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ة العالي للهندسة 
ز معهد الجي 

 والتكنولوجيا

 

 

 دليل االمتحانات
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 اهليكل العام ملنظومة االمتحانات

 

تتم عملية إدارة االمتحانات طبقا لمنهاج وخطة عمل موثقة 

فراد المعنيين وطبقا ألجهزة واألوذلك من خالل االدارات وا

للوائح والنظم المقررة من المعهد وبما يتماشى مع النظم 

المعتمدة من وزارة التعليم العالي. وتتكون المنظومة مما 

 يلي:

 لالمتحانات. االعداد -1

 تسيري أعمال االمتحانات. -2

 الكنرتوالت وصياغة النتائج. -3

 تقييم أعمال االمتحانات. -4

 

 ويشترك في أعمال االمتحانات األطراف اآلتية:

عميد المعهد )رئيس عام االمتحانات  -

 والكنترول(.

 التعليم والطالب. لشئونوكيل المعهد  -

 إدارة شئون الطالب. -
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 .قسام العلميةألاات إدار -

الفرقة  )كنترول ةالتخصصي تالكنتروال -

 هندسة االتصاالت قسمكنترول و ،االعدادية

الهندسة  قسمكنترول و ،لكترونياتاإلو

 .الهندسة المدنية( قسمكنترول و ،ةيعمارالم

الفني المطلوبة و مجموعات الدعم االداري -

تجهيز و اعداد -المتابعة حسب مراحل العمل )

صياغة برامج و تشغيل –طباعة االمتحانات 

طباعة النتائج  – الكنترول عمالألالحاسب 

 .النهائية(
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 متحاناتإلعداد والتجهيز لإلرشادات اإ

 

 متحانات:إلوضع جداول ا -1

متحانات من إليصدر قرار بموعد بدء ونهاية ا -

المعهد بناًء على موافقة المجلس األكاديمي عميد 

وبمراعاة المواعيد المحددة من وزارة التعليم 

 العالي.

يصدر عميد المعهد قرار بتشكيل الكنتروالت قبل  -

موعد بدء االمتحانات بما ال يقل عن أسبوعين 

 وبعد موافقة المجلس األكاديمي.

يصدر عميد المعهد قرارات بتشكيل لجان  -

مقررات )بعد أخذ رأي رؤساء الممتحنين لل

األقسام العلمية( قبل موعد بدء االمتحانات بما ال 

أسابيع، ويسلم إلى أعضاء هيئة  3يقل عن 

 التدريس للعلم والتوقيع.

يتم وضع جداول االمتحانات )مواعيد وأماكن(  -

بمعرفة رؤساء األقسام ووكيل المعهد لشئون 

ة وإدارشئون الطالب التعليم والطالب ومدير 
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ويتم عرضه بشكل مبدئي على ممثلي  ،المتابعة

الطالب وأعضاء هيئة التدريس إلبداء أية 

مالحظات، حتى يستقر الجدول ويعلن قبل موعد 

 بدء االمتحانات بما ال يقل عن أسبوعين.

 المعهديتم إعداد جداول المراقبة بمعرفة وكيل  -

 لشئون الطالب وأمين عام المعهد، ويتم إعالنها.

 

 عداد العام:اإل -2

قسام ألتتولي ادارة شئون الطالب بالتنسيق مع ا

المختلفة تقرير مستلزمات أعمال االمتحان واإلعداد 

إلنجاز المراحل المختلفة التي تسبق الجلوس 

 تي:لالمتحانات وأعمال الكنترول حيث يتم اآل

 .جابةإلتحديد نوعية واعداد كراسات ا -

 ىبالمستووس اعداد كشوف بطاقات أرقام الجل -

 .والمواصفات المناسبة

تأمين وشراء ما يلزم إلعالن وتوضيح البيانات  -

 .رشاديةإلالمطلوبة لقاعات االمتحان واللوحات ا

 –الحاسب  )أجهزةتأمين مستلزمات الكنترول  -

 .....( –حبار ألا –وراق ألا –الطباعة 
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 طباعة االمتحانات: -3

