
  مراجعة وتحدیث اللوائح والقوانین:المجال األول 

  تبنى الكلیة سیاسة واضحة لتقویم أداء الطالب في ضوء اللوائح والقوانین  المنظمة: المعیار األول 

المؤشر
  

  الترجمة إلى مخرج مقاس  االجراءات  الممارسات

)١
-١

-١
 (

تتــوفر لــدى الكلیــة القــوانین واللــوائح المنظمــة لعملیــة 
التقویم

  

ــی -١ ــوائح لجمیــع المعنی ــوانین والل ــدریس، ( نتــوفر نســخًا مــن الق ــة الت اعضــاء هیئ
  بعملیة الكلیة التقویم ) الخ....العاملین، الطالب، 

  .تطبع الكلیة عدد كاف من القوانین واللوائح -
تـــوزع النســـخ علــــي العمیـــد والــــوكالء والمـــدیر العــــام  -

 .ورؤساء الكنتروالت وشئون الطالب

 .من النسخ في كل قسم علمي بهاتضع الكلیة عدد  -

  .تضع الكلیة ملحق القوانین واللوائح بدلیل الطالب -

توجـــد نســـخًا مـــن القـــوانین واللـــوائح النظمـــة 
لعملیــة التقــویم لــدى كــل مــن مكتــب العمیــد 

  .الكلیة وشئون الطالب لووكی

الخاصـة تضع الكلیة نسخًا إلكترونیة لهذه القوانین واللوائح على قواعد البیانـات -٢
  .بها

 .تعد الكلیة نسخة رقمیة من القوانین واللوائح -

تضع الكلیة نسخ من القوانین واللوائح علي أجهزة  -
 .الكمبیوتر بالكلیة لتسهیل االطالع علیها

تحدد الكلیة موقع محدد علي جمیع أجهزتها لتخزین  -
 .القوانین واللوائح 

یعلن عن مكان تخزین القوانین واللوائح الموحد علي  -
  .جمیع أجهزة الكلیة

توجـد نسـخًا الكترونیــة مـن القـوانین واللــوائح 
المنظمــــــة لعملیــــــة التقــــــویم علــــــى الموقـــــــع 

  .االلكتروني للكلیة بصورة متاحة



  .تنشر الكلیة اللوائح والقوانین المنظمة لعملیة التقویم على موقعها اإللكتروني -٣

  .تعد الكلیة نسخة رقمیة من القوانین واللوائح -
الكلیـــة النســـخة الرقمیــة للقـــائمین علـــي الموقـــع توجــه  -

 .اإللیكتروني الخاص بها

ــوائح بطریقــة واضــحة  - ــوانین والل توضــع وصــالت  الق
 .في الموقع

یـــتم التنویـــه واإلعـــالن عـــن وصـــلة القـــوانین واللـــوائح  -
  .للطالب والعاملین بالكلیة

توجـــد لــــوائح وقــــوانین المنظمــــة لعملیــــة التقــــویم 
  .رونيعلى موقع الكلیة اإللكت

)١
-١

-٢
 (

وجــــود خطــــة 
واضحة لعملیة التقویم

  

  .لوضع الخطة نتناقش الكلیة القوانین واللوائح باشتراك المعنیی - ١

تعلن الكلیة عن موعد ومكان اجتماع لمناقشة  -
القوانین واللوائح المنظمة لعملیة التقویم للعاملین بها 

  .وتدعو عدد من الطالب
مناقشتها  تناقش امقترحات وتسجل المالحظات وتتم -

  .والخروج باتفاق بشأن كل مالحظة أو اقتراح

 ةتوجد خطة واضحة ومعتمد 
لتقویم أداء الطالب تتضمن 

القوانین واللوائح بعد مناقشتها 
  .من اعضاء مجلس الكلیة 



  تضع الكلیة خطة للتقویم وتراجعها من قبل مجموعة من المحكمین - ٢

یتم عمل ورش عمل العضاء الفریق للوصـول لبنـود  -
  .خطة التقویم بالكلیة

 .یتم تحدید شكل أولي لخطة التقویم بالكلیة -

ـــل الشـــكل  - ـــي تحوی ـــق عمـــل للعمـــل عل ـــتم عمـــل فری ی
  .األولي إلي الخطة المقترحة للتقویم بالكلیة

تســـتعلم الكلیـــة عـــن أهـــم وأفضـــل المتخصصـــین فـــي  -
  .مجال التقویم محلیا وعالمیا

ـــین األســـماء  - ـــة مجموعـــة محكمـــین مـــن ب تحـــدد الكلی
 .ي تم االستعالم عنهاالت

 .تعرض الخطة المقترحة علي مجموعة المحكمین -

ــــــة بعمــــــل قائمــــــة بتعــــــدیالت المحكمــــــین  - تقــــــوم الكلی
  .المقترحة علي خطة التقویم

  توجد خطة التقویم في أقسام
 .الكلیة

  

  . الخطة معتمدة من مجلس الكلیة - ٣
  .عرض الخطة علي أعضاء مجلس الكلیة -
 .وتعدیل الالزممناقشة مجلس الكلیة للخطة  -

  .اعتماد مجلس الكلیة للخطة -

  توجد خطة التقویم على معتمدة
  من مجلس الكلیة

  .اعالم جمیع أقسام الكلیة بخطة التقویم - ٤

  .طباعة خطة الكلیة بعدد مناسب -
 .توزیع الخطة بأكثر من نسخة علي األقسام العلمیة -

االعـــــالن عـــــن مكـــــان وضـــــع الخطـــــة فـــــي االقســـــام  -
  .العلمیة

لجمیع اقسام الكلیة  یوجد اعالم
بخطة التقویم من خالل رؤساء 

  األقسام



  .تعلن خطة التقویم على موقع الكلیة االلیكتروني - ٥

  تعد الكلیة نسخة رقمیة من خطة التقویم -
توجــه الكلیـــة النســـخة الرقمیــة للقـــائمین علـــي الموقـــع  -

 .اإللیكتروني الخاص بها

 .توضع وصالت  خطة التقویم  في الموقع -

التنویه واإلعالن عـن وصـلة خطـة التقـویم املـین یتم  -
  .بالكلیة

  توجد خطة التقویم على موقع
  .الكلیة االلكتروني

  



  .حرص الكلیة على تحدیث اللوائح والقواعد الخاصة في ضوء المستجدات المحلیة والعالمیة: المعیار الثاني

المؤشر
  

  الممارسات بالتقویم
    

)١
-٢

-١
 (

توفر الكلیة اللوائح 
والقوانین الجدیدة في مجال التقویم

  

تشكل الكلیة لجنة لتحدیث اللوائح والقواعد الجدیدة فى  - ١
  .مجال التقویم

  .تكون الكلیة لجنة لتحدیث لوائح وقواعد التقویم بھا -
ل  - تقوم اللجنة بالبحث علي شبكة المعلومات العالمیة علي ك

 .ما ھو جدید في مجال التقویم
لة  - ة بمراس وم اللجن ة تق اظرة المحلی د المن ات والمعاھ الكلی

  .واألجنبیة للحصول علي لوائحھا الخاصة بالتقویم

  توجد لجنة مشكلة من بعض اعضاء هیئة
التدریس   لتحدیث اللوائح والقواعد الجدیدة فى 

مجال التقویم باالستعانة بما تم في الكلیات 
  .المناظرة

ومراجعـــه التعــاون مــع الكلیــات المنــاظرة فــي تحــدیث   - ٢
  .اللوائح والقواعد الجدیدة فى مجال التقویم

  .تصنف اللجنة اللوائح الجدیدة التي حصلت علیھا -
ي  - دة الت وائح الجدی ھ الل ة لمناقش فة دوری ة بص ع اللجن تجتم

 .حصلت علیھا
ن  - ة م ر الحدیث ود والعناص ة البن ة بمجموع ة قائم د اللجن تع

  .اللوائح الجدیدة التي حصلت علیھا

  

ما یتناسب من اللوائح والقـوانین واعتمادهـا مـن اختیار  - ٣
  .المجالس المعنیة

ي  - دة الت ر الجدی ود والعناص ة البن ة مجموع درس اللجن ت
  .أعدتھا

ة  - ات والالئحة التنفیذی ترجع اللجنة إلي قانون تنظیم الجامع
 .لھ لمعرفة البنود والقواعد المناسبة للكلیة

دة - وانین الجدی وائح والق ن الل ع  تحدد مجموعة م یة م متماش
  .قانون تنظیم الجامعات

  تعتمد الكلیة ما یتناسب من اللوائح والقوانین من
 .مجلس االقسام ومن مجلس الكلیة 

  

تحـدیث قواعــد البیانـات فــى ضـوء مــا تـم اعتمــاده مــن   - ٤
  . مستجدات

 .تكون اللجنة فریق تقني لعمل قاعدة بیانات  -
ي  - دة ف وانین الجدی وائح والق ویم تصنف اللجنة الل ال التق مج

  .بشكل مناسب
وانین  - وائح والق ن الل ة م ل إلی ا تتوص ل م ة ك ھ اللجن توج

 .الجدیدة في مجال التقویم
ي  - دة إل وانین الجدی وائح والق ال الل ي بإدخ ق التقن وم الفری یق

  .قاعدة البیانات بشكل منظم ودقیق

 توجد لجنة مشكلة من األعضاء لعمل قاعدة بیانات -
نیف  - ة لتص د لجن وائتوج ال الل ي مج دة ف وانین الجدی ح والق

  .التقویم بشكل مناسب
ة  - ة اللجن ال التقویمیتم توجیھ كل ماتتو صل الی ى مج الى ف

 الجھات المختصة
  یتم ادخال قواعد البیانات بشكل منتظم -



  إعالن التعدیالت على الموقع - ٥
  .اإللكتروني الخاص بالكلیة وداخل الكلیة 

  .تعد الكلیة نسخة رقمیة من التعدیالت -
ع  - ي الموق ائمین عل ة للق خة الرقمی ة النس ھ الكلی توج

 .اإللیكتروني الخاص بھا
 .توضع وصالت  للتعدیالت بطریقة واضحة في الموقع -
الب  - دیالت  للط لة التع ن وص الن ع ھ واإلع تم التنوی ی

  والعاملین بالكلیة

ع  - ى موق دة عل توجد المستجدات من اللوائح والقوانین الجدی
  .الكلیة االلكتروني

)١
-٢

-٢
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تنمى الكلیة كفاءة المعنیـین فـي 
تنفیــــذ اللــــوائح والقواعــــد الجدیــــدة ومتابعــــة 

تطبیقها
  

ـــا  - ١ ـــذ م ـــة تنفی ـــدوات وورش عمـــل لمناقشـــة كیفی ـــد ن عق
  .استجد من  لوائح

ان  - د ومك تعلن الكلیة بوسائل االعالن الخاصة بھا عن موع
  .ورشة عمل لمناقشة تطبیق اللوائح الجدیدة

ي - رة ف حاب الخب وة اص ة  دع ات اإلدارة التربوی عملی
 .والتقویم

 .مناقشة الموضوع داخل الورشة  -
ا  - ق بم ة للتطبی راءات القابل ن االج ة م روج بمجموع الخ

  .یناسب ظروف الكلیة

  وجود الوثائق المتعلقة بالندوات وورش العمل
 .التى تم عقدها 

  

وضـع نظـام لمتابعـة تطبیــق اللـوائح والقواعـد واإلعــالن  - ٢
  .عنها

دیر تكون  - ة وم الء الكلی د ووك ن العمی ة مشكلة م الكلیة لجن
 .وحدة تطویر نظم التقویم

