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 يمـــــذيخ                                         

 

 

 ػهٗ انشاص٘ خبيؼخ زشصذ فمذ ٔثؼذ ...انذٍٚ ٕٚو ئنٗ ثازغبٌ نّ ٔنزبثؼٍٛ ا ٔأصسبثّ آنّ ٔػهٗ يسًذ عٛذَب ػهٗ ٔانغالو ٔانصالح هلل انسًذ

ئنٗ دنٛم خٕدح االخزجبساد  رمذو أٌ ػهٗ) ٔرمٕٚى ٔيسزٕٖ، ٔطالة، انزذسٚظ، ْٛئخ أػضبء (خٕاَجٓب ثكبفخ انزؼهًٛٛخ اندبيؼخ كفبءح سفغ

 ثُبء فٙ اندبيؼخ رسزبخٓب انزٙ انًًٓخ اندٕاَت يٍ كثٛش فّٛ زٛث سٔػٙػًذاء انكهٛبد ٔ سؤعبء األلغبو ٔخًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

شاً نًب رًثهّ يشزهخ االخزجبساد يٍ أًْٛخ ثبنُغجخ نزؼشٚفٓى ثبنمٕاػذ انًُظًخ نالخزجبساد ،َظٔرنك  ،خلٛبعٛ ػهًٛخ ٔأعظ يؼبٚٛش ػهٗ األعئهخ

، ٔانزطٕٚش  مطبع اندٕدحاندبيؼخ يًثهخ ثنهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ، ٔزٛث أٌ خٕدح االخزجبساد رًثم أزذ يزطهجبد االػزًبد األكبدًٚٙ ، فمذ زشص 

ضٕء يؼبٚٛش اندٕدح ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ يٍ زٛث ػهٗ ٔضغ انمٕاػذ ٔاألعظ  انزٙ رضًٍ َدبذ ػًهٛخ االخزجبساد ثأػهٗ خٕدح يًكُخ ، فٙ 

 طشٚمخ رمٕٚى انطالة ٔٔضغ أعئهخ االخزجبس ٔرٓٛئخ كهٛبد اندبيؼخ نالخزجبساد.

 .انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ خذيخ يدبل فٙ َبفؼب ٚكٌٕ أٌ آيهّ 

 ،،وهللا الموفق

  قطاع اجلودة والتطوير                                                  
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 :ت ـــــــــشؤيـــان

 حتميك اػهى يستىيبث ضبط  ػًهيت سري االختببساث يمبسَت ببجلبيؼبث احملهيت وانؼشبيت .

 انشسبنت:

 انؼًم ػهي تُفيز وضبط االختببساث بكفبءة وفك املؼبيري .

 

 انميى:

 اجلىدة  -املصذاليت      -انُزاهت  

 األهذاف:

 حتسني فبػهيت وفؼبنيت وضبط  ػًهيت سري االختببساث.-1

 حتسني اداء وكفبءة انؼبيهني يف انكُرتول.-2

 سفغ خىدة خمشخبث ػًهيت االختببساث .-3
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 لىاػذ خىدة االختببساث
ذ:ءذػقؽةذاظؿدرؼسذاظؼواسدذاظؿاظقةعنذأجلذحتؼققذعؿطؾؾاتذاجلودةذيفذاالخؿؾاراتذؼـؾغيذأنذؼراسيذاظؼدمذاظعؾؿيذومجقعذأسضاذذذذذ

 ذ:ذعنذحقثذخؿؾارذاالظؿزامذمبواصػاتذورضةذاال .1

 طػاؼةذاألدؽؾةذظؿؼقسذخمرجاتذاظؿعؾمذادلؿوضعةذعنذادلؼررذوتؾؿزمذبؿوصقفذادلؼررذوأػداصهذ -ذأ

ذعاذبنيذادلوضوسيذوادلؼاظيذ.تـوعذاألدؽؾةذ -ذب

ذرؾاسةذاألدؽؾةذباحلادبذاآلظيذوظقسذخبطذاظقدذععذوضوحذاخلطذبؾـطذعـادبذ. -ذأ

 (.1)ذوذجذرضمظـؿتوحقدذاجلزءذاخلاصذباظؾقاغاتذاظؿعرؼػقةذ)ذرؾؼًاذ -ذب

ذتوزؼعذاظدرجاتذسؾيذأدؽؾةذاالخؿؾارذاظرئقدقةذواظػرسقة. -ذت

ظرئقسذجلـةذإسدادذمنوذجذظإلجابةذعوضحذسؾقهذاظؾقاغاتذاظؿعرؼػقةذذظؾؿؼررذوتوزؼعذاظدرجاتذسؾيذاألدؽؾةذذوتدؾقؿهذ -ذث

ذععذطراداتذاإلجابةذبعدذتصحقحفا.االخؿؾاراتذ)ذاظؽـرتولذ(ذ

ذسؾيذورضةذاألدؽؾة.ادراجذادمذعدرسذادلؼررذ -ذج

 .اظؿعزؼزذسؾيذورضةذاألدؽؾةذظؾطالبذطؽؾؿةذععذمتـقاتيذباظؿوصقق -ذح

 سؾيذاألضلذعنذاظؾجـةذباظؿوضقعذسؾيذورضةذاإلجابة.ذاثـانواسؿؿادػاذسؾيذأنذؼؾؿزمذذظؾؿراجعةتشؽقلذجلانذ .2

 (ذواسؿؿادػا.واظرصدذادلراضؾة)ذذاالخؿؾاراتتشؽقلذجلانذ .3

 .%5ارذظؽلذعؼررذبـدؾةذذالذتؼلذسنذتشؽقلذجلـةذداخؾقةذباظؼدمذدلراجعةذتصحقحذسقـةذعنذأوراقذإجابةذاالخؿؾ .4

 .ذاالخؿؾاراظؿوجقفقةذظؾطالبذبأعاطنذجلانذذؿعؾقؿاتاظجتفقزذ .5

 مباذصقفاذظوائحذاجلزاءاتذ.ذوادلراضؾنيذيفذأعاطنذبارزةذظؽلذاظطالبذذوألسضاءذػقؽةذاظؿدرؼسذذاالخؿؾاراتإسالنذتعؾقؿاتذ .6

 .ذبهوأخذذرأيذاظطالبذصقهذواالحؿػازذذظالخؿؾارإسدادذاجلدولذادلؾدئيذ .7

وتعؾقؿاتفاذواالدؿعدادذهلاذواالحؿػازذبؽشوفذحضورذاظطالبذهلذاذذاالخؿؾاراتتـظقمذظؼاءذتوجقفيذظؾطالبذخبصوصذ .8

 ذذ.اظؾؼاء

وتعؾقؿاتفاذواالدؿعدادذهلاذواالحؿػازذذاالخؿؾاراتخبصوصذذوذادلراضؾنيذتـظقمذظؼاءذتوجقفيذجلؿقعذأسضاءذػقؽةذاظؿدرؼس .9

 ظؾؼاءذ.ابؽشفذحضورذاألسضاءذهلذاذ
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ذ

 

 ويفذأعاطنذبارزةذ.ذاالخؿؾارذبوضِتذطاِفإسالنذاجلدولذاظـفائيذضؾلذعوسدذ .11

 جتفقزذضاسةذظذويذاالحؿقاجاتذاخلاصةذ. .11

 ودبصقصذعوزفذظؾردذسؾيذادؿػداراتفمذ.ذاالخؿؾاراتحتدؼدذعؼرذإلرذادذوتوجقهذاظطالبذخبصوصذ .12

 .ذاالخؿؾارإسدادذمنوذجذظؿوضقعذادلراضؾنيذحبضورذ .13

مباذؼؿػقذععذسددذاظطالبذيفذطلذجلـةذوعراساةذ)ذاظـظاصةذواظؿفوؼةذواإلضاءةذوتوصريذعقاهذذربذذاالخؿؾاراتجتفقزذأعاطنذ .14