االمتحانات واعدادها يوفر المعهد تسهيالت لطباعة 

الكنتروالت المختصة  ىفي أظرف تمهيدا لتسليمها ال

ويتوفر  ،الت طباعةآوهو مزود ب ،وذلك في الكنترول

 ،في نفس المكان كافة المستلزمات الالزمة للتصوير

كما يتم متابعة ماكينات التصوير وعمل الصيانة 

يقوم األساتذة الممتحنين و بأول.الالزمة أول 

من والتصوير مباشرة دون أي تدخل  بالطباعة

 ويجب مراعاة ما يلي:أطراف خارجية. 

 .التأكد من عدد أوراق االسئلة المطلوب لكل مقرر -

توضع ن األوراق التالفة بعد التصوير )التخلص م -

في ظرف وتحفظ في الكنترول لحين االنتهاء من 

 .(االمتحان أو يأخذها أستاذ المادة

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة والموضحة  -

 .مظروف االسئلة على

في حالة رغبة الممتحن في طبع االمتحان داخل  -

جابة فعليه استالم االغلفة من الكنترول إلكراسة ا
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أن يقوم بإعادة أي أغلفة  علىبالعدد المطلوب 

 .زائدة أو مستهلكة

وتشميعه والتوقيع غلق مظروف األسئلة جيدا  -

 .بمعرفة أستاذ المادةه علي

الكنترول المختص  ىيتم تسليم أظرف االسئلة ال -

 علىالعميد قبل موعد االمتحان بأسبوع  ىأو ال

 .قلاأل

 

 جتهيز قاعات االمتحان: -4

 يجب ان يتوفر التالي:

 .(ضاءة المناسبة )طبيعية وصناعيةاإل -

 .(التهوية الجيدة )طبيعية وصناعية -

 .العدد والمقاساتالمقاعد المناسبة من حيث  -

المناضد المناسبة من حيث العدد والمقاسات  -

 .وتكون خالية من العيوب

التأكد من أن أرقام الجلوس مكتوبة وعدم ازالتها  -

 .وتجديد ما يتلف منها
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 مهام الكنرتوالتو عمل ألسلوبطار العام إلا

 

مهمته و المعهد هو عميدو رئيس عام الكنرتوالت: -1

 كذلك الوحداتو الكنتروالت التخصصيةالمشاركة مع 

 التجهيز على شرافباإلدارات المعنية بالمعهد اإلو

توثيق النتائج و صياغةو االمتحانات ألعمالعداد إلاو

 النهائية.

 

يتم اختيارهم من  رؤساء الكنرتوالت التخصصية: -2

أعضاء هيئة التدريس بكل قسم، ومهمته اإلشراف 

ومراقبة أعمال الكنترول بداية من التجهيز حتى 

ويكون مسئوال عن  ،صياغة النتائج النهائية

إجراءات تجميع أوراق األسئلة من األساتذة قبل 

االمتحان والتسليم والتسلم بعد التصحيح واإلبالغ 

جراءات تؤثر على سير عن أية تأخيرات في اإل

االمتحانات وظهور النتائج في التوقيت المناسب. كما 

يكون مسئوالً عن إجراءات ضمان سرية االمتحانات 

 والنتائج حسب كل مرحلة تستلزم ذلك.
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في ضوء طبيعة المهام المطلوبة يتم  سلوب العمل:أ -3

متابعة و تواصلو العمل من خالل اجتماعات دورية

النظم و االطراف كما يتم مراجعة اللوائحمن كافة 

االمتحانات ووضعها في صورة  بأعمالالخاصة 

كما يتم عمل تقارير دورية  التطبيق.واضحة سهلة 

 .التوفيقو نجازإللمتابعة معدالت ا

 

