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دمة  :  -المق 

يستفيد ل العمال الكنتروليشمل هذا الدليل القواعد المنظمة      

واالداريين  هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم أعضاءالسادة  همن

هذا ويضم ، ت وشئون الطالبالمسئولين عن أعمال االمتحانا

معايير اختيار القائمين على العمل بالكنترول ومهام عمل  لدليلا

الكنترول من الساده أعضاء هيئة ء رئيس الكنترول ومهام أعضا

آليات عمل و متحاناتأعمال اال فىواالداريين ونيهم ومعا التدريس

عمال الكنترول االلكترونى واستبيان تقييم األداء للقائمين على أ

 . االمتحانات

 ذهنيبجلسات عصف  بدأتة مراحل هذا الدليل بعد إعداد رم      

 أعمالمجال  يفهيئة التدريس ذوى الخبرة  أعضاءمن 

مدرس من درجة  تبدأومن درجات علمية  ،ترولت والكنتحاناماال

نخبه من وو الوكالء  ،وكذلك السادة العمداء أستاذحتى درجة و

  .الطالب ت وشئونالمسئولين عن أعمال االمتحانااالداريين 

،ثم االمتحانات  أعمالمجال  فيذوى الخبرة  أراء استطالعتم      

 إجراء ة ، تممناقشلكلية للاوتم عرضة على مجلس صياغة الدليل ،

على السادة  إعالنهت ،وتم الصياغة النهائية للدليل،والتعديال

على الموقع  إعالنه،وكذلك  هيئة التدريس ومعاونيهم أعضاء

  ا .ة بنهلجامعالقياس والتقويم كز لمر رونيلكتاال
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ت  :أ ولا  لكن 
ل
س  دري  ة  الن  ن  اء هن  ار الساده أ عض  ي  ن 

خ  ر أ  ت   رولمعاب 

ر ت  ن   معاب 
رولالك رو ساء  اري  أخ  ت   ن 

 الكنترول وفقاً للمعايير التاليه: رئيسيتم أختيار 

الكنترول  أعمالفى مجال  سنوات الخبرةعدد ال تقل  أن .1

 عن خمس سنوات .

 مساعد .  أستاذعن درجة  الدرجة العلمية ال تقل أن .2

 أعمالوالكفاءة والدقة فى انجاز  باألمانةيز ــيتم أن .3

 الكنترول .

يتميز بالقدرة على القيادة وحسن اتخاذ القرار السليم فى  أن .4

 الوقت المناسب . 

المناسب  تخاذ القرارفى اوالقدره والسرعه قوة الشخصية  .5

 . مناسبفى الوقت ال

 سلوك .حسن السمعة وحسن السير وال .6

 إلدارةيكون ذو شخصية قيادية قوية وحازمة ومرنة  أن .7

 العمل .

 بأسلوبت وحلها لمشكالعلى مواجهة ا بقدرتهيتميز  أن .8

 .  ئهاد

حتى الدرجة فى ذات الكنترول  له أقاربعدم وجود  .9

  الرابعة .
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 أن يكون على وعى تام بمسئولياته. .10

 أن يتمتع بسمات المثابرة والجلد .11

 ل.فاظ على سير العميتسم بالدقة والح .12

 يحسن التصرف فى ادارة المواقف الحرجة. .13

ر ت  ن   معاب 
اء اري  أخ  رولالك  أ عض  ت   ن 

 
 الكنترول وفقاً للمعايير التاليه: عضوتيار يتم أخ

 .  مدرسالدرجة العلمية عن درجة  ال تقل .1

العمل المسند والكفاءة والدقة فى انجاز  باألمانةيز ــيتم أن .2

 . إليه

 ير والسلوك .حسن السمعة وحسن الس .3

 بأسلوبت وحلها على مواجهة المشكال بقدرتهيتميز  أن .4

 .  ئهاد

حتى فى ذات الكنترول ب لطالمن ا له أقاربعدم وجود  .5

  الدرجة الرابعة .

