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 رؤيــــــــــــة الكلية
 

الجودة والتميز في العمل االثري محليا واقليميا وعالميا في ضوء استراتيجية مصر 
 .ية المستدامةللتنم

 رســــــــالــة الكلية
 

جامعة الفيوم، بإعداد خريجين من األثاريين، وأخصائي  -تلتزم كلية اآلثار
الترميم، وتقديم بحث علمى متميز لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية، 
واإلقليمية في مجاالت الحفاظ على اآلثار والتراث وتحقيق التنمية المستدامة 

 .معوخدمة المجت
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َمة  ُمَقد ِّ
  فريق العمل   -أ
تشخيص للوضع الراهن بالكلية في إطار معايير تشكيل فريق قادر على  العملكان البد من أجل إنجاز هذا    

، وفى إطار هذا النهج تم تحديد مصوغات العمل من خالل وحدة ضمان ة لضمان الجودةوإرشادات الهيئة القومي
سواء كان للفاعلية التعليمية  محاور ومعايير التقويم الذاتيفي إطار منبثقة الجودة بالكلية وتشكيل لجان مختلفة 

الوافدة حديثًا للكلية لالستفادة  وتم تحديث هذه اللجان باستمرار الستيعاب العناصر المتميزةأو القدرة المؤسسية، 
لجنة مكونة من تم تشكيل  وقد، من خبراتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلنجاز المهمة بنجاح

( 49رقم )جامعة الفيوم  –مجلس كلية اآلثار  من بقراروذلك التدريس والتعلم، الخاص ب الثامنأعضاء المعيار 
 على النحو التالي:لتشكيل وكان ام، 11/6/1014بتاريخ 

 

 

 منسقاً  اآلثار ترميم بقسم  أستاذ مساعد عبد المعز عبير فؤادد/ أ.م. -1

 عضواً  أستاذ مساعد بقسم اآلثار اإلسالمية  عفيفي غدير درديرأ.م.د/  -2

 عضواً  أستاذ بقسم ترميم اآلثار  نجوى سيد عبد الرحيم/ أ.د -3

 عضواً  م ترميم اآلثارأستاذ بقس محمد كمال خالف.د/أ -9

 عضواً  بقسم اآلثار االسالمية معيد أحمد عطية غازى  / أ -5

 عضواً  اإلسالميةبقسم اآلثار  معيد  محمد ناصر / أ -6

 عضواً  إداري بالكلية يسنن شا يسر /  أ -7

 عضواً  إداري بالكلية  محمد زكي ايناس/  أ -8

 ضواً ع إداري بالكلية  سحر السيد إسماعيل / أ  -4

 عضواً  إداري بالكلية جمعه جمال محمد/ أ.  -10
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 مراجعة
 

 .عميد كلية اآلثار جامعة الفيوم –أ.د/ عاطف منصور محمد 

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )سابقاً( –أ.د/ جمال عبد المجيد محجوب                       

 تعليم والطالب.وكيل الكلية لشئون ال –أ.د/ محمد كمال خالف  

                                

 

  البيانات:أدوات جمع والعمل آليات   -ب

 :ومن أهمها ما يليوتحليلها على أدوات لجمع البيانات  التدريس والتعلم()الثامن المعيار عتمد أعضاء فريق إ

  العمل.بين فريق دورية عقد لقاءات 

 والمسئوليات. تحديد األدوار والمهام  

 بالمعيار.المرتبطة  يع الوثائقتجم 

 إلدراجها.ودراستها  فحص الوثائق 

  واالستنتاجات المالحظةمبادىء. 

  والتفنيدعمليات التحليل. 
 

 جامعة الفيوم  –لكلية اآلثار  البيانات الوصفية

 

  كلية اآلثار. المؤسسة:اسم 

                معهد متوسط  معهد عالي                    نوع المؤسسة: كليـة 

 .اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة: جامعة الفيوم 

        نوع الجامعة/األكاديمية: حكومية                              خاصة 

  بجوار الحرم الجامعي. –حي الجامعة  –الموقع الجغرافي: كيمان فارس 

  م الفيو المدينة:                المحافظة: الفيوم 

  :م 9114تاريخ التأسيس 

  :سنوات 4مدة الدراسة 

 أكاديمية( )أربعة برامج: العربية لغة الدراسة . 

  األربعة(والفرنسية واأللمانية )مواد تدريسية خاصة بكل برنامج من البرامج  ةاإلنجليزي أخرى:لغات. 

 

 

√ 

√ 
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  وهيكلها اللوجيستينبذة عن الكلية ونشأتها 
 

الصادر بتاريخ  143م عن كلية اآلثار األم بالقاهرة بقرار رئيس الجمهورية رقم استقلت كلية اآلثار بالفيو 
مارس  7في  89باستقالل فرع كلية اآلثار بالفيــــوم، وكان ذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم  م17/6/1005

امعة القاهرة بالفيوم قد بإنشاء جامعة الفيوم. وجدير بالذكر أن القيادة السياسية عندما رأت إنشاء فرع لج م1005
البعد الحضاري الذي تتميز به الفيوم.  إلىوضعت في االعتبار عوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية هذا باإلضافة 

وقد شهدت أرض الفيوم أحداثًا تاريخية بارزة عبر العصور التي مر بها تاريخ مصر، وترك اإلنسان المصري 
تتمثل في التراث األثري الذي تزخر به الفيوم والذي يتضمن آثارًا منذ  علي أرض الفيوم شواهد وإبداعات كثيرة

العصور الحجرية القديمة وعصر ما قبل التاريخ وعصر ما قبل األسرات وأثار مصرية قديمة ويونانية ورومانية 
ثار جامعة ومن ثم كلية اآل –ويعكس قرار إنشاء كلية اآلثار بفرع جامعة القاهرة بالفيوم  ومسيحية وإسالمية.

تعبيرًا عن االهتمام بتراث مصر بوجه عام وبتراث الفيوم بوجه خاص. وتحتضن هذه الكلية الوليدة  –الفيوم 
الجانب األكاديمي لهذا التراث وكذلك دورها في نشر الوعي األثري، وإعداد أجيال قادرة علي تحمل عبء العمل 

صدر قرار السيد األستاذ م 1449شهر أغسطس عام  والعشرين من األثري في مصرنا الحبيبة، ففي السابع
بإنشاء كلية اآلثار بفرع جامعة القاهرة بالفيوم، وقد بدأت  14الدكتور/ رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم 

 وقد تخرجت حتى اآلن أربعة عشر دفعة.م، 1449/1445 الدراسة اعتباًرا من العام الجامعي
لبحوث وصيانة اآلثار كوحدة ذات طابع خاص يتبع كلية اآلثار بالفيوم ومقرة وقد قامت الكلية بإنشاء مركًزا  

كلية اآلثار بالفيوم ويكون له االستقالل في إدارة شئونه المالية واإلدارية والفنية ويعمل المركز وفقًا لالئحته 
ء مركزا للكمبيوتر وقد تم أيضًا إنشا م.14/6/1005األساسية التي اعتمدها مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 

حاسًبا آلًيا متصل بشبكة إنترنت  15واإلنترنت بالكلية عبارة عن منحة مقدمة للكلية من وزارة االتصاالت بها 
التعاون العلمي والتكنولوجي  إطاروفي  فائق السرعة وذلك لخدمة العملية التعليمية والبحثية ولخدمة البيئة كذلك.

ي تم والذم  1013/1015برنامج التعاون المصري اإليطالي الثاني لألعوام  إلى وباإلشارةبين مصر وايطاليا 
تم تنفيذ وتمويل مشروع بحثي تحت عنوان " أساليب متطورة غير غازية  م.1011االعالن عنه في سبتمبر 

كة قرار اللجنة الفنية المشتر  علىوذلك بناء  A2-11-67محمولة في التصوير والتحليل الطيفي "ورقمه الكودي 
 العلمي.بمقر وزارة البحث م 18/11/1011التي عقدت اجتماعها 
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بتاريخ  9445زاري رقم جامعة الفيوم وفق القرار الو  -ل الالئحة الداخلية لكلية اآلثاركما تم أيضًا تعدي 
جامعة الفيوم -الخاصة بكلية اآلثارعمل بالالئحة الداخلية المرفقة أن ي على والذي ينص، م16/11/1019
  التالية:( بنظام الساعات المعتمدة في البرامج األربعة لة البكالريوسمرح)

 اآلثار المصرية القديمة 

 اآلثار االسالمية 

 ترميم اآلثار 

 اآلثار اليونانية والرومانية 

 م4102/4102وقد تم بدء الدراسة بالبرامج المشار إليها بكلية اآلثار جامعة الفيوم اعتبارا من العام الجامعي  

قامت الكلية أيضا بإنشاء مركًزا للمسكوكات اإلسالمية مصر واعتماد الئحته المالية واإلدارية ) كوحدة ذات وقد 

طابع خاص( يتبع كلية اآلثار بالفيوم ومقرة كلية اآلثار بالفيوم ويكون له االستقالل في إدارة شئونه المالية 

ً لالئحته األساسية ( 420التي اعتمدها المجلس األعلي للجامعات رقم ) واإلدارية والفنية ويعمل المركز وفقا

 م . 01/01/4102المنعقد بتاريخ 

 

 القيادة األكاديمية للكلية
 

 الدرجة العلمية االسم القيادة

عاطف منصور محمد أ.د/  عميد الكلية
 رمضان

بقسم اآلثار المسكوكات  أستاذ
 اإلسالمية

 بقسم ترميم اآلثار ترميم اآلثار  أستاذ كمال خالف خليفه محمدأ.د/  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

بقسم اآلثار  اآلثار اإلسالميةأستاذ  إبراهيم صبحي السيد غندرأ.د/  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 اإلسالمية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

اآلثار قسم باآلثار المصرية  أستاذ ناجح عمر على عمرأ.د/ 
 المصرية
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

  الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة
 

 متخصصة تبلوماد         ليسانس     بكالوريوس
  

 دبلوم   ماجستير     دكتوراه
 : بناًءا على طلب مجلس كلية اآلثار الدرجات العلمية التالية الفيومتمنح جامعة 

 في: البكالريوس: درجة أوالً 

 صرية.اآلثار الم .1

 اآلثار اإلسالمية. .2

 .ترميم اآلثار .3

 .اآلثار اليونانية والرومانية .4

Bachelor of Arts (B. A.)/ Bachelor of Science (B. Sc.) in the following:  

1. Egyptian Archaeology. 

2. Islamic Archaeology. 

3. Restoration of Monuments. 

4. Greek and Roman Archaeology. 

 يلي:الفيوم الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه كما جامعة اعتماد  على بناًءا كلية اآلثارتمنح و 
 في اآلثار المصرية.والدكتوراه ماجستير درجات ال -

 اآلثار اإلسالمية. درجات الماجستير والدكتوراه في -

 في ترميم اآلثار. درجات الماجستير والدكتوراه -

Degrees of (M. A. and Ph.D.) in: 

- Egyptian Archaeology. 