 :مهام الكنرتول -4

 عداد:إلمرحلة ا -أ

 ألعدادجابة طبقا إلمتابعة اعداد كراسات ا -

لالمتحان في كل ين للجلوس الطالب المسجل

باألختام كذلك تحصين الكراسات مقرر و

كنترول ال ىتسليمها الوالتوقيعات الالزمة و

 .المختص في الموعد المناسب

تجهيزها بشكل متابعة اعداد لجان االمتحان و -

االمتحانات  ألداءالئق لتوفير المناخ المناسب 

 .من قبل الطالب
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من اعداد كشوف أعمال السنة لكل مقرر  التأكد -

ا للطالب المقيدين بالمقرر فقط حدة وطبق على

الطالب المستجدين اضافة الي الطالب الباقون )

 .(في المقرر لإلعادة

أعضاء هيئة  علىتوزيع كشوف أعمال السنة  -

عضو  وتوقيع ذلك لتسجيل الدرجاتو التدريس

 .هيئة التدريس عليها

حفظ كشوف أعمال السنة في ملفات خاصة لكل  -

الكنترول كمستند  ىقسم ثم يتم تسليمها ال

 .الكنترول ألعمالأساسي 
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 مرحلة االمتحانات:  -ب

 علىسئلة توزيع مظاريف األ علىشراف إلا -

بربع ذلك قبل موعد االمتحان و رؤساء اللجان

 .(المظاريفلجنة فتح ساعة )

المالحظين طبقا  علىجابة إلتوزيع أوراق ا -

ذلك و الطالب المقيدين للمادة لكل لجنة ألعداد

 .بعشرين دقيقة االمتحانقبل موعد بدء 

مراجعة اللجان بعد مضي نصف ساعة من  -

موعد بدء االمتحان لتجميع المتبقي من أوراق 

طبقا لمحاضر و ن وجدت(إاالجابة )و االسئلة

 .الغياب الموثقة بمعرفة موظف شئون الطالب

جابة إلتجميع اوراق ا علىشراف إلاو المتابعة -

 ء اللجان في نهاية موعد االمتحان.من رؤسا
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 :آليات العمل -ت

المهام المطلوبة و يراعي في الكنترول تحديد االعمال

تحديد جدول و ،اعضاء الكنترول علىتوزيعها و بدقة

اتباع القواعد ، وااللتزام بهو االعمال إلنجاززمني 

المتفق و المحددة من قبل ادارة المعهدو المعتمدة

 االتصالو ،عليها في كافة مراحل انجاز االعمال

 دارات المختلفة. إلاو التواصل بين الوحداتو

 

 

 :مهام الكنترولتفصيل  وفيما يلي

ارقام و يقوم الكنترول باستالم قوائم االسماء -

رصد و الطالب من ادارة شئون الطالبجلوس 

من ثم ادخال كافة هذه البيانات و حالة كل طالب

 .جهزة الحاسب المخصصة للكنترولأ ىال

كذلك و جابة من مراقبي اللجانوراق اإلأتسلم  -

ن إتقارير الغياب )و عداد المسجلةإلمراجعة ا

 .وجد(

 .رقام جلوسهمأو اخفاء اسماء الطالب -

 .ستاذ المادةأ ىجابة الإلتسليم كراسات ا -
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توقيعها من و تسلم الكراسات بعد تصحيحها -

مراجعة تجميع الدرجات و السادة الممتحنين

من تصحيح  التأكدو جابةإلاوراق ا علىالمسجلة 

كذلك مراجعة الدرجات المرصودة  االسئلة.كافة 

مطابقتها مع الدرجات المرصودة و داخل الورقة

 .وجه الورقة ىعل

 .مراجعة جمع الدرجاتو (ةآ)المر -

أعمال  –الشفوي  – )التحريريرصد درجات  -

التدقيق و جعةامع المر وجد(العملي ان  –السنة 

 .ليالحاسب اآل ىل هذه البيانات علثم ادخا

لتزام كافة الكنتروالت بالسرية والدقة من ا التأكد -

 .حقوقهم على وبما يضمن حصول جميع الطالب

تسهيل مهمتها في اصدار و مشاركة الكنتروالت -

النتائج النهائية طبقا لمواصفات موحدة 

 .كمستندات موثقة

 .متابعة اعالن النتائج من خالل موقع المعهد -
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 مالحظات عامة: -5

