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الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و /   كلمة األستاذ الدكتور  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أن تكون من الكليات الرائدة  بجامعة عين شمس تسعى كلية الحاسبات و المعلومات

و في ضوء حرص الكلية على . يفي مجالها على مستوى مصر و العالم العرب

تطبيق نظم الجودة فيما يخص جميع أركان العملية التعليمية، فقد قامت وحدة ضمان 

فهو يحتوى على جميع التفاصيل . بالكلية بإعداد هذا الدليل إلدارة االمتحاناتالجودة 

المنظمة لعملية االمتحان بدءا من التحضير لالمتحان مرورا بأعمال الكنترول و حتى 

.إعالن النتيجة  

و يعتبر هذا الدليل مرجعا أساسيا لجميع األطراف المعنية بعملية االمتحان و يجب 

.النقاط المذكورة فيه حتى تتم العملية االمتحانية على الوجه األمثلاإللتزام بجميع   

 

هللا ولي التوفيقو   
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 الرؤية

تتمثل هذه الرؤية فى أن تذكر الكلية ضمن أفضل كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 .المصنفة على المستوى االقليمى والدولى

 الرسالة 

ونظم  علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحسابات العلمية،على مستوى تعليمى فى تقديم أ -

ودفعهم الى المجاالت ذات  يجيها، وإعدادهم لمتطلبات المجتمع المتغيرة،الحاسبات لخر

 .الصلة بما فيها ادارة االعمال

وكذلك بناء تعاون قوى مع الجهات  وع فى البحث العلمى هو عمل أساسى،االهتمام والتن -

 .البحثية الصناعية والحكومية

 .تسعى الكلية لتوفير أفضل مناخ لتشجيع االبداع والتميز وااللتزام االخالقى -

والكليات المناظرة  ى إنشاء روابط قوية مع المجتمع، الصناعة،تحافظ الكلية وتتوسع ف -

 .االخرى محليا ودوليا  
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رســـهـــــــــالف  

 م المـــــوضوع صفحة
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وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب/   كلمة األستاذ الدكتور  
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 والبرامج  العامة بالشعبة الفرق األربعة تكنتروال و اإلمتحانات لجان
  الخاصة

 
 اإلمتحانات إنعقاد ماقبل مرحلة: أوال

 
 اإلمتحانات إنعقاد مرحلة: ثانیا

 
النتیجة إعالن حتى و اإلمتحانات إنعقاد بعد ما مرحلة: ثالثا  

 
النتیجة إعالن ما بعد مرحلة :رابعا  
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 مقدمة

 الدراسیة المراحل و بالفرق الخاصة االمتحانات لجان و الكنترول عمل لیةآ

 البكالوریوس مرحلة بكافة برامج المختلفة

 

 تتحكم ، والتيكنتروالت سبعة من المعلومات و الحاسبات بكلیة اإلمتحانات كنتروالت تتكون

 المختلفة المراحل و الدراسیة الفرق مستوى على ائج النت إعالن و لجان اإلمتحانات بعملیةعقد

 :یلى مافی  وتتمثل هذه الكنتروالت. المتمیزة و العامة بالبرامج

 العامة بالشعبة األولى الفرقة كنترول و االمتحانات لجان. أ

 العامة بالشعبة الثانیة الفرقة كنترول و االمتحانات لجان. ب

 العامة بالشعبة الثالثة الفرقة كنترول و االمتحانات لجان. ج

 : المختلفة بالشعبلدور مایو ودور أكتوبر  الرابعة الفرقة كنترول و االمتحانات لجان. د

 (الحاسبات نظم – العلمیة الحسابات – المعلومات نظم – الحاسب علوم)

 ھندسة - الحیویة المعلومات نظم)  الخاصة لبرامجا  كنترول و االمتحانات لجان. ھ

 (األوساط الرقمیة  –أمن المعلومات السیبراني  –الذكاء االصطناعي  – البرمجیات

 (الدبلومات -الدكتوراه  –الماجستیر)برامج الدراسات العلیا كنترول  و  االمتحانات لجان . و

 (الشعب لكافة عام) التخلفات كنترول و امتحانات لجان. ز

 المطلوب األعمال تغطى مراحل أربعة إلى السابقة الكنتروالت من بكل  العمل لیةآ تنقسم و

