
  
 

 
 

 

  

  

 

 

  

  :المعاییر الخاصة بورقة االمتحان التحریرى: أوال

  

  .تسلیم االمتحان فى نموذجین فى االموعد المحدد لذلك -١

  :المحاسبة

الدراسات / نظر اعضاء ھیئة التدریس المكلفین بوضع االمتحان  من قبل وكیل الكلیة لشئون الطالبلفت  -
  .فى حالة عدم االلتزام بالمعیار السابق. العلیا

بالمعیار السابق یتم حرمان عضو ھیئة التدریس من مكافاة ) اكثر من مره(فى حالة تكرار عدم االلتزام  -
یتم (تم فیة تكرار المخالفة ویحرم من وضع االمتحان الدور الذي یلیھ  االمتحان الخاصة بالدور الذى

 ).اختیارمن سیقوم بوضع االمتحان بمعرفة مجلس القسم
  

 .تطابق االمتحان التحریرى مع جدول المواصفة المحدد من قبل لجنة االمتحان برئاسة رئیس القسم - ٢
  %٨٠بما الیقل عن  اسئلة االمتحان جدول الموصفة استیفاء -
  .یتم فحص االمتحان من قبل لجنھ مشكلھ من ثالثة خبراء تقویم علي ان یكون احدھم من نفس التخصص -

  :المحاسبة

یحرم اعضاء ھیئة التدریس من توزیع الدرجات على النماذج االرشادیة لالجابات ویتم وضعھا من قبل  -
  .االمتحانلجنة مختصة مع االلتزام بتوزیع الدرجات بما یحقق التطابق مع مواصفة 

 .فى حالة تكرار ذلك یحرم اعضاء ھیئة التدریس من مكافاة االمتحان ویستبدل اللجنة بلجنة اخرى -
  

  

  

  



  
 

 
 

 

  

  تصحیح االمتحان وفقا للنماذج االرشادیة لالجابات وفى الوقت المحدد لذلك - ٣
  .یجب االنتھاء من اعمال التصحیح فى الوقت المحدد -

  یار عینھ عشوائیھ من قبل رئیس الكنترولبعد انتھاء اعمال التصحیح یتم اخت  -

 .یتم مراجعتھا من قبل  رئیس القسم و عضوین من اعضاء لجنة االمتحان

  .یقوم رئیس الكنترول بمتابعة اعمال التصحیح بالنموذج المخصص لذلك-

  :المحاسبة

  لفت نظر عضو ھیئة التدریس الذى لم یلتزم بالخطوات االرشادیة لالجابات او-

  .الدراسات العلیا/ من قبل وكیل الكلیة لشئون الطالبالتصحیحوقت 

  حرمان عضو ھیئة التدریس من التصحیح فى الدور الذى یلیة مع حرمانة من -
  .مكافاة االمتحانات الخاصة بذلك

  

  :المعاییر الخاصة بامتحان الشفھى :ثانیا

  :الخاصة بھا مثلاستیفاء اعمال امتحانات الشفھى لمقاییس الموضوعیة والشفافیة 

  .وجود كروت شفھى -
 .مراجعة اعمال الشفھى من قبل رئیس القسم -
  .عدم وجود شكاوى طالبیة من اعمال امتحانات الشفھى -
 .نقص نسبة االختالف بین درجات الطالب فى اللجان المختلفة -
 .الشفھيیتم توزیع نتائج استبیان لقیاس رضا الطالب بعد انتھاء اعمال االمتحان  -
  كتابة تقریر متابعھ العمال االمتحان من قبل لجنة االمتحان یرفع لمركز تقویم االمتحاناتیتم  -

  :المحاسب

  یقوم رئیس القسم بلفت نظر عضو ھیئة التدریس موضوع الشكوى -

  یحرم عضو ھیئة التدریس موضوع الشكوى من االمتحان الذى یلیة وكذلك -

  .مكافاة االمتحانات المخصصة لذلك

  



  
 

 
 

 

  

  :المعاییر الخاصة بامتحان العملى: ثالثا

  :استیفاء اعمال امتحانات العملیة لمقاییس الموضوعیة والشفافیة الخاصة بھا مثل

  .وجود كروت عملى -
 .مراجعة اعمال العملى من قبل رئیس القسم -
  .طالبیة من اعمال امتحانات العملى عدم وجود شكاوى -
 .المختلفةنقص نسبة االختالف بین درجات الطالب فى اللجان  -
 .العملیةیتم توزیع نتائج استبیان لقیاس رضا الطالب بعد انتھاء اعمال االمتحان  -
  یتم كتابة تقریر متابعھ العمال االمتحان من قبل لجنة االمتحان یرفع لمركز تقویم االمتحانات -

  :المحاسب

  یقوم رئیس القسم بلفت نظر عضو ھیئة التدریس موضوع الشكوى  -

  ة التدریس موضوع الشكوى من االمتحان الذى یلیة وكذلكیحرم عضو ھیئ  -

  .مكافاة االمتحانات المخصصة لذلك

  
  


