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 المتحاناتا  ادارةدليل  

 جامعة اسيوط  –كلية التمريض

 المحتويات 

 رؤية الكلية 

 رسالة الكلية  

 االهداف االستراتيجية للكلية 

 مقدمة عن عملية التقويم واالمتحانات 
 

 -القواعد العامة والمنظمة لالمتحانات:

 شروط دخول االمتحان )الالئحة( .1

 القواعد التنظيمية لالمتحانات .2

 قواعد اعداد الورقة االمتحانية .3

 قواعد وضع االمتحان )ضوابط وضع االمتحان النظرى و العملى والشفهى(. .4

 الغش  التصرف في حاالت الغش و التعامل مع حاالت قواعد .5

 التصحيح والرصدقواعد  .6

 قواعد الرأفة .7
 

 -مراحل االعداد لالمتحانات: 

 تشكيل اللجنة العليا لإلشراف علي االمتحانات .1

 تحديد لجنه متابعه خطه سير االمتحانات. .2

 تحديد لجان وضع االسئلة .3

 تحديد لجنة االعداد والتنظيم .4

  تحديد لجان رؤساء اللجان و الكنترول والمالحظة .5
 االمتحاناتمراحل سير  

 مراحل اعمال االمتحان .1

 مرحلة التصحيح والرصد واعداد النتيجة .2

 لجان التسيير .3

 النتائج والتظلمات  نمرحلة اعال .4

  مرحله االحتفاظ بأوراق االجابه .5
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 -مقدمة عن عملية التقويم واالمتحانات:

 في  أساسي  وعامل الجامعي  التدريس  مهارات من  به  واالهتمام  العالي  التعليم  نظام  في  التربوي  التقييم 

  ليس  ولكن  .ال أم  بالفعل  تحققت قد  التعليم  أهداف  كانت إذا ما نُحدد  به ألن  وهذا  التعليمية.  المنظومة تطوير

 واحتياجاتهم  مستواهم،  وتحديد  الطالب،  بدرجات  المتعلقة  القرارات  على  يؤثر  فهو  شيء،  كل  هذا

 أو  الكلية  بتمويل  المتعلقة  القرارات  وحتى  تأثيرها،  ومدى  المتاحة  الدراسية  المناهج  وفعالية  التعليمية،

 أحد التقويم ويعد التعليمية لعمليةا مخرج لقياس وسيلة االمتحانات تعدكما    .األحيان  بعض  في  الجامعة

 العملية على القائمين من بها االهتمام كان ثم ومن ، المنظومة هذه في  األساسية والركائز العناصر

 على  القدرة  لديه متميزا خريجا يضمن مما الطالب بين الفرض وتكافؤ العدالة مبدأ  يتحقق حتى التعليمية

 .والدولي المحلى العمل سوق متطلبات  أمام الوقوف

 -لالمتحانات: والمنظمة    القواعد العامةأوال:  

  -:شروط دخول االمتحان  -1

ن مجموع درجات اعمال  م %  60نسبة    ىوله علالنهائي للمقرر حص  ول الطالب االمتحانخيشترط لد -

التمريضيةفي    السنة المقررات  المقرر  جميع  هذا  في  يصبويعتبر راسب  باقي لالعادة دراسة و  ح 

التعليم والطالب  وامتحانا لجنة شئون  موفقة  المختلفة و  االقسام  مجالس  موافقة  علي  بناء  ثم   وذلك 

 .موافقه مجلس الكليه

و في حاله    لنظرية والعمليةفي الدروس ا  %75تكون نسبة الحضور في المواد التمريضية ال تقل عن   -

يعتبر   و  االمتحان  من دخول  الطالب  يحرم  النسبه  هذه  تحقيق  يعيد المقرر دراسه و عدم  و  راسبا 

 .امتحان اال اذا تقدم بعذر يقبله مجلس القسم ثم لجنه شئون التعليم و الطالب ثم مجلس الكليه

مقرر وتقدم بعذر قهري يقبله مجلس الكلية  - النهائي ألي  االمتحان  الطالب عن دخول  تغيب  إذا 

بتقديره في هذا المقرر كامال، و يدخل ضمن يسمح له بدخول االمتحان مرة أخري مع االحتفاظ  

 حساب المتوسط العام له .

الطالب فى االمتحان التحريري أو العملي لمقرر بدون عذر قهرى ال ترصد له درجة األعمال  - تغيب  إذا 

 الفصلية أو التدريبات العملية ويعد راسباً فى هذا المقرر.