 :یلى كما وهى إنجازها

 اإلمتحانات إنعقاد قبل ما مرحلة: أوال •

 اإلمتحانات إنعقاد مرحلة: ثانیا •

 النتیجة إعالن حتى و اإلمتحانات إنعقاد بعد ما مرحلة: ثالثا •

 النتیجة إعالن بعد ما مرحلة: رابعا •
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 والبرامج العامة بالشعبة الفرق األربعة تكنتروال و اإلمتحانات لجان

 –البرمجیات  هندسة - الحیویة المعلوماتیة) التخصصات لكافة الخاصة

 (.األوساط الرقمیة –أمن المعلومات السیبراني  –الذكاء االصطناعي 

 اإلمتحانات إنعقاد ماقبل مرحلة: أوال

ویقوم بإنهاء  والذي یصدر به قرار من عمید الكلیة إعتماد تشكیل لجنة كنترول التعلیم و الطالب .1
وكیل االجراءات كالٌ من وكیل الكلیة لشؤن التعلیم والطالب وعمید الكلیة كما یختص بحفظها كالٌ من 

 .رئیس لجنة االمتحانات والكنترول و الكلیة لشؤن التعلیم والطالب وعمید الكلیة

 

ویقوم بإنهاء االجراءات كالٌ من وكیل الكلیة لشؤن التعلیم والطالب وعمید  جدول اإلمتحانات إعالن .2
الكلیة كما یختص  بحفظها كالٌ من وكیل الكلیة لشؤن التعلیم والطالب وعمید الكلیة و رئیس لجنة 

 .االمتحانات والكنترول و لوحة اإلعالنات الخاصة بالتعلیم و الطالب بوابة الكلیة االلكترونیة

 

كما  ن التعلیم والطالبئوعن طریق وكیل الكلیة لش قائمة بالسادة مالحظي لجان االمتحانات إعداد .3
یختص بحفظها كالٌ من وكیل الكلیة  ویعتمد من وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب وعمید الكلیة 

 .لشؤن التعلیم والطالب و رئیس لجنة االمتحانات والكنترول
 

 ة التدریسئھی السادة أعضاء بإعالمرئیس لجنة االمتحانات والكنترول  و السادة رؤساء األقسام یقوم .4
خطابات للسادة أعضاء هیئة التدریس موضح  وتوجهجدول االمتحانات موقع بالعلم یكون وبالجدول 

 رؤساء بها العدد المطلوب تسلیمه لنماذج األسئلة وآخر میعاد لتسلیمها و یختص بحفظها كالٌ السادة

 .والكنترول اإلمتحانات لجنة التدریس رئیس هیئة أعضاء السادةاألقسام 
 

تصویر نموذج االمتحان بصفة شخصیة بحجرة ب الممتحنین یقوم السادة أعضاء هیئة التدریس .5
مادة  لكل منفصلة مغلقة في أظرفرئیس لجنة االمتحانات والكنترول ل هتسلیمالكنترول المركزي و

مصفوفة ربط االمتحان بمخرجات  و في هذا التوقیت وجد إنموقعة  السنة أعمال كشفباالضافة الى 

 .بخزنة الكنترول والكنترول اإلمتحانات لجنة رئیس جمیعا یختص بحفظها الذيو التعلم المستهدفة
للطالب المؤدون  وجود قرابة بعدم اقراربتوقیع  الممتحنین السادة أعضاء هیئة التدریسكما یقوم 

 .حتى الدرجة الرابعة االمتحان
 

السادة  وزیعلتومالحظي اللجان باالجتماع بأعضاء الكنترول الكنترول  و لجنة اإلمتحانات رئیسیقوم  .6
علي اللجان اإلمتحانات  لجدولوفقاٌ  اللجان االمتحانیة  مالحظىو سیر اإلمتحانات رؤساء لجان

 اإلمتحانات لجنة رئیس عن طریق الكنترولبخزنة  على أن یحفظ هذا التوزیع. االمتجاني المختلفة

 . والكنترول
 

لجنة  أعضاءو أرئیس بواسطة  الخاصة واللجان المقیدین لإلمتحانات كشوف الطالب إستالم .7
 اإلمتحانات لجنة و یختص بحفظها رئیس التعلیم و الطالب شئون إدارة منالكنترول  و اإلمتحانات