  .تحدد مھام واختصاصات اللجنة -
 . تعرض اللجنة علي مجلس الكلیة -
  .اعتماد اللجنة من مجلس الكلیة -

ــوائح والقواعــد  ــة مشــكلة لمتابعــة تطبیــق الل وجــود لجن
  .الجدیدة 

  



  لدى الكلیة یلتزم به القائمون على عملیة التقویمتوفیر میثاق أخالقي : المعیار الثالث 
المؤشر

  

 الممارسات
    

)١
-٣

-١
 (

وجـــود قواعـــد أخالقیـــة واضـــحة ومعلنـــة ویـــتم 
متابعتها 

  

عقد ورش عمل مع ممثلـین مـن االطـراف المعنیـة  -١
  .لوضع المیثاق االخالقي

ان  - د ومك تعلن الكلیة بوسائل االعالن الخاصة بھا عن موع
  .المیثاق االخالقيورشة عمل لمناقشة 

ة  - ات اإلدارة التربوی ي عملی رة ف حاب الخب وة اص دع
 .والتقویم

 .مناقشة الموضوع داخل الورشة  -
  .الخروج بمجموعة القواعد االخالقیة لعملیة التقویم بالكلیة -

  وجود میثاق أخالقي منبثق من ورش عمل مع
ممثلین من األطراف المعنیة بعملیة التقویم 

لجنة ( ریس لاللتزام به من أعضاء هیئة التد
 ).من أعضاء هیئة التدریس 

  

تشكیل لجنة مـن أعضـاء هیئـة التـدریس لصـیاغة  - ٢
  .القواعد األخالقیة الواجب االلتزام بها 

  .تشكل لجنة منتقاة من السادة أعضاء ھیئة التدریس -
تقوم اللجنة بصیاغة مجموعة المبادئ والقیم األخالقیة التي  -

 .القائمین بعملیة التقویمیجب ان یلتزم بھا 
عمل قائمة المبادئ والقیم األخالقیة التي یجب ان یلتزم بھا  -

 .القائمین بعملیة التقویم
عمل قائمة المبادئ والقیم األخالقیة التي یجب ان یلتزم بھا  -

 .الطالب في عملیة التقویم
ة  - س الكلی ي مجل ة وعرضھم عل ن اللجن ائمتین م اد الق اعتم

  .العتمادھم

  وجود لجنة مشكلة من اعضاء هیئة التدریس
 لصیاغة القواعد االخالقیة الواجب االلتزام 

  



إعـــــالن المیثـــــاق االخالقـــــي مـــــن خـــــالل النـــــدوات  -٣
ــــل  ــــي لك ــــع االلیكترون والمطبوعــــات والملصــــقات والموق

  .االطراف المعنیة بعملیة التقویم 

ة  - د األخالقی ن القواع الن ع املة لإلع ة ش ة خط ع الكلی تض
 .لعملیة التقویم بالكلیة

د  - ة عن القواع ین بالكلی تصدر الكلیة نشرات دوریة لإلداری
 .األخالقیة لعملیة التقویم بالكلیة

تعقد الكلیة اجتماعات دوریة ألعضاء لجنة سیر االمتحانات  -
ة  ة لعملی د األخالقی رح القواع روالت وط اء الكنت وأعض

وع ن موض وع م بة كموض رق مناس ة بط ویم بالكلی ات التق
  .التقویم وبشكل مناسب

م  - تنشر القواعد األخالقیة لعملیة التقویم بالكلیة داخل كل قس
 .علمي بالكلیة

ات  - ي لوح ة عل ویم بالكلی تنشر القواعد األخالقیة لعملیة التق
 .كبیرة وفي أماكن واضحة داخل الكلیة

ل  - ي دلی ة ف ویم بالكلی تنشر عن القواعد األخالقیة لعملیة التق
 .في كل طبعة الطالب وتحدث

ین  - ور والمعنی اء األم ة ألولی رات دوری ة نش در الكلی تص
  .باألمر توضح القواعد األخالقیة لعملیة التقویم بالكلیة

  توفر المطبوعات والملصقات الخاصة المیثاق
االخالقى المعلنة داخل الكلیة  وعلى الموقع 

 .االلكترونى للكلیة 
  

بالقواعــــد وضــــع نظــــام لمتابعــــة وضــــمان االلتــــزام  -٤
  .األخالقیة لعملیة التقویم

ة  - د األخالقی ذ القواع ة تنفی ا لمتابع ة علی ة لجن كل الكلی تش
  .لعملیات التقویم

 .تقوم اللجنة بمتاعة سیر عملیة التقویم علي مدار العام -
 .رصد معوقات تطبیق المبادئ األخالقیة -
 .تحلیل المعوقات والتوصل لحلول للتغلب علیھا -
ة  - دوات دوری ل ن ویم عم ة التق ائمین بعملی ل للق وورش عم

ة  ادئ األخالقی ق المب ات تطبی ي معوق ب عل ة التغل لمحاول
 .للتقویم

فافیة  - دي ش ي م تھم ف ة للطالب ومناقش ابالت دوری عمل مق
 .وعدالة التقویم

 .عمل صندوق شكاوي وتفعیل استخدامھ -
  .عمل برید الكتروني واإلعالن عنھ لتلقي شكاوي التقویم -

بعـــــــة وضـــــــمان االلتـــــــزام بالقواعـــــــد وجــــــود آلیـــــــة لمتا
  .االخالقیة لعملیة التقویم 

  



  إدارة عملیة التقویم: المجال الثاني 

  وجود قواعد واضحة لدي الكلیة إلدارة عملیة سیر االمتحانات: المعیار األول 

المؤشر
  

  الممارسات
    

)٢
-١

-١
 (

وجود نظام یتسم بالوضوح والدقة والشمول لخطة سیر االمتحانات 
بالكلیة

.  

عمیـد (تشكیل لجنة ممثلة مـن إدارة الكلیـة  - ١
ومن رؤساء ) الكلیة ووكیل شئون الطالب 

ـــي  ـــات لإلشـــراف الكامـــل عل لجـــان االمتحان
  .االمتحانات والتقویم

من عمید الكلیة،ووكیل الكلیة  ممثلة لجنة مقترحه اعداد -١
  لشئون التعلیم والطالب وروؤساء الكنتروالت 

  الكلیة على اعضاء هذه اللجنه اخذ موافقة مجلس -٢

التحدید الواضح لمهام اللجنة بصفة عامة ومهمة كل  -٣
  عضو فیهابصفة خاصة

  تشكیل لجان المراقبة واإلشراف -٤

  مذكرة اخذت موافقة من مجلس الكلیة بالتشكیل
المسئول عن االشراف الكامل على لجان 

االمتحانات بحیث یتم اعالنها لدى اعضاء هیئة 
 .المسئولین وادراة شئون الطالب  التدریس

  

وجــــود قواعـــــد واضــــحة الختیـــــار رؤســـــاء  - ٢
  .الكنتروالت واعضاء الكنترول

 تشكیل لجنة علیا الختیار رؤساء الكنتروالت -١

  تشكیل لجنة علیا الختیار أعضاء الكنترول - ٢
  عقد اجتماع من قبل عمید كل كلیة مع اعضاء

 هیئة التدریس بمختلف درجاتهم العلمیة على ان
یكون ذلك معلنًا للجمیع من خالل كشوف توقیع 
بحیث یناقش خالل هذا االجتماع وضع قواعد 

محددة الختیار رؤساء واعضاء الكنترول وان یكون 
ذلك مثبتًا فى مذكرة تاخذ موافقة من مجالس 

  .االقسام ومجلس الكلیة 



تشــــكیل لجنــــة ممثلــــة مــــن مــــدیر شــــئون   - ٣
الطــالب والمســئولین معــه إلعــداد القاعــات 

  .والملصقات الخاصة بعملیة التقویم

اعداد لجنة من اإلداریین ممثلة من مدیر شئون  -١
  الطالب والقائمین معه

تقــوم اللجنـــة بمتاعــة ســـیر عملیـــة التقــویم علـــي مـــدار  -٢
 .العام

لإلداریین تعقد الكلیة مجموعة من ورش العمل  -٣
المشاركین فى عملیة التقویم لشرح القواعد المنظمة 

  لسیر األمتحانات

عقــــد اجتمــــاع مــــن قبــــل عمیــــد الكلیــــة مــــع مــــدیر شــــئون 
الطالب والمدیر االدارى بالكلبة لشـئون التعلـیم والطـالب 
وذلك لتوزیع المهام المتعلقة باعداد القاعات والملصـقات 

ة وعلـى ان یأخـذ ذلـك على الموظفین وفقًا  للفرق الدراسی
موافقـــــة مـــــن وكیـــــل الكلیـــــة لشـــــئون التعلـــــیم والطـــــالب او 
عمیــدها بحیــث یــتم اعــالم المعنییــین مــن خــالل توقیعــات 

  .حیة 

)٢
-١

-٢
 (

وجود نظام لمتابعة تنفیذ خطة سیر االمتحانات 
  

اختیــار األعضــاء المســئولین عــن المتابعــة  -١
ــد مهــامهم  ــل الكلیــة ( وتحدی ــد الكلیــة ، وكی عمی

  ).لشئون الطالب واألساتذة

تعلــن الكلیـــة عـــن معـــاییر وقواعــد اختیـــار الكـــوادر الالزمـــة  -١
  .للقیام بمسئولیة متابعة سیر األمتحانات

تقوم اللجنه الممثلة من مدیر شئون ا لطالب بتحدید  -٢
األعضاء المشاركین فى عملیة سیر األمتحانات وفقا 

  للقواعد التى تم تحدیدها

 وكالء الكلیة بحیث  یوجد تشكیل من قبل احد
یكون مسئوًال عن متابعة اللجان االمتحانیة فى 
ایام محددة اثناء االمتحانات وان یكون معلنًا 

 .للمالحظین والكنترول والطالب 
  

تحدید قواعد لمكافأة التمیز وعقوبة التقصیر  -٢
  .من لجنة المتابعة والتقویم

والالئحـــة ترجـــع اللجنـــة إلـــي قـــانون تنظـــیم الجامعـــات  .١
 .التنفیذیة له لمعرفة البنود والقواعد المناسبة للكلیة

تحدد مجموعة من اللـوائح والقـوانین الجدیـدة متماشـیة  .٢
 .مع قانون تنظیم الجامعات

تضع الكلیة مجموعه من القواعد والمعاییر التى تحدد فى  -٣
  ضوئها مكافأت اإلجادة وعقوبة التقصیر

طـــالب بتحدیـــد المكافـــأت یخـــتص مجلـــس شـــئون التعلـــیم وال -٤
  .وعقوبة التقصیر فى ضوء اللوائح المعمول بها فى الكلیة

  یوجد دلیل لعضو هیئة التدریس وآخر
للمالحظین بالقواعد الخاصة بمكافآت التمیز 

وكذلك عقوبات التقصیر من قبل لجنة المتابعة 
 .والتقویم 

  



ــــي  -٣ عــــرض إجــــراءات الخطــــة المقترحــــة عل
للتأكد من تكاملها واتساقها مجموعة من الخبراء 

  .مع منظومة سیر االمتحانات وقابلیتها للتنفیذ

تعقــــــد الكلیــــــة ورش عمــــــل لكــــــل مــــــن اعضــــــاء هیئــــــة  -١
التــدریس والهیئــة المعاونــة واإلداریــین لمناقشــة الخطــة 

 المقترحه لعملیة التقویم

تســـتعلم الكلیـــة عــــن أهـــم وأفضــــل المتخصصـــین فــــي  -٢
  .مجال التقویم محلیا وعالمیا