 حتى الدرجهالكنترول ذات عدم وجود أقارب من أعضاء  .6

 الرابعه

 أن يكون على وعى تام بمسئولياته. .7

 أن يتمتع بسمات المثابرة والجلد .8
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 سم بالدقة والحفاظ على سير العمل.تي .9

 يحسن التصرف فى ادارة المواقف الحرجة. .10

ر ت  ن   معاب 
اء اري  أخ  رون ى أ عض  ح ألالكت  حن 

ص الت 
 

اجتياز دورة التدريب على برنامج التصحيح االلكترونى  .1

 بنجاح.

 العمل المسند إليهوالكفاءة والدقة فى انجاز  باألمانةيز ــيتم أن .2

. 

 ير والسلوك .حسن السمعة وحسن الس .3

 بأسلوبت وحلها على مواجهة المشكال درتهـبقيتميز  نأ .4

 .  ئهاد

 سم بالدقة والحفاظ على سير العمل.تي .5

 يحسن التصرف فى ادارة المواقف الحرجة. .6

ر  ت  عمعاب  ار مرأج  ي  ن 
ت رولعم أ   أخ   ال الكن 

 يتم أختيار مراجع أعمال الكنترول وفقاً للمعايير التاليه:

 التقل الدرجه العلميه عن أستاذ مساعد .1

 سنوات خمسلديه خبره فى أعمال الكنترول ال تقل عن  .2

 سير والسلوكه وحسن الحسن السمع .3

 يتميز بالحكمه والصبر  .4

http://www.bu.edu.eg/


 

 معة بنهامركز القياس والتقومي جا
 

www.bu.edu.eg   6 املوقع االلكرتوىن ملركز القياس والتقومي 

 عمل اليجيد ادارة فريق  .5

 سائل صل مع اآلخرين بكافة الويتوا .6

كفاءة طرح حلول للمشكالت سواء كانت علي مستوي  له .7

 مستوى جماعىاألفراد أو 

 لديه القدره على حسن ادارة الوقت .8

ان   لج 
ار رو ساء أل ي  ن 

ر أخ  ت    معاب 
 لمعايير التاليه:اً لوفق رؤساء اللجانيتم أختيار 

الربط ذو شخصية قوية مرنة قادرة على الضبط ويكون  أن .1

 فى اللجان بدقة وموضوعية .والحفاظ على سير العمل 

تقل عن  اللجان الأعمال المالحظه وخبرة فى  لهيكون  أن .2

  .سنوات ثالث

 .وكفاءة وهدوء عية ول المشكالت بموضالقدرة على ح .3

 سلوك .حسن السمعة وحسن السير وال .4

سير  إلدارةقيادية وحازمة ومرنة  و شخصيةيكون ذ أن .5

  العمل فى اللجان .

 لمسئول عن إدارتهالجان افى ال ليس له أقارب  .6

 .وضوعية والحياد والشفافيةميتسم بال  .7

 يتصف بالصدق واالمانة. .8

http://www.bu.edu.eg/


 

 معة بنهامركز القياس والتقومي جا
 

www.bu.edu.eg   7 املوقع االلكرتوىن ملركز القياس والتقومي 

 حسن وسرعة اتخاذ القرار فى المواقفيتميز بالقدره على  .9

 الطارئة.

 .فى التعامل مع الطالبيتصف بالحزم والهدوء  .10

ار  ي  ن 
ر أخ  ت  ن  معاب  ي    الملاحظ 

 ه:وفقاً للمعايير التالي مالحظ اللجنه يتم أختيار 

 .حسن السمعة وحسن السير والسلوك  -1

 أثناءقوية وقادرة على ضبط النظام  شخصيةذو يكون  أن -2

 سير االمتحانات .

وااللتزام بالمواعيد  هالمالحظ أعماليتميز بالدقة فى  أن -3

 االمتحانات . ألعمال ددةالمح

 . نه المسئول عنهالجلاله فى  أقاربعدم وجود  -4

سير  أثناءفافية ضوعية وشبدقة وموعملة تنفيذ جميع مهام  -5

 اللجان .