 ظؾطالبذ(

 إسدادذعؾفذخماظػاتذاظطالبذؼؿضؿنذاظعؼوباتذاظيتذُوضعتذسؾيذاظطالبذادلخاظػنيذذ. .15

سددذاظطالبذذاحلاضرؼنذذ–سددذاظطالبذادلؼقدؼنذذ-أدؿاذذادلؼررذ–ؼؿضؿنذأدمذادلؼررذذاالخؿؾاراتإسدادذطشفذؼوعيذظدريذ .16

 (ذادلوصىذبفاذغوعذاظعؼوبةذ–سددذادلخاظػنيذذ–سددذاظغائؾنيذذ–

 إسالنذغؿائجذاالخؿؾارذيفذادلواسقدذاحملددةذ. .17

 .ذوالخؿؾاراتذاظؼدمذساعةظؽلذعؼررذذاالخؿؾاراتؼؼومذطلذضدمذبإسدادذتؼرؼرذطقػيذسنذغؿائجذ .18

 يذعدؿويذادلؼررذواظؼدمذ.إسدادذضاسدةذبقاغاتذباظطالبذوغؿائجفمذوغدبذاظـجاحذسؾ .19

وإجابةذذاالخؿؾار)ذحاالتذادؿػدارذاظطالبذسنذصعوبةذأدؽؾةذذاالخؿؾاراتذؼؿضؿنإسدادذعؾفذظؾؿغذؼةذاظراجعةذخاللذ .21

وإسدادذتؼرؼرذإحصائيذسـفاذمبعرصةذوحدةذتطؾققذادؿؾاغةذتؼققمذادلؼررذضؾلذعوسدذاالخؿؾارذبأدؾوسنيذذ–ذسـفاأدؿاذذادلؼررذ

ؼردلذذؼعدهذرئقسذجلـةذاظدريذذتؼرؼرذ–خؿصذوؼردلذألدؿاذذادلؼررذظؿضؿنيذغؿائجهذيفذتؼرؼرذادلؼررذاجلودةذيفذاظؼدمذادل

 .خاللذعؼرره(االخؿؾارذألدؿاذذادلؼررذسنذدريذ

 توثققذطاصةذأسؿالذاالخؿؾاراتذ. .21

 .ذظؾجـةذاالخؿؾاراتدرجاتذأسؿالذاظدـةذظؾطالبذيفذطشوفذععؿؿدةذعنذرئقسذاظؼدمذوتدؾقمذغدخةذعـفاذذإسالنذ .22
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 ػضى هيئت انتذسيسيهبو 

 ٌُراعى االلتزام بما ٌلً :االختبارٌة من أجل إنجاح العملٌة 

 وفق النموذج  ختباريمدرس المقرر مسئول مسئولٌة كاملة عن إعداد النموذج اال(

المرفق(  و تسلٌمه رسمٌا الى مسؤول الكنترول فً ظرؾ مؽلق، وٌصبح هذه النموذج 

 الكنترول.مسؤولٌة مسؤول 

   بفترة كافٌة )على  ختبارقبل انعقاد اال االختباري ٌسلم مدرس المقرر الدراسً النموذج

 ( اسبوعاألقل 

 و تسلٌمه الى ختبار على مدرس المقرر الدراسً إعداد قوائم الطالب  المحرومٌن من اال

 رئٌس القسم التخاذ اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة.

  التأكد من عدم دخول الطالب المحرومٌن .االختبارٌة على مشرؾ /مراقب القاعة 

 لقراءة األسئلة و توضٌح أي ختبار ٌجب على كل مدرس مقرر دراسً الحضور ٌوم اال

 إبهام.

  كل مدرس مقرر دراسً لدٌه اختبارات متعددة فً توقٌت واحد  القٌام بالمرور على

 اللجان الخاصة بمقرراته.

  االختبارساعه بعد انتهاء 24االجابة خالل على مدرس المقرر استالم اوراق.  

  على مدرس المقرر الدراسً سرعة التصحٌح وتسلٌم النتائج وأوراق اإلجابة إلى لجنة

 الكنترول )خالل أسبوع على األكثر من تارٌخ اختباره(.

  تتم مراجعة كشوؾ الدرجات مع كراسات اإلجابات ، مع لجنة الكنترول قبل تثبٌت

 النتٌجة.

  نموذجٌن لألسئلة احدهما للدور االول واالخر لدور االكمال وٌسلم كل نموذج فً إعداد

 . (Soft Copyونسخة منهما )  ظرؾ مؽلق
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 آنيت سري االختببساث
 : االختباراتاعداد جداول  -1

  النهائٌة حسب التقوٌم الجامعً ووفقاً لالئحة التنظٌمٌة لالمتحانات. االختباراتتعد جداول 

  من قبل مسؤول الشؤون االكادٌمٌة ورؤساء االقسام. االختباراتتعد جداول 

  مالحظات. أي تعدٌل او ألبداء  الى المسجل العام ورئٌس الكنترول االختباراتترفع جداول 

  أي تعدٌل او مالحظات. ألبداءالى عمٌد الكلٌة  االختباراتترفع جداول 

  عام وعمٌد الكلٌة.من قبل الكنترول والمسجل ال االختباراتتعتمد جداول 

 أرقام الجلوس وبطائق الطالب :  -2

 ٌتم عمل ارقام الجلوس لالمتحانات من قبل الكنترول بالتعاون مع ادارة شؤون الطالب 

 تعد ارقام الجلوس حسب الرقم الجامعً للطالب 

  االختباراتقبل بداء  اختبارتعلق اسماء الطالب مع ارقام الجلوس فً باب كل قاعة  

  االختباراتٌثبت رقم الجلوس مع اسم الطالب على المقاعد المخصصة لهم فً كل قاعات  

  ًبدون البطاقة الجامعٌة او البطاقة الشخصٌة  االختباراتٌمنع دخول الطالب ف 

 والمراقبٌن : االختباراتلجان  -3

 جان .ٌتم تعٌن رؤساء اللجان من قبل المسجل العام بعد الرفع من قبل الكنترول بعدد الل 

  اختبارٌتم تعٌن عضوٌن مساعدٌن لكل رئٌس لجنة. 

  ٌتم تحدٌد عدد المراقبٌن لالمتحانات كامالً من قبل المسجل العام بعد الرفع من قبل الكنترول بعدد الطالب

 . االختباراتوعدد اللجان وعدد قاعات ختبار المتقدمٌن لال

  عشرة طالب .او مراقب لكل اختبار ٌتم توزٌع مراقبٌن لكل قاعة 

  االختباراتالمجزة فً الدلٌل قبل ٌوم من موعد  االختباراتٌتلقى كل المراقبٌن للتعلٌمات التابعة للجنة . 

  االبعد امر رئٌس اللجنة بعد تأكده من سالمة كل ختبار والبداء باال االختباراتٌجب عدم توزٌع اوراق

 .  االختباراتاالجراءات والضوابط المتعلقة ب

  فً اللجنة الكلؾ بها .ختبار االشراؾ الدوري على كل قاعات اال االختباراتمن مهام رئٌس لجنة 

 ختبارمحاضر الؽش والشؽب من مهام رئٌس اللجنة وٌشاركه فً التوقٌع المشرفٌن على قاعة اال. 
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 .  االختباراتتوزٌع الطالب على قاعات  -4

  رول .من قبل الكتن االختباراتٌتم تحدٌد عدد قاعات 

  عل ان تكون المسافة بٌن كل مقعد والمقعد االخر بمقدار من جمٌع  االختباراتٌتم ترتٌب المقاعد فً قاعات

 االتجاهات 

 . ٌتم تثبٌت ارقام الجلوس على كل المقاعد حسب التوزٌع من قبل الكنترول 

  من قبل الكنترول .اختبار ٌتم تحدٌد الطاقة االستٌعابٌة لكل قاعة 

 االقسام والمستوٌات الدراسٌة داخل القاعة الواحدة . ضرورة تنوع 

  بٌوم وتعلن فً اللوحة ختبار قبل بداء االاختبار لكافة الطلبة فً كل باب قاعة  االختباراتتعلق تعلٌمات لجنة

 الرسمٌة للجامعة .