الكلیة مجموعة محكمین من بـین األسـماء التـي تحدد  -٣
 .تم االستعالم عنها

عــرض الخطــة المقترحـــه علــى مجموعـــه مــن الخبـــراء  -٤
 والمتخصصین إلبداء ارائهم

عــــرض الخطــــة فــــى صــــورتها انهائیــــة علــــى مجلــــس  -٥
  .الكلیة للموافقة علیها وابداء اى تعدیالت مقترحه

مـن توجد خطة حظیت بنسبة اتفاق عالیـة فـى كـل بنودهـا 
ـــدها بموافقـــة مجلـــس  ـــل مجموعـــة مـــن الخبـــراء تـــم تحدی قب

  .الكلیة 

)٢
-١

-٣
 (

اإلعــــــالن عــــــن قواعــــــد إدارة 
االمتحانـــات وإجـــراءات تنفیـــذ خطـــة ســـیر 

االمتحانات
  

إعــداد دلیــل یتضــمن قواعــد إدارة االمتحانــات  - ١
جراءات تنفیذ خطة سیر االمتحانات  ٕ   .وا

النهائیـة یتم تشكیل فریق عمل مهمته تحویل المسودة  -١
إلـــي دلیـــل یتضــــمن القواعـــد ادارة وســـیر األمتحانــــات 

 .بالكلیة

 .األتفاق على الصورة النهائیة للدلیل تمهیدا لطباعته -٢

 .تطبع الكلیة عدد كاف من هذا الدلیل -٣

 .ضع الكلیة عدد من النسخ في كل قسم علمي بهات -٤

  .تضع الكلیة ملحق القوانین واللوائح بدلیل الطالب -٥

 قواعد ادارة االمتحانات  یوجد دلیل یتضمن
واجراءات تنفیذها لدى وكیل الكلیة لشئون التعلیم 

 .والطالب وادارة شئون الطالب 
  



  .تسلیم المعنیین نسخًا من هذا الدلیل  - ٢

  
توزع النسخ علي العمید والوكالء والمدیر العام  -١

 .ورؤساء الكنتروالت وشئون الطالب

 .تعد الكلیة نسخة رقمیة من الدلیل -٢

الكلیة نسخ من القوانین واللوائح علي أجهزة تضع  -٣
  .الكمبیوتر بالكلیة لتسهیل االطالع علیها

ترسل الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقع  -٤
 .اإللیكتروني الخاص بها

توضع وصالت  القوانین واللوائح بطریقة واضحة في  -٥
 .الموقع

یتم التنویه واإلعالن عن وصلة القوانین واللوائح  -٦
  .الب والعاملین بالكلیةللط

  یوجد كشوف توقیع من جانب الموظفین لشئون
الطالب والطالب انفسهم واعضاء هیئة التدریس 

 .بتسلم نسخ من هذا الدلیل
  

اعــــالن الــــدلیل علـــــي الموقــــع اإللكترونـــــي  - ٧
  .للكلیة

للقائمین علي  من الدلیل ترسل الكلیة النسخة الرقمیة -١
 .الموقع اإللیكتروني الخاص بها

بطریقة واضحة في  للوصول للدلیلتوضع وصالت   -٢
  الموقع

.  
  واالعالن على الموقع االلكترونى

عقـــــــد ورش عمـــــــل خاصـــــــة بقواعـــــــد إدارة  - ٣
  االمتحانات

قواعد ادارة اعداد ندوات وورش عمل للتدریب على  -١
 االمتحانات

  اعداد فریق من المختصین للتدریب وادارة تلك الورش -٢

علــــــى قواعـــــــد ادارة  توجــــــد نــــــدوات وورش عمـــــــل للتــــــدریب
  االمتحانات

  یوجد فریق من المختصین للتدریب وادارة الورش

  
  



  
 وضع معاییر واضحة الختیار األعضاء القائمین علي عملیة االمتحانات وتحدید مسئولیاتهم: المعیار الثاني

المؤشر
  

  الممارسات
    

)٢
-٢

-١
 (

إعداد معاییر اختیار رؤساء وأعضاء 
الكنتروالت واللجان والمالحظین 

  

ـــار رؤســـاء وأعضـــاء  -١ وضـــع معـــاییر الختی
الكنتـــــــروالت ولجـــــــان ســـــــیر االمتحانـــــــات 

  .والمالحظین 

تخـــتص لجنـــة شـــئون التعلـــیم والطـــالب  بتحدیـــد المعــــاییر  .١
  .الواجب توافرها فى رؤوساء الكنتروالت

تنظیم الجامعات والالئحة التنفیذیـة ترجع اللجنة إلي قانون  .٢
 .له لمعرفة البنود والقواعد إلختیار رؤوساء الكنتروالت

تحـــدد مجموعـــة مـــن القواعـــد الجدیـــدة متماشـــیة مـــع قـــانون  .٣
 .تنظیم الجامعات

تضع الكلیة مجموعه من القواعد والمعاییر التى تحدد فى  .٤
ضوئها مكافأت اإلجادة وعقوبة التقصیر إلعضاء رؤوساء 

  نتروالتالك
تخـــتص لجنــــة شـــئون التعلــــیم والطـــالب بتحدیــــد المكافــــآت  .٥

  .وعقوبة التقصیر في ضوء اللوائح المعمول بها فى الكلیة

  یوجد كتیب یتضمن معاییر واضحة ومعلنة
لتوزیع المسئولیات والمهام لرؤساء واعضاء 

الكنتروالت واللجان ومعلن على موقع الجامعة 
. 

  



  .وموضوعیةتطبیق هذه المعاییر بدقة  - ٢

یجتمـــع وكیـــل الكلیـــة ورؤســـاء اللجـــان والمالحظـــین  -١
عالمهم بهذه القواعد ٕ  .وا

تقــوم اللجنــة الممثلــة مــن مــدیر الكلیــة ومــدیر شــئون  -٢
الطـــالب بمتابعـــة وتقیـــیم األعضـــاء المشـــاركین فـــي 
عملیـــــة ســـــیر االمتحانـــــات وفقـــــًا للقواعـــــد التـــــي تـــــم 

 .تحدیدها

لرؤســــاء یرفــــع مــــدیر الكلیــــة تقریــــر متضــــمنًا تقییمــــا  - ٣
  .اللجان والمالحظین لوكیل الكلیة إلتخاذ الالزم

  یوجــد اجتماعــات دوریــة للوكیــل ورؤســاء الكنتــروالت
  والمالحظین واعالمهم بالقواعد 

  توجـــد لجنـــة ممثلـــة مـــن مـــدیر الكلیـــة ومـــدیر شــــئون
الطــــالب لمتابعــــة وتقیــــیم األعضــــاء المشــــاركین فــــي 
عملیـــــة ســــــیر االمتحانــــــات وفقــــــًا للقواعــــــد التــــــي تــــــم 

 تحدیدها

  یوجد تقاریر من مدیر الكلیة متضمنه تقییما لرؤساء
  اللجان والمالحظین لوكیل الكلیة إلتخاذ الالزم

ــى    - ٣ ــز عل ــاییر دون تمیی ــع المع ــق جمی تطب
  .جمیع العاملین 

تختص لجنة شئون التعلیم والطالب بتحدید األعضاء  -١
تم المشاركین فى عملیة سیر األمتحانات وفقا للقواعد التى 

  تحدیدها

یجتمع وكیل الكلیة باعضاء ورؤوساء الكنتروالت واعالمهم  ٢
  بهذه القواعد

تختص لجنة شئون التعلیم والطالب  بمتابعة وتقیـیم رؤوسـاء  ٣
  .الكنتروالت

یرفـع وكیــل الكلیــة تقریــر متضـمنا تقییمــا لرؤوســاء الكنتــروالت  ٤
  لعمید الكلیة إلتخاذ الالزم

  المشاركین فى عملیة سیر لألعضاء یوجد تحدید
 األمتحانات وفقا للقواعد التى تم تحدیدها

  بین وكیل الكلیة اجتماعات دوریة محاضر یوجد
  باعضاء ورؤوساء الكنتروالت واعالمهم بهذه القواعد

   توجد متابعة وتقییم من لجنة شئون التعلیم
 والطالب لرؤساء الكنتروالت 

  تقییما لرؤساء یوجد تقاریر من وكیل الكلیة متضمنا
  الكنتروالت مرفوعة لعنید الكلیة التخاذ الالزم



توجــــد معـــــاییر واضــــحة ومعلنـــــة لتوزیـــــع  - ٤
المســــئولیات والمهــــام لرؤســــاء واعضــــاء 

  .الكنتروالت واللجان

تخـــتص لجنـــة شـــئون التعلـــیم والطـــالب  بتحدیـــد المعــــاییر  .٦
  .الواجب توافرها فى رؤوساء الكنتروالت

تنظیم الجامعات والالئحة التنفیذیـة ترجع اللجنة إلي قانون  .٧
 .له لمعرفة البنود والقواعد إلختیار رؤوساء الكنتروالت

تحـــدد مجموعـــة مـــن القواعـــد الجدیـــدة متماشـــیة مـــع قـــانون  .٨
 .تنظیم الجامعات

تضع الكلیة مجموعه من القواعد والمعاییر التى تحدد فى  .٩
ضوئها مكافأت اإلجادة وعقوبة التقصیر إلعضاء رؤوساء 

  نتروالتالك
  

  توجد خطة سیر وسجالت لمتابعة تنفیذ
 .بمسئولیات المختلفة

  

ــة - ٥  المســئولیات لتنفیــذ  توجــد مراجعــة دوری
القـــائمین د افــر االوالمهــام المنـــوط بهــا كـــل 

  .لكلیةفى ابعملیة التقویم 

تشــكل لجنــة مــن عمیــد الكلیــة ووكیــل الكلیــة لشــئون  -١
والمختصــــین فـــى مجـــال التقــــویم التعلـــیم والطـــالب  

لمراجعة تنفیذ المسـئولیات والمهـام  المنـوط بهـا كـل 
  االفرادا القائمین بعملیة التقویم فى الكلیة

توجد لجنة مشـكلة مـن عمیـد الكلیـة ووكیـل الكلیـة لشـئون 
التعلیم والطالب  والمختصین فى مجال التقـویم لمراجعـة 
تنفیـــــذ المســـــئولیات والمهـــــام  المنـــــوط بهـــــا كـــــل االفـــــرادا 

  التقویم فى الكلیة القائمین بعملیة

ـــن  - ٦ ـــاییر تعل ـــع المع ـــى الموق  اإللكترونـــيعل
  .للمؤسسة

ترسل الكلیة النسخة الرقمیة  من المعاییر للقائمین  -١
 .علي الموقع اإللیكتروني الخاص بها

  توضع وصالت  المعاییر بطریقة واضحة في الموقع

توجد نسخ منشـورة مـن المعـاییر علـى الموقـع االلكترونـى 
  الخاص بالكلیة 

  وصالت المعاییر واضحة ویسهل الوصول الیها

  .وضع أسالیب محددة ومعلنة لتقویم أداء القائمین علي عملیة  التقویم وقواعد محاسبتهم: المعیار الثالث 

المؤشر
  

  الممارسات
    



)٢
-٣

-١
 (

إعداد أدوات تقویم 
متنوعة ألداء القائمین علي عملیة 

التقویم
.  

