى جزئػى المقػرر المسػتمر فإنػو یػؤدى االمتحػاف فػى ىػذیف الجػزئییف فػى العػاـ التػالى وكػل  –د 

% فػأكثر مػف الدرجػة الكمیػة 65جزء فى الفصل الدراسػى الػذى یػدرس فیػو ، وفػى حالػة حصػوؿ الطالػب عمػى 

 لممقرر تخفض ىذه الدرجة إلى الحد األقصى لتقدیر مقبوؿ .
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 فٍ اٌدبِؼٍ اٌطبٌت ػًّ َٕظُ اٌزٌ األخاللٍ اٌُّثبق. 4
 واالِتسبٔبد اٌتمىَُ ػٍُّخ

 

 العممیة والتطبیقات المحاضرات بحضور الطالب التزاـ .1

 بالكلی دراستهم تنظم التً والموانٌن باللوابح الطالب لتزاما .2

 لالمتحانات المنظمة والمواعد التموٌم بنظم الطالب معرفة .3

 االمتحانات فً الؽش فً هشروع أو الطالب محاولة عدم .4

 .ؼٌرممبولة بسلوكٌات المٌام وعدم المحاضرات حضور فً األخاللٌة بالمٌم الطالب التزام .5

 وكٌفٌة تمدٌرها المستحمة الرافة ودرجات االختبارات تصحٌح بمواعد الطالب اعالم .6

 اختباراتهم نتابج حول شكاوى لتمدٌم للطالب  لٌات ووضع اعالم .7

 االختبارات الجراء واالمنة الهادبة االجواء توفٌر .8

 التً ٌدرسوها الدراسٌة الممررات فً االختبارات جداول وضع فً الطالب اشران .9

 مصٌرالطالب ٌحدد الذي هو النهابً االختبار ٌكون واال االختبارات اسالٌب تنوع .11

 االعتماد من بدال التدرٌس هٌبة العضاء المعاونة الهٌبة من االختبارات للجان المالحظٌن اختٌار .11

 الموظفٌن على كلٌة بصورة

 كلٌةال بارز فً مكان فً توضع لوحة فً الؽش محاولة او الؽش بعموبات الطالب اعالم .12

 كل طالب عموبة بٌان مع لوحة فً ؼش حاالت فً المضبوطٌن الطالب اسماء اعالن .13

 

 فٍ َششع ِٓ أو اٌغشبػ وِؼبلجخ اٌغؼ ثّٕغ . االٌتضا5َ
 اٌغؼ

 
 .الحمٌمٌة تعكس مجهوداتهم وال للطالب، الحمٌمٌة المستوٌات االمتحانات نتابج تعكس ال حٌث الؽش، التعلٌم  فة

 ونرفض العدل على نؤكد ونحن  اآلخر، للبعض مستحمة ؼٌر واستفادة الطالب، لبعض ظلم بالتأكٌد ذلن وفً

 فً هذا ذلن، ونود كل عن مهنٌا التدرٌس مسبول هٌبة وعضو مستحمة ؼٌر نتابج تحمٌك نرفض كما الظلم،

 الثمة ٌفمد أو الثمة بالنفس، سٌفمد الطالب أن وهى الطوٌل، األجل فً للؽش أخرى سلبٌة على نؤكد أن الصدد

 ال ما أخذ على سٌنشأ لألمانة، أو تمدٌره سٌمل أو والعابد، الجهد بٌن باالرتباط اإلٌمان سٌفمد أو النظام، بأمانة

 وٌؤذي جدارة، بؽٌر وٌمارس مهنة استحماق بؽٌر شهادة على سٌحصل أو بالذنب، اإلحساس بدون ٌستحك

 . النهاٌة فً كله المجتمع وٌضر جدارته، وعدم بجهله العمالء
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اٌطالة فٍ زبالد اٌغؼ أو اٌعىاثػ اٌّتؼٍمخ ثٕظبَ تأدَت . 6

 اٌششوع فُه وفٍ زبالد االخالي ثٕظبَ االِتسبْ

( مف الالئحة التنفیذیة لقانوف تنظیـ الجامعات ال یوجد فرؽ بیف الغش أو الشروع 125طبقا لنص الماده) :أوال