 فاظ على الهدوء داخل اللجان .الحالقدره على   -6

 الدقة فى حصر الحضور والغياب . -7

 

 

http://www.bu.edu.eg/


 

 معة بنهامركز القياس والتقومي جا
 

www.bu.edu.eg   8 املوقع االلكرتوىن ملركز القياس والتقومي 

ن   اء هن  س مهام أ عض  دري  جان  ة  الن 
عد ألامن  اء وب  ي  ب  ل وأ  ي   ق 

ة  الن  أ ولًا:  ن  اء هن  :د مهام أ عض  جان 
ل ألامن  ي  س ق   ري 

 ومراجعته وفقا لمعايير جودة الورقه االمتحانيه كتابة االمتحان .1

 تابة وعدم وجود أخطاء مطبعية أو امالئية.للتأكد من صحة الك

 طبع االمتحان والتأكد من وضوح الطباعة وسهولة القراءة. .2

 ف والتوقيع عليه.المظروإغالق  .3

 -)الكنترول المركزى   تسليم األسئلة للكنترول المختص .4

 .الدراسات العليا.....(كنترول  –كنترول الفرقه 

اً:  ي  اب  اءث  ة  الن   مهام أ عض  ن  سد هن  جان   ري 
اء ألامن  ي  ب   :أ 

بوقت مناسب وحضور فتح  انعقاد االمتحان قبل موعدالتواجد  .1

 . المظاريف

والتعاون مع المختص لحل حان التواجد خالل فترة االمت .2

 –موقف إدارة  –ة الطالب )أسئل المشكالت الخاصه باالمتحان

 ....(أزمه.

 االلتزام بتعليمات خطة سير االمتحان. .3

فى حالة االمتحانات الموضوعيه والتى يتم تصحيحها الكترونياً  .4

تعليمات استخدام أوراق يقدم االرشادات الالزمه للطالب مثل 

فى االجابه  المستخدمالقلم ع نو –ترونيه )التظليل االجابه االلك

 قم الجلوس .......(تظليل ر-
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فى حالة االمتحانات االلكترونيه فى المعامل يقدم التعليمات  .5

  الالزمه للطالب والخاصه باالمتحان.

اً:  الي  اء هن  ث  ة  الن  مهام أ عض  سد ن  عد ري  جان   ب 
 :ألامن 

ة: الن  ات  المق  جاث 
 ف ى جال ألامن 

جارت االجابه الكليه جابه موضح به درإعداد نموذج اال .1

 والفرعيه.

 استالم أوراق االجابة من الكنترول المختص. .2

بة وكتابة الدرجات واحتسابها وفقاً صحيح أوراق االجات .3

 .الجابةلنموذج ا

كتابة درجة كل جزء من السؤال عند نهاية إجابته وكتابة  .4

 الدرجه الكليه للسؤال فى نهايته.

 راسة االجابهى الغالف الخارجى لكنقل درجة كل سؤال عل .5

 والتوقيع.

فى  حح الثانى للقيام بدورهصتسليم كراسات االجابة للم .6

 .التصحيح

وكتابتها جابة على غالف كراسة االجمع درجات االجابات  .7

وكتابة الدرجه بالحروف ،المربع الخاص بالمجموع فى 

 والتوقيع .

ره فتالتسليم كراسات االجابة للكنترول المختص خالل  .8

 من تاريخ االمتحان.المحدده للتصحيح من مجلس الكليه 
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مستوفاة ملى للكنترول عتسليم كشوف درجات الشفوى وال .9

 قيعات وجميع البيانات.والت

 نموذج االجابه للكنترول المختص.تسليم  .10

 ف ى جال 
ال
ات   جاث 

رون ى:أمن  ح ألالكت  حن 
ص ت 

 

اعداد نماذج االجابه االلكترونيه وتسليمها للكنترول  .1

 .لكترونىاال

 .لكنترول االلكترونىا ىلا إاستالم أوراق االجابه  وتسليمه .2

  .يقوم المختص من الكنترول االلكترونى بالتصحيح .3

النتيجه وتسليم أوراق االجابه إلى الكنترول يتم مراجعة  .4

 المختص.
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رول ت  س ف ى أ عمال الكن  دري  ة  الن  ن  اء هن   مهام أ عض 

س مهام  ن  رولرئ  ت   الكن 
سير العمل األول عن  المسئولرئيس الكنترول هو  -1

النتيجة بالكنترول من بدأ أعمال الكنترول وحتى االنتهاء من 

 .وتسليمها إلى وكيل شئون التعليم والطالب

 . تشكيل لجان العمل الداخليه بالكنترول -2

 –ؤساء اللجان ر) تحديد مهام أعضاء الكنترول -3

 ..(..االعضاء.