- Islamic Archaeology. 

- Restoration of Monuments. 

 

 

√  
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√ 

 

√ 
√ 
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

  البرامج التعليمية التى تقدمها المؤسسة
 (:سالبكالوريو )مرحلة  أواًل: المرحلة الجامعية األولى

 اسم البرنامج  م

 المصريةثار اآل ريوسو بكال  -1

 اإلسالميةثار اآل ريوسو بكال -2

 ثار اآلترميم  سريو و بكال -3

 اليونانية والرومانية بكالوريوس اآلثار -4

 برامج  4إجمالي عدد البرامج = 

 

 ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا:
 فى أحد تخصصات األقسام كما يلي:والدكتوراه الماجستير ات علمية للدبلوم و تمنح الكلية درج

 اسم البرنامج م

 اآلثار المصرية -1

 الميةاآلثار اإلس -2

 ترميم اآلثار -3

 3إجمالي عدد البرامج = 

  
 

 

 



                                                                                                        

   

11 | P a g e  

 

 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 جامعة الفيوم  -بكلية اآلثار البحثيةالمشاريع والمراكز العلمية و الوحدات ذات الطابع الخاص

 التوصيف والمراكز البحثية الوحدات ذات الطابع الخاص اءاسم م

ُيعتبر بمثابة وحدة ذات طابع  مركزبحوث وصيانة اآلثار -1
ص يتبع كلية اآلثار بالفيوم خا

ومقرة كلية اآلثار بالفيوم ويكون 
له االستقالل في إدارة شئونه 
المالية واإلدارية والفنية ويعمل 
المركز وفقًا لالئحته األساسية 
التي اعتمدها مجلس الجامعة 

 م22/6/2002المنعقد بتاريخ 

ًزا قد قامت الكلية بإنشاء مركل لمسكوكات اإلسالميةا مركز -2
للمسكوكات اإلسالمية واعتماد 
الئحته المالية واإلدارية ) كوحدة 

يتبع كلية و ذات طابع خاص( 
اآلثار بالفيوم ومقرة كلية اآلثار 
بالفيوم ويكون له االستقالل في 
إدارة شئونه المالية واإلدارية 
والفنية ويعمل المركز وفقًا لالئحته 
األساسية التي اعتمدها المجلس 

( 221جامعات رقم ) األعلي لل
 م11/10/2016المنعقد بتاريخ 

 

 

نحة مقدمة للكلية ُيعتبر بمثابة م لكمبيوتر واإلنترنتامركز  -3
 12بها و من وزارة االتصاالت 

بشبكة إنترنت  حاسًبا آلًيا متصالً 
فائق السرعة وذلك لخدمة العملية 
التعليمية والبحثية ولخدمة البيئة 

 كذلك
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

هى إحدى وحدات مشروع تطوير  IT لكترونيةوحدة الخدمات اإل  -4
نظم وتكنولوجيا المعلومات في 

( التابع ICTPالتعليم العالي )
لوحدة إدارة مشروعات تطوير 

( بوزارة PMUالتعليم العالي )
وتعمل على تفعيل ، التعليم العالي

خدمات تكنولوجيا المعلومات 
المتميزة لتصل إلى المستفيدين 

عضاء هيئة بالكليات من طالب وأ
التدريس وعاملين ورفع كفاءة 
العملية التعليمية من خالل 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
التواصل بين المؤسسة التعليمية 

 والطالب وأعضاء هيئة التدريس

وبالتبعية وحدة التطوير يعد التقويم  وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات  -2
من أهم حلقات المنظومة 

أكثر وهما بمثابة تعليمية، ال
العناصر تداخال مع كل مكونات 
العملية التعليمية، من )معلم( 
و)متعلم( و)منهج(. وبدون 
التقويم، ومعاييره ومواصفاته 
المعتمدة، سوف يغيب تطبيق مبدأ 
العدالة وتكافؤ الفرص، بين 
خريجي الكلية الواحدة، بل وبين 
خريجي الجامعات المصرية بعضها 

ولذلك كان العمل على  البعض.
صياغة معايير التقويم لكافة 
أطراف العملية التعليمية، 
وتحديثها، وتطويرها، ومواكبتها 
لكل المستجدات التكنولوجية 
الراهنة ، من هنا جاءت أهمية 
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

وحدة تطوير نظم تقويم الطالب 
جامعة  - اآلثارواالمتحانات بكلية 

مل على تحسين عت والتيالفيوم 
كي يكون  ي الكليةمستوى خريج

لديهم القدرة الكافية على مواجهة 
متطلبات سوق العمل المحلى 
والدولي التي تعتمد على المهارات 

 العليا للتعلم

أساليب متطورة غير غازية عنوان "بمشروع بحثي  -6
ورقمه ، محمولة في التصوير والتحليل الطيفي "

 A2-12-67الكودي 

في اطار التعاون العلمي 
لوجي بين مصر وايطاليا والتكنو 

وباالشارة إلي برنامج التعاون 
المصري اإليطالي الثاني لألعوام 

والذي تم االعالن  2013/2012
م ، فقد  2012عنه في سبتمبر 

تم تنفيذ وتمويل مشروع بحثي 
تحت عنوان " أساليب متطورة غير 

ر غازية محمولة في التصوي
وذلك بناء علي والتحليل الطيفي "

جنة الفنية المشتركة التي قرار الل
 في  عقدت اجتماعها

بمقر وزارة م  11/12/2012
 البحث العلمي 

 
 جامعة الفيوم  –ة باألقسام العلمية لكلية اآلثار والهيئة المعاون أعضاء هيئة التدريس -

 

 قسم اآلثار المصرية – أستاذ 
 العطا أبو إسماعيل محمد أ.د. عمر على عمر ناجح أ.د.

 عيسى محمد أحمد أحمد ماهر أ.د.

 وزيري حسن الفتاح عبد أيمن أ.د.
 

 

 

 قسم االثار المصرية  -أستاذ مساعد 

 إسماعيل إبراهيم الستار عبد إبراهيم .د

  

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrNagih.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMohamed.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMaher.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrAyman.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrIbrahim.Aspx
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 قسم االثار المصرية - مدرس 

 محمد محمد مختار . د يونس حسين الهام د.

 مصباح محمود العزيز عبد رانيا د. علي عويس أحمد مروة د.

 حافظ ربيع محمد حنان د. محمد السيد أحمد محمد د.

 شعبان سيد محمد مروى د. نصار محمد على محمد د.

 كشكة احمد مشحوت أحمد د.

  

 قسم االثار المصرية -مدرس مساعد  

 الجبالي عطية عطية أشرف الزهراء فاطمةأ. السيد السيد عوض محمود أ.

  السيد النبى عبد يوسف أ.سارة    علي اللطيف عبد محمد حسناء أ.
 

 المصرية قسم االثار -معيد  

 السيد النبى عبد يوسف أ.سلمى عبدالاله محمد عبدالحميد أ.آيه

 حامد فتحي حمادة أ.مروة  إبراهيم رشاد إبراهيم .نجوى

 أ. علي حمدي ابو حامد محمد أ. محمود محمد ثابت سيد سليمان
 

 

  االسالمية االثار قسم – أستاذ 

 رستم تونى أحمد أ.د. رمضان محمد منصور عاطف أ.د.

 غندر السيد صبحي إبراهيم أ.د. الحى عبد الدايم عبد عاطف أ.د.

 رشيدي الله عبد أمين أ.د.

 
 

 االسالمية االثار قسم –مساعد أستاذ

 إسماعيل محمد أسماء د.  )متفرغ( مرسى محمود جمال د.

 أمين محمد محمود أحمد د.  )متفرغ( المصرى حسنين على حامد امال د.

 العظيم عبد الودود عبد محمد د. محمد على د.وليد

 خليفة درديرعفيفي د.غدير يونس السيد الله عبد محمد د.

 أحمد محمود ثابت حمادة د. محمد إدريس مصطفي أيمن د.

 

 االسالمية االثار قسم –مدرس 

 قطري السيد السالم عبد أمل د. راشد الجواد عبد ربيع رامي د.

 أحمد سيد أحمد ربيع د. ابراهيم الرحمن عبد احمد محمد د.

 عبدالجواد إبراهيم عادل مروه د. هجرس محمد محمد حمادة . د

 
 

 االسالمية االثار قسم –مساعد مدرس 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrElham.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMukhtar.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMarwaA.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrRania.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMohamedA.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrHanan.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMohamedAN.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrMarwa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/DrAhmedm.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MrMahmoud.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsFatma.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsHasnaa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsSara.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsAya.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsSalma.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/Msnagwa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Egyptology/MsMarwaH.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAtefM.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAhmed.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAteef.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrIbrahim.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAmin.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrGamal.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAsmaa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAmal.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAhmedM.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrWalid.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrMohamedA.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrMohammad.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrGhadir.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAyman.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrHamadaT.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrRamy.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrAml.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrMohamedI.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrRabeia.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrHamada.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/DrMarwa.aspx
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 السيد السميع عبد وليد أ. مأمون صوفى محمود رمضان أ.