  بساعة .ختبار قبل بداء االاختبار تعلق اسماء الطالب مع ارقام الجلوس فً كل باب قاعة 

 اال اذا كان اسمه معلق على باب القاعة .ختبار نع المراقبٌن دخول أي طالب قاعة االٌم 

 كالً حسب رقم جلوسه .ختبار ٌتم جلوس الطالب فً مقاعد اال 

 واذا حدث ان احد الطالب عمل خالؾ ذلك ختبار ٌمنع عدم استخدام التلفونات واالجهزة اإللكترونٌة اثناء اال

 االجراءات الالزمة . فٌحق لرئٌس اللجنة اتخاذ

  باي من الكتب او المالزم او المحاضرات او أي اوراق او مستلزمات  االختباراتٌمنع دخول الطالب قاعات

 ماعد االقالم و المسطرة او االلة الحاسبة اذا كانت مطلوبة .

 . ٌتم احتساب اثنٌن مقاعد اضافٌة فً كل قاعة لتجنب أي ضرؾ طارئ 
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 ٌمات لجنة االختباراتتعل

  نكبفت املشالبني : االختببساثتؼهيًبث جلُت 

 :ختببسأوالً: انتؼهيًبث لبم انذخىل اىل لبػبث اال
 بربع ساعة .ختبار قبل بداء االختبار كن على باب قاعة اال .1

)هذا شرط الستالمك االختبارٌةمن تطابق اسمك مع القاعة المخصصة لك . ومع الفترة  تأكد .2

 ( االختباراتمن لجنة ختبار اوراق اال

 . االختباراتتعرؾ على اسماء زمالئك من المراقبٌن  ولجنة  .3

وعشرٌن  بأربعفً حالة اضطررت للتؽٌب علٌك تبلٌػ الكنترول او الجامعة قبل موعد مراقبتك  .4

 ساعة .

 ومن توزٌع الطالب على المقاعد بشكل صحٌح .ختبار تحقق من الموعد اال .5

 لكافة الطلبة . االختباراتاقرا بعناٌة الئحة تعلٌمات سٌر  .6

 :االختببساثثبَيًب: انتؼهيًبث يف لبػت 
 استلم زاوٌه فً القاعة تختلؾ عن زاوٌة زمٌلك وال تقؾ بجور أي طالب . -1

حسب توجٌهات رئٌس الجنة ووزعها بشكل متزامن مه زمالئك  االختباراتوزع اسئلة  -2

 المراقبٌن .

االبعد توجٌه رئٌس لجنة ختبار بعد توزٌع اسئلة االختبار ي طالب الى قاعة االٌمنع دخول أ -3

 حسب الالئحة . االختبارات

ثم  الؽائبٌنبعد توزٌع االسئلة تحقق من اسماء الطلبة )من بطائقهم وكشؾ القاعة وسجل اسماء  -4

السنة الدراسٌة  –المقرر  –الفترة  –التارٌخ  – القاعةاسمك وتوقٌعك وبٌانات القاعة كاملة )اسم 

.) 

 االختباراتوتطبٌق الئحة تعلٌمات لجنة  االختباراتنبه الطلبة لقراءة التعلٌمات فً ؼالؾ دفتر  -5

 التً تخصهم .

وبعد تسلٌم دفتر االجابة  االختباراتأجعل كل طالب ٌوقع على كشؾ توقٌع الحضور واثناء سٌر  -6

. 

ب فوراً واخرجه من القاعة واكتب محضر ؼش عند محاولة رصد ؼش اسحب دفتر اجابة الطال -7

 . االختباراتووقع علٌة مع جمٌع مراقبً القاعة ثم سلمه للجنة 

 ٌمكنك تؽٌٌر مقعد الطالب اذا كان ذلك انسب لضبط القاعة وشروط المراقبة السلٌمة . -8
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 . االختباراتتعلٌمات لجنة  بالئحةكد بنفسك من التزام الطالب تأ -9

 بل استدعً ان امكن استاذ المقرر . االختباراتتجب على استفسار الطالب عن اسئلة  ال -10

  االختباراتطوال فترة  القاعةتترك  ال -11

االنشؽال بحدٌث او قراءة عن  –الهاتؾ  –) التدخٌن  االختباراتتجنب التالً فً قاعة  -12

 مراقبتك (.

 قبل مضً نصؾ الوقت  القاعةطالب بالخروج من  أليال تسمح  -13

 سبب من االسباب . أليمنها  خروجهوالدخول الى القاعة بعد  بالعودةطالب  أليال تسمح  -14

 احرص على هدوء القاعة وهدئ من روع أي طالب او طالبه متوتر بشكل ؼٌر عادي . -15

الى  اعدهبنفسك بجانب القاعة ثم  واسعفهبهدوء خارج القاعة  امسكهفً حالة اؼماء أي طالب  -16

لمنح الطالب فارق الوقت الضائع بما  االختباراتامتحانه وبلػ لجنة  كمال الاذا رؼب ختبار اال

 عن عشر دقائق . ال ٌزٌد

 احتفظ بقلمٌن لون ازرق احتٌاط االعارة أي طالب محتاج . -17

دفتره ال تدخل معه فً عراك بل ابلػ المشرؾ لٌتصرؾ فً  اذا رفض الطالب المتلبس بالؽش تسلٌم -18

 .القضٌة

 : االختببساثثبنثب : بؼذ اَتهبء فرتة 
 او دفتر االجابة مع زمالئك بشكل متزامن .ختبار ادع الطلبة لترك اقالمهم فوراً ثم اسحب اسئلة اال -1

  االختباراتخطً من رئٌس لجنة  بأمراال ختبار ال تمدد ابداً  زمن اال -2

 االسعاؾ ان وجد .كشؾ توقٌع الطلبة ومحاضر الؽش والشؽب و االختبارات بأوراقارفق  -3

فوراً وٌتحمل المراقبٌن  االختباراتمن تطابق عدد الطلبة لعدد اوراق االجابة ثم سلمها للجنة  تأكد -4

 التسلٌم . تأخٌرفً حالة  مسؤولٌةأي 
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 نكبفت انطهبت االختببساثتؼهيًبث جلُت 
 : االختببساثأواًل : انتؼهيًبث لبم انذخىل اىل لبػت 

 بعشر دقائق .ختبار باب القاعة قبل  بداء االكن على  -1

 او البطاقة الجامعٌة لن تدخل القاعة بدونها . االختباراتاحمل بطاقة لجنة  -2

وال هاتؾ محمول واذا وجد معك  امتحانٌه باي مذكرة والقصاصة ختبار ال ٌسمح بدخولك قاعة اال -3

 تعتبر محاولة ؼش .ختبار فأنها داخل قاعة اال

 بالزي الرسمً للجامعة .ٌجب االلتزام  -4

 . ٌمنع منعاً باتاً السالح االبٌض او السالح الناري والمرافق الشخصً -5

 : االختببساثثبَيًب : انتؼهيًبث يف لبػبث 

 ادخل القاعة بهدوء واجلس على المقعد المخصص لك فقط . -1

ورقة اكتب اسمك الرباعً وباقً بٌاناتك المطلوبة فً المساحة المخصصة فقط اسفل ؼالؾ  -2

 .ختباراال

 أي عالمه او كتابه لبٌاناتك الشخصٌة خارج المساحة المخصصة لها تعتبر عالمة ؼش . -3

 . وفً المكان المخصص فقط  ختبارالتكون االجابة على ورقه ا -4

 . اإلجابةٌمنع استخدام القلم االحمر لكتابة  -5

 .ختبارلن ٌسمح بخروجك من القاعة قبل مضً نصؾ زمن اال -6

 . ختبارباتاً التدخٌن والقات والكالم الجانبً مع زمٌلك خالل زمن االٌمنع منعاً  -7

للطرد الفوري من القاعة ثم فرض العقوبة حسب ٌؤدي  او المراقبٌن ختبارمخالفة توجٌهات لجنة اال -8

 . الالئحة

 :ختببسثبنثًب : انتؼهيًبث بؼذ اخلشوج يٍ لبػبث اال
 المجاورة للقاعة .ال تنتظر على باب القاعة وال فً الممرات  -1

او ترمً له بورقه او قصاصة قد ٌعرضك ختبار ال تحاول تكلم زمٌلك  الباقً داخل القاعة لال -2

 للحرمان فً المادة .