النقل منيا( فیو. فالطالب الذ  یضب  متمبسا بالشروع في الغش )بحیازتو إحدى أدوات الغش قبل أف یتمكف مف 

یسر  عمیو حكـ الطالب الذ  یضب  متمبسا بالغش ) یظب  وىو یقـو بالنقل مف أیة أداة مف أدوات الغش أیا 

كانت طبیعتيا مثل ورقة أو مجموعة أوراؽ صغیرة أو كبیرة أو مسطرة أو الة حاسبة مكتوب عمیيا معمومات 

وف محموؿ یتمقي عمیو ىذه المعمومات أو یختزنيا عمیو قرر الدراسي الذ  یؤد  فیو االمتحاف أو تمیفمتتعمق بال

 أو مذكرات أو كتاب .... الا(

 بناء عمى ما تقدـ: یجب أتخاذ االجراءات التالیة في حاالت التمبس بالغش أو الشروع فیو: :ثانيا

تحریر محضر بضب  الواقعة بمعرفة الشخص الذ  قاـ بضبطيا عمى اف یوقع عمیو كال مف مالحظ  .1

 ومراقب المجنة أو السید الدكتور: رئیس لجاف المراقبة ) أو رئیس الكنتروؿ(.

 یجب أف یتضمف محضر ضب  الواقعة ما یمي: .2

  ساعة الضب 

 .)مكاف ضب  الواقعة ) رقـ المجنة 

 والشعبة اسـ الطالب ) الطالبة( ورقـ جموسو والفرقة الدراسیة. 

 داخل كراسة االجابو أو اسفميا أو في ید  أیف كانت أداة الغش وقت ضبطيا عمي وجو التحدید (

 الطالب ...... الا (

  حالة الضب  ) ضب  الطالب وىو ینقل مف أداة الغش الى كراسة االجابو أـ انو قد تـ ضبطو قبل

 أف یتمكف مف النقل منيا(.
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یتـ أخراج الطالب ) الطالبة ( مف لجاف االمتحاف ویعرض مع محضر الضب  عمي السید االستاذ  .3

 الدكتور: وكیل الكمیة لشئوف التعمیـ والطالب أو احد الساده الوكالء االخریف(

یحیل السید االستاذ الدكتور: عمید الكمیة أو مف ینوب عنو محضر الضب  والطالب إلي الشئوف  .4

 القانونیة بالكمیة لمتحقیق معو في الواقعة. ویكم  أستاذ الماده التي یؤد  فیو الطالب االمتحاف بإعداد

تقریر بشأف الماده العممیو التي تتضمنيا أداة الغش وما إذا كانت متعمقة بالمقرر الدراسي الذ  یمتحف 

 فیو الطالب أـ ال، ومد  إستفادة الطالب منيا.

عدـ أرساؿ مم  الطالب الى مجمس التأدیب إال بعد كتابة التقریر مف قبل أستاذ الماده لبیاف مدى  .5

 غش مف عدمو.استفادة الطالب مف أداة ال

أذا تبیف مف التحقیق ثبوت واقعة الغش أو الشروع فیو، یقـو السید االستاذ الدكتور: عمید الكمیة أو مف  :ثالثا

 ینوب عنو بإتخاذ اإلجراءات التالیة:

رئیس  /التأشیر عمي مذكرة  الشئوف القانونیة التي تفید بنتیجة التحقیق وعرض الموضوع عمى السید أ.د. .1

نظر في أحالة الطالب ) الطالبة( إلي مجمس تأدیب الطالب بالكمیة لمساءلتو تأدیبیا فیما ىو الجامعة لم

 منسوب إلیو.

