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  ضوابط الكنترول واالمتحانات
  :بالنسبة للكنترول:  أوًال 

  

      رول ضرورة التزام السادة أعضاء الكنتروالت بالحضور، ویقوم رئیس الكنترول بعمل كشوف حضور أعضاء الكنت
ى السید        رول إل یس الكنت دم رئ ھ ،و یق ل  / د.أ، وفي حالة تغیب العضو ، یعد ذلك تقصیرًا في أداء المھام الموكلة إلی وكی

ى السید أ     ا إل ذكرة لرفعھ ى السید أ     / د.الكلیة لشئون التعلیم والطالب م م إل ة ث د الكلی ة لشئون     /د.عمی یس الجامع ب رئ نائ
  .التعلیم والطالب التخاذ الالزم 

  ضرورة االلتزام بحضور في المواعید المقررة لكل كنترول. 
  تحویل الكنترول بأكملھ إلى التحقیقیحذر تمامًا تسریب أي نتائج ، وإذا حدث ذلك سوف یتم.  
  ال تزال أعمال الكنترول مستمرة إلى حین االنتھاء من الرصد .  
  والتواجد داخل اللجان طوال فترة االمتحان )المالحظة(ضرورة التزام أعضاء ورؤساء لجان المراقبة.  
 ي الذي یقوم بتدریسھالتزام عضو ھیئة التدریس بالتواجد في الیوم المخصص المتحان المقرر الدراس.  
 :االمتحانات ً: ثانیا 
 ة      بالنسبة لالمتحانات العملیة و مواد أعمال السنة ن ثالث ة م درجات موقع وف ال ل كش ة وعم ان ثالثی داد لج تم إع ی

تیفائھا             د اس نة بع ال الس ات أعم وف درج لیم كش تم تس ة وی ي اللجن اركین ف دریس المش ة الت اء ھیئ ن أعض اء م أعض
ة إذا   / سلیمھا للسید األستاذ الدكتورنة الممتحنین والمصححین للكنترول دون وسیط أو یتم تبالتوقیعات من لج د الكلی عمی

ى أساسھا ،          یم الطالب عل م تقی ي ت ال الت تعذر تسلیمھا لرئیس الكنترول ، ویسلم أیضًا للكنترول كافة المستندات واألعم
 وذلك فور انتھاء االمتحان ، وذلك إلعالن نتیجة االمتحانات العملیة قبل بدء االمتحان النظري 

 ا لم االمتح ة  یس ات بالكلی وذج االمتحان ى نم ي عل ى الحاسب اآلل ًا عل ة( ن مكتوب ة والكلی عار الجامع من ش تم ) یتض وی
  .تصویره بمعرفة سیادتكم بالكلیة ویسلم للكنترول في موعد غایتھ أسبوع من تاریخھ

 یراعى وضع الدرجة قرین كل سؤال ویحدد نصیب كل جزء من السؤال من الدرجة. 
  مكتوبًا على الحاسب اآللي یسلم بعد عقد امتحان المادة مباشرة مع نسخة ورقیة یتم وضع نموذج إجابة +CD. 
         ي خالل أسبوع ن التصحیح ف اء م تم االنتھ یتم تسلیم أوراق اإلجابة بعد انتھاء االمتحان مباشرة لكل مادة ، على أن ی

 .من تاریخھ 
  لتشكیل لجان وضع األسئلة والتصحیحال یتم رصد أي مادة إال بعد استیفاء توقیعات المصححین وفقًا. 
              رر ن المق ة المستھدفة م ائج التعلیمی یس النت نھج وأن تق وع األسئلة وشمولیتھا للم ي االمتحان تن ة(یراعى ف -المعرفی

 ).االتصال-الذھنیة المھنیة
    ة ة الكلی ق لالئح ودة والمواف مان الج ى ض لیمھ إل م تس ذي ت رر ال ق توصیف المق ئلة االمتحان وف ى أال توضع أس عل

 . یتضمن االمتحان أسئلة خارج الموضوعات التي جاءت في توصیف المقرر 
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