ــــراء إلعــــداد أدوات  -١ ــــة مــــن الخب تشــــكیل لجن
   .متنوعة ومقننة لتقویم األداء

من عمید الكلیة،ووكیل الكلیة  ممثلة لجنة مقترحه اعداد -١
ومدیر  بلشئون التعلیم واعضاء هیئة التدریس والطال

الكلیة وروؤساء الكنتروالت لتحدیدتصور مقترح للممارسات 
 .المتوقعه ألداء القائمین على عملیة التقویم

عرض اسماء اللجنة المقترحه على مجلس الكلیة الخذ  -٢
 .الموافقة علىها 

التحدید الواضح لمهام اللجنة بصفة عامة ومهمة كل  -٣
  عضو فیهابصفة خاصة

 داد أدوات متنوعة توجد لجنة من الخبراء الع
  .ومقننة لتقویم األداء

  

استخدام تلك االدوات یتم عقد ندوات لمناقشة  -٢
  .بدقة وموضوعیة مع المعنیین

اعداد ندوات وورش عمل للتدریب على استخدام االدوات  -٣
  بدقة وموضوعیة للسادة المعنیین

  اعداد فریق للتدریب وادارة تلك الندوات -٤

 االدوات بدقة  عقد ندوات لمناقشة استخدام
وموضوعیة مع القائمین على عملیة 

  .االمتحانات
  

)٢
-٣

-٢
 (

وجــــــــود نظــــــــام معلــــــــن 
لمحاســـــبة القـــــائمین علـــــي عملیـــــة 

التقویم
  

توجد الئحة معلنة للمحاسبیة علـى المسـتوى  -١
  .  والجماعي الفردى

اعداد ادوات متنوعة ومقننة لتقویم أداء القائمین على  - ١
  عملیة االمتحانات

 متنوعة ومقننة لتقویم أداء القائمین  توجد أدوات
 .على عملیة االمتحانات 

  

اإلعــالن عــن قواعــد محاســبة األداء بوســائل  -٢
  .متعددة 

اعــــــداد ادوات متابعــــــة االداء والمحاســــــبیة واالعــــــالن  -١
  عنها بوسائل متنوعة

  یوجـد اعــالن عـن قواعــد محاسـبة األداء بوســائل
  . متنوعة

  الكلیة إلعالم نشر قواعد محاسبة األداء في
  .االعضاء المشاركین في عملیة االمتحانات



  .تنفیذ ومتابعة الخطة المحاسبیة -٣

اعداد الئحـة معلنـة للمحاسـبیة علـى المسـتوى الفـردى  -١
 والجامعى

اجـــراءات المحاســــبیة تشـــكیل لجنــــة مختصـــة لمتابعــــة  -٢
  المتفق علیها 

  توجد الئحة معلنة للمحاسبة على المستوى
 .الفردي والجماعي

  توجد لجنة مختصة لمتابعة اجـراءات المحاسـبیة
   المتفق علیها

 حرص الكلیة علي تدریب أعضائها علي استیفاء متطلبات التقویم: المعیار الرابع 

المؤشر
  

  الممارسات
    

)٢
-٤

-١
( 

وجــ
و 

د نظــ
ا

م للتنمیــة البشــریة والمهنیــة
 

فــي 
مجال التقویم 

.  

إعــداد اســتبیان لتحدیــد احتیاجــات العــاملین  -١
بهــا والقــائمین علــي عملیــة التقــویم لتحقیــق 

  .المستوي المتمیز

ألخذ راى القائمین على عملیة التقویم  إستبیان إستمارة إعداد -١
  .عن اإلحتیاجات الالزمة لتحقیق المستوى المتمیز

فحص استمارات االستبیانات والخروج باالحتیاجات  -٢
  المقترحة

  القائمین على عملیة التقویممناقشة المقترحات التى أبداها  -٣

  یوجد استبیان لتحدید احتیاجات العاملین بها
والقائمین علي عملیة التقویم لتحقیق المستوي 

 . المتمیز
  

 للتنمیـة المهنیـةتدریبیة معتمدة  توجد خطة  - ٢
  .في مجال التقویم

  تشكیل لجان العداد كتیب یتضمن خطة تدریبیة  -١
المحتــــوى علــــى  تشــــكیل لجنــــة لمراجعــــة محتــــوى الكتیــــب -٢

  الخطة التدریبیة ومدى مناسبتها
  عرض الكتیب على مجلس الكلیة لالعتماد - ٣

 وجد  كتیب یتضمن خطة تدریبیة معتمدة من ی
  .مجلس الكلیة للتنمیة المهنیة في مجال التقویم

  



 للتنمیـة المهنیـةمتابعـة معتمـدة  توجد خطة  - ٤
  .في مجال التقویم

 خطـــة متابعـــة للتنمیـــة المهنیـــة تشـــكیل لجـــان العـــداد  -١
  فى مجال التقویم

  توجد خطة متابعة معتمدة للتنمیة المهنیة في
 .مجال التقویم

  

تتعاون مـع الجهـات المعنیـة بـالتقویم لتبـادل  - ٢
  .الخبرات في مجال التقویم

تشــــكیل لجنــــة لمتابعــــة الیــــات التعــــاون بــــین الجهــــات  -١
  التقویمالمعنیة بالتقویم وتبادل الخبرات فى مجال 

  توجد آلیة تتعاون مع الجهات المعنیة بالتقویم
 .لتبادل الخبرات في مجال التقویم

  
 

  



  اإلعالم عن استراتیجیة التقویم في الكلیة: المجال الثالث 

  اعالم القواعد المنظمة لالمتحانات : المعیار األول 

المؤشر
  

  الممارسات
    

)٣
-١

-١
 (

إعالن الكلیة لإلدارة والعاملین 
القواعـد المنظمـة 

لالمتحانات
  

عقد ندوات للتعریف بالقواعد المنظة لالمتحانـات -١
  .لإلدارة والعاملین 

یتم تحدید میعاد مناسب لإلجتماع باإلدارة والعاملین  -
 المشاركین فى عملیة التقویم

تعلـــن الكلیـــة عـــن موعـــد ومكـــان االجتمـــاع للتعریـــف  -
 بالقواعد المنظمة لعملیة التقویم للعاملین بها 

تناقش المقترحات وتسجل المالحظات وتتم مناقشتها  -
  .والخروج باتفاق بشأن كل مالحظة أو اقتراح

وجــــود كتیبــــات بمحتــــوى النــــدوات وبهــــا القواعــــد المنظمــــة 
تـــب مـــدیر عـــام الكلیـــة لالمتحانـــات لـــإلدارة والعـــاملین بمك

  .باإلضافة إلى محضر موثق بالصور للندوة 

عقــد نــدوات العــاملین لالعــالم بالقواعــد المنظمــة -٢
  . لالمتحانات

ومدیر یجتمع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  -
الكلیة بالعاملین لالعالم بالقواعد المنظمة 

  لالمتحانات

المنظمـــــــــة توجــــــــد نــــــــدوات للعـــــــــاملین لالعــــــــالم بالقواعــــــــد 
  .لالمتحانات

وتوزیعهـا  CDوضع القواعد المنظة لالمتحانـات علـى -٣
  .على اإلدارة والعاملین 

خاصة بالقواعد المنظمة لالمتحانات  cdتشكیل لجنة العداد 
  وتوزیعها على اإلدارة والعاملین

 ةبــــاالدارة و العــــاملین بهــــا القواعــــد المنظمــــcd  وجــــود 
  . لالمتحانات فى جمیع ادارات الكلیة



)٣
-٢

-١
 (

س والهیئة المعاونة 
إعالم القواعد المنظمة لالمتحانات ألعضاء هیئة التدری

والطالب
  

دریس والهیئة المعاونة بالقواعـد إعالم هیئة الت - ١
  .المنظة لالمتحانات 

تضــــع الكلیـــــة خطــــة شـــــاملة لإلعــــالن عـــــن القواعـــــد  -
 .واعمال الكنترولالمنظمه إلعداد اإلمتحان 

توزع النسخ علي العمید والوكالء والمدیر العام  -
 .ورؤساء الكنتروالت وشئون الطالب

 .تعد الكلیة نسخة رقمیة من الدلیل -

تضع الكلیة نسخ مـن القواعـد علـي أجهـزة الكمبیـوتر  -
  بالكلیة لتسهیل االطالع علیها

لكل عضو  إرسال القواعد المنظمة لالمتحانات على البرید االلكتروني -١
  .من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة 

وجود خطابات مرسلة الى رؤساء االقسام من ادراة الكلیة حول القواعد  - 
 المنظمة لالمتحانات 

  

المعنیــة بــالتقویم علــي إعــداد  إكســاب االطــراف - ٢
  .اختبارات إلكترونیة 

 متخصصین كوین فریق تدریبى من ال -١

اعداد االختبارات اعداد ورش عمل للتدریب على  -٢
  االلكترونیة

 .إعداد اختبارات الكترونیة  -٢

  

ــــي  - ٣ ــــدریب عل كیفیــــة وضــــع األســــئلة وفقــــا الت
بنــوك األســئلة وتــدریجها وفقــًا لــنظم لمتطلبــات 

  .القیاس الحدیثة

 متخصصین تكوین فریق تدریبى من ال -١

اعداد ور ش تدریبیة على كیفیة وضع األسئلة وفقا  -٢
وتدریجها وفقا لنظم القیاس لمتطلبات بنوك االسئلة 

  .الحدیثة

وجود نماذج السئلة متوافقة مع متطلبات بنك االسئلة ومدرجة وفقًا  -٣
  .  لنظم القیاس الحدیثة

  

التدریب علـى كیفیـة التصـحیح وحسـاب النسـب  - ٣
  .المئویة لنجاح الطالب 

 تكوین فریق تدریبى من المتخصصین  -١

التصحیح اعداد ور ش تدریبیة على كیفیة  -٢
   االلكترونىوحساب النسب المئویة لنجاح الطالب

  الطالب وجود نماذج الوراق مصححة ونسب النجاح- ٤     



 
إلعـــداد  ةاعــداد  دلـــیًال یشــمل القواعـــد المنظمــ - ٣

دلیـــــل (االمتحـــــان وأعمـــــال الكنتـــــرول وغیرهـــــا 
  ).الطالب

وكیل الكلیة تكوین فریق إلعداد الدلیل مكون من  -١
والمختصین رؤساء األقسام لشئون التعلیم والطالب و 
 من أعضاء هیئة التدریس

تكوین لجنة مراجعة الدلیل مكونة من عمید الكلیة  -٢
 والمختصین

  

  .وجود دلیل موزع على الطالب یتضمن القواعد المنظمة لالمتحانات -٥

  

ترسل الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقع  -١ . اعالن الدلیل على موقع الكلیة - ٤
 .اإللیكتروني الخاص بها

  توضع وصالت  القواعد بطریقة واضحة في الموقع - ٢

  .نشر الدلیل على الموقع االلكتروني

وتوزیعهـا  CDوضع القواعد المنظة لالمتحانـات علـى -٧
  .على هیئة التدریس والهیئة المعاونة

القواعد المنظة لالمتحانات تضع  الكلیة نسخة من  -١
وتوزیعها على هیئة التدریس والهیئة  CDعلى 

  .المعاونة

وجـــود اســـطوانة مدمجـــة تحتـــوى علـــى القواعـــد المنظمـــة لالمتحانـــات فـــى متنــــاول 
  .اعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم 

ترسل الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقع -١  .اعالن مواعید االمتحانات الدوریة للطالب-٨
 .بهااإللیكتروني الخاص 

توضع وصالت مواعید االمتحانات بطریقـة واضـحة  - ٢
  في الموقع

وجـــود اعالنـــات ورقیـــة والكترونیـــة داخـــل الكلیـــة علـــى موقعهـــا متـــوفرة للطـــالب  -
  .ورقیًا وعلى موقع الكلیة الكترونیاً 

نتــــائج  عــــن طــــالبلل تفصــــیلیة تقــــدم تغذیــــة راجعــــة -٩
  .تقویمال