 ىذهالنتيجةتعنيمايلي: .2

 .إلغاء امتحاف الطالب فیما سبق أف اداه مف امتحانات الفصل الدراسي الحالي و اعتباره راسبا فیيا 

  مواد الفصل الدراسي.حرماف الطالب مف دخوؿ االمتحاف في باقى 

  ،أ  أف صالحیات مجمس احالة الطالب الى مجمس التأدیب لمنظر في امكانیة توقیع عقوبة أشد

 التأدیب في ىذه الحالو ) التمبس بالغش أو الشروع فیو( تتمثل فیما یمي: 

i.  حاف في االكتفاء بإلغاء امتحاف الطالب فیما أداه مف امتحانات وحرمانو مف دخوؿ االمتإما أف یتـ

 باقى مواد الفصل واعتباره راسبا في جمیع مواد ىذا االمتحاف ) وىذا ىو الحد االدني وجوبا(.
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ii. تغليظالعقوبةلتتضمنمايلي:أويتم 

 حرمانو مف دخولو االمتحاف في أكثر مف فصل دراسي. .1

 الفصل مف الكمیة لمدة تزید عمى فصل دراسي. .2

 الفصل النيائي مف الجامعة. .3

تغليظالعقوبة،أيعقوبةأشد،اليتمااللتجاءاليواالفىحاالتمعينةمثل:معمراعاةأن

 ذیوع وشیوع أو انتشار ظاىرة الغش. .1

خروج الطالب عمى االعراؼ والتقالید الجامعیة، مثل:  تفوىو بألفاظ السب والقذؼ أو لجوئو  .2

 الى العن .... الا.

 والمجمس سید قراره .3

) رغـ  ذا تطرؽ الشؾ الى المحقق فیما یتعمق بمد  ثبوت صحة واقعة التمبس بالغش أو الشروع فیو إ :رابعا

 فمعمید الكمیة الحق فیما یمي: (وجود أداة الغش

 الغاء امتحاف الطالب في الماده التي ضب  فیيا. .1

 .أو الغاء امتحاف ىذه الماده وحرمانو مف دخوؿ الماده التي تمیيا في جدوؿ االمتحاف .2

في غیر حالتي التمبس بالغش أو الشروع فیو، كما في حاالت االخالؿ بنظاـ االمتحاف أو اليدوء الالـز  :خامسا

لو ) مجرد حیازة تمیفوف محموؿ ظاىر أو استخدامو داخل لجاف االمتحاف في غیر اغراض الغش، تحدث الطالب 

... الا( یكوف لعمید الكمیة الحق في أف یوقع عمي مع زمالئو أثناء انعقاد االمتحاف، محاولة الغش مع زمالئو ..

الطالب إحد  العقوبیتیف ) بند رابعا ( ولكف بعد تحریر محضر غش بضب  الواقعة مف جانب مسئولي المالحظة 

 والمراقبة بمجاف االمتحاف، وبعد التحقیق مع الطالب وسماع أقوالو فیما ىو منسوب الیو.

 مف قانوف تنظیـ الجامعات والتي تنص عمي: 183قا لمماده یتـ تشكیل مجمس تأدیب الطالب طب

     " رئیسا" عمید الكمیة  ─
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 وكیل الكمیة . ─

 أقدـ أعضاء مجمس الكمیة. ─

 یجب أف یكوف مجمس تأدیب الطالب في حالة انعقاد دائـ منذ بدایة االمتحاف. :سادسا

فػػي حالػػة احالػػة الطالػػب الػػى مجمػػس التأدیػػب،  یجػػب أف ینعقػػد المجمػػس فػػي نفػػس یػػـو االمتحػػاف أو الیػػـو  :سااابعا

حالة الطالب قبل امتحاف الماده التالیة. وا عػالـ الطالػب بقػرار مجمػس  تتحددالتالي لضب  الواقعة عمي االكثر حتى 

 التأدیب بالكمیة بعد إنعقاد المجمس مباشرة.

  الصػػادرة بالعقوبػػة التأدیبیػػة عمػػي الطػػالب داخػػل الكمیػػة وأمػػاـ لجػػاف اإلمتحانػػات حتػػي یفضػػل إعػػالف القػػررات

تحقػػق نوعػػا مػػف الػػردع العػػاـ لمطػػالب. ثػػـ متابعػػة ىػػؤالء الطػػالب فػػي االمتحػػاف بعػػد ذلػػؾ عػػف طریػػق الكنتػػروؿ 

 المختص وشئوف الطالب.