يقوم عضو هيئة التدريس بطباعة أوراق  -

 .تسليمها للكنترول المختص أو العميدو االسئلة

االنتهاء الكنتروالت في حالة انعقاد مستمر لحين  -

اعداد و اعالن النتائجو اعتمادو من اعداد

 .حصائياتإلا

التوجيهات و الكنتروالت اعداد المالحظات ىتتول -

طرف مشارك في توصيف عمل كل و الخاصة

 –المالحظ  –الطالب أعمال االمتحانات )

اصدارها مع و....(  -رئيس اللجان  –المراقب 

 .كشوف المراقبات الخاصة بكل فرد
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ديد مسئوليات املشاركني يف أعمال حتو رشاداتإ

 االمتحانات
 

 أعضاء هيئة التدريس:

ال يعد السادة أعضاء هيئة التدريس الركيزة االساسية في أعم

المعهد يستعين بمجموعة و في كافة مراحلها.و االمتحانات

من ثم و مرموقة من االعضاء في عملية التدريسو متميزة

النتائج  صياغةو االمتحاناتو التقييمالمشاركة في عمليات 

كفاءة كافة هيئة التدريس و دراية علىلذا يمكن التأكيد 

 فيما يلي توضيح للمهام:و بالمهام المطلوبة من كل منهم

 اعداد كشوف درجات أعمال السنة أو الشفوي -

 قوائم الطالب المسجلينو العملي طبقا لكشوفو

 الطالببالشكل المحدد من قبل شئون و

 .الكنتروالتو

 التأكد منو الدرجات )التقييم(اعتماد كافة و توثيق -

عدم وجود أي كشط و الحروفو وضوح األرقام

 توقيع.أو تعديل بدون 
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 –الشفوي  –تجهيز كافة درجات أعمال السنة  -

 .العملي قبل موعد االمتحان التحريري

 اعداد ورقة االسئلة بالمواصفات المحددة -

ها الي الكنتروالت قبل موعد تسليمو المعتمدةو

االمتحان التحريري بوقت كاف باستخدام االطراف 

 .المقررة من قبل ادارة المعهد

ب باستخدامه في انجاز توضيح المسموح للطال -

 –االت حاسبة  –جداول  –أدوات االمتحان )

 .أظرف االسئلة علىتوثيق ذلك و .......(

 على لإلجابة ذلكو التواجد يوم انعقاد االمتحان -

 .أية استفسارات

في نفس يوم االمتحان ان جابة إلاستالم ورقة ا -

ام طبقا أمكن مع سرعة التصحيح في خالل ثالثة أي

 .لقرار المجلس األكاديمي
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 املالحظة:و قواعد املراقبة

التواجد في لجنة االمتحان قبل موعد االمتحان  -

 .االقل علىدقيقة  15بفترة 

دقيقة من  30ال يسمح بدخول أي طالب بعد مرور  -

 .بداية االمتحان

عدم السماح للطالب بمغادرة اللجنة قبل مرور  -

ال يسمح بخروجه في و نصف زمن االمتحان

 .النصف ساعة االخيرة من زمن االمتحان

التأكيد من و باتا التدخين داخل اللجانممنوع منعا  -

محتوياتها من أية بيانات أو عالمات و خلو اللجنة

 .أو رسومات تخص موضوع االمتحان

عدم السماح للطالب باصطحاب أجهزة المحمول  -

 .داخل اللجان

الحاسبات المبرمجة من جانب  علىمراعاة القيود  -

 .الطالب

كارنيه تسليم الو التأكد من تحقيق شخصية الطالب -

 اعادته له بعد تسليم كراسة االجابةو الخاص به

 .أثناء مغادرة اللجنةو
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تدوين البيانات الخاصة بالتأكد من قيام الطالب  -