التغذیة تعقد لقاءات دوریة مع الطالب لتقدیم  -١
  الراجعة عن نتائج التقویم

وجـود معــاییر تفصــیلیة عــن نتــائج االمتحانـات تتضــمن جوانــب القــوة والضــعف  -

  .واسبابها

  
  

  تنفیذ عملیة التقویم ومتابعتها: المجال الرابع 



  متابعة الكلیة إلجراءات تنفیذ خطة سیر االمتحانات: المعیار األول 
المؤشر

  

  الممارسات
    

)٤
-١

-١
 (

تحـــدد
 

الكلیـــة اإلجـــراءات التـــي ســـیتم مـــن 
خاللها تنفیذ ومتابعة خطة سیر االمتحانات

  

ــــویم  - ١ ــــز التق االســــتعانة بمرك
والقیــــاس التربــــوي كمركــــز 
ــــات  ــــرة لشــــئون االمتحان خب

  .والتقویم التربوي

توفیر المكان المناسب النشاء مركز للتقویم والقیاس التربوي - ١
 الجامعةبالجامعة وكذلك فروعه في كلیات ومعاهد 

 توفیر االمكانیات المادیة الالزمة لتجهیز المركز بفروعه. -٢

االعالن عن الحاجة لخبراء ذوي كفاءة في مجال التقویم  -٣
والقیاس التربوي على صفحة الجامعة ووضع شروط محددة 

  لقبولهم

  توجد قائمة بأسماء السادة أعضاء مركز التقویم والقیاس
إلیهم في شئون التربوي من ذوى الخبرة یتم الرجوع 

  االمتحانات والتقویم التربوي



ــة مــن  - ٢ ــة ممثل ــة  لجن تشــكل الكلی
عمیـد الكلیــة  والــوكالء ورؤســاء 
الكنتـــــــروالت وتكـــــــون مهمتهـــــــا 

 :اآلتي

تحدید األعضاء المسـؤلین   - أ
عـــن المتابعـــة فـــي ضــــوء 
ــــــي  ــــــار الت ــــــاییر اإلختی مع

 .حددتها الكلیة

ــــذ ومتابعــــة   -  ب اجــــراءات تنفی
 . خطة سیر االمتحانات

ــــــــب الخطــــــــة   - ج إعــــــــداد كتی
  .وتوزیعة علي المعنیین

تقـوم الكلیــة بوضـع نســخة   -  د
ـــــب  ـــــة لهـــــذا الكتی إلكترونی

  .علي موقعها

إلمام أعضاء هیئة التدریس واإلداریین المعنیین بقواعد ونظم سیر . .١
 االمتحان ثم عمل استبیان لنقد هذه القواعد

تنفیذ ورش عمل بصفة دوریة للوقوف على مدى تحقیق نظم  .٢
یجابیات هذه القواعد وقواعد س ٕ یر االمتحان ومناقشة سلبیات وا

 المتبعة

اللجوء للعصف الذهني داخل ورش العمل للحصول على آراء  .٣
 جدیدة فیما یخص نظم وقواعد سیر االمتحانات

عمل كتیب یضم الممارسات المتمیزة لتنفیذ خطة سیر االمتحانات  .٤
من حیث  والتصویت علیها من قبل السادة المعنیین والمستفیدین

 نقاط القوة والضعف والمخاطر

یحدد مجلس الكلیة باالشتراك مع رئیس وحدة مشروع نظم التقویم  .٥
 األعضاء المسؤلین عن المتابعة

تقدم لجنة المتابعة تقاریر دوریة عن سیر االمتحانات ویفضل  .٦
  تدعیم التقاریر بالصور أو ماهو متاح

  األقسام توجد لجنة مشكلة من ادراة الكنتروالت ورؤساء
وذلك لتجدید اإلجراءات التي سیتم من خاللها تنفیذ 

االمتحانات وطبع تلك اإلجراءات فى كتب یوضح خطة 
 تنفیذ االمتحانات 

  توجد نسخ من كتب الخطة على موقع الكلیة االلكتروني

 التزام الكلیة بالشفافیة والعدالة في وضع االمتحانات ومراجعتها: المعیار الثاني 

المؤشر
  

  الممارسات
    



)٤
-٢

-١
 (

تحدد الجامعة مواصفات الورقة االمتحانیة
  

  تتسق المادة اإلمتحانیة مع توصیف المقرر - ١

 التزام السادة أعضاء هیئة التدریس بتوصیف المقرر .١

اجتماع رؤساء االقسام ورئیس وحدة الجودة مع السادة  .٢
أعضاء هیئة التدریس للوقوف على المشاكل التي 

 توصیفات مقرراتهمتواجههم مع 

وضع اسئلة على كل جزء یقوم بتدریسه عضو هیئة  .٣
  التدریس أوال بأول

  مناقشة الطالب في حلول هذه االسئلة  .٤
صیاغة االسئلة السابقة بطرق متنوعة مع الحرص على 

  عدم الخروج عن نطاق المقرر الذي تم تدریسه

  كتب،مطبوعات ،مطويات ،نشرات،لقاءات (توجد
وضح العضاء هيئة التدريس قواعد ت.....) ،ندوات،

واجراءات وضع المادة االمتحانية والممارسات 
 .المميزة لها

  

  .یتناسب الزمن مع محتوى اإلمتحان - ٢

 التأكید على أهمیة التنویع في أسئلة االمتحانات.١

التركیز على  االسئلة الموضوعیة والتقلیل من االسئلة .٢
المقالیة فتستخدم ذات االجابة القصیرة المقالیةعند استخدام االسئلة 

 أو في نقاط

  عدد االسئلة یالئم وقت االمتحان.٤

یقوم واضع االمتحان بوضع إجابة نموزجیة له مع حساب  -٥
  الوقت الالزم النجازه ووقت إضافي للمراجعة

  



تشمل الورقة اإلمتحانیة جوانب التعلم المختلفة  - ٣
مراعـــاة  مـــع) المعرفیـــة والوجدانیـــة والمهاریـــة(

  .طبیعة المادة

نشرالوعي ألهمیة تحقیق جوانب التعلم المختلفة باالقسام العلمیة .١
 بالكلیة

إقامة ورش عمل العضاء هیئة التدریس ومعاونیهم للتدریب .٢
 -وجدانیة –معرفیة (على وضع اسئلة تقیس كافة الجوانب التعلم 

 )مهاریة

التعلم من خالل اقامة ندوات للتأكید على تحقیق كافة جوانب .٣
 عملیة التدریس

  وجود لجنة متابعة لطرق صیاغة اسئلة االمتحانات4.

  

تتنـوع أدوات وأسـالیب القیـاس لتناسـب مختلــف  - ٤
 .الطالب

  
  

تدریب أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم على ادوات وأسالیب  .١
 القیاس المختلفة

  مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب .٢

  



اإلمتحانیة بمواصـفات محـددة مـن حیـث تتسم الورقة  -٩
 :الشكل 

  .شعار الجامعة والكلیة  -
ــات االمتحــان  -  ــاریخ االمتحــان ، ( وضــوح بیان الفرقــة ، ت

زمــــن االمتحــــان ، درجــــات كــــل ســــؤال ، التعلیمــــات 
 ...)للطالب 

 .لغة واضحة وسلیمة -

  طباعة إلكترونیة واضحة -

اجتماع وكیل الكلیة لشئون الطالب مع رؤساء األقسام  .١
  لمناقشة شروط الورقة األمتحانیة

 توافر شعار للكلیة متفق علیة .٢

 استخدام الحاسب االلي لكتابة الورقة االمتحانیة .٣

 توفیر طباعة الكترونیة جیدة .٤

  

  شعار للكلیة یوجد 
  یوجد أوراق امتحانیة مكتوبة بالحاسب اآللي

ــــة  ١٠ تعلــــن الكلیــــة هــــذه القواعــــد علــــي أعضــــاء هیئ
  .التدریس

اجتماع وكیل الكلیة لشئون الطالب مع اعضاء هیئة  -١
التدریس وخاصة المدرسین الجدد لتوضیح شروط الورقة 

 االمتحانیة 

كتابة تقریر مفصل عن الشروط الواجب توافرها فى ورقة  -٢
االمتحان واعالم اعضاء هیئة التدریس بها مع التوقیع 

 .بالعلم

  لشروطوجود لجنة متابعة للتحقق من االلتزام بهذه ا -٣

تقریر مفصل عن الشروط الواجب توافرها فى ورقة یوجد 
  .االمتحان واعالم اعضاء هیئة التدریس بها مع التوقیع بالعلم

 لجنة متابعة للتحقق من االلتزام بهذه الشروطیوجد 

  



ـــي مســـتوي أقســـام  -١١ ـــة عل ـــاءات جماعی ـــد لق تعق
الكلیــة المختلفـــة لمناقشـــة اإلمكانـــات المتاحـــة وكیفیـــة 

ـــادة تحقیـــق  ـــي وضـــع الم مســـتوي الجـــودة المنشـــود ف
  .اإلمتحانیة

تعلن الكلیة عن موعد ومكان لقاء لمناقشة االمكانات المتاحة  -١
 فى وضع المادة االمتحانیة

 االعالن قبل موعد اللقاء بمدة كافیة -٢

حضور رئیس وحدة الجودة بالكلیة وتوزیع المهام على  -٣
 الحضور

مناقشتها تناقش المقترحات وتسجل المالحظات وتتم  -٤
  والخروج باتفاق بشان كل مالحظة أواقتراح

  

تصــمم الكلیــة خطــة لتــوفیر المــوارد الالزمــة  -١٢
  لالمتحانات

عقد لجنة مكونة من وكیل الكلیة لشئون الطالب ومدیر  -١
 الكلیة ومدیر الشئون المالیة لبحث الموارد المالیة المتاحة

  اقامة ورشة عمل لتدریب اعضاء هیئة التدریس -٢

  

)٤
-٢

-٢
 (

تضــع الكلیــة اجــراءات واضــحة لمراجعــة المــادة 
اإلمتحانیة الموضوعة

.  