 

 االسالمية االثار قسم –معيد 

 الرحمن عبد السيد عبدالله أ. الخير ابو اعيلإسم ناصر محمد . أ

 الرازق عبد سعد أحمد دعاء . أ رضوان سيد السيد أ.صالح

 حسين جمال رحاب أ. مراد علي غازي عطية أحمد . أ

 

   االثار ترميم قسم -أستاذ  

 )متفرغ( -أحمد محجوب عبدالمجيد أ.د.جمال كرورة إبراهيم كامل محمد أماني أ.د.

 الرحيم عبد أحمد شحاتة أ.د. خالف كمال محمد أ.د.

 شعبان مجاهد معتمد محمد أ.د. محمد الرحيم عبد سيد نجوي أ.د.

 حسن على محمود نجالء أ.د. السروجي عبدالرحمن محمد الرحمن عبد أ.د.

 

 االثار ترميم قسم -مساعد أستاذ 

 النجار النبي عبد الشافي عبد الرازق عبد د. عبدالعال محمود محمد د.شعبان

 قطب رمضان صادق حمادة د. أحمد صالح محمد صالح د.

 عبدالمنعم المعز عبـد فــؤاد عبـير .د             

 االثار ترميم قسم -مدرس 

 عبدالمجيد محمد مصطفى محمد د. أحمد عبــاس طــه رشــا د.

 عيسى شريف د. فرج فهيم كـمال نيفـيـن د.

 الهادي عبد حامد مدين د. العزب إسماعيل محمد د.سحر

 

 االثار ترميم قسم -مساعد مدرس 

 عبدالبصير عبدالتواب أرزاق أ. الليف أبو محمد سيد مروة أ.

 بسخيرون نصيف عادل سوتى أ. علي جالل دسي هبة أ.

 محمود رمضان سهام أ. محمد محمد جمال مشيرة أ.

 محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد أ.

  

 االثار ترميم قسم -معيد 

 محمد طه رفعت محمد أ. الوهاب بدع يوسف محمود أ.

 الرحيم عبد محمد ناصر دينا أ. أمين سامي غطاس مريم أ.

 الدين شرف محمد محمود سماح أ.

 
 

 

 والرومانية اليونانية االثار قسم - أستاذ 

http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MrRamadan.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/Drwaleed.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MrMohammed.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MrAbdullah.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MrSaleh.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MsDoaa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MrAhmedA.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/arc/Islamic/MsRehab.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrAmany.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrGamal.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrMohamed.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/Drshehata.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrNagwa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrMohamedM1.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrAbdel-rahman.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrNaglaa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrShaaban.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrAbdelrazek.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrSaleh.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrHamada.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsAbeer.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsAbeer.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsAbeer.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrRasha.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrMohamedm.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrNeveen.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrShrief.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrSahar.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/DrMedian.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsMarwa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsArzak.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsHeba.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsSouty.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsMoshira.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsSeham.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MrAbdElMonem.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MrMahmoud.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MrMohamedR.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsMariamG.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsDina.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Restoration/MsSamah.aspx
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   محمد القاسم بوأ منال أ.د.
 

  يوجد( )الوالرومانية اليونانية االثار قسم - مساعد أستاذ 

 والرومانية اليونانية االثار قسم -مدرس 

 سعد الفتاح عبد على الباسط عبد د. رزق سريع أبو جابر فاطمة د.

 

 والرومانية اليونانية االثار قسم -مساعد مدرس 

 أحمد فخرى محمد خلودأ. محمود محمد الشحات يحيى أ.

 

 والرومانية اليونانية االثار قسم -معيد 

   نوفل إبراهيم نوفل خلود أ. الله أسامة عبد أ.

 ليلخ حسن بكر روناء أ.

 
 

 
 على أقسام الكلية والهيئة المعاونةتوزيع أعضاء هيئة التدريس  جدول

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس 
)أستاذ أستاذ  القسم

 متفرغمساعد(
أستاذ  أستاذ

 مساعد
 اجمالي معيد مدرس مساعد مدرس

اآلثار 
 المصرية

0 3 3 2 2 6 23 

اآلثار 
 اإلسالمية

2 2 6 10 2 6 31 

 32 1 2 10 2 1 1 ميم اآلثارتر 
االثار 

اليونانية 
 والرومانية

0 1 0 2 1 3 1 

 26 22 10 31 14 16 3 اإلجمالي
 
 
 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/DrManal.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/DrFatma.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/DrAbdelbaset.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/Mryehia.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/Mskhulud.Aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/MsKheloud.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Greek/MsRawnaa.aspx
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسهامدى  -
واقع في تحرص الكلية على أن يكون تخصص المقرر الدراسي الذي يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسه 

أعضاء هيئة التدريس كل في ويقوم مجلس كل قسم بتوزيع المقررات الدراسية على  العلمي،نطاق تخصصه 
اب أعضاء هيئة وفي حالة عدم توافر التخصص المطلوب لتدريس بعض المقررات يتم إنتدتخصصه، 

 .التدريس من الخارج
 

   تدريس في بعض التخصصاتوجود مخطط للتعامل مع العجز والفائض ألعضاء هيئة المدى  -
أو إنتداب أعضاء هيئة تدريس جدد كل عام دراسي لتوفير العدد المناسب هيئة معاونة تقوم الكلية بتعيين 

 العلمية.لسد أي عجز في التخصصات 
 

 والهيئة المعاونةخطة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس إنتهاج   -
مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  من خالل  وسياسة ُمنتهجة في تنمية توجد خطة

المشاركات في الدورات والبرامج التدريبية في المركز الدولي لتنمية القدرات والقيادات الجامعية بجامعة 
الفيوم وذلك من خالل ربط ذلك بعمليات التعيين والحصول على الدرجات العلمية في األقسام المختلفة، 

افة إلى تبني وحدة ضمان الجودة عقد دورات وورش عمل تدريبية من أجل تنمية مهارات وقدرات باإلض
جامعة الفيوم، وذلك فضاًل عن ورش العمل والدورات -بكلية اآلثارأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 . والبرامج والسيمنارات التي يتم عقدها من خالل األقسام العلمية بالكلية 
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 وأعمال الكنترول االمتحاناتلقواعد المنظمة وضوابط إجراءات ا

 ضوابط الكنترول واالمتحانات

: بالنسبة للكنترول:  أوالا

  م رئيس الكنترول بعمل كشوف حضور أعضاء حضور، ويقو أعضاء الكنتروالت بالضرورة التزام السادة
الكنترول، وفي حالة تغيب العضو يعد ذلك تقصير في أداء المهام الموكلة إليه، ويقدم رئيس الكنترول 
إلى السيد وكيل أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مذكرة لرفعها إلى السيد أ.د/ عميد الكلية ثم 

 رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب التخاذ الالزم. إلى السيد أ.د/ نائب
 .ضرورة االلتزام بالحضور في المواعيد المقررة لكل كنترول 
 يحذر تماًما تسريب أي نتائج، وإذا حدث ذلك سوف يتم تحويل الكنترول بأكمله إلى التحقيق. 
  تزال أعمال الكنترول مستمرة إلى حين االنتهاء من الرصدال 
  ام أعضاء ورؤساء لجان المراقبة )المالحظة(والتواجد داخل اللجان طوال فترة األمتحان.التز ضرورة 
 .التزام عضو هيئة التدريس بالتواجد في اليوم المخصص المتحان المقرر الدراسي الذي يقوم بتدريسه 

 تثانًيا: االمتحانا

 ية وعمل كشوف الدراجات موقعة بالنسبة لالمتحانات العملية ومواد أعمال السنة يتم تشكيل لجان ثالث
من ثالثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اللجنة ويتم تسليم كشوف دراجات أعمال 
السنة بعد استيفائها بالتوقيعات من لجنة الممتحنين والمصححين للكنترول دون وسيط أو يتم تسليمها 

ليمها إلى رئيس الكنترول، ويسلم أيضا للكنترول إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية إذا تعذر تس
وذلك إلعالن كافة المستندات واألعمال التي تم تقييم الطالب على أساسها، وذلك فور انتهاء االمتحان، 

 نتيجة االمتحانات العملية قبل بدء امتحان النظري.
  على نموزج الورقة اإلمتحانية عند الشروع في البدء باالمتحانات النظرية البد من ان يتم وضع االمتحان

 .) والتي سيرد ذكرها(الموحدة ومراعاة مواصفات الورقة اإلمتحانية 
  جابة مكتوًبا على الحاسب اآللي بعد عقد امتحان المادة مباشرة مع نسخة ورقية   اإليتم وضع نموذج

CD 
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 ء من التصحيح في يتم تسليم أرواق اإلجابة بعد انتهاء االمتحان مباشرة لكل مادة، على أن يتم االنتها
 خالل أسبوع من تاريخه.

 كيل لجان وضع األسئلة والتصحيح.ال يتم رصد أي مادة إال بعد استيفاء توقيعات المصححين وفًقا لتش 
  يراعي في االمتحان تنوع األسئلة وشموليتها للمنهج وأن تقيس النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

 (.لصااالت -الذهنية المهنية -المعرفة)
  توضع أسئلة االمتحان وفق توصيف المقرر الذي تم تسليمه إلى ضمان الجودة والموافق لالئحة الكلية

 على أال يتضمن االمتحان أسئلة خارج الموضوعات التي جاءت في توصيف المقرر.
 