اسم  –رقم الجلوس  –بورقة االجابة )االسم 

 علىاالعتماد أي التوقيع و ........( –المادة 

 .قبامن قبل المرورقة االجابة 

أو اخالل بنظام في حالة حدوث أي حالة غش  -

اعداد محضر و االمتحان يتم ابالغ رئيس اللجان

عدم اتخاذ قرار منفرد بخصوص الطالب و بذلك

 .المخالف

اد محضر أو تقرير لكل طالب التأكد من اعد -

 .متغيب

مطابقة أعداد كراسات االجابة مع العدد الكلي  -

للطالب الممتحنين في ضوء محاضر الغياب 

ترتيب و االعدادالتأكد من صحة و المحررة

قبل مغادرة الطالب لجان و الكراسات بعد تجميعها

 .االمتحان
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 :أعضاء الكنرتول

 استالم أوراق االجابة بعد االنتهاء من االمتحان -

محاضر الطلبة و التأكد من عدد الكراساتو

 .بيانات الطالب كاملة وواضحةو الغائبين

 .رقم جلوسهو اخفاء بيانات الطالب -

 ىأي عالمة قد تشير ال علىضرورة الكشف  -

 .شخصية الطالب أو تمييز ورقة االجابة

في تسلم كراسات  لإلسراعمتابعة المصحح  -

ساعة  24االجابة في نفس يوم االمتحان أو خالل 

 .االمتحان انعقاداالكثر من تاريخ  على

متابعة الممتحن لسرعة اعادة أوراق االجابة بعد  -

 .التوقيع عليهاو تصحيحها

عند تسلم أوراق االجابة المصححة يجب مراجعة  -

التأكد من تصحيح و صفحات الكراسة من الداخل

الدرجات المرصودة  علىجميع االسئلة مع التأكد 

مطابقتها للدرجات المدونة و بالجدول الخارجي

 .داخل الكراسة

 .صحتهاو مراعاة مراجعة جمع الدرجات -
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كانت باالنسحاب أو  إذاغائب كتابة حالة الطالب ال -

 .بعذر

 .الحفاظ علي سرية عمل الكنترول -

عدم القيام بأية أعمال داخل الكنترول غير تلك  -

 مجال عمل الكنترولو بمهام ةالخاص

 .االمتحاناتو

يحظر مطلقا استقبال أي شخص داخل الكنترول  -

 ئه.أعضامن غير 

 

 

 تعليمات للطالب:

 علىمراجعة جدول االمتحان بدقة والتعرف  -

 .مواعيد امتحان المواد المختلفة

ضمن كشوف  أنه مدونو التأكد من رقم الجلوس -

 .اللجنة المحددة للطالب

لن يسمح بدخول االمتحان و احضار كارنيه المعهد -

 .ألي طالب بدونه

الحضور قبل بدء االمتحان بعشرة دقائق أمام  -

 .للطالباللجنة المخصصة 
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حاسبة مبرمجة اال ما  آالتعدم اصطحاب أي  -

 .يصرح به أستاذ المادة

ع العمال المتواجدين ترك أي متعلقات خاصة م -

 .أمام اللجان

عن موعد االمتحان بنصف ساعة  يتأخرأي طالب  -

 .يمنع من دخول االمتحان

 .سالمتهاو التأكد من عدد ورق كراسة االجابة -

كراسة االجابة عند كتابة  علىعدم الضغط  -

 علىالبيانات حيث أنه في حالة ظهور البيانات 

ورقة االجابة يتم تصحيح الورقة بتشديد بواسطة 

 .لجنة خاصة

االخالل بالنظام داخل أو للطالب الذي يحاول الغش  -

 .اللجنة تطبق عليه العقوبات الخاصة بذلك

التأكد من خلو مكان الجلوس في اللجنة من أي  -

من  شيءوجد  وإذا نوت قد يكون دونها اخركتابا

ذلك يجب ابالغ المالحظ قبل بدء االمتحان 

 .إلزالتها

ورقة  غير مصرح للطالب باستخدام أكثر من -

 .اجابة واحدة للمقرر الواحد
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يراعي عدم كتابة أي عالمات من شأنها تمييز  -