 

 

 

https://arblog.qorrectassess.com/teaching-skills-via-qorrect-assessment-system/
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 الجامعية:النسبة المئوية المقابلة للتقديرات 

 %29.9  -ضعيف جداً                       صفر -

 %\59.9 -%  30ضعيف                               -

 %  64.9 -%  60مقبول                             -

 %  74.9 -%  65جيد                                 -

 %  84.9 -%  75جيد جدا                           -

 %  فاكثر85                 ممتاز             -

 -بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة:

 الحرمان من االمتحان النهائي:

يحرم الطالب من دخول االمتحانات النهائيه لجميع المقررات التى قام بتسجيلها فى المستوى الدراسي   -

يقبله مجلس   % من عدد ساعات المقرر متصلة أو متفرقة بغير عذر25إذا تغيب عن الدراسة بنسبة  

" )راسب( وال يوجه له إنذار أكاديمي فى ذلك الفصل وإذا قبل مجلس الكلية Fالكلية، ويرصد له "

 ".Wعذر الطالب فيعتبر منسحباً من الفصل ويرصد له الرمز "

يحرم الطالب من دخول االمتحان العملي ما لم يستكمل الحد األدنى للنجاح فى درجات اعمال السنة  -

من  60) التدريب اإلكلينيكي/العملي( فى المقررات العملية وعليه إعادة المقرر %  مجموع درجات 

 دراسة وامتحاناً.
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 :تقدر الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على النحو التالى

 التقدير الدرجـة بالنسبة المئوية   عدد النقاط الرمـز

A+ 4.00  100%الى  95من  % 

 %  95%الى  أقل من 90من  A 3.7 ممتاز

A- 3.4  90% ألقل من 85من% 

B+ 3  85% ألقل من 80من% 

 جيد جداً 

B 2.7  80% ألقل من 75من% 

C+ 2.3  75% ألقل من 70من% 

 جيد

C 2  70% ألقل من 65من% 

D 1.6  مقبول %65% ألقل من 60من 

F 0.00 --- راسب 

(W) 0.00 ---- منسحب 

Barred (Ba) 0.00 ---- محروم 

 

 : ضوابط عقد االمتحانات

I- ضوابط عقد االمتحانات الشفهيه  : 

 تشكيل لجان االمتحانات الشفهية بمااليقل عن اثنان من اعضاء هيئة التدريس في كل لجنة . .1

المتنوعة .2 االسئلة  تشمل  كروت  عمل  تكون    يتم   ، تم دراسته  الذي  لجان للمنهج  لجميع  موحدة 

 الشفهي ومطبوعة بطباعة الكترونية واضحة.
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 طالب لكل لجنة .  15يقسم الطالب علي عدد اللجان بما اليتعدي   .3

وكذلك عن اعضاء هيئة التدريس لتوزيع    البيتم عمل قرعة بمحضر بحضور مندوبين عن الط .4

   نمندوبيالمن   توقيعهبعد علي اللجان وتسجيل نتيجة التوزيع في المحضر    البالط

 دقيقة للطالب يتم ضبطه بساعة ايقاف .  15يحدد زمن موحد لالختبار بمايعادل  .5

نظام موحد لعدد الكروت المطلوبة من الطالب االجابة عليها وكذلك وضع قواعد موحدة  .6 وضع 

 لتغيير االسئلة اذا طلب الطالب ذلك ومرد ذلك علي الدرجة .

 نفصل ثم يحسب متوسط درجتي اعضاءاللجنة لكل طالب .ي كشف م فيضع كل ممتحن درجته   .7

II- ختبارات االكلينكية ضوابط عقد اال  : 

 اجراء االختبارات العملية بنظام االختبارات اإلكلينيكية الموضوعية المنظمة .1

 (Objective Structured Clinical Examination OSCE   ) لضمان العدالة والموضوعية

 قياس االمكانات المهارية للطالب .والدقة والشفافية في 

بوضع درجة الطالب  .2 منهم  كال  يقوم  التدريس  هيئة  من  من عضوين  امتحانية  لجنة  كل  تشكل 

 حسب تقييمه ثم يؤخذ المتوسط ويرصد للطالب .  

 طالب لكل لجنة .  15يقسم الطالب علي عدد اللجان بما اليتعدي   .3

ذلك عن اعضاء هيئة التدريس لتوزيع وك  البقرعة بحضور مندوبين عن الطمحضر يتم عمل   .4

   بعد توقيعه.  علي اللجان وتسجيل نتيجة التوزيع في المحضر  البالط

 يحدد زمن موحد لالختبار  للطالب يلتزم به جميع الطالب و يتم ضبطه بساعة ايقاف . .5