ً فى الكنترول متابعة سير العمل  -4 لخطة سير  قاوفيوميا

 .االمتحان

رفع تقرير بالتكليفات الخاصة بمهام كل عضو من أعضاء  -5

وكيل شئون التعليم السيد األستاذ الدكتور  الكنترول إلى

 عميد الكلية .والطالب ومنه إلى 

بسير  يوميتنظيم العمل ومتابعة التنفيذ ورفع تقرير   -6

 .االمتحان

ة وعدالة الدقة والمراجعة والتأني والطريق إلى سالم -7

 تيجة.الن

بضرورة التنبيه على أعضاء فريق العمل الخاص بسيادته  -8

رية وبميثاق أخالقيات المهنة عامة االلتزام بالس

 واالمتحانات خاصة .

إستالم مظاريف لجان رئيس الكنترول مسئول عن متابعة  -9

إلى رؤساء الشعب وتسليمها  التأكد من سالمتها األسئله و

 ساء اللجان والمالحظين(الداخليه لتسليمها لرؤ
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سير االمتحان فى اللجان  رئيس الكنترول مسئول عن -10

حاالت  –وحل المشكالت الطارئه )تأخر الطالب 

 (الغش....

ه أوراق االجابمتابعة استالم  رئيس الكنترول مسئول عن -11

مع رؤساء الشعب الداخليه وحصر االحصائيه اليوميه 

 (...الجمالى عدد الطالب والحضور والغياب ..

اءمهام  رول أ عض  ت   الكن 
 

 تجهيز أوراق االجابه من حيث العدد ووضع االختام عليها .1

 .لى مالحظى اللجانإاستالم مظاريف األسئله وتسليمها  .2

 متابعة سير االمتحان فى اللجان .3

 حصائيه اليوميه للحضور والغيابإعداد اال .4

مراجعة كشوف حضور الطالب واستمارات الغياب والتأكد  .5

 استمارات الغياب.الكشوف ولمالحظين وصحة من توقيع ا

 الحفاظ على الهدوء والنظام فى اللجان أثناء وقت االمتحان .6

استالم أوراق االجابه بعد إنتهاء االمتحان من المالحظين  .7

 ارات الغيابوكشوف الحضور واستم

وضع الرقم السرى على كراسات االجابه وحصر وضبط  .8

 ه الماد العدد ووضع الغالف الخارجى لبيانات

 إلى عضو هيئة التدريس للتصحيحتسليم كراسات االجابه  .9

 للتصحيح. إلى الكنترول االلكترونىأو

 .استالم أوراق االجابه بعد التصحيح .10

ترتيب أوراق االجابه ورصد درجات النظرى والعملى  .11

 والشفوى وأعمال السنه.
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جات وكتابة التقدير جمع الدرتطبيق درجات الرأفه و .12

 ة النتيجه .إعداد إحصائيو

 

ى  مهام 
اء معاون  س  أ عض  دري  ة  الن  ن   هن 

 . المطلوبة اإلعدادو مباألختااالجابة  أوراقتجهيز  -1

 . إليهمفى حال االحتياج مالحظة ال بأعمالالقيام  -2

 سير االمتحان . أثناءالهدوء فى اللجان ضبط  -3

 . اإلعادةحصر الحضور والغياب والباقين  -4

 .قوة اللجان  بأجمالييومية  إحصائية إعداد -5

دة ها لوحالكنترول وتسليمن اللجان و األسئلةورقة  جمع تقارير -6

 ووحدة الجودة. القياس والتقويم

من اللجان والكنترول وتسليمها لوحدة  أسئلة أوراقجمع نماذج  -7

 ووحدة الجودة. القياس والتقويم
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عة رأف  والمرأج  ان  ألا ش    مهام لج 

رأف  ا   ش  ق  ألا  : عامل مهام ف رب  ان  لج 
  على أل

على لجان االمتحان وقاعات االختبار أثناء سير عملية  المرور .1

 االمتحان.