في حالة المخالفة يتم اتخاذ و ورقة االجابة

 .في التصحيح تشدديهاجراءات 

 علي الطالب احضار جميع االدوات الخاصة به -

 .المطلوبة لالمتحانو

عدم الدخول بأي أوراق أو مذكرات تخص مادة  -

 .االمتحان

بعد  غير مصرح بالخروج من لجنة االمتحان اال -

 .مضي نصف وقت االمتحان

االمتحان في غير مصرح بالخروج من لجنة  -

 .النصف ساعة االخيرة من زمن االمتحان

 .غير مصرح للطالب بالتحدث مع زمالئه  -
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 مواصفات ورقة االسئلة

 

يجب وضع االمتحان في النموذج الموحد للمعهد بحيث  -

ة بالهامش العلوي للورقة وتشمل تكون البيانات األساسي

كود و عنوان –الدراسي  ىالمستو –شعار المعهد )

عدد صفحات في الهامش السفلي يشمل )و ....( – المقرر

 ......( –أسماء الممتحنين  –االمتحان 

منظمة و البد من طباعة أسئلة االمتحان بصورة واضحة -

 .وبشكل غير مزدحم

 .توضع درجة كل سؤال بجانبه -

مراجعة الورقة االمتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من  -

 .خلوها من األخطاء المطبعية أو اللغوية

 .فروعها واضحة بدون تداخلو أرقام االسئلة -

عالمات و الكلماتو المسافات بين األسطرو وضوح الخط -

 .الترقيم

الرسومات .... و التأكد من وضوح األشكال في الجداول -

 .ن وجدتإ

لفت نظر الطالب و االختياريةو تحديد األسئلة االجبارية -

 .ذلك بدقة ىال
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وجهي  ىأكثر من صفحة أو عل علىوجود أسئلة  في حالة -

ذلك وأن تكتب  ىالورقة يجب لفت نظر الطالب بدقة ال

 .كلمة انتهت االسئلة

تنظيم ورقة و تنظيم االجاباتو ترتيب ىلفت نظر الطالب ال -

توضيح أية توجيهات للطالب و االمرلزم  إذااالجابة 

 .(استخدام األدوات أو الجداولمثل الستكمال االجابة )

 علىمع توزيع الدرجات  نللممتحتحديد الدرجة النهائية  -

 .االسئلة بوضوح
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 سعتهاو موقعهاو بيان بأرقام جلان االمتحانات

 عدد الطالب موقع اللجنة رقم اللجنة

1 

 1مدرج 

28 

2 28 

3 28 

4 

 2مدرج 

28 

5 28 

6 28 

7 

 3مدرج 

21 

8 21 

9 21 

10 

 4مدرج 

21 

11 21 

12 21 

 45 201قاعة  13

 34 202قاعة  14

 28 203قاعة  15

 36 401قاعة  16

 12 402قاعة  17

 14 403قاعة  18

 14 404قاعة  19
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 عدد الطالب موقع اللجنة رقم اللجنة

 40 405قاعة  20

 32 501قاعة  21

 12 502قاعة  22

 14 503قاعة  23

 16 504قاعة  24

 45 505قاعة  25

 32 601قاعة  26

 60 602قاعة  27

 32 603قاعة  28

 28 604قاعة  29

 40 701قاعة  30

 50 702قاعة  31

 55 801قاعة  32

 65 802قاعة  33

 40 803قاعة  34

 40 804قاعة  35
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