 الورقة اإلمتحانية مواصفات 

 عاملين واضحين هما الشكل والمضمون كالتالي:قة اإلمتحانية من خالل تحديد مواصفات الور يتم 

 الورقة اإلمتحانية من خالل الشكل:مواصفات 

ل الدراسى والمادة وكودها مبينا فيها اسم القسم والفصمنظمة بشكل جيد يجب أن تكون الورقة االمتحانية  .1
 .وتاريخ االمتحان وعدد األسئلة ،والزمن

 .حيث يسهل على كل طالب قرائتها بدون مساعدة احدالطباعة الواضحة السليمة من األخطاء ب .1
 .تطبع الورقة االمتحانية باستخدام الحاسوب وعدم الكتابة بخط اليد .3
 خالية من االخطاء االمالئية .سليمة نحويا و الصياغة  .9
 .وفروعها االسئلة على واضح بشكل الدرجات وضع .5
 قرائتها فى الطالب تربك محشوة تبدو بحيث الواحدة الورقة فى االسئلة ضغط عدم .6
 الفروع وال االسئلة تتداخل ال بحيث لبس كل عن بعيدة واضحة وفروعها االسئلة ارقام .7
 .موقعه من قبل استاذ المقرر االسئلة ورقة .8
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 :ضمون مالورقة اإلمتحانية من خالل المواصفات 

 ILOSتتمتع االسئلة بالصدق والثبات والشمولية وتغطي األهداف أن يجب  .1
 يد االختبار بنفس الظروفعالنتائج لو أ تمثل المحتوي وتعطي نفس  أنيجب  االسئلة .1
 تراعي األسئلة الفروق الفردية بين الطالب ومستوياتهم الفرديةأن يجب  .3
 تتدرج األسئلة من السهل الي الصعب ومن الجزء الي الكل ومتسلسلة بشكل منطقي .9
 ترتبط األسئلة بجدول المواصفات والوزن النسبي للوحداتأن يجب  .5
 االسئلة بين االسئلة المقالية والموضوعيةتنوع في أن يجب  .6

 

 ضوابط اعمال اإلمتحانات

لسادة أعضاء هيئة التدريس أو تعقد اإلمتحانات الدراسية بمقر الكلية، ويحظر اشتراك أي عضو من ا -9
معاونيهم أو العاملين بالكلية أو الجامعة في أي عمل من أعمال اإلمتحانات في الفرقة التي يكون له فيها 

 الرابعة.أقارب من أي نوع حتى الدرجة 
 .د.عميد الكلية بصفته الرئيس العام لالمتحانرئاسة أ)أ( تجري جميع االمتحانات المشار إليها تحت  -1

والرئيس العام للكنتروالت ويعاونه في ذلك السيد وكيل الكلية المختص ] وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث[  ، والذي يتولى االشراف المباشر على االمتحانات.

 غيابه،دارية في حالة )ب( يفوض السيد أ.د/وكيل الكلية المختص في كافة صالحيات العميد اإل    
 وينتهي التفويض بانتهائها. المعلنة،ويقتصر هذا التفويض على أيام لجان االمتحانات المبينة في الجداول 

يتناوب السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحضور للقيام بأعمال الكنتروالت ولالشراف الفعلي  -3
والذي يصدر به قرار من  الشأن،نات وفقًا للجدول الخاص بهذا والمباشر على المراقبة في لجان االمتحا

السيد أ.د.عميد الكلية ،ويتم توزيع السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من كليات أخرى يوميا وفقًا لقرار 
 يصدر في هذا الشأن.

 دة.يراعى في جميع األحوال ضرورة حضور أستاذ المادة يوم االمتحان المقرر لهذه الما -9
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

( من الالئحة 71المادة )يشكل عميد الكلية لجان ممتحني الفرق المختلفة عند الضرورة ووفقًا ألحكام  -5
 صلة.التنفيذية من قانون الجامعات واألحكام األخرى ذات 

يختص السيد رئيس كنترول بتوزيع العمل على السادة األعضاء وفقًا لصالح العمل، ويتولى االشراف  -6
وعليه إخطار عميد الكلية بأي أمر أو مشكلة من شأنها أن  للكنترول،تسيير العمل اليومي  المباشر على

وعلى السادة رؤساء  المناسبة،التدابير  تؤدي إلى إعاقة أو عرقلة العمل في الكنترول أو تأخيره وإقتراح
القيام برصد الدرجات الكنتروالت إخطار عميد الكلية بنسب النجاح في كل مادة ومايتصل بها من أمور قبل 

 حتى يمكن النظر في أمر دعوة اللجنة العامة للممتحنين لإلنعقاد.
يجب على رؤساء الكنتروالت وأعضاء الكنتروالت وأساتذة المواد التى بها امتحانات ولهم اى صلة قرابة  -7

يتقدم بطلب كى يبتعد من الدرجة األولى وحتى الرابعة أو يمتون بأى صلة ألحد الطلبة الممتحنين فعليه أن 
تماما عن وضع أسئلة اإلمتحانات أو رئاسة أو عضوية الكنترول أو االشتراك فى اإلمتحانات أو االشتراك 

 الفرقة المقيد بها الطالب. لمواد فى تصحيح كراسات اإلجابة
عة عند فحص يلتزم السادة رؤساء كنتروالت الفرق األربعة بكلية اآلثار جامعة الفيوم بأقسامها األرب -7

التماسات إعادة رصد الدرجات فى اإلمتحانات أن يتم رصد درجات العملى والنظرى بكل وضوح على حده 
    وذلك بعد فحص كراسات اإلجابة بكل دقة عن طريق لجنة من داخل وخارج الكراسة.
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 ال الكنترولأحكام عامة في أعم

الطالب بصورة واضحة وظاهرة بالطرق المقررة وقبل  على قسم شئون التعليم والطالب إعالن أرقام جلوس -0
كما يراعى اإللتزام بقواعد مجلس الجامعة فى إعداد نموذج موحد للحاالت المرضية فى  كاف،اإلمتحان بوقت 
ويراعى اإلقتصار فى تشكيل اللجنة الخاصة  المختصة،معتمدة من اللجنة الطبية  للمرض،حاالت اإلعتذار 

 عقابية،أو بالنسبة للطلبة المحكوم عليهم أو الموضوعين فى سجون  ذلك،ة التى تستوجب على الحاالت المرضي
 على أن يقتصر ذلك على من يتم إحضاره إلى مقر الكلية. 

 يراعى توفير الظروف المالئمة للطالب فى أداء اإلمتحانات وعدم التساهل مع حاالت الغش أو الشروع فيه  -1
دة الزمالء ورؤساء وأعضاء الكنتروالت وأعضاء هيئة التدريس واإلدارات واألقسام المختلفة يوافى كل من السا -3

 بموجبها.بالكلية بنسخة من هذه القواعد للعلم بها والعمل 
يراعى اإللتزام بالتنحى عن أى عمل من األعمال الواردة فى تلك القواعد لكل من يتصل بحكم عمله برابطة  -9

ى الدرجة الرابعة بأحد الطالب، وذلك التزاما بأحكام القانون والالئحة التنفيذية مع إخطار قرابة من أى نوع حت
 السيد أ.د/ عميد الكلية بذلك إلتخاذ الالزم. 

 . على جميع األقسام واإلدارات بالكلية تنفيذ هذا القرار كال فيما يخصه -5

 

 إجراءات إدارة اإلمتحانات

اكن اللجان أمام باب الكلية، حتى يتسنى للطالب التعرف على لجانهم وضع كشوف بأسماء الطالب وام. 1

 .قبل بدء لجنة االمتحان بوقت كافي

( من قانون تنظيم الجامعات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع في الغش ولصقها 115تصوير مادة ) .2

 .على باب الكلية وقاعات االمتحانات

الهاتف المحمول داخل لجان االمتحانات، و لصقه على باب الكلية  تصوير قرار رئيس الجامعة بمنع دخول .3
 .وقاعات االمتحانات

 .كتابة لوح إرشادية بأماكن اللجان، تجنبًا لتكدس الطالب أمام مقر اللجان .9
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إبالغ السادة أعضاء هيئة التدريس بالتواجد أثناء االمتحان للرد على استفسارات الطالب حول مادة  .5
 .االمتحان

إعالم السادة أعضاء هيئة التدريس بدرجات الشفوي والتحريري ودرجات الرسوب والنجاح قبل عملية  .6
 .التصحيح

 .كتابة االمتحان على جهاز الحاسب اآللي .7
 .تصوير أسئلة االمتحان بعدد طالب الفرقة الممتحنة، تجنبًا لنقص األوراق أثناء االمتحان .8
 اللجان الخاصة تجنبا للغش.. وجود عضو هيئة التدريس في 4

 .نشر ثقافة االمتحانات، ومنع المالحظين من التحدث أثناء وقت االمتحان داخل اللجان .10
توفير خزينة كبيرة بمكتب العميد، لوضع االمتحانات بها، أو تشكيل غرفة أسئلة قبل بداية عمل الكنتروالت  .11

 .ريسمهمتها استقبال ورق األسئلة من أعضاء هيئة التد
إعفاء مسئول المطبعة بالكلية من المالحظات، وتواجده بالمطبعة بصفة مستمرة، مع صرف مكافأة  .11

 .المالحظات كاملة له
 .تدعيم األمن في االمتحانات وخاصًة المسائية والمبيت .13
 .سرعة التحقيق في حاالت الغش والشغب، وإبالغ الطالب بنتيجة التحقيق .19
 .المصححين بالتصحيح داخل مقر الكنترولإبالغ السادة  .15
تدريب العاملين بالكلية على إطفاء الحرائق والتعامل أثناء األزمات المختلفة، وتزويد الكلية بأنواع أخري من  .16

 . الطفايات
. مخاطبة مركز نظم المعلومات بعدم غلق نتيجة الفصل الدراسي األول لوجود تعديالت في الفصل الدراسي 17
 ي، على أن يتم اإلغالق نهائيًا للنتيجة بعد اإلنتهاء من الفصل الدراس الثاني.الثان
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 الكنترول والرصد )لجانقواعد العمل بالكنترول واللجان المختلفة 

 اإلمتحانات(واإلشراف على المراقبة فى 

ا بلجان على السادة رئيس الكنترول المختص وأعضائه بمجرد اإلنتهاء من طباعة األسئلة أن يتواجدو  -1
 اإلمتحان.  