يس داخل اللجان بالتنسيق مع رئ متابعة سير عملية االمتحانات .2

  .الكنترول

اليومى للحضور والغياب واالحصائيه األشراف على الحصر  .3

 .اليوميه للطالب

 .للجاناألشراف على رؤساء اللجان والمالحظين فى ا .4

اون مع رئيس الكنترول فى حل المشكالت الطارئه أثناء التع .5

 .سير االمتحانات

راف يرفع إلى السيد األستاذ كتابة تقرير يومي عن نشاط اإلش .6

 الكلية.عميد وكيل شئون التعليم والطالب وإلى الدكتور 

ة   مهام ن  : لح  وده      الج 
فإن هذه اللجنة نات االمتحا عملية سير يق العدالة أثناءألهمية تحقنظرا ً

 تقوم بما يلى :

يم متابعة تطبيق معايير الجودة وضوابط تطوير نظم التقو -1

ستاذ بذلك إلى السيد األيومي ويرفع تقرير  واالمتحانات

 .د الكليةعميوكيل شئون التعليم والطالب والدكتور 
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من خالل مراجعة محاكاة فريق المراجعة الخارجية  -2

 .الجابه وعينات من النتائجمستندات الكنترول وأوراق ا

 

سام
ق   : مهام رو ساء ألا 

 .متابعة تواجد أستاذ المادة أثناء يوم االمتحان -1

  .متابعة تسلم أوراق اإلجابة للتصحيح -2

  .اء التصحيحمتابعة انته -3

التوقيع على كشوف الشفوي وأعمال السنة قبيل تقديمها  -4

  .للكنترول

 تأكد منبعد ال مراجعة تقرير التصحيح والتوقيع عليه -5

  .حتفاظ بصورة منهسالمة التقرير واال

عمل ملف لجمع ألسئلة القسم ويتم تقسيمه وتبويبه  -6

 .تقارير التصحيحوعمل ملف لجمع 

  .حيح لكل كنترولإيداع نسخة من مشروع التص -7
   

عة  مرأ ان  لج  مهام  رولج  ت   أ عمال الكن 

عة الرصد ة  مرأج  ن   لح 

ه على التأكد من صحة رصد الدرجات من كراسات االجاب .1

 .ل شيتالكنترو

التأكد من صحة رصد درجات الشفوى والعملى وأعمال السنه  .2

 .من الكشوف الخاصه على الكنترول شيت

أ.د.عميد أ.د.وكيل الكليه و على اكتابه تقرير المراجعه وعرضه .3

 .الكليه
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لمات  :
ظ  ة والت  عة الرأ ق  ة  مرأج  ن   لح 

 .تطبيق قواعد الرأفه وفقاً لقرار مجلس الجامعه مراجعه  .1

)التأكد من صحه معادله  اجعه المجموع الكلى للدرجاتمر .2

 .(الطالبالجمع من خالل عينه من 

)وصول التظلم مراجعه اجراءات التظلم ودورة المستندات  .3

مدى صحة  –رد الكنترول على التظلم  –للكنترول 

 .التظلم(

مراجعه اجراءات حاالت الغش وقراراتها )مجلس التأديب  .4

 .ومدى التنفيذ المجلس االستئنافى( –

 .اجعهاعداد تقرير المر .5

ح حن 
ص الت 

رأءأت   عة أج  ة  مرأج  ن   لح 

 .مراجعه معايير تشكيل لجان التصحيح )العدد ،التخصص( .1

 .توقيع رئيس القسم على التشكيل .2

 .قرار مجلس القسم للموافقه على التشكيل .3

 مراجعه صحة تصحيح الورقه االمتحانيه من خالل: .4

 .التأكد من تصحيح الورقه كامله •

 .ه كل سؤالبه الدرجه عند نهاية اجابكتا •
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مطابقة درجة االجابه داخل كراسة االجابه مع الدرجه  •