 (.ختباراال أثناء)ال ٌسمح بعودتك ختبارداخل القاعة فانتظر حتى نهاٌة زمن اال أدواتكاذا نسٌت  -3

 : االختببساثاستالو وتسهيى سابؼًب: 

النهائً ملتزما ختبار حسب التعمٌم االكادٌمً لإلعداد االختبار ٌعد  دكتوره المادة االٌجب ان  -1

 .ختباربخطوات اعداد اال
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ورقً ختبار ٌجب ان ٌعد نموذجٌن لألسئلة للمادة الواحدة وتسلم لمسؤول الكنترول نسختٌن من اال -2

 والكترونً .

اسم  –ن علٌة كافة البٌانات )اسم المادة فً ضرؾ كاكً مدوختبار ٌجب ٌسلم دكتور المادة اال -3

 التارٌخ ( -المستوى الدراسً  –القسم  –الفصل الدراسً  –رقم النموذج  –الدكتور 

 بنصؾ ساعة .ختبار الحضور الى الكنترول قبل بداء زمن اال ختبارٌجب على رئٌس لجنة اال -4

مدون علٌة كافة ختبار من الكنترول االاو المشرؾ   االختباراتٌجب ان ٌستلم رئٌس لجنة  -5

المستوى  –القسم  –الفصل الدراسً  –رقم النموذج  –اسم الدكتور  –البٌانات )اسم المادة 

 عدد االوراق األسئلة وعدد اوراق االجابة ( –ختباررقم قاعة اال –رقم اللجنة  -الدراسً  

روجه من الكنترول التأكد من تتطابق البٌانات قبل خالمشرؾ  االختباراتٌجب على رئٌس لجنة  -6

 على كل اوراق االسئلة واوراق االجابة .ختبار والتأكد من وجود ختم اال

استالم من مسؤول الكنترول كافة النماذج المتعلقة بسٌر  االختباراتٌجب على رئٌس لجنة  -7

 .ختباراال

من اسماء وعدد المراقبٌن الموزعٌن معه فً لجنة  التأكدختبار ٌجب على رئٌس لجنة اال -8

 .ختبارمن مساعده فً توزٌع اال االختبارات

 . االختباراتعلى الطلبة االبعد توجٌهات رئٌس لجنة ختبار ٌوزع اال ٌجب ان ال -9

لجنة  للمشرؾ ا هٌتم اشعار الطلبة وسحب اوراق االجابة مباشرة وتسلٌمختبار زمن اال ءعند انتها -10

 مع كافة البٌانات . االختبارات

فً اللجنة والتأكد من ترتٌب و ختبار كتابة تقرٌر سٌر اال اراتاالختبٌجب على رئٌس لجنة  -11

 مباشرة  .ختبار علٌه من بٌانات لتسلٌمها لمسؤول الكنترول بعد اال استكمال كل ما
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 واختصبصبتهب  جلُت سري االختببساث                            
 

التأكد من انتظام سٌر  مهامها العامةمن ، تكون ختبارٌةاللجنة االرئٌس تشكل لجنة لسٌر لالختبارات برئاسة     

 : فٌما ٌلً  اختصاصاتها وتتمثلبسهولة وٌسر ،  اتاالختباراالختبارات ، وتوفٌر المناخ المناسب للطالب لتأدٌة 

 بثالثة أٌام على األقل . االختبارقبل موعد  أعضاء هٌئة التدرٌساستالم أوراق األسئلة من  -1

 .طالب على األقل ( 20) بواقع عضو لكل فً كل لجنة  عدد مناسبجدول للمراقبٌن والتأكد من توفر  إعداد -2

 بكل وسائل االتصال الممكنة. اتاالختبارقواعد بإبالغ أعضاء هٌئة التدرٌس  -3

 إعداد كشؾ حضور للمراقبٌن فً كل لجنة ؛ للتوقٌع علٌه والتأكد من انتظامهم . -4

 . ا، والتأكد من توقٌع الطالب الحاضرٌن علٌهاتاالختبارتجهٌز كشوؾ بأسماء الطالب الذٌن أدوا  -5

 للنائب األكادٌمً.وترسل نسخة منه ،  اختبارأداء كل لجنة  إعداد تقرٌر عن -6

 االختبار، التً ٌوقع علٌها أستاذ المقرر بما ٌفٌد استالمها بعد االنتهاء من م كراسات اإلجابةٌإعداد نماذج تسل -7

 مباشرة .

الكافً  تجهٌز بٌان تبدٌل المراقبات ؛ وذلك الستخدامه فً حالة وجود تبدٌل بٌن المراقبٌن بما ٌضمن تواجد العدد -8

 .وإبالغ ذلك التبدٌل لرئٌس اللجنة، من المراقبٌن فً كل لجنة

ٌُمأل بواسطة المراقب ورئٌس ا بٌان لحاالت الؽش،  توفً -9  .وجود ؼش باللجنة، فً حالة للجنةالذي 

 و عمل ملصقات أرقام الجلوس على المقاعد.ختبار تجهٌز قاعات اال -10

، وكذلك للتأكد من وجود طبًقا ألعداد الطالب اتاختبارر العدد الكافً من المقاعد فً كل لجنة لتأكد من توفا -11

ٌٌُسر مهمة   المراقبٌن .مسافات كافٌة بٌن المقاعد ، مما ٌحول بٌن الطالب وبٌن ممارسة الؽش ، و

 أي استفسار . عن؛ لحل أي مشكلة عارضة أو اإلجابة د المستمر بمقر لجنة االختباراتالتواج -12

ٌ ًا عن سٌر االختباراتٌقدم رئٌس اللجنة تقرًٌرا نها -13 التوصٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن وتطوٌر أداء سٌر  اً ، متضمنئ

للتوثٌق و كذا مع نسخة لمركز الجودة و الحوكمة )للشؤون التعلٌمٌة  لنائب رئٌس الجامعةاالختبارات مستقبالً ، 

 .بالجامعةاالنتهاء من االختبارات  عقبللمساعدة فً معالجة نقاط الضعؾ حال وجودها(.
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 بالختببساثانىاخببث واملهبو انىظيفي اخلبص ب

 واخببث ويهبو سئيس انكُرتول. 

 اإلعداد والمهام: .1
  كشوؾ نتائج الطالب. إلى الحاسب اآللً ومراجعة وإخراجإدخال الدرجات  وٌشرؾ علىٌستلم كشوؾ الدرجات 

 ٌشرؾ على نقل  األرقام السرٌة  من  لٌبل  دفتر  اإلجابة  إلى  كشوؾ األسماء 

 ٌشرؾ على نقل  الدرجات  من كشؾ  المدرس  إلى   كشؾ  األسماء  واألرقام السرٌة 

  الحاسب اآللًٌشرؾ على إدخال  الدرجات  إلى 

 ٌناقش مع العمٌد / القسم المعنً طلبات التظلمات 

 التخطٌط: .2
 ٌشارك فً إعداد الخطة الدراسٌة السنوٌة  للكلٌة المعنٌة 

  ٌشارك  فً  إقرار مواعٌد امتحانات القبول  وإعالن النتائج 

 :الرقابة والتوجٌه .3
 ٌشرؾ على عملٌات االختبارات 

   ٌتابع  أداء العمل  فً   الكنترول 

 :االختباراتتقٌٌم أوراق  .4
 ٌجمع  دفاتر األسئلة 

 الفنٌة    ختبارٌتأكد من جودة ورقة اال 

 . اجتماعات لجنة التظلمات وشئون الطالب ٌحضر. .5
 ٌكتب  التقارٌر  .6

  قسم الكنترول   ٌعد خطة  باحتٌاجات 

  ٌرفع تقرٌر دوري عن مستوى األداء 

 الصالحٌات: .7
   االختباراتٌقترح  أعضاء  لجنة   -ٌتخذ  قرارات  الحرمان   بحسب  لوائح   شئون الطالب   