 والترتيبات.أماكن انعقاد لجان اإلمتحانات بمقر الكلية حسب الجداول  -2
يحظر حظرا تاما فتح الكنتروالت أو التواجد بها أثناء انعقاد لجان اإلمتحانات وعلى وجه التحديد وفقا  -3

رول ومعاونوهم المشار إليهم للمواعيد المحددة بجداول اإلمتحانات المرفقة ويتواجد السادة رئيس وأعضاء الكنت
 بداخل لجان اإلمتحان المنعقدة لإلشراف الفعلى على المراقبة والمالحظة بما يحقق انضباط اللجان وانتظامها 

يختص السيد أ.د/ رئيس الكنترول بتوزيع العمل بين السادة أعضاء الكنترول بما من شأنه تحقيق انضباط  -4
 العمل 

إشراف أحد أعضاء الكنترول باستخدام الختم ومراعاة عدد طالب الفرقة يتم ختم كراسات اإلجابة تحت  -5
 ذلك قبل بداية اإلمتحان بأسبوع  ينتهيوالتخلف فى كل مادة على أن 

المختص تسلم أوراق اإلجابة عند تمام تصحيحها ووضعها فى القاعة  وأعضاء الكنتروليتولى رئيس  -6
 المخصصة ألعمال الكنترول 

الخاصة بفض سرية كراسات اإلجابة وتسجيل النتائج فى الكشوف المعدة لذلك بحضور تتم كافة األعمال  -7
 األغلبية المطلقة لعدد أعضاء الكنترول على األقل 

 يتم رصد نتائج اإلمتحان فى البرنامج الخاص بالكمبيوتر على أن يكون ذلك من كراسات اإلجابات مباشرة. -8
 

 :ولجان سير اإلمتحانات والمالحظينمعايير إختيار رؤساء وأعضاء الكنترول  -

 االمتحاناتمعايير اختيار رؤساء الكنتروالت ولجان سير  أواًل:

 لديهم خبرة واسعة في أعمال الكنترول وسير االمتحانات. .1

 أن يكونوا على وعي تام بمهامهم ومسئولياتهم. .1

 لديهم القرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .3
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 تعامل مع األفراد.لديهم الكفاءة في ال .9

 أن يتسموا بالدقة والحفاظ على سير العمل. .5

 المعايير الواجب توافرها في أعضاء الكنتروالت ثانيًا:

 .تأديبحسن السمعة ولم يسبق له اإلحالة إلى مجلس  .1
 تحري الدقة في األداء والتنظيم .1
 المثابرة والداب .3
 االلتزام بتنفيذ التعليمات .9
 االلتزام بالسرعة واألمانة .2

  الواجب توافرها في رؤساء اللجان والمالحظينالمعايير  ثالثًا:

 الدرجة الرابعة حتىليس لهم أقارب من الطالب  .1
 يتسمون بالموضوعية والحياد والشفافية .1
 يتسمون بالصدق واألمانة  .3
 يتسمون بالحزم والهدوء في التعامل مع الطالب  .9
 القرارات في المواقف الحرجة والمفاجأة  اتخاذحسن وسرعة  .5

 
 هيئة التدريس خالل عملية التقويممهام أعضاء 

  :أواًل قبل االمتحانات

 كتابة االمتحان ومراجعته طبقا لنموذج قواعد وضع االمتحانات من حيث الشكل والمضمون. .1
على األقل وتسليمه إلى  بأسبوع االمتحانطبع االمتحانات في الموعد المحدد والمعلن وهو قبل يوم  .1

 من ينيبه في مظروف مغلق وموقع عليه منه. والكلية أاألستاذ الدكتور/ عميد 
تطبع أو تصور أسئلة االمتحان في صباح يوم االمتحان نفسه ويسلم إلى لجنة سير االمتحانات، فإذا  .3

تعذر ذلك تطبع قبل ذلك بيوم واحد على األكثر وفي حدود ظروف الكلية وإمكانيات الكلية، وفي الحالة 
 من سالمة المظروف. لتأكدقبل لجنة ثالثية يتم فض أو فتح المظروف من األخيرة 
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 ثانياا أثناء االمتحان:

يحضر أستاذ المادة طوال وقت امتحان مادته ويكون مستعد للرد على أي أسئلة تتعلق بأسئلة المادة  .1
 بناء على طلب رئيس اللجنة، وذلك لفترة ال تتجاوز الخمسة عشر دقيقة.

 التعامل معهم بهدوء وموضوعية.على أستاذ المادة تقبل مالحظات الطالب و  .1
 على أستاذ المادة االلتزام بتعليمات إدارة المؤسسة فيما يخص قواعد التصحيح والمراجعة. .3
 

 ثالًثا بعد االمتحانات:

 مهام الهيئة المعاونة أثناء عملية التقويم

مدرسين يحدد بقرار من العميد العدد الذي يساهم في أعمال االمتحانات دون مرحلة الرصد من ال .1
 والمعيدين القائمين بالعمل فعال بالكلية منذ العام الجامعي.المساعدين 

ال يجوز اشتراك المدرسين المساعدين في أعمال المالحظة في المواد التي تدخل في تخصصاتهم  .2
 ويقومون بالتدريس فيها.

 بالكلية. نيمكن االستعانة في لجان إعداد وتنظيم االمتحانات بالسادة المدرسين المساعدين والمعيدي .3
 تحضير ومراجعة األوراق االمتحانيه والمعامل قبل االمتحان. .4
 االلتزام على تنفيذ ما يقوم به من مهام. .2
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ا لقانون تنظيم الجامعات  نظام تأديب الطالب وقواعد التعامل مع حاالت الغش وفقا

 

 شغالطالب وقواعد التعامل مع حاالت ال تأديبنظام 
 ()طبًقا لقانون تنظيم الجامعات

الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية االمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون  -:123مادة 
 المبين فيما بعد. التأديبيللنظام 

 كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية  تأديبيةيعتبر مخالفة  -:124مادة 
 وعلى األخص:

 شآت الجامعية.بنظام الكلية أو المناألعمال المخلة  .1
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واالعمال  .1

 الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
 مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها. يتنافىكل فعل  .3
 الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.كل إخالل بنظام امتحان أو  .9
 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديها. .5
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيه بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية  .6

 المختصة.
أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من  توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات .7

 السلطات الجامعية.
 االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب. .8

أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو  االمتحانكل طالب يرتكب غًشا في  -:122مادة 
في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع ويحرم من دخول االمتحان  من ينوب عنه من لجنة االمتحان

 .التأديبمواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس 
 -هي: التأديبيةالعقوبات  -126مادة 

 التنبيه شفاهه أو كتابة. .1
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 اإلنذار .1
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. .3
 وز شهرا.الحرمان من حضور الدروس أحد المقررات لمدة ال تتجا .9
 الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا. .5
 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر. .6
 الطالب في مقرر أو أكثر الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا امتحانإلغاء  .7
 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. .8
لجامعات األخرى ويرتب عليه عدم الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى ا .4

 صالحية الطالب إلى القيد أو التقدم إلى االمتحانات في الجامعات جمهورية مصر العربية.
 ويجب إبالغ  ةويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلي

 القرارات إلى ولي األمر الطالب.
 يبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأد 
  ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث

 األقل من تاريخ صدور القرار. علىسنوات 
 -الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: -121مادة 
ألولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من : ولهم توقيع العقوبات األربع ااألساتذة واألساتذة المساعدين .1

 الدرس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة. أثناءالطالب 
عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني األولي المبينة في المادة السابقة وفي حالة حدوث اضطراب  .1

المتحان، لعميد الكلية أيضا توقيع من عدم انتظام الدراسة او ا يخشىأو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو 
أسبوعين من تاريخ توقيع أن يعرض األمر خالل  علىجميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، 

إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة  التأديبمجلس  علىالعقوبة 
 ائها أو تعديله.العقوبة أو إلغ تأييدبالنسبة إلى غير ذلك للنظر في 

رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة، وذلك بعدم أخذ رأي  .3
عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إل مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم 

 المحدد لمحاكمته.
 وله توقيع جميع العقوبات. التأديبمجلس  .9
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( إال بعد 116ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة )  -:121مادة 
التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه 

 التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.  ويتولىفي سماع أقواله 
 .التأديبأن يكون عضو في مجلس للتحقيق مع الطالب  بالمنتدضو هيئة التدريس وال يجوز لع

( 117وفقا للمادة ) ةالتأديبيالقرارات التي تصدر من الجهات المختصة بتوقيع العقوبات  -:122مادة 
 تكون نهائية.

من تاريخ  في خالل أسبوع التأديب وذلكومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس 
إعالنه إلي الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان الطلب قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي 

 أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم في قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يما من 

 رار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيه.تاريخ إبالغه بالق
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 أسئلة االمتحانات وحفظها تسليم وتسلمإجراءات 

 

  يختص السادة رؤساء الكنتروالت بتسلم أسئلة االمتحانات في مظاريفها المغلقة من السادة األساتذة
وم اإلمتحان ويختصون كذلك بطباعتها وذلك كل واضعي االمتحانات ، كما يختصون بحفظها إلى ي

فيما يخصه وتحت مسئوليته الكاملة والمباشرة وباالشتراك الحقيقي لعضو هيئة التدريس المسئول عن 
تدريس المادة ووضع امتحاناتها وذلك مع األخذ بكل سبل الحفاظ على السرية الواجبة في هذه األمور، 

لة يوميًا ويثبت به حالة المظروف ومن قام بفض السرية ويتم تحرير محضر بفض مظاريف األسئ
وحضور عضو هيئة التدريس المسئول عن المادة العلمية ووضع االمتحان وعدم حضوره ويوافي عميد 

 الكلية بهذا المحضر في حينه أو أقرب وقت ممكن.
 