 .المكتوبه على الغالف

 .صحة جمع الدرجات على الغالف •

 .كتابه درجة المجموع داخل المربع المخصص لها •

 .موع الدرجات بالحروفكتابه مج •

 .توقيع المصحح األول والثانى •

 .ى أ.د.عميد الكليهاعداد تقرير المراجعه وعرضه عل .5

عة  ة  مرأج  ن   لح 
ال

دأت   ن   مست 
ل
من  والسلامة  رولوألا  ت   لكن 

واعتمادها وطرق اعالنها مراجعه مستندات الكنترول 

  :وتشمل

 .قرار تشكيل الكنترول .1

 .قرار تشكيل لجان التصحيح .2

 .جداول االمتحانات .3

  .رئيس الكنترول وأعضاء الكنترولختيار امعايير  .4

 .ترولرئيس الكنترول وأعضاء الكنمهام  .5

مل داخل الكنترول )تشكيل فرق العمل وصحة خطه سير الع .6

 .التوقيع على الكنترول شيت(
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األحصائيات اليوميه تقرير رئيس لجان االمتحانات اليومى : .7

 .دد(للكنترول )الحضور والغياب واألعفاء واجمالى الع

 .كشوف الشفوى والعملى وأعمال السنه موقعه .8

 .كشوف رصد النتيجه .9

مراقب  –حظ اللجنه ى المستندات )مالتوقيع المسئول عل .10

 –التوقيع على كشوف الحضور والغياب  –اللجان 

 .االحصائيات (

 .التوقيعات على كراسة االجابه .11

الدوره المستنديه للخطابات والقرارات الوارده للكنترول  .12

 .والرد عليها

 .طرق األعالن واعالم الساده أعضاء  الكنترول .13

 .سالمه معاينه أدوات واجراءات األمن وال .14

 .ير المراجعه وعرضه على أ.د.عميد الكليهاعداد تقر .15
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هار  مهام  دأرىأ الج  ب   لا  اءأ  ات   ي  جاث 
ر ألامن    ست 

 واإلعالنواعتمادها  تهاعجداول االمتحانات ومراج إعداد -1

 عنها .

 قوائم الطالب . إعداد -2

 الجلوس . أرقام إعداد -3

 االمتحان . وأداءاللجان وتجهيزها الستقبال الطالب  إعداد -4

 للطالب . إرشاديةولوحات  –خريطة اللجان  إعداد -5

 جان .لموقع الل وإرشادهمالب استقبال الط -6

 من جلوس الطالب فى المكان المخصص لهم . التأكد -7

 . االمتحان أداء أثناءمن شخصية الطالب  التأكد -8

 المحملين بمواد . أو لإلعادةحل مشكالت الطالب الباقين  -9

 

http://www.bu.edu.eg/


 

 معة بنهامركز القياس والتقومي جا
 

www.bu.edu.eg   20 املوقع االلكرتوىن ملركز القياس والتقومي 

ل 
 
رون  ا رول ألالكت  ت  ات  عمل الكن   ىي 

رون ى رول ألالكت  ت  ل الكن  كي 
ش   ي 

 يتكون الكنترول االلكترونى من:

 رئيس الكنترول .1

 نائب رئيس الكنترول .2

 فريق العمل :نسبة فريق العمل تتناسب مع عدد المقررات .3

 

 الهيكل التنظيمى للكنترول االلكترونى
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ق  عمل مهام  رون ىف رب  رول ألالكت  ت   الكن 

تقديم طلب ه والمطلوباالجابه االلكترونيه أوراق حصر عدد  .1

 .إلى أ.د/عميد الكليه

ووضع  وراق االجابه االلكترونيهأاالعداد المطلوبه من تجهيز .2

  االختام .

بوقت  تسليم أوراق االجابه للكنترول المختص قبل االمتحان .3

 .(ساعه 48 -24مناسب )

بعد انتهاء  استالم أوراق االجابه من الكنترول المختص .4

 .االمتحان

 .أكد من صحتهاللت مراجعة البيانات .5

 .فرز النماذج .6

 .التصحيح .7

 .اجراء التعديل  .8

 .وفقا لرقم الجلوسأوراق االجابه  ترتيبإعادة  .9

 .من كشف الدرجات مع أوراق االجابه مراجعة النتيجه  .10

وتصحيحها يدوياً من أوراق االجابه سحب عينه عشوائيه  .11

 .للتأكد من صحة التصحيح

 .تسليم األوراق للكنترول المختص .12
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ظة  مر 
ة  ح  ن  رون ى أ عمالأق  رول ألالكت  ت   الكن 

ات   جاث 
ل ألامن  ي   مرجلة  ما ق 

يعقد رئيس الكنترول إجتماع مع نائب رئيس الكنترول  .1

 10لتوزيع المهام قبل بدأ االمتحانات بنحو  وأعضاء الكنترول

 أيام.