 اختٌار وعقد اتفاقات مع المراقبٌن  ٌشارك 

   إحالة  أي  طالب أو مسئول  فً  حالة  اإلخالل  بالعمل  إلى العمادة المختصة 

    ختصة.بعد العودة إلى العمادة الم االختباراتطلب تعدٌل  جدول 

  رفض إدخال أو تعدٌل بٌانات أو نتائج الطالب إذا لم تتبع بحسب اللوائح والنظم السارٌة فً الجامعة 
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  ببنُسبت ناليتحبَبث أكبدمييواخببث ويهبو سئيس لسى: 
 اإلعداد والمهام: .1

 ٌشرؾ على نقل  الدرجات  من كشؾ  المدرس  إلى   كشؾ  األسماء  واألرقام السرٌة 

 ًٌشرؾ على إدخال  الدرجات  إلى الحاسب اآلل 

 ٌشرؾ على عملٌات االختبارات 
 التخطٌط: 2

 ٌشارك فً إعداد الخطة الدراسٌة السنوٌة  للكلٌة المعنٌة 

 ٌشارك  فً  إقرار مواعٌد امتحانات القبول  وإعالن النتائج 

  الفصلٌة والنهائٌة وإعالن النتائج االختباراتٌشارك  فً  إقرار مواعٌد 

 ٌحضر اجتماعات لجنة التظلمات وشئون الطالب. 3
 ٌكتب  التقارٌر:  4
 الصالحٌات:  5

   االختباراتٌقترح  أعضاء  لجنة   

   بعد العودة إلى العمادة المختصة للتأكد من عدم وجود تعارض مع األقسام األخرى. االختباراتٌعدل  فً  جدول 

 بالختببساثل انشؤوٌ االكبدمييت اخلبص بوواخببث ويهبو يسؤ : 
 اإلعداد والمتابعة واإلشراف: -1

  حسب التقوٌم الجامعً  االختباراتٌحدد مواعٌد 

  االختباراتٌشارك فً إعداد جداول  

  لجمٌع المراحل وحل المشاكل التً تعترض سٌر االمتحان االختباراتاإلشراف على سٌر 
  االختباراتحل المشكالت المتعلقة ب -2

 واألكادٌمٌة ٌستقبل المشكالت الطالبٌة 

 ٌحل المشكالت المتعلقة بالكادر األكادٌمً والطالبٌة 

 كتابة التقارٌر: -3

  و إعداد محاضر الغش االختباراترفع تقرٌر عن سٌر 

 الصالحٌات:  -4

  االختباراتالرفع إلى العمٌد /القسم المعنً بإٌقاف الطالب الغٌر ملتزم بلوائح وأنظمة 
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 وطشيمت انتصحيحاالختببسيت يىاصفبث انىسلت 
 

 من حٌث الشكل االختبارٌة أوالً: معاٌٌر الورقة 
 من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة حٌث ٌتضمن االختبارٌة االلتزام بالنماذج المقدمة للورقة  .1

 شعار واسم الجامعة وكذلك شعار واسم الكلٌة 

  ( بالالئحةاسم القسم ، اسم البرنامج ، واسم المقرر ورمزه ) كود المقرر 

 ختبارالفصل الدراسً وتارٌخ اال 

 والدرجة الكلٌةختبار زمن اال 

 وطرٌقة االجابةختبار تعلٌمات اال 

 
 من حٌث التنسٌق والتنظٌم .2

 على الكمبٌوترختبار ٌكتب اال 

 ( نوع الخطArial   : وحجم الخط ،)(14 Bold)  لنص السؤال،   (14)عنوان السؤال ، ول

  line spacing and Add Space After Paragraph 1.15المسافة البٌنٌة بٌن السطور 

  جودة الطباعة ) واضحة بدون رتوش( لون الخط أسود ، نوع الورق المستخدم(A4) وزن ،

 جرام  80

 من حٌث المضمون ) تحقٌق صدق االمتحان( االختبارٌة ثانٌاً: معاٌٌر الورقة 
 كل موضوعات و وحدات المقرر.ختبار تؽطً اسئلة اال .1

( ، )وٌفضل وضع رقم مخرج التعلم ILOsبمخرجات التعلم المستهدفة )ختبار ترتبط أسئلة اال .2

 المستهدؾ كما ورد فً توصٌؾ المقرر( بعد درجة السؤال 

 قٌس جوانب المعرفة على مستوى التذكر والفهم والتطبٌقتستخدم فً صٌاؼة االسئلة أفعال أدائٌة ت .3

تستخدم فً صٌاؼة االسئلة أفعال أدائٌة تقٌس المهارات العقلٌة العلٌا ) التفكٌر العلمً ، الناقد،  .4

 ،االبتكاري، وحل المشكالت ......... ( التحلٌلً، االستداللً

ام المصطلحات الؽامضة بالنسبة ان تصاغ االسئلة صٌاؼة واضحة المعنى ومحددة ) تجنب استخد .5

 للطالب(

 ٌتدرج محتوى االسئلة من االسهل الى االصعب  .6

 (بأنواعهاانشائٌة، موضوعٌة  مقالٌهتنوع االسئلة من حٌث النوع ) .7

االسئلة تمٌز بٌن مستوٌات تحصٌل الطالب ) تشمل معظم مستوٌات االستٌعاب و القدرات الذهنٌة  .8

 للطالب (
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 صحٌح ورقة االجابة ثالثاً: معاٌٌر ت
وٌتم اعادتها مصححة ومستوفاه كل ختبار ٌتم تسلٌم كراسات االجابة فً نفس ٌوم إجراء اال .1

 .التوقٌعات خالل ثالث اٌام 

 ٌتم التصحٌح بالقلم االحمر.  .2

على اجابة كل سؤال ) دلٌل على قراءة وفحص المصحح إلجابة  الخطأتوضع عالمة الصح أو  .3

 السؤال (

 توضع درجة تقٌٌم المصحح لإلجابة على إجابة كل سؤال داخل كراسة االجابة  .4

اذا كان السؤال مكون من اسئلة فرعٌة توضع درجة لكل جزء ثم تجمع درجات االجزاء فً درجة  .5

 كلٌة توضع بجوار رقم السؤال داخل دفتر اإلجابة.

ات على الؽالؾ للدفتر ثم تجمع تنقل درجة كل سؤال بدقة من داخل دفتر االجابة الى جدول الدرج .6

فً مجموع درجات  وتسجل فً المكان المخصص لها على ؼالؾ دفتر االجابة ، ثم تحول الدرجة 

 الى تقدٌر 

 ٌتم التوقٌع على الدرجة الكلٌة والتقدٌر من قبل مدرس المقرر. .7
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 االختببساثنيت اػذاد َتبئح آ

 -مرحلة ادخال النتائج الى النظام : -اوال :   
 .االختباراتالنهائٌة "النظرٌة "من مدرسً المواد ٌتم اعادة االرقام السرٌة الى ورق  االختباراتبعد استالم اوراق  -1

عند البدء برصد الدرجات ٌتم متابعة رؤساء االقسام و الشؤون االكادٌمٌة للرفع بدرجة اعمال السنة والنصفً و  -2

 . بأسبوعالنهائٌة على االقل  االختباراتلعملً بوق كافً قبل ا

 -ٌتم ادخال الدرجات الى النظام  على النحو التالً : -3

 -توزٌعالدرجاتللمقررالنظريالذيالٌشتملعلىجزءعملًحسبتوزٌعدرجاتالتقٌٌم: -أ

 

 -توزٌعالدرجاتللجانبالنظريالذيٌشتملعلىجزءعملً: -ب



 

-توزٌعالدرجاتللجانبالعملً: -ت

 

 

 

 

 

 اسم الطالب م
 مواظبة
 حضور

تكالٌف واسئلة 
 تحفٌز

 اختبار
 نصفً

 اختبار
 نهائً

مجموع 
 الدرجات

1   5 5 20 70 100 

 اسم الطالب م
 اعمال فصل

اختبار 
 نصفً

اختبار 
 نهائً

 مجموع الدرجات

 مواظبة
تكالٌف 
 واسئلة

1   5 5 10 40 60 

 اسم الطالب م

 الفصلاعمال 
اختبار 
نظري 
عملً 

"شفوي او 
 كتابً

 نهائًاختبار 
 "عملً"