أكثــر ( وضــع معــاییر اختیــار مــن یقــوم بالمراجعــة  - ١
  )من شخص، أكثر خبرة في التخصص

االطـــالع علـــى أهـــم معـــاییر اختیـــار المـــراجعین فـــى الكلیـــات  .١
 المناظرة 

االطــــــالع علــــــى كــــــل مــــــا یخــــــض المــــــراجعین علــــــى المواقــــــع  .٢
 المتخصصة باالنترنت 

تســــتعلم الكلیــــة عــــن أهــــم وافضــــل المتخصصــــین فــــى مجــــال  .٣
 المراجعة

خاص مـــن بـــین االســـماء التـــى تـــم تحـــدد الكلیـــة مجموعـــة اشـــ .٤
  االستعالم عنها

توجد قائمة بأسماء السادة المراجعین وفق معاییر محددة فى -١
 .التخصصات المختلفة 

  

ـــون  - ٢ المهـــام المنـــوط بهـــا كـــل مراجـــع یجـــب ان تك
  .مصاغة إجرائیاً 

تقوم لجنة شؤون التعلیم بمساعدة وحدة المشروع بعمل مسودة  .١
 لالجراءات المتفق علیها

 مراجعة المسودة ووضع تصور الخراجها في صورة كتیب .٢

  توفر الكلیة امكانات الطباعة الجیدة .٣

  حمددة ىف صورة اجرائيةيوجد حتديد للمهام اخلاصة باملراجع 



تعدیل الصـیاغة للورقـة اإلمتحانیـة یجـب ان یكـون  - ٣
ــي المــواد  ــاییر موضــوعیة وخاصــة ف فــي ضــوء مع

  .التربویة

تعقـــــد لجنــــــة مختصـــــة لوضــــــع معـــــاییر تقیــــــیم صـــــیاغة ورقــــــة  .١
 االمتحان

تقییم ورقة االمتحان مـن قبـل متخصصـین فـي ضـوء المعـاییر  .٢
 المحددة

هــــذا الشــــأن واختیــــار أكثــــرهم  تقــــدیم التعــــدیالت المقترحــــة فــــي .٣
  مالئمة

يوجـــد معـــايري موضــــوعة خاصـــة بكـــل املقــــررات لتعـــديل صــــياغة 
  الورقة االمتحانية

ـــه المراجـــع مـــن مراجعـــة الورقـــة  - ٤ توثیـــق مـــا قـــام ب
  ).كتابة تقریر ،إمضاء(االمتحانیة 

الــدعوة  للفریــق الــذي وضـــع معــاییر صــیاغة ورقــة االمتحـــان  .١
  .من المراجعینللنظر في التعدیالت المقترحة 

  االجتماع والقیام بالتعدیالت في ضوء أراء المراجعین .٢
تكلــف اللجنــة المعنیــة بمراجعــة ورقــة االمتحــان بتلقــى التغذیــة  .٣

  الراجعة وتقییم تلك المقترحات
  الخروج بتقریر لتوثیق عملیة المراجعة .٤

  كتابة تقارير توثق ما قام به املراجع وكذلك رؤساء الكنرتوالت 

  

  
  .قواعد المحاسبیة الشفافیة والعدالةتراعي  - ٥

تختص لجنة شئون التعلیم والطالب  بتحدید مسؤلیات ومهام  .١
 المراجع

تضع الكلیة مجموعه من القواعد والمعاییر التى تحدد فى  .٢
  ضوءها مكافأت اإلجادة وعقوبة التقصیر للسادة المراجعین

ــــیم والطــــالب بتحدیــــد المكافــــآت وعقوبــــة  .٣ تخــــتص لجنــــة شــــئون التعل
  .لتقصیر في ضوء اللوائح المعمول بها فى الكلیةا

  

 )
٤-

٢-
٣ (

تعلن 
الكلیـــة اإلجـــراءات 
النتفیذیــــــــة فــــــــي 

ـــد الكلیـــة لقـــاءات تنویریـــة لنشـــر الـــوعي بهـــذه  -١ تعق
  .اإلجراءات

 تحدید موعد ومكان لقاء تنویري بجمیع االقسام بالكلیة .١

التعلـیم والطـالب بالسـادة المعنیـین لشـرح اجتمـاع لجنـة شـؤون  .٢
 اجراءات وضع المادة االمتحانیة ومراجعتها

  الخروج بتقریر یعكس ماتم في اللقاء .٣

  



طبــع إجــراءات تنفیــذ الخطــة فــي كتیــب ویــتم توزیعــة  -٢
  علي المعنیین

تقوم لجنة شؤون التعلیم بمساعدة وحدة المشروع بعمل مسودة  .١
 لالجراءات المتفق علیها

 مراجعة المسودة ووضع تصور الخراجها في صورة كتیب .٢

  توفر الكلیة امكانات الطباعة الجیدة .٣

توجـــد ملصــــقات ونشــــرات توضــــح مواعيــــد وأمــــاكن الــــدورات التدريبيــــة  
علـى تصـميم االدارات اخلاصـة باالمتحانـات ومراجعـة ذلـك علـى املوقـع 

  .   االلكرتوىن للكلية

  
إلكترونیة لهذا الكتیب علي تقوم الكلیة بوضع نسخة  -٣

  .موقعها

  تعد الكلیة نسخة رقمیة من الكتیب .١
توجه الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقـع اإللیكترونـي  .٢

 .الخاص بها

 .یوضع الكتیب بطریقة واضحةعلى الموقع .٣

  یتم التنویه واإلعالن عن هذا الكتیب للمعنیین بالكلیة .٤

  الكلیة االلكترونيتوجد نسخ من كتب الخطة على موقع 

 )
٤-

٣-
٤ (

ت
تبـــع 

الكلیـــة
 

نظمـــ
 ا

لمتابعــــــة أداء 
اعضــــــاء هیئــــــة 
س لتحقیـق الدقـة والعدالـة 

التدری
فــي كــل مــن عملیتــي التصــحیح 

والمراجعة
.  

  

تتأكد الكلیة من دقة تطبیـق اعضـاء هیئـة التـدریس  -١
  .الجراءات تنفیذ عملیة تصحیح االوراق االمتحانیة

  

التصـــــــحيح املطلوبــــــة بالنســـــــبة للورقـــــــة توجــــــد قواعـــــــد حتــــــدد اســـــــاليب 
  االمتحانية

تتأكد الكلیة من دقة تطبیـق اعضـاء هیئـة التـدریس  -٢
ــــة تصــــحیح االوراق  ــــة مراجع ــــذ عملی الجــــراءات تنفی

  .االمتحانیة
  

    

  
  إعداد الكلیة بیئة مالئمة لعقد االمتحانات: المعیار الرابع 

المؤشر
  

  الممارسات

    



)٤
-٤

-١
 (

تحدد الكلیة عدد 
مرات التقویم وتوقیتاته وإعالنها

  

تحـــدد الكلیـــة عـــدد مـــرات التقـــویم بحیـــث یؤخـــذ فـــي  -١
  :االعتبار

  .لوائح الكلیة  - أ
  . طبیعة البرنامج  -  ب
االمكانات والموارد المتاحة لـدى  -ج

  ).البشریة والمادیة(الكلیة 

تــــوفر الكلیــــة نســــخ مطبوعــــه مــــن لــــوائح الكلیــــة یســــتعین بهــــا  .١
  عدد مرات التقویمأعضاء هیئة التدریس لتحدید 

عقــد جلســة بــین لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالب وبــین أعضــاء  .٢
هیئـــة التـــدریس لتحدیـــد عـــدد مـــرات التقـــویم فـــي ضـــوء طبیعـــة 

  البرنامج
اجتماع وكیل الكلیة لشؤون الطالب ومدیر الكلیة وأعضاء هیئة .٣

التــــــدریس لمناقشــــــة االمكانــــــات والمــــــوارد المتاحــــــة للكلیــــــة الجــــــراء 
  االمتحانات

 د فريق عمل مشكل من اعضاء هيئة التدريس لمتابعة يوج
  .اجراءات تنفيذ عملية تصحيح ومراجعة الورقة االمتحانية 

  :تحدد الكلیة توقیتات االمتحان بحیث تراعي اآلتي -٢
.        إمكانات الكلیة البشریة والمادیة المتاحة-أ

تعطــــــــل (الظــــــــروف البیئیــــــــة والطارئــــــــة -ب
  .....).،مرور

لجنة شؤون التعلیم والطالب اجتماعا  لتحدید تعقد  .١
 االمكانیات الالزمة لالمتحانات وموعد الحصول علیها

جرد الظروف والطوارئ والعطالت الختیار موعد مناسب  .٢
 لالمتحان

 عمل صندوق مقترحات للطالب بشأن توقیتات االمتحان .٣

مناقشة مقترحات الطالب من خالل لجنة شؤون الطالب  .٤
 والتعلیم

ج بصورة نهائیة لجداول االمتحان تناسب اقتراحات الخرو  .٥
  الطالب وتوافر االمكانات المتاحة

  توجد لوائح منظمة تتضمن عدد مرات التقويم وتوقيتات
 .االمتحانات والتعامل مع المواقف الطارئة 

  



آراء ومقترحـــات الطـــالب بشـــأن توقیتـــات اإلمتحــــان  -٣
  :ویكون ذلك بأن یتم

االمتحانات علي الطالب ألخـذ إعالن جداول -أ
  .الرأي فیها خالل فترة محددة

تعدل الجداول بناء علي ما تم تقدیمة من  -ب
  .إقتراحات 

    توجد نماذج من االستبيانات التى تم تطبيقهاعلى الطالب
 .بشان توقيتات االمتحانات 

  

ـــــة لجـــــداول  - ٤ ـــــتم اإلعـــــالن عـــــن الصـــــورة النهائی ی
منفصلة عن جداول االمتحانات اإللكترونیة بصورة 

االمتحانـــات الغیــــر الكترونــــى فـــي مواقــــع محــــددة 
  .وواضحة بالكلیة وعلي موقعها اإللكتروني

  تعد الكلیة نسخة رقمیة من  الجداول .١
توجه الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقـع اإللیكترونـي  .٢

 .الخاص بها

 یوضع الجداول بطریقة واضحة على الموقع .٣

  واإلعالن عن هذه الجداول للطالبیتم التنویه 

  تعلن الكلية عن جداول االمتحانات فى مواقع واضحة
 .بالمؤسسة وكذلك مع موقع الكلية االلكترونى 

  

 )
٤-

٤-
٢ (

توفر الكلیة أماكن مناسبة 
ومعلنة لعقد االمتحانات

.  

( تقــوم الكلیــة بتحدیــد أمــاكن مناســبة لعقــد االمتحانــات  - ١
عداد الطالب، مواصفات قاعة االمتحان ٕ   ). سعة المكان وا

یجتمع وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب بمدیر الكلیة لتحد  .١
  ید أماكن االمتحان

یجتمع مدیر الكلیة بـرئیس العمـال الخبـاره بموعـد االمتحانـات  .٢
  الجراء االمتحان فیهاوالقاعات المناسبة 

  یجتمع رئیس العمال بالعمال لتجهیز القاعات لالمتحان  .٣
اشــــراف وكیــــل الكلیــــة لشــــؤون الطــــالب ومــــدیر  الكلیــــة علــــى  .٤

قاعــــــــات االمتحانــــــــات ومراعــــــــاة تــــــــوفیر الشــــــــروط الصــــــــحیة 
  للممتحنین

 توجد اماكن محددة ومناسبة لعقد االمتحانات. 
  



یـــتم إعـــالن خریطـــة امـــاكن االمتحانـــات علـــي الموقـــع  -٢
  . الكترونى الرسمي للكلیة وبأماكن واضحة داخل الكلیة

 تقوم الكلیة بعمل خریطة الماكن االمتحانات بالكلیة .١

 توجه الخریطة للمسؤلین عن الموقع االلكتروني .٢

یراعــى االعــالن عــن الخریطــة فــي مكــان واضــح وفــي موعــد  -٣
  االلكترونيمناسب على الموقع 

  یتم إعالن اماكن االمتحانات فى مواقع الكلیة
 .وداخل الكلیة 

  

تضــع الكلیــة خریطــة بأمــاكن االمتحانــات فــي موقــع   -٣
  . واضح داخلها

 تقوم الكلیة بعمل خریطة الماكن االمتحانات بالكلیة .١

یقــوم رئــیس العمــال بتوجیــه العمــال لألمــاكن المالئمــة لوضــع  .٢
 الخریطة

فــــي المكــــان المخصــــص ویراعــــى اســــتخدام وضــــع الخریطــــة  .٣
  االشارة او االلوان الجذابة لجذب انتباه الطالب

ــى التعــرف  یوجــد مكتــب اســتعالمات یســاعد الطــالب عل
  .على اماكن اللجان 

 )
٤-

٤-
٣ (

تـــوفر الكلیـــة بیئـــة مناســـبة للطـــالب 
ذوي الحـــــــــاالت المرضـــــــــیة وذوي اإلحتیاجـــــــــات 

الخاصة
.  