استالم أعمال فريق عمل ونائبه  رئيس الكنتروليتابع  .2

وتجهيز  عدادوحصر االوتجهيز أوراق االجابه االلكترونيه 

 .والت المختصهاألوراق وختمها وتسليمها للكنتر

إعداد تأمين الكنترول ضد الحريق أو السرقه وحصر وسائل  .3

 تقرير األمن والسالمه.

إقرار استالم نماذج إعداد المستندات الخاصه بالكنترول ) .4

 اليومى فتح وغلق الكنترولمحضر  –التسليم  إقرار – االجابه

تقارير  –رير مراجعة النتائج تقا –اليومى  تقرير سير العمل –

 (مراجعة العينه العشوائيه 

ات  مرجلة   جاث 
 ألامن 

س  ق  أ  ةف رب  ن  روب  ة ألالكت  اب  ر  أ ورأق  ألاج  هت  ج 
لام وت   ي 

 هاباستالم استالم ورق االجابهيقوم فريق العمل المسئول عن  .1

 من الكنترول المختصبعد انتهاء االمتحان 

 .لسحب بجهاز التصحيحيتم فرز النماذج وعدها وتجهيزها ل .2
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ق   ح ف رب  حن 
ص ت 

ة ن  روب  ة ألالكت  اب   أ ورأق  ألاج 

االجابه  يقوم فريق التصحيح باجراء عملية أدخال أوراق .1

 للبرنامج

 عمل التعديالت المطلوبهيتم  .2

  يتم التصحيح واخراج النتيجه .3

ق   عة   ف رب  ة مرأج  ن  روب  ة ألالكت  اب   أ ورأق  ألاج 

يقوم فريق مراجعة النتائج بترتيب أوراق االجابه وفقاً  .1

 الرقام الجلوس

 يتم مراجعة كشف النتيجه مع أوراق االجابه .2

تأكد من حيح عينه عشوائيه من أوراق االجابه لليتم تص .3

 صحة النتيجه.

تسلم أوراق ونماذج االجابه وكشف الدرجات للكنترول  .4

 المختص
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م  ي  ن 
ق  دأء ألب   ا 

 استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس ىف رئيس الكنرتول
 كنرتول الفرقه:........................................ه:...............الدرجه العلمي

 نعم األسئله م
 )جيد(

 إلى حد ما
 )متوسط(

 ال
 )ضعيف(

الكنرتول مع معايري هل تتوافق مسات رئيس  1
 أختيار رؤساء الكنرتول

   

هل يتميز رئيس الكنرتول ابألمانة والكفاءة  2
 واخلربه ىف أعمال الكنرتول

   

هل يتميز رئيس الكنرتول ابلدقة وسرعة اجناز  3
 أعمال الكنرتول

   

هل يتميز رئيس الكنرتول ابلقدرة على  4
الوقت القيادة وحسن اختاذ القرار السليم ىف 

 املناسب .

   

هل يتميز رئيس الكنرتول بقوة الشخصية  5
واجلراءة ىف اختاذ القرار املناسب ىف الوقت 

 املناسب.

   

هل يتميز رئيس الكنرتول حبسن السمعة  6
 وحسن السري والسلوك .

   

هل يتميز رئيس الكنرتول بشخصية قيادية  7
 قوية وحازمة ومرنة إلدارة العمل

   

يتميز رئيس الكنرتول ابلقدره على هل  8
 مواجهة املشكالت وحلها أبسلوب هادئ  .

   

    ما هو تقييمك ملستوى أداء رئيس الكنرتول 9
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 ما هى ايجابيات العمل داخل كنترول .....................:

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

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

 ما هى سمات التميز فى الكنترول:
....................................................................................
....................................................................................

............................................ 
 التميز:االجراءات التى يجب تنفيذها لتنمية سمات 

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

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

 ول:أفضل الممارسات التى تمت داخل الكنتر
....................................................................................
....................................................................................