مجموع 
سلوك  مواظبة الدرجات

 معملً
 تقارٌر

1   5 5 5 5 20 40 
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 -مرحلة مراجعة  النتائج: -ثانٌاً :

العملً ال ٌتم اضافة الدرجة والجمع له مع ختبار % من درجة اال25فً حالة لم ٌحصل الطالب على  -1

ائً النظري ال تضاؾ النهختبار % من درجة اال33، وكذلك فً حالة عدم حصول الطالب على  النظري

 ر الطالب راسباً فً المقرربعتله الدرجة وٌ

 بعد ادخال جمٌع النتائج و التأكد منها ٌتم سحب نسخة والرفع بها لرؤساء االقسام لمراجعتها وتعمٌدها . -2

 مراجعتها و تعدٌل االخطاء ٌتم ادخالها فً النظام بصورة نهائٌة . عند اعادة الكشوفات من قبل االقسام بعد -3

 -مرحلة تعمٌد  النتائج واعالنها للطالب: -ثالثاً :

رؤساء االقسام و  -(( نسخ من الكشوفات النتائج لكل قسم و ٌتم تعمٌدها من قبل الكنترول 4ٌتم سحب )) -1

 المسجل العام.

 واقرارها من قبل مجلس الكلٌة .  تسلم النتائج للعمادة لكً ٌتم تعمٌدها -2

 بعد اقرار النتائج ٌتم اعالنها للطالب . -3

 

 : مالحظة 

 :ٍٛٚزى اسشفخ انٕثبئك انغبثمخ ثطشٚمز 

 االٔنٗ / ٔسلٛب . -1

 .انثبَٛخ / َغخخ انكزشَٔٛخ -2

 

 
 
 
 

 نكبفخ االلغبو االخزجبسادخًٛغ ًَبرج  االخزجبساديهف ًَبرج  

 يسزٕٚبرّ اعى انًهف  و

 خًٛغ انزمبسٚش ٔ رجٕة زغت انزمشٚش يهف انزمبسٚش   .1

 يسبضش انغش ٔانشغت ٔاالَزاساد يهف يسبضش انغش ٔانشغت  .2

 خًٛغ رٕخٛٓبد انؼًبدح نهطالة  يهف رٕخٛٓبد انؼًبدح  .3

 االخزجبسادخًٛغ رٕلٛؼبد انًشالجٍٛ خالل فزشح  يهف رٕلٛؼبد انًشالجٍٛ  .4

 يهف رٕلٛؼبد انًذسعٍٛ  .5
+ رغهٛى أساق  االخزجبسادخًٛغ رٕلٛؼبد انًذسعٍٛ العزالو ٔرغهٛى ًَبرج 

 انُٓبئٛخ  االخزجبساد

يهف كشٕفبد زضٕس انطالة   .6

 ناليزسبَبد
 كشٕفبد رٕلٛؼبد انطالة ٔرجٕة ثسغت انمغى ٔانًغزٕٖ

 االخزجبساديهف َزبئح   .7
-ػًهٙ-َصفٙ–يفصهخ نكم لغى ٔيغزٕٖ "اػًبل عُخ  االخزجبسادَزبئح 

 َٓبئٙ َظش٘"
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 التقارٌر الدورٌة المطلوبة                                   
 

 يالحظبث اسى انتمشيش َىع انتمشيش
 ٌومٌة

  رمشٚش اعزالو ٔرغهٛى ًَبرج االعئهخ ٔاالخبثخ نشؤعبء انهدبٌ

  ثشبٌ انطالة انغبئجٍٛ ٔانًسشٔيٍٛخزجبس رمشٚش ندُخ اال

  ٔاالَزاساديسبضش انغش ٔانشغت 

رمشٚش يغزسمبد انًذسعٍٛ يمبثم اػذاد انًُبرج ٔ انسضٕس نمشاءح االعئهخ ٔرصسٛر  شهرٌة

 االيزسبٌ

 

  رمشٚش يغزسمبد انًشالجٍٛ

 فصلٌة

  االخزجبسادرمشٚش رشكٛم ندُخ 

  االخزجبسادرمشٚش رٕصٚغ انطالة ػهٗ ندبٌ 

  نهزصسٛر االخزجبسادرمشٚش رغهٛى يذسعٙ انًٕاد نًُبرج 

  رمشٚش رٕصٚغ انًشالجٍٛ ػهٗ انهدبٌ االيزسبَٛخ

  يغ ركش انًٕاد. االخزجبسادرمشٚش ػٍ انطالة انًزغٛجٍٛ ػٍ 

  رمشٚش يسبضش انغش ٔانشغت

  رمشٚش ازصبئٙ ثسغت ٔضغ انُزٛدخ نهطالة نهفصم انذساعٙ
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 ملحق النماذج                                         

 

 يالحظبث اسى انًُىرج و
  ًَٕرج أعئهخ االخزجبس  .1

   اعزالو أساق اإلخبثخكشف   .2

  يسضش فزر يضبسٚف األعئهخ نهزصٕٚش  .3

  يسضش فزر يضبسٚف االخزجبساد   .4

  لشاس زشيبٌ –يسضش غش   .5

  يسضش شغت   .6

  االخزجبساد كشف زضٕس انذكبرشح نمشاءح أعئهخ   .7

  كشف اعزالو أساق االخبثخ نهًذسعٍٛ ٔربسٚخ رغهًٛٓب    .8

  االخزجبساد يسضش أغالق يضبسٚف   .9

  انُٓبئٛخ يٍ لجم يششفٙ األدٔاس االخزجبساد كشف اعزالو أٔساق   .10

  كشف اعزالو ًَبرج االعئهخ  .11

  رمشٚش ندبٌ االخزجبساد انٕٛيٙ  .12

  اعزًبسح رمٛٛى خٕدح ٔسلخ االخزجبساد   .13
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 انًُبرج املستخذيت يف االختببساث
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 "" رًُٛبرٙ نكى ثبنزٕفٛك ٔانُدبذ 

 

 ( 2019-2018)  للعام الدراسي اجلامعي  الفصل األولامتحانات 

  انًدًٕػخ  انفزشح   انًغزٕٖ   انمغى   انكهٛخ 
   ػذد أٔساق االيزسبٌ  صيٍ   انًُٕرج   انًبدح 

  .1 اعزبر انًمشس
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 انًمبنٙخزجبسٔسلخ االعئهخ نال ( 1) ًَٕرج
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 انغإال االٔل : ) انذسخخ( 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 انغإال انثبَٙ : ) انذسخخ( 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 انغإال انثبنث : ) انذسخخ( 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 )ارا كبٌ انغإال يكٌٕ يٍ اعئهخ فشػٛخ ركٌٕ كبنزبنٙ: (خ(  انغإال انشاثغ : ) انذسخ
A. ...................................................................................................................................................... 

B. ...................................................................................................................................................... 

C. ...................................................................................................................................................... 

D. ................................................................................................................................ ...................... 

 انغإال انخبيظ : ) انذسخخ( 

 : ) انذسخخ( انغبدط انغإال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكثش يٍ صفسخ ٔازذح (خزجبسسلى انصفسخ / انؼذد انكهٙ نصفسبد االيزسبٌ) ارا كبٌ اال

 

 

 

 

انفصم انذساعٙ   انمغى

 ٔانزبسٚخ

 

  خزجبسصيٍ اال  انجشَبيح

  انذسخخ انكهٛخ ناليزسبٌ  انًمشس ٔسيضِاعى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعى يذسط انًمشس

رؼهًٛبد 

ٔطشٚمخ خزجبساال

 االخبثخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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 انًٕضٕػٙخزجبسٔسلخ األعئهخ نال (2) ًَٕرج
 

 
 

 

 

 

 

 
 ( (bold 14العبارة التً تمثل جسم السؤال االول  .1

(a)  14االستجابة المحتملة االولى)) 
(b)   14االستجابة المحتملة الثانٌة)) 
(c)   14االستجابة المحتملة الثالثة)) 
(d)  14االستجابة المحتملة الرابعة)) 

 العبارة التً تمثل جسم السؤال الثانً  .2
(a) ......... 
(b) ........ 
(c) ......... 
(d) ........ 

3. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

4. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

5. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

6. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

7. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 

(c) ........ 
(d) ........ 

8. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

9. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

11. ................................................ 
(a) ........ 
(b) ........ 
(c) ........ 
(d) ........ 

انفصم انذساعٙ   انمغى

 ٔانزبسٚخ

 

  خزجبسصيٍ اال  انجشَبيح

  انذسخخ انكهٛخ ناليزسبٌ  انًمشس ٔسيضِاعى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعى يذسط انًمشس

رؼهًٛبد 

ٔطشٚمخ خزجبساال

 االخبثخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ المقرر
  االسم

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 

سلى انصفسخ / انؼذد انكهٙ نصفسبد 

 االيزسبٌ
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 انًٕضٕػٙخزجبسٔسلخ األعئهخ نال( 3)ًَٕرج 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خذٔل اإلخبثبد
سلى 

 انغإال
 االعزدبثبد

سلى 

 انغإال
 االعزدبثبد

سلى 

 انغإال
 االعزدبثبد

سلى 

 انغإال
 االعزدبثبد

1 a b c d 2018 a b c d 31 a b c d 46 a b c d 

2 a b c d 17 a b c d 32 a b c d 47 a b c d 

3 a b c d 18 a b c d 33 a b c d 48 a b c d 

4 a b c d 19 a b c d 34 a b c d 49 a b c d 

5 a b c d 20 a b c d 35 a b c d 50 a b c d 

6 a b c d 21 a b c d 36 a b c d 51 a b c d 

7 a b c d 22 a b c d 37 a b c d 52 a b c d 

8 a b c d 23 a b c d 38 a b c d 53 a b c d 

9 a b c d 24 a b c d 39 a b c d 54 a b c d 

10 a b c d 25 a b c d 40 a b c d 55 a b c d 

11 a b c d 26 a b c d 41 a b c d 56 a b c d 

12 a b c d 27 a b c d 42 a b c d 57 a b c d 

13 a b c d 28 a b c d 43 a b c d 58 a b c d 

14 a b c d 29 a b c d 44 a b c d 59 a b c d 

15 a b c d 30 a b c d 45 a b c d 60 a b c d 

 اعى انًصسر:

 انزٕلٛغ :

 انذسخخ: 

 

  

 أعزبر انًمشس
 

انفصم انذساعٙ   انمغى

 ٔانزبسٚخ

 

  خزجبسصيٍ اال  انجشَبيح

  انذسخخ انكهٛخ ناليزسبٌ  اعى انًمشس ٔسيضِ

ندُخ ٔضغ اعًبء 

 ٔرصسٛر االيزسبٌ

.........................................................                    .................................................... 

........................................................                     .................................................... 

رؼهًٛبد 

ٔطشٚمخ خزجبساال

 االخبثخ

 اإلخبثخ انصسُسخ يٍ ثٍُ اإلخبثبد انتٍ تهٍ كم عؤال  واختبسأ كم عؤال خُذًا اقش
 سيض اإلخبثخ انصسُسخ انتٍ اختشتهب فٍ خذول االخبثبد انًىخىد فٍ وسقخ االخبثخ ثتظهُموقى 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 

 انشلى انغش٘: 

 انشلى انغش٘: 

 

 سلى انزغدٛم:      اعى انطبنت:

 انمغى/ انجشَبيح: 
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 ػٍ حبنت سري االختببس ( تمشيش4منىرج )
 
 
 

 تقرٌر عن حالة سٌر االختبار
 

 2019الموافق :    /    /        عن حالة سٌر االختبار عن ٌوم           هذا تقرٌر
 ( مساءاً 3:00-1:00)    ( مساءاً    12:30-10:30)    ( صباحاً 10-8( الوقت:   

 المستوى القسم المادة الفترة
حضور 
 المدرس

عدد 
 الحضور

عدد 
 الغٌاب

 حاالت الغش

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 االمتحانٌة رئٌس اللجنة   

   ......................................................... 
 مالحظة:.

أوذسؿلذحماضرذششذؼرصعذػذاذاظؿؼرؼرذعؾاذرةذإظيذسؿقدذاظؽؾقةذطذظكذخؿؾاريفذحاظةذوجودذأيذذؽوىذأوذعالحظاتذذسؾيذاظطالبذأثـاءذدريذاال

ذ.ادلراضؾنيذإظيذجلـةذاالخؿؾارورذأيذشقابذأوذتأخريذيفذحض

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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 ( حمضش ضبط حبنت غش5منىرج )

 
 
 
 

 حمضش ضبط حبنت غش
 

 م2119فً      /        / 
 

 التخصص ) المستوى ( المقرر الرقم الجامعً اسم الطالب
 

 

   

 
 المحترم                                             االختباراتمشرؾ لجنة /  االخ

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 
ضبط الطالب المذكور أعاله  ........................ تم......... بتارٌخ ..........إنه فً ٌوم ............

 ............. .......وهو ٌحاول الؽش عن طرٌق ...................
 

 . وعلٌة ٌرجى التكرم باتخاذ اإلجراءات القانونٌة الالزمة.
 

 االمتحانٌة رئٌس اللجنة المراقب الطالب 

    االسم

    التوقٌع

 
 

 
 

 
 
 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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  (6منىرج )

 / املشالبني يٍ اخلبسجكشف حضىس أػضبء هيئت انتذسيس املشالبني 
 
 

 / المراقبٌن من الخارج كشف حضور أعضاء هٌئة التدرٌس المراقبٌن
 

 الفترة :                            القاعة :                     :            ختبارتارٌخ اال
 

 التوقٌع / المراقبٌن  اسم عضو هٌئة التدرٌس م
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

2118   

17   

18   

19   

21   

 

 االختبارٌة رئٌس اللجنة
 
 
 
 
 

 
 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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 ( إحصبئيت بؼذد انطالة 7منىرج )
 

 انطالة ٔرمذٚشارٓىئزصبئٛبد ثؼذد 

 و 202018/2019     االٔل نهفصم انذساعٙ

 
  تبسَخ االختجبس  اعى انًقشس

  انفتشح  ػذد انغبػبد

 

 انطالة انًغدهٌٕ فٙ انًمشس

 يُغست أو يؼتزس يسشويىٌ يُتظًىٌ ػذدهى

    

 

 انطالة انًُزظًٌٕ

 َغجخ انُدبذ ساعجىٌ َبخسىٌ ػذدهى

    

 

 

 انزٕلٛغ:                                 أعزبر انًمشس:     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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 اإلخببت( كشف استالو لىائى حضىس انطالة وأوساق 8منىرج )
 

 

 

 ندُخ اعزالو ٔرغهٛى أٔساق اإلخبثخ ٔكشٕف انشصذ
 

 م2019/     /       كشف استالم قوائم حضور الطالب وأوراق اإلجابة والدرجات لٌوم 
 
 

 الفترة
اسم 
 المقرر

 القسم
أستاذ 
 المقرر

عدد 
 الحضور
)أوراق 
 اإلجابة(

توقٌع استالم كشف 
 حضور الطالب

توقٌع تسلٌم أوراق اإلجابة 
 وكشف الدرجات

 مالحظات

أستاذ 
 المقرر

 الكنترول
أستاذ 
 المقرر

  التارٌخ الكونترول

           

           

          
 

          
 

          
 

           

 

 أػضبء انهدُخ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 

 
 
 
 

 
 

 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 



 

 32انصفسخ 

 

Republic of Yemen 
Al-Razi University 

Quality & Development 

 الجمهورية اليمنية
 جامعة الرازي

 قطاع الجودة والتطوير 

 خلف البنك اليمني لإلنشاء والتعمير -شارع الرباط -نعاءص                                     

774440012-216923-01/406760- www.alrazi.edu.ye  

 