  یبیة إلي ولي أمر الطالب.الطالب بالكمیة إبالغ القرارات الصادرة بالعقوبة التأد شئوف یجب عمى 

 .یجب أف تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأدیبیة في مم  الطالب 

  تمتـز إدارة الشئوف القانونیة بالكمیة بإبالغ القرارات الصػادرة بالعقوبػة التأدیبیػة عمػي الطػالب فػور صػدورىا إلػي

دارة شػئوف التعمػیـ والطػالب بالكمیػة إلتخػاذ مػا  كل مػف السػید األسػتاذ الػدكتور رئػیس كنتػروؿ الفرقػة المعنیػة، وا 

 یمـز بشأنيا.

  عمي شئوف الطالب والكنتروؿ المختص رفع أو حذؼ إسـ الطالب مف كشوؼ النداء بالمجاف حػاؿ نػص قػرار

 مجمس تأدیب الكمیة عمي حرمانو.
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 محضر ضبط والعة غشنموذج 

 وفي تماـ الساعو...........................   أنو في یـو .................... الموافق    /    /        
أ  بعد مرور ......................................... دقیقة مف بدایة االمتحاف وبمعرفتنا نحف مالحظ المجنة 

جامعة طنطا تـ ضب   –رقـ .................. الفرقة ...................... بكمیة اليندسة 
 ورقـ جموسو.................................. .....................................الطالب............

 ....................................................... داخل لجنة االمتحاف ومعو أداه غش عباره عف
....................................................................................................... أثناء 
اداء امتحاف ماده ....................................... وقد تـ ضب  األداه في 

 ..................................... .............................................وكاف الطالب وقتيا
وبناءا  عمیو یتـ عرض الموضوع عمي السید االستاذ الدكتور/ رئیس الكنتروؿ والسید االستاذ الدكتور/ عمید الكمیة 

 التخاذ الالـز قانونا.
 

 محرر واقعة الضب  )مالحظ المجنة(                
 االسـ:         
 الوظیفة:         
 وقیع:الت         

 




  

 توقیع رئیس الكنتروؿ توقیع المراقب
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 محضر إخالل بنظام االمتحاننموذج 

 أنو في یـو .................... الموافق    /    /           وفي تماـ الساعو...........................
أ  بعد مرور ......................................... دقیقة مف بدایة االمتحاف وبمعرفتنا نحف مالحظ المجنة 

 رقـ .................. تبیف أف الطالب/........................................ ............. 
 .......................................جموسو  بالفرقة ..................................... ورقـ المقید

 ................................................... یقـو داخل المجنة باالخالؿ بنظاـ سیر االمتحاف بأف
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................. 
 ......................................................................... وذلؾ أثناء اداء امتحاف ماده 

وبناءا  عمى ما تقدـ  یتـ عرض الموضوع عمي السید االستاذ الدكتور/ رئیس الكنتروؿ والسید االستاذ الدكتور/ 
 عمید الكمیة التخاذ الالـز قانونا.

 
 محرر الواقعة )مالحظ المجنة(             
 االسـ:         
 الوظیفة:         
 التوقیع:         








  

 توقیع رئیس الكنتروؿ توقیع المراقب
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 اٌطشق اٌشعُّخ ٌتمذَُ اٌتظٍّبد ثشأْ ِشاخؼخ سصذ اٌذسخبد. 7

یجوز لمطالب أف یتقدـ بالتماس لمتأكد مف رصد درجاتو في أى عدد مف مواد االمتحاف خالؿ فترة ال تتجاوز  -1

 جنیيا عف كل مادة. 50نظیر مقابل مالي بواقع أسبوعیف مف تاریا أعالف النتیجة 

تحاؿ التماسات الطالب لمسید االستاذ الدكتور/ رئیس كنتروؿ الفرقة المختص لمتأكد مف صحة رصد درجات  -2

وذلؾ الحتماؿ حدوث خطا مادى فى الرصد أو وجود أجزاء  الطالب بكراسة االجابة وكشوؼ الرصد المختمفة

اجابة لـ یتـ تصحیحيا فتستدعى لجنة المصححیف الستكماؿ التصحیح تمؾ الورقة سریا بمقر لجنة الكنتروؿ 

 وبحضور رئیس لجنة الكنتروؿ المختص

في حالة ثبوت صحة تقـو ادارة شئوف الطالب بالكمیة بأخطار الطالب بنتیجة بحث التماسو بخطاب رسمي، و  -3

 تظمـ الطالب مف نتیجة امتحانو في مقرر أو أكثر تتخذ االجراءات الالزمة مع رد المقابل المالي السابق تحصیمو

 وفى كل األحواؿ الیجوز لمطالب االطالع عمى ورقة اجابتو.