 .والكنترول بخزنة الكنترول
 

من الكنترول  و لجنة اإلمتحانات أعضاءو أرئیس بواسطة  المقیدین لإلمتحانات كروت الطالب إستالم .8
 لجنة و یختص بحفظها رئیس التعلیم و الطالبشئون إدارة عن طریق و الكنتروالت السنة السابقة أ

 .والكنترول بخزنة الكنترول اإلمتحانات
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و أرئیس عن طریق  الطالب غیاب/وتقریر مجمل حضور الغیاب قوائمتقریر سیر اللجان و إعداد .9
 لجنة و یختص بحفظها رئیس التعلیم و الطالب شئون الكنترول و إدارة و لجنة اإلمتحانات أعضاء

 .والكنترول بخزنة الكنترول اإلمتحانات
 

لجنة  أعضاءرئیس و عن طریق  و التاریخ الكنترول ختمها بختم و كراسات اإلجابة إعداد .11
 .والكنترول بخزنة الكنترول اإلمتحانات لجنة و یختص بحفظها رئیسالكنترول  و اإلمتحانات

 
لعقد الكنترول  بالسنوات السابقة اإلجابة الخاصة من كراسات سنوات علیه خمسة مر ما تسلیم .11

ا بعد تقدم رئیس الكنترول بطلب لعمید الكلیة بهذ عن طریق رئیس الكنترول الكلیة إلى مخازن الحالى

 .أو یتم تسلیمها للجامعة الكلیة بمخازناألوراق  تحفظو أنالش

 

 اإلمتحانات إنعقاد مرحلة: ثانیا

 و رؤساء مالحظى السادةعلى  بتوزیع اإلمتحاناتو الكنترول  اإلمتحانات لجنة و أعضاء یقوم رئیس .1
 الغیاب قوائمو االمتحانیة اللجان سیر تقاریر  وتجمیع بتوزیعكما یقوم سیر اإلمتحانات و  لجان

 االمتحانیة الورقة مظروف فتح استمارةمأل باالضافة الى ،  غیاب الطالب/وتقریر مجمل حضور
 وأعضاء رئیس ویقوم. من حیث الشكل وتنوع األسئلة االمتحانیة الورقة مالئمة مدى تقریر وكتابة

بتسلیم أصول تقاریر سیر اللجان وتقریر مالئمة الورقیة االمتحانیة مع  والكنترول اإلمتحانات لجنة
 .نسخة من الورقة االمتحانیة لمكتب وكیل شئون الطالب مع االحتفاظ بصور من األصول

  
سیر اإلمتحانات  لجان و رؤساء مالحظى و الكنترول السادة اإلمتحانات لجنة و أعضاء یقوم رئیس .2

إدارة التعلیم و الطالب بحفظ  قومتو سیر اإلمتحانات لجان و رؤساء مالحظى السادةحضور  بمراقبة
 .سیر اإلمتحانات لجان و رؤساء مالحظى حضور السادةكروت 

 
 مالحظى و الكنترول السادة اإلمتحانات لجنة و أعضاء رئیس ویختص بذلك كراسات اإلجابة تجمیع .3

بعد  اإلجابة بحفظ كراسات و الكنترول اإلمتحانات لجنة رئیس قومیوسیر اإلمتحانات  لجان و رؤساء
 .التدریس هیئة السادة أعضاء إلى تسلیمها حتى و ذلك الكنترول الطالب بخزنة أسماء إخفاء

 

بعد اجراء االمتحان  ملف الكنترولباعداد محتویات  و الكنترول اإلمتحانات لجنة وأعضاء یقوم رئیس .4
 بمظروف اإلجابة نموذج و الغیاب قوائم و األسئلة نموذج على الكنترول ملف ویتشمل. مباشرة
 االمتحانیة الورقة مالئمة تقریر و الحضور مجمل وتقریر الغیاب وقوائم اللجان سیر وتقریر مغلق

واقرار عدم تواجد القرابة وأعمال السنة  بمخرجات التعلم المستهدفة ربط االمتحانومصفوفة 

