
   

 

 

 

 

 

بكليه  التصحيح و دقة رصد الدرجاتضمان عدالة أليه 

 جامعه فاروس  -السياحه وادارة الفنادق 
 

 :بالكليه وذلك من خالل االتي  نظام االمتحاناتتم وضع اليه للتاكد من عدالة 

 

 اعالن االجابة النموذجية السئلة امتحانات نصف العام الدراسي علي الموقع االلكتروني  .1

للتاكد من عدالة التقيم ) مع توقيع  مع منسق المقرر جاباتةبأالسماح للطالب بمراجعة االخطاء الواردة  .2

الطالب بالشك في و اذا قام  الطالب علي النموذج المعد لذلك  " نموذج االطالع  علي ورقه االجابة " (

ا يتم تصحيح الدرجة تبعا لذلك ورقته االمتحانية و اذا ثبت اي خطدرجته المعلنة يقوم بتقديم طلب لمراجعة 

بالنسبة لنصف الفصل الدراسى أو رفعها على الموقع اإللكترونى  قبل ايداعها في لوحة اعالنات النتائج

 بالنسبة لنهاية الفصل الدراسي

امتحانات نهايه الفصل الدراسي في مكان واضح للطالب ) مثل لجميع الطالب قبل بدء عمال السنه اعالن أ .3

باب غرفة مكتب منسق المقرر / او عضو الهيئه المعاونه في المقرر / او في لوحه اعالنات النتائج 

  المواجهة لمكتب عميد الكليه (

 درجات أعمال السنة الخاصة به .التقييم لبنود معرفة الطالب ب .4

من اعضاء هيئه التدريس في غالبا ما تتكون من اثنين  والتيلممتحنين من قبل لجنه لورقة االسئله  ضع تو .5

 التخصص احدهما منسق المقرر 

بما يتالئم مع نوعيه سواء منتصف الفصل الدراسي او نهايته توزيع الدرجات علي جميع اسئله االمتحانات  .6

لوضعه في االمتحان داخل اللجنه و ذلك يكون في مكان واضح بجانب االسئلة  االسئله لتسهيل تقيم الطالب

 ليتسني للطالب معرفة درجة كل سؤال

توزيع زمن االجابه المحتمل لجميع اسئله امتحانات نهاية الفصل الدراسي بما يتالئم مع نوعية االسئله لتحديد  .7

اة توزيع تدرج االسئلة في الصعوبة لكي سئله وصعوبتها مع وقت االمتحان و مراعمدي تناسب كم اال

 يستطيع الطالب االجابة في الزمن المحدد لالمتحان



   

 

 

 

 

 

موضوعة من قبل الكنترول و مراجعة وتصحيح اوراق اجابه امتحانات نهايه الفصل الدراسي بارقام سرية  .8

وضع الرقم جميع الدرجات من قبل لجان الكنترول لكافة اوراق االجابة و تصحيحها ان وجد خطا قبل 

 السري

وصحة توقيع اثنان من لجان الكنترول علي ورق اجابات الطالب لضمان مراجعه تصحيح كافة االسئله  .9

 جميع الدرجات للتاكد من عدالة التقيم .

% من محتويات المقرر الدراسي وان تكون لغة االسئلة 81سئله االمتحانات ما ال يقل عن غطي اأن ت .11

 حة . واضحه وسليمه والطباعة واض

 

يعتمد,                                                                                              

 عميد الكلية

                  

 

                                                                  