بالموافقة عمى اجرائو  فى حالة وجود تعدیل فى نتیجة الطالب یتـ اجراء ىذا التعدیل بعد صدور قرار مجمس الكمیة -4

وكشوؼ رصد درجات المواد )كنتروؿ –بجمیع نسا نتائج االمتحانات ) كشوؼ رصد درجات المادة )مارؾ لست( 

 إعالف( -شیت(

جواز قبوؿ تظممات الطالب بشأف مراجعة رصد درجاتيـ فى المقررات التى أدوا امتحاناتيا بالفصل الدراسى األوؿ  -5

ىذا الفصل مباشرة دوف انتظار اعالف نتائج امتحانات نيایة العاـ وذلؾ بناء عمى عقب إعالف نتیجة امتحانات 

 رغبة الطالب وتفضیميـ الشخصى بعد سداد المقابل المالى المقرر.

ال یتـ باى حاؿ مف االحواؿ إعادة تصحیح أى كراسة إجابة إال فى حالة طمب محكمة القضاء اإلدارى المختصة  -6

 ة.ذلؾ بناء عمى دعوى قضائی
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نموذجمراجعةرصددرجاتمادةدراسية
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 لىاػذ اٌشأفخ واٌتُغُش. 8

التطبققواعدالرأفةإاللتغييرحالةونتيجةالطالبإلياألفضلعلىالنحوالتالي:

تؽٌٌر حالة من النمل للفرلة االعلى بمواد تخلؾ إلً النمل للفرلة االعلى بمواد تخلؾ ألل أو النجاح  .أ 

 الخالص.

حالة من الرسوب الى النمل للفرلة االعلى بمواد تخلؾ أو النجاح الخالص أو دخول امتحان تؽٌٌر  .ب 

 الدور الثانى.

 تؽٌٌر حالة من دخول امتحان الدور الثانى فً مواد الى دخول امتحان الدور الثانى فً مواد الل. .ج 

لنمل للفرلة االعلى تؽٌٌر حالة من مفصول  فصال نهابٌا الستنفاد عدد مرات الرسوب بالفرلة الى ا .د 

 بالحد األلصً لمواد التخلؾ أو النجاح الخالص أو دخول امتحان الدور الثانً.

تؽٌٌر حالة من الحصول على تمدٌر عام فً درجة البكالورٌوس الى تمدٌر عام أعلً  ) على أساس  .ه 

 المجموع الكلى التراكمً(.

ن لهم حك أداء االمتحان من الخارج تؽٌٌر حالة من رسوب الى رسوب بمواد ألل وذلن للطالب الذٌ .و 

 بفرلهم دون ؼٌرهم.

ٌجبر الكسر العشرى للدرجة فً المادة الى درجة كاملة لصالح الطالب مع مراعاة عدم جبر الكسر  -

العشرى للدرجة فى فروع المواد التى تتكون منها الدرجة الكلٌة للمادة أو للطالب المحولٌن بالنسبة 

 لكلٌات المحولٌن منها.للممررات الناجحٌن فٌها با

ال ٌجوز للطالب االستفادة من لواعد الرفع الممررة مرتٌن فى امتحان واحد من دورٌن اال اذا كان لم  -

ٌستفد من الحد االلصى الممرر لدرجات الرفع، فٌمكن له االستفادة فً امتحان الدور الثانً مما تبمى 

 له من درجات لم ٌستفد بها فى امتحان الدور االول.