 طباعة ونقل وتوزيع أوراق األسئلة -

 

بوقت كاف وذلك تحت اإلشراف المباشر والفعلى  النعقادموعد اتجرى طباعة أوراق أسئلة اإلمتحانات قبل  -1
للسيد أ.د/ رئيس الكنترول المختص وحضور السيد عضو هيئة التدريس  المسئول عن المادة التى يجرى 
اإلمتحان فيها وذلك بعد التأكد من سالمة غلق المظروف المحتوى على األسئلة وإذا اكتشف السيد أ.د/ 

آثار لعبث أو نحوه بالمظروف يتم اخطار السيد أ.د/ عميد الكلية أو من ينوب عنه فى رئيس الكنترول أي 
 %10 بما يقرب من، لتقرير ما يتبع فى هذه الحالة ويراعى أن يزيد عدد أوراق األسئلة المطبوعة حالة غيابه

 ة الكلية على العدد المتوقع دخوله اإلمتحان فى كل مادة ويخصص من كل ورقة أسئلة امتحان لمكتب
يجرى تعبئة أوراق األسئلة المتبقية فى مظاريف مغلقة وموقعة من السيد رئيس الكنترول المختص ثم توزع  -2

، وعلى هؤالء أن يتأكدوا من إحكام غلق وتوقيع المظروف أو دة القائمين بالمراقبة والمالحظةعلى السا
ان اإلمتحان ، واليتم فض تلك المظاريف المظاريف المسلمة إليهم قبل فضها وتوزيعها على الطالب فى لج

لتوزيع األسئلة إال بناء على أمر من السيد رئيس اللجنة العامة وبعد تمام توزيع كراسات اإلجابة على 
الطالب واستقرار النظام باللجنة ويجرى التنبيه على الطالب بحظر الكتابة نهائيا على أوراق األسئلة ، فيما 



                                                                                                        

   

31 | P a g e  

 

 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

سه إن أراد ، وكذلك التنبيه عليهم بعدم وضع أيه عالمات داخل كراسات اإلجابة عدا اسم الطالب ورقم جلو 
 أو خارجها .

وعلى السادة رؤساء اللجان ورؤساء الكنتروالت والقائمين بالطباعة العمل على أن يبدأ اإلمتحان فى موعده  -3
ستغرقه التأخير إلى المحدد دون تأخير وإذا تأخر بدء اإلمتحان لسبب قهرى يضاف مقدار الوقت الذى ا

 الوقت المحدد
 
 أعمال المراقبة والمالحظة -
 

يقتصر مرور األمن و يحظر تماما التواجد أو المرور فى لجان اإلمتحان على أى شخص ال صفة له فى ذلك  -1
 .إخطار رئيس الكنترول أو من ينيبهرئيس اللجنة بعد  بواسطةواللجنة الطبية على تلبية الطلب عند اإلستدعاء 

وم بأعمال المراقبة والمالحظة فى لجان اإلمتحان السادة معاونوا أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملون بالكلية يق -2
تحت إشراف السيد أ.د/ رئيس الكنترول ، ويشاركهم فى ذلك عدد كاف من السادة العاملين بالجامعة الذين يتم 

أمين الكلية توزيع هؤالء جميعا على لجان اإلمتحان بما  ندبهم بمعرفة إدارة الجامعة لهذا الغرض ، ويتولى السيد
يكفل وجود اثنين على األقل من السادة المراقبين والمالحظين لكل عشرون طالبا  ويراعى أال يبقى أحد من 
السادة المراقبين أو المالحظين فى لجنة واحدة أكثر من امتحان واحد  كما يراعى العمل على وجود عدد كاف 

 .ة المراقبين أو المالحظين كاحتياطى لإلستعانة بهم عند اللزوم من الساد
إذا حدث عجز فى أعداد المراقبون يتم التنسيق مع إدارة الجامعة والكليات المختلفة لسد حاجة الكلية من  -3

المراقبين أو المالحظين فى حالة النقص فى األعداد على أن يكون اثبات حضورهم وانصرافهم فى كشوف 
لك بمقر اإلمتحان وتبلغ إلى جهات عملهم وذلك لضمان اإلنضباط فى هذا الشأن وتجنب ضياع خاصة بذ

  اآلثار.الوقت فى التوجه إلى مقر العمل األصلى ثم اإلنتقال إلى كلية 
يجب على كل من السادة المذكورين فى الفقرة السابقة الحضور والتوقيع بالحضور بمقر اإلمتحان وفى الكشوف  -4

وإال اعتبر غائبا ، ويتم إخطارهم بذلك وبمواعيد اإلمتحان ، أما تواجدهم موعد بدء اإلمتحان يها قبل المشار إل
الفعلى داخل لجنة اإلمتحان فيجب أن يكون قبل نصف ساعة على األقل من موعد اإلمتحان ليتثنى لهم التأكد 

كنهم وعدم اإلخالل بتنظيم اللجان من انضباط وترتيب اللجنة وليمكنهم اإلشراف على دخول الطالب إلى أما
 وخاصة أماكن المقاعد وترتيبها .
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أى اخالل بنظام اإلمتحان أو المقاعد أو ترتيبها هومن مسئولية المراقب أو المالحظ المختص ، وعلى كل منها  -5
أ.د/  الحفاظ على ذلك طوال مدة اإلمتحان وإخراج الطالب الذى يخل بالنظام من لجنة اإلمتحان وإبالغ السيد

  .رئيس اللجنة الفرعية وكذا أ.د/ رئيس الكنترول المختص إلتخاذ الالزم
يتم توزيع أوراق األسئلة واإلجابة بمعرفة السادة المراقبين والمالحظين حسب األحوال ، وذلك بعد الحصول على  -6

ها إلى نهاية بطاقة الطالب أو ما يثبت شخصيته وتوقيعه بالحضور فى الكشف المخصص لذلك ، واإلحتفاظ ب
اإلمتحان كما يتم جمع كراسات اإلجابة بمعرفتهم أيضا وعليهم فى هذه الحالة أن يعيدوا إلى الطالب بطاقته بعد 

 .التوقيع باإلنصراف فى الكشف المخصص لذلك 
 ال يجوز تسليم الطالب أكثر من كراسة إجابة واحدة ألى سبب من األسباب ولكن يجوز استبدال الكراسة التالفة -7

قبل الكتابة فيها على أن يحتفظ بالكراسات التالفة ويتم تسليمها عدا وحصرا إلى السيد رئيس اللجنة مع بيان نوع 
 لحفظها.التلف ويتم تسليمها إلى الكنترول المختص 

 

 بالكلية في ضوء معايير التقويمالمتحانات لإجراءات التصحيح والمراجعة 

متحانية التي قدمها أستاذ المادة على الموقع االلكتروني عند أستالم وضع نموذج إجابة للورقة االيتم  .1
 كراسات اإلجابة.

يحدد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الموعد الذي يقترحه إلعالن نتائج االمتحان، ويبلغ به جميع أعضاء  .1
 بالكلية.هيئة التدريس 

 تفعيل لجان التصحيح الثالثية في ضوء نموذج اإلجابة  .3
في انجاز أعمال التصحيح في المقر الذي تم تحديده من قبل الكلية وذلك لالنتهاء من اظهار  اإلسراع .9

النتائج في الموعد المحدد كلما أمكن ذلك، وتسحب كراسات اإلجابة من المصحح الذي يتجاوز الموعد 
لمشاركة في لالنتهاء من أعمال التصحيح وفي هذه الحالة يحرم سيادته من التدريس وا هالمحدد لسيادت

االمتحانات العام الذي يليه، كما يترك لألستاذ الدكتور/ عميد الكلية توقيع جزاءات أخري مناسبة في 
 هذا الصدد.

ال يجوز التغير في درجات كراسات اإلجابة بعد تصحيحها وتسليمها إلي الكنترول وإزالة السرية عنها،  .5

 د تصحيحها وتسليمها للكنترول.كما ال يجوز سحب كراسات اإلجابة خارج الكنترول بع
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يراعي تسليم كشوف االمتحانات الشفوية والعملية وأيضا أعمال السنة الخاصة وكامل أعمال الطالب  .6
للمادة موقعا عليها من جميع أعضاء لجنة االمتحان المادة وذلك قبل البدء في رصد درجة المواد 

 التحريرية.
 النتهاء من أعمال التصحيح اليدوي وااللكتروني.تبدأ لجان الرصد في مباشرة عملها بمجرد ا .7
وأعمال السنة وكذلك درجة الورقة  تقوم لجان الرصد بمراجعة جمع الدرجات االمتحانات الشفوية والعملية .8

 المصححة الكترونيا ويدويا.
ال يجوز أن ينفرد بالرصد عضو واحد من أعضاء اللجنة ويجب أشتراك جميع األعضاء مجتمعين في  .4

 لعملية.هذه ا
ينبغي مراعاة الدقة التامة في كل عمليات الرصد ابتداء من الرصد إلى جمع الدرجات واثبات الغياب  .10

 واالعتذارات الخاصة بالطالب.
 يراعي استيفاء توقيعات أعضاء اللجنة ورئيسها على كشوف الرصد. .11
د المتخلفين تقوم لجان الرصد بإحصاء عدد الطالب المتقدمين لالمتحان وعدد الناجحين وعد .11

 والراسبين.
 تراعي لجان الرصد التأكد من تطبيق قواعد الرافة أو إثبات ما تققره لجان الممتحنين. .13
ال تعلن النتائج إال بعد اعتمادها رسميا من األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بالنسبة لسنوات النقل ومن  .19

 كالوريوس والليسانس".السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بالنسبة للشهادات "الب
المقررات وتقديم متحانية طبقا لموصفات الورقة االمتحانية لعينة من لجنة لمراجعة الورقة االتشكيل  .15

 تقرير عن كل مادة.
تشكل لجنة لمراجعة أسئلة االختبارات لعينة من المقررات بعد انتهاء االمتحانات وتحديد مدي قياسها  .16

 تقرير عن كل مادة.لنواتج التعلم المستهدفة وتقديم 
 انتهاءتشكل لجنة لمراجعة إجابات الطالب طبقا لنموذج اإلجابة المقدم لعينة من المقررات بعد  .17