الطـالب المسـجلین لـدیها تقوم الكلیـة بحصـر أعـداد  -١
  .والمحتاجین لخدمات خاصة

تقــــوم الكلیــــة بعمــــل قاعــــدة بیانــــات للطلبــــة ذوي االحتیاجــــات  .١
  الخاصة

عمـــــــل فـــــــرز للطـــــــالب المحتـــــــاجین لخـــــــدمات خاصـــــــة أثنـــــــاء  .٢
 االمتحانات

  مشاورة اللجنة الطبیة في الحاالت المحتاجة لخدمات خاصة .٣

  توجد قائمة بأعداد الطالب المسجلین لدیها
 .حتاجین لخدمات خاصة والم

  

  .تحدد الكلیة هذه االحتیاجات ومتطلباتها -٢

عقـــــد جلســـــة برئاســـــة العمـــــي ووكیـــــل الكلیـــــة لشـــــؤون التعلـــــیم  .١
والطالب واللجنة الطبیة لتحدید الطالب المحتاجین لمتطلبات 

 خاصة

تقــوم الكلیــة بعمــل قاعــدة بیانــات خاصــة باحتیاجــات الطــالب  .٢
  ومتطلباتهم

  باالحتیاجات ومتطلباتها توجد قائمة. 

  



  .توفر الكلیة االمكانیات المطلوبة لهوالء الطالب -٣

عقــــد لجنــــة للنظــــر فــــي عــــدد الحــــالت التــــي تحتــــاج لخــــدمات  .١
 خاصة

بحـــــث اللجنـــــة االمكانـــــات المادیـــــة المتاحـــــة لمســـــاعدة هـــــؤالء  .٢
 الطالب

تشكیل لجنة من رعایة الشباب وشؤون الطالب ووكیل الكلیـة  .٣
 لتوفیر االمكانیات المطلوبة لهؤالء الطالبلشؤون الطالب 

تشــــكل لجنـــــة مــــن الجانـــــب الطبـــــي ورعایــــة الشـــــباب وشـــــؤون  .١
 الطالب 

 متابعة وكیل الكلیة لشؤون الطالب والعمید لهذه اللجنة .٢

 فتح باب التبرعات من داخل وخارج الكلیة .٣

  تخصیص صندوق للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة .٤

  لهؤالء الطالبتوجد كافة االمكانیات المطلوبة. 

توجـــد قائمـــة بأســـماء االشـــخاص المخصصـــین لخدمـــة هـــؤالء 
  .االشخاص 

 تطبیق الكلیة قواعد واضحة للرأفة والتیسیر: المعیار الخامس 

المؤشر
  

  الممارسات
    



 )
٤-

٥-
١ (

تضع الجامعة القواعد المتبعة في حاالت الرأفة والتیسیر
ـــة الئحـــة محـــددة بقواعـــد الرأفـــة  - ١   یوجـــد بالكلی

  .والتیسیر ومعتمدة

 مراجعة قواعد الرأفة والتیسیر في الكلیات المناظرة .١

عقد مجلس كلیة وحضور رئیس وحدة المشروع لتقییم قواعد الرأفة  .٢
 في الكلیة

عمل استبیان رأي لكل من أعضاء هیئة التدریس والطالب لنقد  .٣
 قواعد الرأفة والتیسیر

 تفریغ االستبیانات وضم المقترحات في مسودة .٤

  موافقة الكلیة في االقتراحات الجدیدة أخذ .٥

  یوجد الئحة محددة بقواعد الرأفة والسیر معتمدة. 
  

توزیع قواعد الرأفـة والتیسـیر علـي الكنتـروالت  - ٢
  .المختصة لتطبیقها

بعد موافقة الكلیة على القواعد الجدیدة والمقترحة تكتب  .١
 بصورة جیدة

 نسخد الرأفة والتیسیر ثم تطبع في عدة واعتنسق ق .٢

توزع النسخ على الكنتروالت المختصة مع توقیع كل مختص  .٣
  بالعلم

  توجد نسخة فى كل كنترول. 
  

اعـــــالن قواعـــــد الرافـــــة علـــــي موقـــــع الكلیـــــة  - ٣
  .االلیكتروني

 تعد الكلیة نسخة رقمیة من قواعد الرأفة -١

توجـــــه الكلیـــــة النســـــخة الرقمیـــــة للقـــــائمین علـــــي الموقــــــع  -٢
 .اإللیكتروني الخاص بها

 بطریقة واضحة على الموقع قواعد الرافةوضع ات -٣

  یتم التنویه واإلعالن عن هذه القواعد للطالب - ٤

  .توجد قواعد الرأفة على الموقع االلكترونى بالكلیة 

 )
٤-

٥-
٢ (

تتــــــــــــــابع 
الكلیــة تطبیــق القواعــد 
المتبعـــــة فـــــي حـــــاالت 

الرأفة والتیسیر
تتاكد الكلیة من تطبیـق القواعـد المتبعـة فـي  - ١  

  .والتیسیرحاالت الرأفة 

تشكل لجنة لالشراف والمتابعة لضمان تطبیق أعضاء  .١
 الكنترول للقواعد

الرجوع لوكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب قبل أخذ أي  .٢
 قرار یخص حاالت الرأفة

  توقیع جمیع أعضاء الكنترول على بیان الرأفة بعد تطبیقه .٣

  توجد لجان متابعة لتطبیق قواعد الرأفة والتیسیر. 
  



ــق اجــراءات المحاســبة فــي حالــة عــدم  - ٢ تطبی
  .االلتزام بهذه القواعد

یقــوم كــل مــن رؤوســاء الكنتــروالت ومــدیر الكلیــة بعمــل تقریــر  .١
 عن كل عضو من األعضاء المشاركین فى حاالت الرأفة

یضع وكیل الكلیة مكافات التعزیز واإلجادة وعقوبات  .٢
 التقصیر فى ضوء تقاریر رؤوساء الكنتروالت ومدیر شئون

  .الطالب ومدیر الكلیة

  توجد قوانین لمحاسبة الخلل فى تطبیق اجراءات فى
 .قواعد الرأفة 

  

  
  
  
  
  
  

  تضع الجامعة قواعد واضحة للتعامل مع حاالت التظلم والغش: المعیار السادس 

المؤشر
  

  الممارسات
    

 )
٤-

٦-
١ (

تقـــــــــــــــــــــــوم 
الجامعـــة بوضـــع القواعـــد 
ش 

المتبعــة فــي حــاالت غــ
الطــالب وتظلمهــم 

)
تقــدیم 

االلتماسات
تحــدد الجامعــة القواعــد المتبعــة فــي حــاالت   -١  )

  غش الطالب 

عقد جلسة بین وكیل الكلیة لشؤون الطالب ورؤساء الكنتروالت  .١
والسادة المراقبین بأنواعهم لتصنیف حاالت الغش ومدى إمكانیة 

 التظلم

 االطالع على الئحة الكلیة فیما یخص حاالت الغش والتظلم .٢

المتبعة في حاالت غش الطالب وتظلمهم بدلیل  ارفاق القواعد .٣
  الطالب

 .توجد قواعد معلنة خاصة حباالت الغش 

  



تحــدد الجامعــة القواعــد المتبعــة فــي حــاالت   - ٢
  ).تقدیم االلتماسات(تظلم الطالب 

  تعد الكلیة نسخة رقمیة من  الجداول .٤
توجه الكلیة النسخة الرقمیة للقائمین علي الموقـع اإللیكترونـي  .٥

 .الخاص بها

 یوضع الجداول بطریقة واضحة على الموقع .٦

  یتم التنویه واإلعالن عن هذه الجداول للطالب

  توجد لجنة مشكلة من التاكد من دقة تطبيق القواعد
 المنفية فى حاالت االلتماسات

  

ـــق قواعـــد حـــاالت غـــش  - ٣ ـــات تطبی ـــد آلی تحدی
  الطالب 

 إرفاق عقوبات الغش والشروع فیه بدلیل الطالب .١

 تحدد الكلیة الحاالت التي یمكن فیها فقط قبول االلتماس .٢

تدریب المراقبین على حسن التصرف السریع داخل لجان  .٣
 االمتحان عند وجود حاالت غش

  ضرورة تواجد أعضاء الكنترول في اللجان بصفة مستمرة .٤

 توجد تحقيقات فى حالة فى لغة تطبيق هذه القواعد. 
  

ــة للطــالب القواعــد  - ٤ ــى إعــالن الكلی المتبعــة ف
  .حاالت الغش

    

تطبیــق الكلیــة القواعــد المتبعــة فــي حــاالت    - ٥
  غش الطالب وتظلمهم 

    

ـــــة  - ٦ ـــــة القواعـــــد المتبع ـــــق الكلی ـــــدیم (تطبی تق
  ).االلتماسات

    

ــق اجــراءات المحاســبة فــي حالــة عــدم  - ٧ تطبی
  .االلتزام بهذه القواعد

    

  



  تحسین العملیة التعلیمیةإعالن نتائج التقویم واستثمارها في : المجال الخامس 

  التزام الكلیة بإعالن نتائج تقویم الطالب في مواعید محددة : المعیار األول 

المؤشر
  

  الممارسات
    

 )
٥-

١-
١ (

یقوم الكنترول بمتابعة التزام القائمین علـي تصـحیح األوراق 
االمتحانیة في المواعید المحددة

  

أعضاء یقوم أعضاء الكنترول بمتابعة التزام  -١
هیئــة التــدریس بالمواعیــد المعلنــة وتــذكیرهم قبــل 

  .الموعد المحدد بفترة مناسبة

یسلم الكنتـرول السـادة اعضـاء هیئـة التـدریس بیـان بمواعیـد  -١
تســــلیم اوراق االجابــــة اثنــــاء اســــتالمهم الوراق االجابــــة مــــع 

 مراعاة توقیعهم باستالمها

دوریــة یقـوم الكنتــرول بتــذكیر اعضــاء هیئـة التــدریس بصــفه  -٢
  بمواعید التسلیم والتسلم

  إرسال خطابات ألعضاء هیئة التدریس بالمواعید
  .المحددة وتذكیرهم قبل الموعد المحدد

یبلغ اعضاء الكنترول رئیس القسم في حالة  -٢
ــــد  ــــة التــــدریس بالمواعی ــــزام عضــــو هیئ عــــدم الت

  .المعلنة

یقـوم الكنتـرول باعـداد مـذكرة باسـماء اعضـاء هیئـة اتـدریس  -١
 الغیر ملتزمین مع تحدید اسماء المواد وكل البیانات

یرفــع الكنتــرول تقریــرا دوریـــا باعضــاء هیئــة التــدریس الغیـــر  -٢
ملتزمین بمواعید التسلیم أو التسلم إلـى وكیـل الكلیـة لشـئون 

  التعلیم والطالب التخاذ الالزم

  إرسال خطاب لرئیس القسم بالمواعید المحددة
 .باستالم وتسلیم الورق

  

 
یبلغ عمید الكلیة بأسماء األعضـاء الـذین ال  -٣

  .یلتزمون بالتعلیمات

یقــــوم عمیـــــد الكلیــــة باعطـــــاء انـــــذار اخیــــر العضـــــاء هیئـــــة  -١
 التدریس الغیر ملتزمین بمواعید التسلیم أو التسلم 

فــى حالــة عــدم اســتجابة اعضــاء هیئــة التــدریس یقــوم عمیــد  -٢
  .الكلیة الكلیة باتخاذ الالزم وفق القواعد المعمول بها فى

  إرسال خطابات لرئیس القسم باعضاء هیئة
 . التدریس الغیر ملتزمین

إرســـال خطابـــات لعمیـــد الكلیـــة ووكیـــل الكلیـــة لشـــئون البیئـــة 
  .إلبالغهم باألعضاء هیئة التدریس غیر الملتزمین 

  تبني الكلیة أسالیب متنوعة في اإلعالن عن نتائج تقویم الطالب: المعیار الثاني 



المؤشر
  

  الممارسات
    

 )
٥-

٢-
١ (

تســتخدم الكلیــة أســالیب متنوعــة لإلعــالن عــن نتــائج 
التقویم 

)
موقع إلكتروني ، 

(...
  