ٌعرض ربٌس كل كنترول على لجنة الممتحنٌن حاالت الطالب المعرضٌٌن للفصل النهابً وكذلن  -

الطالب الذٌن لهم حك أداء االمتحان من الخارج فً حالة رسوبهم والذٌن لم ٌستفٌدوا من لواعد 

الرفع الممررة على أن تعرض تلن الحاالت باالرلام السرٌة وتمترح لجنة الممتحنٌن على مجلس 

 كلٌة ما تراه من تطبٌك تٌسٌرات خاصة بهم فى حدود ماٌلى:ال

% من المجموع الكلى لدرجات الفرق الممٌدٌن بها كحد الصى ٌستفٌد منه الطالب فى اى عدد 4

من ممررات الرسوب بما فً ذلن ممررات ) راسب البحة( وٌستثنى من ذلن الممررات الحاصل 

 (.مراعا  لواعد الرفعوذلن مع )     فٌها الطالب على ) صفر(.
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 المواعد الخاصة برفع مواد الرسوب:

 % من المجموع الكلً لدرجات الفرلة الممٌد بها الطالب.2ٌكون الرفع بحد ألصى  .أ 

 ٌطبك الحد االلصى لدرجات الرفع على اى عدد من مواد الرسوب بالفرلة أو الفرق السابمة. .ب 

النهاٌة العظمى لدرجات الممررات التابعة % من 10مع مراعاة البند )أ( ٌكون الرفع بحد ألصى  .ج 

% لممررات التخلؾ والممررات المفروضة من الفرق 15للفرلة الممٌد بها الطالب، وبحد الصى 

 السابمة.

 

 االولوٌات الواجب مراعاتها عند رفع مواد الرسوب:

السابمة للفرلة  تكون االولوٌة المطلمة لرفع مواد الرسوب لمواد التخلؾ والمواد المفروضة من الفرق .أ 

 الممٌد بها الطالب .

ٌلى ذلن .... الممررات المتصلة التى تدرس طوال العام أو على مدار الفصلٌن الدراسٌٌن        )  .ب 

 الثانً(. –االول 

ٌلى ذلن .... الممررات التى تحتاج الى عدد درجات رفع ألل فً حالة عدم كفاٌة الدرجات  .ج 

 مٌع مواد الرسوب.المخصصة للرفع إلنجاح الطالب فى ج

ٌلى ذلن .... الممررات التكمٌلٌة التى ال تحتسب درجاتها من ضمن المجموع الكلى لمواد الفرلة  .د 

الممٌد بها الطالب والمجموع التراكمى لدرجة البكالورٌوس أو تلن التى ال تدخل ضمن مواد الرسوب 

جات االستفادة لرفع تلن التى تحول بٌن الطالب وبٌن نمله للفرلة االعلى مع مراعاة خصم در

 الممررات من الحد االلصى للنسب المبوٌة والدرجات المخصصة لرفع مواد الرسوب.

 كمبدأ عام ٌراعى ما ٌلى:

ال ٌتم حساب الدرجات الممنوحة لرفع مواد الرسوب ضمن المجموع الكلى لدرجات الطالب بالفرلة  .أ 

 البكالورٌوس.الممٌد بها والمجموع الكلى التراكمى لدرجة 

فً حالة عدم حصول الطالب على الحد االدنى للنجاح فى المجموع الكلى التراكمى لدرجة  .ب 

البكالورٌوس ٌرفع هذا المجموع الى الحد االدنى للنجاح... على أن ٌدون بنسخ النتابج فمط عبارة ) 

الصلٌة( مع مراعاة مجموع اعتبارى داخلى ( وال تدون تلن العبارة بشهادات التخرج ) المؤلتة أو ا

 وضع هؤالء الطالب فى الترتٌب االخٌر.

 رفع المجموع الكلى التراكمى والتمدٌر العام لدرجة البكالورٌوس:
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ٌتم رفع المجموع الكلى التراكمً الحاصل علٌه الطالب لرفع التمدٌر العام لدرجة البكالورٌوس  .أ 

مٌع سنوات الدراسة بالكلٌة مع جبر % من المجموع الكلى التراكمى لج1الحاصل علٌه وذلن بنسبة 

الكسر العشرى لتلن النسبة الى درجة كاملة ) إن وجد(، وفً حاالت الرفع للتمدٌر الكلى فى 

 المجموع التراكمى ٌكون ترتٌب الخرٌجٌن على اساس االلل رفعا.