 .مادةالتصحيح وإعالن النتيجة وتقدم تقرير عن كل 
 يتم عمل استطالع رأي للطالب نهاية كل امتحان فصلي وفقا لنموذج استبيان معد لهذا الغرض. .18
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أساتذة المادة وبحضور األستاذ الدكتور/ عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون  تشكل لجنة ثالثية من .14
الطالب التعليم والطالب ورئيس القسم المختص ورئيس الكنترول لفحص ورقة اإلجابة في حالة تقدم 

بطلب إلى األستاذ الدكتور/ عميد الكلية لمراجعة تصحيح ورقة اإلجابة الخاصة به وفي حالة ثبوت 
تصحيح يتم تصحيح عينات عشوائية للتأكد من عدم تكرار تلك األخطاء بأوراق إجابة أخري خطا في ال

 ويعرض األمر بعد ذلك على مجلس الكلية.
 تطبيق قرارات مجلس الجامعة الواردة بشأن أعمال التصحيح والمراجعة. .10
 

 عمليات التصحيحتداول كراسات اإلجابة وإجراءات  -

أستاذ المادة ليبدأ في تصحيحها فور انتهاء االمتحان أو في اليوم التالي على  يتم تسليم أوراق اإلجابة إلى -1
وتسلم كافة األوراق بعد تصحيحها إلى الكنترول في موعد غايته أسبوع من  االجابة،األكثر من تسليم أوراق 

 تاريخ انتهاء االمتحان حتى يتم إعالن النتائج خالل الوقت المحدد.
وذلك منذ استالمها من  المختص،وتسجيل كل حركة لها هو مسئولية رئيس الكنترول تناول كراسات اإلجابة  -2

إدارة الكلية لتجهيزها وختمها استعدادًا لالمتحان وحتى إعالن النتائج ثم حفظ الكراسات على النحو المبين 
 .بهذه القواعد

كل مادة من المواد  يخصص بكل كنترول دفتر خاص يسجل فيه عدد الكراسات التي سلمت إليه على ذمة -3
، وعدد وعدد الكراسات المختومة التالفة ،لتي جرى ختمها واستعمالها بالفعل، وعدد الكراسات اتابعة لهال

 الكراسات المختومة المرتجعة من اللجان بسبب غياب بعض الطالب.
في المظاريف ، تعبأ الكراسات ضفاء السرية على كراسات اإلجابة تحت إشراف السيد رئيس الكنترولبعد إ -9

الخاصة بها ويدون على كل مظروف عدد الكراسات التي يحتويها ويغلق باحكام ويتم التوقيع عليه من 
 السيد رئيس الكنترول المختص ويراعى أن يوضع به عدد كاف من أوراق األسئلة.

م من االستالم والتسلي –يخصص بكل كنترول دفتر آخر خاص بتداول كراسات االجابة أثناء التصحيح  -5
ويتم تسلم وتسليم كراسات اإلجابة من الكنترول وإليه من السادة األساتذة القائمين  –السادة المصححين 

 بالتصحيح شخصيًا بعد التوقيع باالستالم والتسليم في كل مرة بدفتر التداول المشار إليه.
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ليهم ، بما في ذلك نقلها السادة األساتذة المصححون مسئولون عن كل مايتعلق بأوراق التصحيح المسلمة إ -6
وإعادتها بمعرفتهم شخصيًا من وإلى الكنترول المختص ، وذلك وفقًا للفقرة السابقة ، ويتولى أستاذ المادة 

 تحديد الجزء الذي يختص به كل مصحح في ورقة اإلجابة.
خاذ كل السادة رؤساء الكنتروالت مسئولون عن فتح وغلق الكنترول في كل مرة ولهم في هذا الشأن ات -7

، وعليهم ابالغ السيد نتظام وسرية العمل داخل الكنترول، كما أنهم مسئولون عن اة الكنترولمايضمن سالم
عند غيابه بأية مالحظات في هذا الشأن  –أو من ينوب عنه  –عميد الكلية الرئيس العام لالمتحانات  أ.د.

 ضمانًا لحسن سير العمل ، وتحقيقًا للصالح العام.
ة رؤساء األقسام العلمية بالكلية إخطار السيد أ.د/عميد الكلية بأسماء السادة المسند إليهم وعلى الساد -8

تصحيح المواد الداخلة في اختصاص أقسامهم العلمية وذلك بعد موافقة مجلس القسم لمختص مسبقًا حتى 
 وفقًا للقانون.يمكن اتخاذ اإلجراءات القانونية الستكمال الموافقة على أسماء المصححين واعتمادها 

على السادة الزمالء رؤساء األقسام ، والقائمين بالتدريس أن يخطروا السادة رؤساء الكنتروالت بأسماء السادة  -4
األساتذة أو السادة المشاركين لهم في التصحيح قبل بدئه بوقت كافي حتى يتسنى اتخاذ الالزم في هذا 

صحيحها وعلى السادة رؤساء الكنتروالت يوافوا مكتب الشأن ، وذلك بمجرد بدء تداول كراسات اإلجابة لت
، حتى يتسنى وع على األقل قبل بدء االمتحاناتالسيد أ.د.عميد الكلية ببيان عام بذلك في موعد غايته أسب

اتخاذ الالزم في هذا الشأن ، ويحظر حظرًا مطلقًا أن ينفرد مصحح واحد بتصحيح ورقة كاملة تحت أي 
أن يشارك في تصحيح كل ورقة إثنان على األقل مشاركة  فعلية وأن يضع كل  ظرف من الظروف ، ويجب

 منهما درجات الجزء المختص بتصحيحه على غالف الكراسة مزياًل بتوقيعه.
 
  جامعة الفيوم-بكلية اآلثار والرسوب وضوابط تقدير النجاح اإلمتحانات -

 

 .فيها التدريس هيئة أعضاء أدوار وتحديد االختبارات أعمال نظام الكلية مجلس يحدد
 .المقرر موضوعات يشمل ساعتان مدته الدراسى الفصل نهاية فى تحريريا اختبارا الطالب يؤدى

 وال االختبارات، فى التدريس هيئة أعضاء بواسطة تقررت التى الفعلية الدرجات على الطالب يحصل
 .الرأفة بدرجات يسمى ما تطبيق يجوز
 .المقررات جميع بنجاح اجتيازه عند يوسالبكالور  درجة الطالب يمنح
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 .درجة ٠١ الصغرى  والنهاية درجة، ٠١١ المقرر اختبار لدرجات العظمى النهاية تكون 

 :اآلتية التقديرات بأحد العام التقدير وفى المقررات فى الطالب نجاح يقدر

 .الدرجات مجموع من فأكثر % ٠٩ ممتاز -

 .الدرجات موعمج من % ٠٩ من أقل إلى % ٠٩ جدا جيد -

 .الدرجات مجموع من % ٠٩ من أقل إلى % ٠٩ جيد -

 .الدرجات مجموع من % ٠٩ من أقل إلى % ٠٩ مقبول -

 .األربع الدراسة سنوات خالل التراكمى المجموع نظام وفق للطالب العام التقدير ويتحدد
 فيه يحصل مقرر ىأ في الطالب يرسب الالئحة، هذه من السابعة المادة أحكام مع يتعارض ال بما
 جميع فى نجح إذا إال الثاني المستوى  إلى به المقيد المستوى  من ينقل وال درجة، ٠١ من أقل على

 رسب فيما االختبار الطالب يؤدى الحالة هذه وفى مقررين، على يزيد ال فيما راسبا كان أو المقررات
 .ر المقر هذا يدرسون  الذين المستوى  طالب مع فيه
 
 والتحصيلية والعملية الشفوية اإلختبارات تقويم نظام -
 

 على بناء والعملية النظرية المقررات فى الطالب تقييم ويتم درجة مائة ٠٩٩ من مقرر كل في الطالب تقييم يتم

 :التالية العناصر

 ٠١ الفصلية األعمال مجموع ويكون  شفوي  واختبار دورية اختبارات على وتشتمل الفصلية االعمال % 
 .نظري  مقرر كل درجة من %  ٠١و ميدانية أو عملية تدريبات على يحتوي  مقرر لك درجة من

 -اآللي الحاسب مقرر إلى باإلضافة – االخرى  األقسام باقي من غيره دون  اآلثار ترميم قسم ويختص
 عملية معتمدة ساعات على تحتوي  التي للمقررات وذلك النهائية االختبارات تسبق عملية باختبارات

درجة( ٥٢) الواحد المقرر درجات مجموع من % ٥٢ عن يقل ال بما المقررات تلك اختبار رجةد وتحدد
 في جانبه المقرر نجاح درجة وتكون  العملي اختباره في رسب إذا المقرر في راسبا الطالب وبكون 
 النسب باقي وتوزع العملي، لالختبار المقررة النسبة من) درجة ٠١ من درجة ٠١) %٠١بنسبة العملي
 بنسبة األعمال الفصلية في النجاح درجة تكون  سبق ما على والمواظبة. وعالوة الدورية االختبارات على
 نجاح حالة أما في .المقرر في راسبا الطالب أُعتبر واال الفصلية لألعمال الكلية الدرجة من %٠١
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 يعامل النظري  ختبارفي اال نجاحه وعدم الفصلية األعمال ومجموع العملي االختبار مجموع في الطالب
 .معدله الفصلي ضمن يحتسب وال (I) المكتمل غير التقدير معاملة المقرر تقدير

 إدارة شئون  تعده الكلية مجلس من معتمد جدول بموجب الدراسى الفصل نهاية فى يعقد نهائى اختبار 
 .الدراسى الفصلبداية  في التسجيل مع للطالب ويعلن بالكلية والطالب التعليم شئون  ولجنة الطالب