 .لك لكل مادةوذ الموقعة وكشف استالم األوراق ان وجدا األخيرين في هذا التوقيت،
 

و الكنترول  لجنة اإلمتحانات و أعضاء ویختص بذلك رئیس للتصحیح كراسات اإلجابة تسلیم .5
 كراسات اإلجابة إستالم بحفظ كشف و الكنترول اإلمتحانات لجنة أعضاء هیئة التدریس ویقوم رئیسو

 باالضافة الىبالمادة  التسلیم الخاص و به تاریخ اإلستالم موضح التدریس و هیئة موقع من عضو
كراسات  تسلیم بعد الكنترول بخزنةالدرجة العظمى وراسب الالئحة للمادة  ویحفظ الكشف الموقع 

 .التدریس هیئة السادة أعضاء إلى االجابة
 

لجنة امتحانات وأعضاء رئیس  بأعمال سیراالمتحان والكنترولیختص  لمواد التخلفات،بالنسبة  .6
به  لمواد تخلفات الفرق األولى الخاصة االجابة كراسات كل كنترول معنى  ویتم تسلیم .التخلفات

 المتسلم اإلمتحانات لجنة ویقوم رئیس من أعضاء هیئة التدریس  بعد تصحیحهاوذلك  والثاتیة والثالثة
 .الكنترول بخزنة كراسات اإلجابة إستالم كشف كشوف الغیاب وكراسات اإلجابة ولالمتحان بحفظ 
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 النتیجة إعالن حتى و اإلمتحانات إنعقاد بعد ما مرحلة: ثالثا

 بعدمن أعضاء ھیئة التدریس الكراسات  بإستالمو الكنترول  لجنة اإلمتحانات و أعضاء یقوم رئیس .1
 رئیسیقوم  ثم. بعد تسلم لم ان لكل مادة وأعمال السنة موقعة النموذجیة التصحیح و كذلك اإلجابات

 التدریس و هیئة موقع من عضو كراسات اإلجابة إستالم و الكنترول بحفظ كشف اإلمتحانات لجنة
في ملف  لكل مادة وأعمال السنة بالمادة اإلجابة النموذجیة التسلیم الخاص و به تاریخ اإلستالم موضح

كما یتم التأكد من امضاء لجان الممتحنین على كراسات االجابة باالضافة .الكنترول بخزنة الكنترول
 .الى التفقیط والدرجة العظمى للمادة

 
بمراجعة ورصد درجات مواد التخلفات مع التأكد و الكنترول  لجنة اإلمتحانات وأعضاء یقوم رئیس  .2

 .الطالب كارتمن رصدھا في 
 

ومراجعة الممتحنین  )بمراجعة التصحیح لكل مادة و الكنترول  اإلمتحاناتلجنة  وأعضاء یقوم رئیس .3
بینما الورقة ما زالت تخفي ھویة الطالب وذلك داخل غرف  أخطاء بالتصحیح وجود حال فى

  .(الكنترول
 

 رئیس وأعضاءویختص بذلك  وجدت إن قواعد الرأفة النتیجة بمراعاة المواد بجدول نتیجة رصد .4
 بخزنة جدول النتیجةو الكنترول بحفظ  اإلمتحانات لجنة رئیسیقوم  ثم.و الكنترول  اإلمتحاناتلجنة 

 .الكنترول
 

 اإلمتحانات و لجنة رئیسوو الطالب  للتعلیم الكلیة الكلیة وكیل عمیدویختص بذلك  إعتماد النتیجة .5
 و الكنترول اإلمتحانات لجنة الطالب و رئیس و للتعلیم الكلیة الكلیة و وكیل ویقوم عمید الكنترول

 .بحفظ النتیجة النهائیة معتمدة من العمید و رئیس لجنة االمتحانات و رئیس الكنترول
 

 اإلمتحانات و لجنة رئیسوو الطالب  للتعلیم الكلیة الكلیة وكیل ویختص بذلك عمید إعالن النتیجة .6
 و الكنترول اإلمتحانات لجنة رئیس الطالب و و للتعلیم الكلیة الكلیة و وكیل الكنترول ویقوم عمید