من  ٌتم ترتٌب الخرٌجٌن وفما للمجموع الكلى الذي حصل علٌه الطالب فى سنوات الدراسة مجردا .ب 

 درجات الرفع الممررة لرفع التمدٌر العام .

ٌمتصر تطبٌك لواعد الرفع ) الرأفة( على نتابج امتحانات الطالب الخاضعٌن للدراسة وفما لنظام  .ج 

 الساعات المعتمدة على ماٌلى:

o .لرارات لجان المواد 

o .لرارات لجان الممتحنٌن 

o    .تطبٌك لاعدة جبر نصؾ الدرجة لإلنجاح فمط 

 

 زاســـػاأل. 9

ٌمصد بالعذر تخلؾ الطالب عن دخول االمتحان بسبب لهرى ٌمبلة مجلس الكلٌة فال مفهوم العذر : 

 ٌحسب ؼٌابة رسوبا فى ضوء ما ٌلى :

ال تحتسب عدد مرات ) سنوات ( ؼٌاب الطالب عن اداء االمتحان بعذر ممبول من فرص   -1

 الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرلتة 

 جهات االختصاص المخول لها سلطة اتخاذ المررات لبول اعذار الطالب عن اداء االمتحان هً :  - 2

مجالس الكلٌات : لها الحك فى اتخاذ لررات لبول اعذار الطالب عن اداء االمتحان للمره  ( أ)

 .االولى والثانٌة فمط 

االمتحان للمرة الثالثة  مجلس الجامعة : وله الحك فى اتخاذ لررات لبول اعذار الطالب عن اداء ( ب)

فاكثر ولد فوض مجلس الجامعة مجلس شبون التعلٌم والطالب بالجامعة فى لبول اعذار الطالب بداٌة 

 من المرة الثالثة فاكثر .

اعفاء الطالب الذٌن لهم حك اداء االمتحان من الخارج بفرلتهم وٌتؽٌبون عن اداء االمتحان بعذر   -3

االمتحان والمحددة بخمسٌن جنٌها عن كل ممرر ٌؤدى الطالب  او بدون عذر من سداد رسوم هذا

 االمتحان فٌه 
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بالنسبة للكلٌات والفرق الدراسٌة التى ٌجرى االمتحان فٌها على اساس الدورٌن او الفصلٌن   -4

دراسٌن فتحتسب عدد مرات االعذار باعتبار ان الدورٌن او الفصلٌن ٌمثالن مرة واحدة من مرات 

 االعذار 

 تندرج تحت اسباب حاالت االعذار :  -5

 أ( وفاة والد الطالب او والدتة لبٌل االمتحان وتاثٌر ذلن على عدم امكانٌة المامه بالمادة العلمٌة 

 ب(  تعرض الطالب لحادث سٌر او لطع طرٌك ادى الى تاخره عن موعد بدء االمتحان 

 ج ( االعذار المرضٌة 

  وذلن فى ضوء المستندات الممدمة منه 

على الطالب التمدم بطلبات االعتذار عن دخول االمتحانات نهاٌة العام لبل بدء موعد االمتحانات او  -6

اثناءها مؤٌدة بالشهادات المرضٌة الالزمة على ان تموم ادارة شبون الطالب بالكلٌات باتخاذ 

 لطبٌة لتمرٌر اعتماد العذر من عدمه االجراءات الالزمة لعرض الطالب على اللجنة ا

ال ٌجوز لبول طلبات االعذار المرضٌة بعد نهاٌة مواعٌد االمتحانات نهاٌة العام للطالب باى حال من  -7

 االحوال 

الطالب الذٌن لهم الحك اداء االمتحان كفرصة اخٌره لفرلهم ٌكون تمدمهم بالعذر لبل االمتحان وحتى   -8

 ٌجوز لبول طلبات اعذار منهم بعد تارٌخ اعالن نتابج فرلهم باى حال تارٌخ اعالن نتابج فرلهم وال