  من ترميم اآلثا وقسم واليونانية واإلسالمية المصرية اآلثار بأقسام للمقررات الشفوية االمتحانات تكون 
 ما على عالوة التنفيذية والئحته الجامعات تنظيم لقانون  طبقا أعدادها متخصصة يُحدد لجنة خالل
أسئلة  أوراق الشفوية وٕاعداد المتحاناتا تنظيم المقرر منسق ويتولى الجامعة، قرارات مجلس من يصدر

كل األحوال  النهائية.  وفي االختبارات قبل أسبوعين خالل الشفوية االختبارات تُعقد أن على االمتحانات
 درجة ٠١ درجة من 18)  % 60الفصلية  األعمال في النجاح درجة اآلثار( تكون  ترميم قسم )بإستثناء

 ضمن ذلك ويدخل النهائي دخول االختبار له يحق وال راسبا طالبال وإال اعتبر) ٠١ من درجة ٥٠ أو
 االختبار في ورسوبه الفصلية األعمال في نجاح الطالب حالة وفي والتراكمي، الفصلي الطالب معدل
 فيتم وعملي ميداني تدريب على تحتوي  التي المقررات أما.غير المكتمل التقدير معاملة يعامل النهائي
 بالنسبة )درجة ٠١ من درجة ٠٠ (الفصلية  األعمال درجات من%   ٠١ ميداني بنسبةال التدريب تقييم

 6الفصلية ) األعمال درجات من % ٠٢ الرومانيةوبنسبة واليونانية واإلسالمية اآلثار المصرية ألقسام
 ٠١ ةالشفوي بنسب االختبار تقييم يتم األحوال كل اآلثار وفي ترميم لقسم بالنسبة )درجة ٠١ من درجات

 النسب درجة( وتوزع ٠١ من درجة ٠٠ أو درجة ٠١ من درجة 11الفصلية ) األعمال درجات من %
 الدراسي.  المستوى  طوال والمواظبة الدورية االختبارات على الباقية

 
 قد يكون  ويشترط أال التخرج من أكثر أو ) ٠ (تراكمي معدل على يحصل الذي للطالب الشرف مرتبة تمنح
 متطلبات من % ٥٢ دراسته كما يُشترط محوال، كان إذا أخرى  كلية فى تسجيله خالل دراسي ررمق أي في رسب
 .الفيوم جامعة اآلثار بكلية التخرج
 بعذر لمقرر االمتحان النهائى دخول عدم وهي متطلباته اكتمال لعدم المقررات من مقرر نتيجة تؤجل ان يجوز
 واحد دراسي فصل ولمدة التتجاوز والشفوية العملية ختباراتاال أو الفصلية األعمال في النجاح مع مقبول
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 الطالب يستكمل لم الفصلي. وإذ معدله ضمن وال يحتسب (I)مكتمل غير تقدير الحالة هذه في الطالب ويعطى
 بها تعقد الذي المقرر متطلبات
 له ويرصد الطالب راسبا يعتبر الكلية مجلس يقرها التي المدة في المستكملة غير للمقررات النهائي االختبار
 . (F)راسب التقدير
 تكررت مهما كماهي عليها الحاصل المكتسبة ساعاته وتظل مقبول أقل تقدير على يحصل الراسب الطالب
 اإلعادة.  مرات

 مقرر في رسب أما إذا فيه، واالختبار المقرر هذا دراسة إعادة عليه إجباري  مقرر أي في يرسب الذي الطالب
 .التخرج الستكمال متطلبات بديل أخر مقرر اختيار أو المقرر هذا دراسة ةفعلي اختياري 

 
 الطالب عليها يحصل التى والتقديرات للدرجات والرمزية الرقمية الدالالت  -

 :التالى الوجه على دراسى مقرر كل فى الطالب عليها يحصل التى الدرجات تقدر

 التقدير الرمز  عدد النقاط  الدرجة 

 ممتاز أ 4 900% -10

 جيد جًدا ب 3,1 -3 %10إلي أقل من  80

 جيد ج 2,1 -2 %80إلي أقل من  70

 مقبول  د 9,1_9 %70إلي أقل من  60

 راسب ر صفر  %60أقل من 

 

 
 إلى ويقرب الدراسي الواحد الفصل في نقاط من الطالب عليه يحصل ما متوسط وهو الفصلي المعدل يحسب

 :يلى كما فقط عشريين رقمين

 عدد ساعاته المعتمدة Xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر فصلي المعدل الفصلي =                 

                                   __________________________ 

 

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في الفصل                                     

 

 الفصول خالل نقاط من الطالب عليه يحصل ما متوسط )وهو العام ميالتراك المعدل يحسب

 :يلي كما عشريين( رقمين إلى يقرب و الدراسية

 

 

 عدد ساعاته المعتمدة X تم تدريسه=       مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر  تراكمي العامالمعدل ال          
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                                               __________________________ 

                                       

 التي تم تدريسهاحاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات                                      

 

 

 (٠) هو للتخرج التراكمي للمعدل األدنى الحد

 كالتالي: تخرجه عند الطالب عليها يحصل التى التقديرات تمنح

 التقدير الرمز  عدد النقاط  الدرجة 

 ممتاز أ 4 900% -10

 جيد جًدا ب 3,1 -3 %10إلي أقل من  80

 جيد ج 2,1 -2 %80إلي أقل من  70

 مقبول  د 9,1_9 %70إلي أقل من  60

 راسب ر صفر  %60أقل من 
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 ينالخاصة بالطالب الراغب ومراجعة تصحيح ورقة اإلجابةااللتماسات  قواعد تقديم

 في إعادة تصحيح أوراق أجابتهم 

 

الخاصة  اإلجابة( جنيه في حالة طلب الطالب مراجعة تصحيح ورقة 100الطالب رسوم قدرها )سداد  .1
من مدي جدية الطالب وفي حالة ثبوت وجود خطأ بالتصحيح  للتأكدبه ومناقشة األخطاء مع المصحح 

م، 1004/ 7/ 18( المنعقدة في 93جلسته رقم )ترد القيمة إلي الطالب تطبيقا لقرار مجلس الجامعة ب
 على تطبيق القرار. م1010/ 3/ 16( المنعقدة في 96وتأكيد لجنة شئون التعليم والطالب بجلسته رقم )

يرفق بإيصال سداد الرسوم طلب مقدم لعميد الكلية من طالب االلتماس برغبته في مراجعة تصحيح  .1
 الورقة االمتحانية.

 

 خطوات التاليةوذلك بعد أتباع ال

 

 نشر اإلجابة النموذجية على موقع الجامعة. -1
 قيام الطالب بمناقشة أستاذ المادة في إجابته بعد شرح أستاذ المادة لإلجابة -1
 التقدم بطلب إلي السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية -3
لدكتور/ عميد الكلية يتم فحص ورقة اإلجابة بواسطة لجنة ثالثية من أستاذ المادة وبحضور السيد األستاذ ا -9

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس القسم المختص ورئيس الكنترول.
 في حالة وجود خطأ في التصحيح يتم تصحيح عينات عشوائية للتأكد من عدم التكرار بأوراق أخري. -5
 يعرض بعد ذلك األمر على مجلس الكلية. -6
 .الب تدريجيا بكليات الجامعة كأحد مقومات الجودةالعمل على نشر هذه الثقافة بين األساتذة والط -1
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 والتظلمات من نتائج االمتحانات االلتماساتإجراءات 

 

  إعالن النتيجة ورقيًا أو الكترونيًا ، وذلك باعتبارها بعد لكل طالب الحق في التظلم من نتيجة امتحانه
 قرارًا اداريا.

 سداد رسوم جدية التظلم لكل مادة متظلم فيها ، ويتم  تسلم التظلمات إلى مكتب أ.د/عميد الكلية بعد
 توريد حصيلة الرسوم إلى الجامعة وفقا للقواعد المتبعة.

  للقسميقوم مكتب أ.د/ عميد الكلية بتصنيف وترتيب التظلمات وعمل الكشوف بها مرتبة ومسلسلة وفقا 
 وأرقام الجلوس ويبين بها تاريخ التظلم.

 لتأشير على التظلمات واحالتها إلى رئيس الكنترول المختص.يقوم أ.د/ عميد الكلية با 
 .يقوم رئيس وأعضاء الكنترول المختص بفحص التظلم خالل اسبوع من تاريخ إستالمه 
 .يقوم أ.د/ عميد الكلية باعتماد نتيجة التظلمات 
 ار الجامعة يتم اعالن نتيجة التظلم واطالع المتظلم عليها بواسطة إدارة شئون الطالب بالكلية واخط

 بالتعديالت فور االنتهاء منها.
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 وثيقة تأمين الكنترول 
 

 أمين الكنتروالت ضد مخاطر الحريقت
( طفاية حريق داخل الكنترول ويتم فحص تاريخ الصالحية قبل بداية 1يتم تأمين الكنترول بوضح عدد )

 .من خالل وحدة ادارة اإلزمات بالكلية  اإلمتحانات

 

 
 

 الحريق في الكنترولطفايات 
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 .االقتحامتأمين الكنتروالت من السرقة أو 
تم تأمين الباب الرئيسي للكنترول بوضع باب حديدي قبل الباب الرئيسي للكنترول كما ان النوافذ قد تم 

 تأمينها بالحديد ايضاً.

 
 

 تأمين النوافذ

 
 .تأمين الباب الرئيسي بباب حديدي
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 الكنتروالت من السرقة األوراق اإلمتحانية داخل تأمين

ية وكراسات اإلجابة داخل خزانة حديدية مزودة بقفل مزدوج يفتح بمفتاحين يتم وضع األوراق اإلمتحان
رول وال يمكن للخزنة ان تفتح دون تمع رئيس الكنترول واألخر مع نائب رئيس الكن أحدهمامزدوجين 

 .معاً  وجود المفتاحان مجتمعان
 

 
  

 الخزائن الحديدية لوضع اإلمتحانات 
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 المفتاحان المزدوجان
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 فل المزدوج واألوراق اإلمتحانية داخل الخزن الحديدية.الق
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 أعمال الكنترول وإجراءات اإلمتحانات

 الدليل مجلس الكلية على اعتمادوافقة م
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