............................................ 
 مل:ما هى السلبيات والمشاكل ومعوقات سير الع

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

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

............................................................... 
 ما هى مقترحاتك لتطوير أعمال الكنترول:

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

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

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

............................................................... 
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 استطالع راى رئيس الكنترول لتقييم أداء عضو الكنترول

 
 :....................كنترول الفرقه

  اسم عضو الكنترول:.......................
 :.................لعلميهالدرجه ا

 

 نعم األسئله م
 )جيد(

 إلى حد ما
 )متوسط(

 ال
 )ضعيف(

    الكنرتول.ابخلربة ىف أعمال  يتميز 1

    يتميز ابألمانة والصدق وحسن اخللق . 2

يتميز بقوة التحمل والصرب واملثابرة والتعاون  3
 وإنكار الذات .

   

    لوكيتميز حبسن السمعة وحسن السري والس 4

    يتميز ابلدقة واملوضوعية ىف أداء العمل  5

له شخصية مرنة و يستطيع العمل بروح   6
 الفريق 

   

    يتواصل مع اآلخرين بكافة الوسائل 7

ميتلك كفاءة طرح حلول للمشكالت سواء   8
كانت علي مستوي األفراد أو مستوى 

 مجاعى

   

    لديه القدره على حسن ادارة الوقت 9

    مستوى األداء 10

 مالحظات أخرى تذكر:
....................................................................................
....................................................................................

............................................ 
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سير بطاقة مالحظة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس خالل 

 االمتحان
 هيئة التدريس قبل االمتحان: عضوأوالً: تقييم أداء 

 مستوى االداء البيان م

 ضعيف متوسط جيد

    تم تسليم االختبار قبل موعد االختبار 1

    المظروف كامل البيانات 2

    باحكام وموقع عليعهالمظروف مغلق  3

مسجل على المظروف محتوياته  4
 وتعليمات خاصة باالمتحان

   

    مسجل على المظروف نوع األسئلة 5

 

 ثانياً: تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحان:
 مستوى االداء البيان م

 ضعيف متوسط جيد

تواجد عضو هيئة التدريس أثناء انعقاد  1
 االمتحان .

   

    مات خطة سير االمتحان.التزم بتعلي 2

تقبل مالحظات الطالب وأجاب عليها  3
 بهدوء.

   

 

 ثالثاً: تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بعد االمتحان:
 مستوى االداء البيان م

 ضعيف متوسط جيد

تم استالم أوراق االجابة من الكنترول  1
االمتحان خالل فترة وجيزة بعد انتهاء 

 أيام( 2-3)

   

تم تصحيح أوراق االجابة وكتابة   2
الدرجات واحتسابها وفقاً لنموذج 

 االجابة.

   

تم كتابة بيانات الدرجات على غالف  3
 كراسة االيجابة واستيفاء التوقيع. 
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تم تسليم كراسات االجابة للكنترول  4
تاريخ خالل خمسة عشرة يوماً من 

 االمتحان

   

تم تسليم كشوف درجات الشفوى  5
العملى للكنترول مستوفاة التوقيعات و

 وجميع البيانات.

   

 

 يتم استيفاء بيانات البطاقة من رئيس الكنترول ورئيس القسم •
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 استطالع رأى لتقييم أعمال مالحظ

 كنرتول الفرقه:........................................
              ...أسم املالحظ:.............................

 املهنه:...............
 نعم األسئله م

 )جيد(
 إىل حد ما
 )متوسط(

 ال
 )ضعيف(

    املواعيد احملددهيلتزم ابحلضور ىف  1

    حيافظ على اهلدوء داخل اللجنه 2

يتميز بقوة التحمل والصرب واملثابرة والتعاون  3
 وإنكار الذات .

   

الب و أعضاء يتميز حبسن تعامله  مع الط 4
 هيئة التدريس

   

    يتميز حبسن السمعة وحسن السري والسلوك 5

يتميز ابلدقة واملوضوعية واالتقان ىف أداء  6
 العمل 

   

له شخصية مرنة و يستطيع العمل بروح   7
 الفريق 

   

    يتواصل مع اآلخرين بكافة الوسائل 8

ميتلك كفاءة وقدره على التعامل مع  9
 املشكالت

   

    تقييم اداء املالحظ 10

 مالحظات أخرى تذكر:
....................................................................................
.................................................................................... 
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