یوجــد بالكلیــة قــوائم ودفــاتر ورقیــة بنتــائج  - ١
  .الطالب 

 یتم اعالن النتیجة بصورة ورقیة فى مكان بارز فى الكلیة -١

توفر امكانیة حصول كل طالب على نتیجته فى صورة   - ٢
  ورقیة

  

تعلـــن الكلیـــة نتـــائج التقـــویم علـــي موقعهـــا  - ٢
  .MIS اإللكتروني من خالل الــ    

    

تخصـــیص كلمـــة ســـر لكـــل طالـــب للـــدخول  - ٣
  .علي الموقع لمعرفة نتائج التقویم

    

  .وجود نظام للتظلمات بصورة ورقیة  - ٤
    

  
  
  

  التدریسإتاحة الكلیة فرصة التغذیة الراجعة لكل من الطالب وعضو هیئة : المعیار الثالث 



المؤشر
  

  الممارسات
    

 )
٥-

٣-
١ (

یحلل أعضاء الكلیة بیانات نتائج التقویم
  

توفر الكلیة ألعضاء هیئة التدریس البیانـات  -١
الالزمة لتحلیل نتائج التقویم في نهایة كـل فصـل 

  .دراسي

اعداد قاعدة بیانات توفر البیانات الالزمة ألعضاء هیئة  -١
  التدریس لتحلیل نتائج التقویم

وجود نماذج جاهز یستعین بها أعضاء هیئة التدریس فى  -٢
  تحلیل نتائج التقویم

ـــــة التـــــدریس لتحلیلهـــــا  إرســـــال نتـــــائج الطـــــالب لعضـــــو هیئ
  .وتسلیمها فى وقت محدد

ــل  -٢ ــة تحلی ــي كیفی ــة أعضــاءها عل ــدرب الكلی ت
  .نتائج التقویم

تســـتعلم الكلیـــة عـــن أهـــم وأفضـــل المتخصصـــین فـــي مجـــال  -١
  .وطرق التدریس سواء محلیا اوعالمیاالتقویم والقیاس 

تحــدد الكلیــة مجموعــة مــن هــؤالء الخبــراء مــن بــین األســماء  -٢
 .التي تم االستعالم عنها

اعداد ورش عمل یحاضر فیها هؤالء المتخصصین لتدریب  -٣
  اعضاء هیئة التدریس على كیفیة تحلیل البیانات

  .عقد ورشة لمدة ثالث ایام عن كیفیة تحلیل نتائج التقویم 

  .یتم تحلیل النتائج في ضوء معاییر الجودة -٣

توفر الكلیة نسخ مطبوعه من معاییر الجودة التى  -١
  یستعین بها اعضاء هیئة التدریس فى تحلیل نتائجهم

وجود نماذج جاهز یستعین بها أعضاء هیئة التدریس  -٢
  فى تحلیل نتائج التقویم

یقوم عضو هیئة التدریس بتحلیل البیانات وتفسـیرها وتحلیـل 
نقــاط القـــوة والضـــعف  وارســـال نســخة الـــى مركـــز او وحـــدة 

  التقویم فى ضوء معاییر الجودة 

  .یتم تفسیر نتائج التحلیل -٤
  وجود ادوات ومحكات تفسر فى ضوئها النتائج -١
عقـــد ورشـــة عمــــل یحاضـــر فیهـــا متخصصــــین فـــى القیــــاس  - ٢

  لكیفیة تفسیر النتائجوالتقویم 

تشـــكیل لجنـــة مـــن وكیـــل الكلیـــة لشـــئون الطـــالب لمراجعــــة 
  تقاریر اعضاء هیئة التدریس وتفسیر النتائج



تحــدد الكلیــة نقــاط القــوة والضــعف فــي أداء  -٥
  .الطالب

  وجود ادوات ومحكات تفسر فى ضوئها النتائج -١
عقد ورشة عمل یحاضر فیها متخصصین فى القیاس  -٢

  لكیفیة تفسیر النتائجوالتقویم 

تصمیم استمارات لتقویم اداء اعضاء هیئة التدریس بعد -
تحلیل النتائج للخروج باسباب نقاط الضعف واسباب نقاط 

 .القوة 

  .عقد ورشة عمل لمعالجة اسباب الضعف 

 )
٥-

٣-
٢ (

س نقاط القوة والضعف 
دراسة أعضاء هیئة التدری

  

یحــدد عضـــو هیئـــة التـــدریس عوامـــل نجـــاح  -١
  .الطالب

عمـل مقــابالت دوریــة للطــالب ومناقشــتهم فــي المعوقــات  -١
 .والمشكالت التى تقابلهم

 .عمل صندوق شكاوي وتفعیل استخدامه -٢

عمــــــل بریــــــد الكترونــــــي واإلعــــــالن عنــــــه لتلقــــــي شــــــكاوي  -٣
 .الطالب

 .عمل حط تلفون لشكاوي الطالب -٤

یتم وضع وصالت على الموقع اإللكترونى الخاص  -٥
 .شكاوى الطالببالكلیة للتعامل مع 

تحلیل نتائج الطالب لتحدید مواطن القوة والضعف فى  -٦
 .ادائهم

  .تناقش هذه النتائج مع المعنیین باألمر - ٧

ععمل تحلیل إحصائي لنتائج الطالب لمعرفة المواد  - ١
النني بها نسب نجاح مرتفهة والتي بها نسب رسوب 

 مرتفعة
  

  یدعم عضو هیئة التدریس نقاط القوة -٢
 .الطالب لتحدید مواطن القوة فى ادائهم تحلیل نتائج -١

عمل استبیان للطالب لمعرفة العوامل التى ساعدتهم   - ٢
  على نجاحهم

  



یحدد أعضاء هیئة التدریس عوامل الضـعف  -٣
.  

عمـــــــل مقـــــــابالت دوریـــــــة للطـــــــالب ومناقشـــــــتهم وتلقـــــــى  -١
 مقترحاتهم

عمــل بریــد الكترونــي واإلعــالن عنــه لتلقــي استفســـارات  -٢
 .الطالب

توقیتــــــات محــــــدده مــــــن قبــــــل عضــــــو هیئــــــة تخصــــــیص  -٣
 .التدریس لتلقى استفسارات الطالب

  .تقدیم ارشادات للطالب لتحسین ادائهم -٤

  

  .یقترح وسائل مختلفة لمعالجة نقاط الضعف -٤

عمل مقابالت دوریة للطالب لمعرفة المشكالت التى  -١
 تواجهم

تحلیل نتائج الطالب لتحدید مواطن الضعف فى  -٢
  .ادائهم

للطـــالب لمعرفـــة العوامـــل التـــى اعـــاقتهم  عمــل اســـتبیان - ٣
  عن تقدمهم

  

 )
٥-

٣-
٣ (

تقـــــدم الكلیـــــة تغذیـــــة راجعــــــة 
للطالب

  

  تحدد الكلیة مواعید لمقابلة الطالب  - ٢

عمــــــل مقــــــابالت دوریــــــة للطــــــالب ومناقشــــــتهم وتلقــــــى  -١
 .مقترحاتهم

عمــل ریــد الكترونــى واالعــالن عنــه لتلقــى استفســارات  -٢
 الطالب 

عضـــــو هیئـــــة تخصـــــیص توقیتـــــات محـــــددة مـــــن قبـــــل  -٣
 التدریس لتلقى استفسارات الطالب

 تقدیم ارشادات للطالب لتحسین ادائهم -٤

عمل اسـتبیان للطـالب لمعرفـة الطـرق المناسـبة لتقـدیم  -٥
  .الرجع الیهم

عمل لقاءات واستبیانات مع الطالب للوقوف  - ٦
 .على اسباب هذه النتائج االحصائیة 

  



  .اعالن نقاط القوة والضعف للطالب - ٧

العضـــــاء هیئــــة التـــــدریس وخاصـــــة  عمــــل ورش عمـــــل  
ـــــي بهـــــا رســـــوب او نجـــــاح مرتفـــــع  اصـــــحب المـــــواد الت
ـــم التوصـــل الیـــه واالســـتفادة مـــن  ـــى مـــا ت الطالعهـــم عل

  .ذلك

تقـــــدیم مقترحـــــات النهـــــوض بمســـــتوى أداء  - ٨
  .الطالب المتعثرین

    

  



 ةاتخاذ الكلیة القرارات المالئمة في ضوء نتائج العملیة التقویمی: المعیار الرابع 
المؤشر

  

  الممارسات
    

)٥
-٤

-١
 (

تطــــــــــور الكلیــــــــــة 
عناصر المنظومة التعلیمیة في 

ضوء نتائج التقویم
  

  :یناقش االطراف المعنیة 
 .أهداف البرنامج ومحتواه  - أ

 .مقررات البرنامج الدراسي  -  ب

 تطویر اسالیب التعلیم والتعلم   - ج

  .تطویر ادوات وأسالیب التقویم  -  د

عمل اجتماعات بصفة دوریة مع اعضاء هیئة   
التدریس والهیئة المعاونة لمناقشة نتائج التقویم 

  ومراجعة ذلك معاییر الكلیة 

نواتج تعلیم المقرر وطرق التعلیم والتعلم واسباب 
  التقویم للتغیر او التحدیث او االرتقاء علیها كما هى 

  

 )
٥-

٤-
٢ (

تســــــتخدم الكلیــــــة التقـــــــویم 
التكـــــویني

 )
المســـــتمر

 (
لعملیتـــــي التعلـــــیم 

والتعلم
.  

نشر ثقافة التقویم التكویني وأسـالیبه مـن خـالل  - ١
  .عقد لقاءات تنویریة

    

  تنفیذ أعضاء هیئة التدریس للتقویم التكویني - ٢

عمل ملف الكترونى لكل طالـب للتقـویم المسـتمر   
  لكل مقرر من المقررات الدراسیة



  التكوینى تتابع االطراف المعنیة عملیة التقویم - ٣
    

)٥
-٤

-٣
 (

س الكلیة مدي رضا الطالب عن عملیة التقویم
تقی

  

تعد وحدة الجودة بالكلیة أدوات تقویم لمدى رضا  - ١
  .الطالب عن أسالیب التقویم

  وجود نسخ من هذا الملف فى وحدة الجودة  

تطبیق الكلیة هذة االدوات علي عینـة ممثلـة مـن  - ٢
  .الطالب وتحلیل نتائجها

لقیـاس رضـا الطالـب عـن العملیـة  عمـل اسـتبیانات  
  التعلیمیة وتقویمها

تنــاقش هــذه النتــائج مــع المعنیــین بــاألمر لتقــدیم  - ٣
  .مقترحات لتحسین أسالیب التقویم

ـــــــــل ومناقشـــــــــة نتـــــــــائج    ـــــــــل اجتماعـــــــــات لتحلی عم
االســـتبیانات مــــع أعضــــاء هیئــــة التــــدریس وتقــــدیم 

  المقترحات الالزمة لتحسین العملیة التعلیمیة

  وحدة تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات –وحدة الجودة  -رؤساء األقسام   -رؤساء لجان اإلمتحان  -رؤساء الكنتروالت   -) عمید الكلیة والوكالء( إدارة الكلیة : القائمون علي التنفیذ
 