 من االحوال 

ال ٌجوز اعتماد شهادات المرضٌة التى ٌموم بارسالها الطالب المتواجدون خارج البالد اال اذا كانت   -9

 تلن الشهادات صادرة من احدى المستشفٌات ومؤثمة ومصدلة علٌها من الجهات المختصة 

 ٌد تمدم الطالب الممٌدٌن الكلٌة لطلبات اعتذارتهم عن اداء االمتحانات كتالى : تحدد مواع -11

أ ( لبول طلبات طالب باالعتذار عن اداء امتحانات نهاٌة العام الجامعى ) الفصلٌن الدراسٌن والدور 

 لبل بدء االمتحان باسبوع حتى نهاٌة االمتحان  الثانى (

اداء االمتحانات فى اى ممرر لبل بدء امتحان هذا الممرر  ب(  لبول طلبات الطالب باالعتذار عن

 ولٌس بعده مع اعالن ذلن للطالب 

لبول طلبات االعتذارات المرضٌة التى ٌتمدم بها الطالب المفصولون من الفرق النهابٌة الستنفاذ   -11

ارة الشبون مرات الرسوب بسبب الؽٌاب بدون عذر واحالتهم للعرض على اللجان الطبٌة المختصة باد

الطبٌة اللرار الحالة المرضٌة للطالب , على ان ٌمدم طلب االعتذار خالل ثالث سنوات من تارٌخ 
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الفصل كحد الصى وتعرض الحاالت التى تتجاوز هذة الفترة على مجلس شبون التعلٌم والطالب 

 بالجامعة لدراستها حالة بحالة وعرضها على مجلس الجامعة 

الرٌاضٌٌن من الطلبة فى البطوالت الدولٌة الرسمٌة والمعسكرات  ال تحتسب فترات مشاركة -12

التى ٌنظمها االتحادات الرٌاضٌة للمنتخبات المومٌة التى تمام داخل مصر او خارجها والتى ٌصدر 

بشانها لرار وزٌر الشباب ؼٌاب عن الدراسة وٌجوز لمجلس الجامعة فى حالة تزامن موعد احدى 

الطلبة باداء االمتحان فى الخارج او عمب عودتهم فى اول فرصة امتحان البطوالت السماح لهؤالء 

عام واذا تعذر ذلن ٌعتبر تخلفهم عن حضور االمتحان بعذر ممبول وال ٌحتسب ضمن عدد مرات 

  .الرسوب المسموح بها
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 اٌذًٌُهزا آٌُبد تسذَث : تبعغاٌجبة اٌ
 

 :عام أو عند تغٌر الئحة  الكلٌة وذلن باتخاذ الخطوات التالٌةٌتم تحدٌث ھذا الدلٌل مر  كل 

الطالب(  -الهٌبة المعاونة –ٌتم عمد ورشة عمل بحضور كافة األطراؾ المعنٌة )أعضاء هٌبة التدرٌس  .1

 .وذلن لمنالشة الدلٌل وما به من إٌجابٌات وسلبٌات

 .من أوجه لصور واٌجابٌاتٌتم عرض الدلٌل على مجالس األلسام للتمٌٌم واالفادة عما به  .2

ٌتم تشكٌل لجنة بمرار من السٌد األستاذ الدكتورعمٌد الكلٌة لتمٌٌم الدلٌل فى ضوء المستجدات التى تطرأ  .3

على العملٌة التعلٌمٌة وفى ضوء التمارٌر الواردة من مجالس األلسام وورش العمل التى تمت بهذا 

 .الخصوص

. وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطالب للعرض على لجنة شبون ٌتم رفع تمرٌر من اللجنة إلى السٌد أ.د .4

 .التعلٌم والطالب ومن ثم رفع توصٌات إلى السٌد أ.د. عمٌد الكلٌة للعرض واالعتماد من مجلس الكلٌة

ٌجوز عمل تعدٌالت على الدلٌل إذا ألتضت الضرورة وبعد موافمة مجلس الكلٌة فى ؼٌر الموعد  .5

 .الدورى الخاص بذلن
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