 
 
 

 ( 9منىرج )
 انفرتة )           (2119-2118نهؼبو  ـــــــــحمضش فتح يظبسيف االختببساث انُهبئيت نهفصم انذساسي 

 )انكُرتول(
 
 
 

 
 

 
 االختجبساديغؤول انكُتشول                                             سئُظ ندُخ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 خبيؼخ انشاص٘         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكهٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغى 
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 ( 11منىرج )
 انفرتة )           (2119-2118نهؼبو  ــــــحمضش فتح يظبسيف االختببساث انُهبئيت نهفصم انذساسي 
 )انمبػت االيتحبَيت(
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 ( 11نموذج )                                         
-2118للعام  ــــــمظارٌؾ االختبارات النهائٌة للفصل الدراسً  اؼالقمحضر 

 الفترة )           (2119
 )القاعة االمتحانٌة(
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 الرازي جامعة( النظري)النهائٌة االختبارات ورقة جودة تقٌٌماستمارة 
                    انًغتىي:              انفصم:                       انقغى:                    انكهُخ:                          

 انؼبو اندبيؼٍ

 (1.11َتى ضشة انًدًىع فٍ هزا انًؼُبس فٍ  )      %(20) انشكم ٔانصٛبغخاألٔل:  انًؼٛبس

        اعى انًذسط  

        اعى انًبدح 

 ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى انًإشش 

 األعئهخ وسقخ ػهً يسذد 1

  ثبندبيؼخ انخبصخ انتشوَغخ

              

 ػهً اندبيؼخ شؼبس وخىد 2

 االعئهخ وسقخ

              

 االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 3

  انذساعٍ انًغتىي

              

 انؼبو وسقخ االعئهخ ػهً يسذد 4

 انذساعٍ

              

                انقغى االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 5

 انتشو االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 6

 انذساعٍ

              

 اعى االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 7

 انًبدح يذسط

              

 اعى االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 8

 انًُىرج

              

 االعئهخ وسقخ ػهً يسذد 9

 االختجبسوَىو   تبسَخ

              

 وسقخ ػهً االخبثخ صيٍ يسذد 11

 االعئهخ

              

               ثبنتغهغم يشقًخ األعئهخ 11

               ثبنتغهغم يشقًخ انفقشاد 12

               الخط ووضوح جٌدة الطباعة 13

 سؤال كل بٌن فاصل هناك 14
 واخر

              

               خالٌة من األخطاء اللؽوٌة 15

               خالٌة من اخطاء الطباعة 16

الصفحات مرقمة اذا االختبار  17
 اكثر من صفحة

              

بارة نهاٌة األسئلة وضع ع 18
 انتهت األسئلة

              

مجموع درجات تقٌٌم  
 المعٌار االول
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 (1.54َتى ضشة انًدًىع فٍ هزا انًؼُبس فٍ  )           %(20رُٕع األعئهخ  ) انًمٛبط انثبَٙ:
 

        اعى انًذسط  

        انًبدحاعى  

 ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى انًإشش 

               عؤال كم ايبو انذسخخ يسذد 1

 على الدرجة توزٌع متضمنة 2
 بتوازن األسئلة

              

               وخىد أعئهخ يقبنُه قصُشح. 3

               عئهخ يىضىػُخ .وخىد أ 4

               عئهخ يجبششح.وخىد أ 5

               االختجبس ثهغخ انًبدح انذساعُخ 6

األعئهخ  ثٍُ انتىاصٌ تشاػٍ 7

طجُؼخ  زغت وانؼًهُخ انُظشَخ

 انًبدح

              

               واضسخ عههخ ثهغخ تصبؽ 8

ال َىخذ نهغؤال أكثش يٍ  9

 إخبثخ وازذح

              

تًذ إخبثخ فقشح ػهً ال تؼ 11

 صسخ فقشح اخشي

              

زٍ صُبغخ أٌ عؤال ال تى 11

ثبإلخبثخ ػهُه او ػهً عؤال 

 اخش

              

               خبنُخ يٍ انهجظ 12

               يٍ انؼًىيُخ خبنُخ 13

مجموع درجات تقٌٌم  
 المعٌار الثانً

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37انصفسخ 

 

Republic of Yemen 
Al-Razi University 

Quality & Development 

 الجمهورية اليمنية
 جامعة الرازي

 قطاع الجودة والتطوير 

 خلف البنك اليمني لإلنشاء والتعمير -شارع الرباط -نعاءص                                     

774440012-216923-01/406760- www.alrazi.edu.ye  

 

 

 

 

 (4.17َتى ضشة انًدًىع فٍ هزا انًؼُبس فٍ  )                %(50شًٕل األعئهخ نًخشخبد انًمشس  )انًؼٛبس انثبنث: 

        اعى انًذسط  

        اعى انًبدح 

 ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى انًإشش 

 كل االختبار اسئلة تؽطى 1
 الدراسً المقرر موضوعات

              

يذي تغطُخ األعئهخ ندًُغ  2

يىضىػبد انًقشس ويخشخبد 

 انتؼهى انًغتهذفخ فٍ انًقشس

              

ثًخشخبد ختجبستجظ أعئهخ االتش 3

( ، ILOsانتؼهى انًغتهذفخ )

)وَفضم وضغ سقى يخشج انتؼهى 

انًغتهذف كًب وسد فٍ تىصُف 

 انًقشس( ثؼذ دسخخ انغؤال

              

               انًقشس أهذاف األعئهخ ققتس 4

يهبساد انفهى وانًؼشفخ  تقُظ 5

 انًغتهذفخ نهًقشس.

              

 انزهُُخ هبسادًان تقُظ 6

 انًغتهذفخ نهًقشس.

              

 انؼًهُخ هبسادًان تقُظ 7

 انًغتهذفخ نهًقشس.

              

 والقابلة العامةهبساد ًان تقُظ 8
 انًغتهذفخ نهًقشس للنقل

              

 او سؤال على االختبار ٌشتمل 9
 الطالب بٌن للتمٌٌز اكثر

 فً المتفوقٌن والطالب الضعاؾ
 .المقرر

              

 االختبار اسئلة مستوٌات جتتدر 11
 ومن الصعب الى السهل من

 ومن المعقد الى البسٌط
 انًدشد الى المحسوس

              

 مناسب االختبار اسئلة عدد 11
 .لإلجابة المخصص للوقت

              

 يسذدىة يٍ انغؤال هانًط 12

 وواضر

              

مجموع درجات تقٌٌم  
 المعٌار الثالث
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 (1.43َتى ضشة انًدًىع فٍ هزا انًؼُبس فٍ  )      %(10رصسٛر دفبرش االخبثخ  ) انًؼٛبس انشاثغ:

        اعى انًذسط  

        انًبدحاعى  

 ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى ال َؼى انًإشش 

َضغ يذسط انًبدح دسخبد االختجبس فٍ  1

 كشف األسقبو انغشَخ

              

               أعتبر انًبدح يىقغ ػهً َتبئح االختجبس 2

كشف انذسخبد يىصع ثسغت يب هى  3

 يسذد فٍ تىصُف انًقشس.

              

ًىرج اخبثخ َتى انتصسُر ثُبًء َىخذ َ 4

 ػهُه

              

               ر دقُق وػبدلانتصسُ 5

 االختجبس فٍ انطالة َتبئح تسهُم َتى 6

 .ثُبَُب وتًثُههب ازصبئُب

              

 يغ االختجبس ػهً انطالة َتبئح تتىافق 7

 (.اندشعٍ)االػتذانٍ انتىصَغ خصبئص

              

              يدًٕع دسخبد رمٛٛى انًؼٛبس انشاثغ 

 ازتغبة انذسخخ انُهبئُخ: 

        اعى انًذسط  

        اعى انًبدح 

        انًؼُبس األول 1

        انًؼُبس انثبٍَ 2

        انًؼُبس انثبنث 3

        انًؼُبس انشاثغ 4

        زمٛٛى انيدًٕع دسخبد  

 

 