بالعمل على اعالن نتائج االمتحانات على خط التلیفون الساخن طبقا لقواعد االعالن المرسلة من 
 .الطالب و الخاصة بالتعلیم اإلعالنات لوحة الجامعة باالضافة الى

 

 النتیجة إعالن بعد ما مرحلة رابعا

الطالب  و التعلیمشئون  إدارةقوم تثم . تظلمات الطالب بإستالم و الطالب للتعلیم الكلیة وكیل یقوم .1
یتم تسلیمها لرؤساء  مادة لكل مفرغة بكشوف الطالب تظلمات تسجیلبالطالب  و للتعلیم الكلیة ووكیل

 .لجنة االمتحانات والكنترول
 

ورصد حاالت  ضوء التظلمات فى كراسات اإلجابة بمراجعةو الكنترول  اإلمتحانات لجنة رئیسیقوم  .2
 بالمراجعة تقریربكتابة  و الكنترول اإلمتحانات لجنة رئیس یقوم ثم. األخطاء سواء للجمع او الرصد

 .لكل تظلم
 

 أعضاء و رئیسویختص بذلك  (تعدیالت أیة وجود حال فى) النتیجةبجدول  المواد نتیجة رصد إعادة .3
  (معدل)و الكنترول بحفظ جدول النتیجة  االمتحانات لجنة رئیسثم یقوم . الكنترول و االمتحاناتلجنة 
 .الكنترول بخزنة

 



 
 

 
 

 

 وحدة ضمان الجودة          8

 

 للتعلیم الكلیة الكلیة و وكیل عمیدیختص بذلك  و (تعدیالت أیة وجود حال فى) اعتماد النتیجة إعادة .4
مع كشف نتیجة  (معدل)بحفظ النتیجة النهائیة وكذلك  الكنترول اإلمتحانات و لجنة رئیسو والطالب 
 .التظلمات

 

و الطالب  للتعلیم الكلیة و الطالب و وكیل شئون التعلیم إدارة بذلك یختص و نتیجة التظلمات  إعالن .5
 . الكنترول اإلمتحانات و لجنة و رئیس

 

 و تحفظ كروت. الكنترول و اإلمتحانات لجنة أعضاء و رئیس بذلك یختص و تعبئة كروت الطالب .6
 اإلمتحانات لجنة بواسطة رئیس الطالب تقدیرات و درجات بیان و القید حالة بها الطالب مرصود

 .الكنترول بخزنةوالكنترول 
 

 أو إلى إدارة شئون الخریجین في حالة الفرقة الرابعة الفرقة التالیة الطالب الى كنترول كروت نقل .7
 و تحفظ كروت الطالب المنقولین إلى الفرقة التالیة. الكنترول اإلمتحانات و لجنة ویختص بذلك رئیس

 الطالب كروت تظل الكنترول بخزنة( الفرقة التالیة)و الكنترول  اإلمتحانات لجنة بواسطة رئیس
 .الكنترول الكنترول بخزنة و لجنة اإلمتحانات رئیس الراسبین طرف

 

و  للتعلیم الكلیة وكیلو  الكلیة و یختص بذلك عمید (الجامعى إنتهاء العام حال فى)الكنترول  غلق .8
الكلیة  و یسجل تقریر بأعمال الكنترول بواسطة عمید. الكنترول اإلمتحانات و لجنة رئیس و الطالب

 .الكنترول اإلمتحانات و لجنة رئیس و و الطالب للتعلیم الكلیة وكیلو
 

 

 : مالحظات

 الفرقة لطالب بالنسبة أكتوبر دور عقد حال فى السابقة باأللیة الواردة اإلجراءات كافة تطبیق یتم -

 الخاصة االجرائیة الخطوات باستثناء التخرج مشروع عدا ما تخلف مادتى أو بمادة الناجحین الرابعة

 إمتحانات لجنة من اإلجابة كراسات  استالم و التخلفات إمتحانات لجنة و إمتحان لجنة بتشكیل

 .التخلفات

 

االمتحانات و الكنترول في یقوم منسق البرنامج بمهام رئیس لجنة ( الخاصة)بالنسبة للبرامج  الممیزة  -

 . جمیع مراحل االمتحان األربعة

 

 .ال یوجد امتحان تخلفات للبرامج الخاصة أو الدراسات العلیا -

 

 

 


