
1 

 

  
 

 
 

 

 
 
 

 متابعة أعمال الكنترولآلية 

  بكلية الصيدلة 

 
 
 
 
 
 

  

 11/11/0101بتاريخ   وحدةإعتماد مجلس                          
 02/11/0101كلية بتاريخ:  إعتماد مجلس

 
 

  



2 

 

 

  ء من أعمال اإلمتحانات والتصحيحدراسى عقب اإلنتهاتتم فى نهاية كل فصل. 

 : دوالب الكنترول يحتوى على 

 تشكيل الكنترول 

 : لكل مقرر من مقررات الفرقة التابعة للكنترول ملف يحتوى على 

1. Blue print 

 أوراق اإلمتحان  .2

 نموذج اإلجابة موقع من أساتذة المقرر )توقيعين على األقل( .3

   Exam Matrix اإلمتحانيةمصفوفة الورقة  .4

 إحصائية النجاح .5

  Course Specificationتوصيف المقرر  .6

 كشف بدرجات أعمال السنة موقع من أساتذة المقرر .7

8. CD يحتوى على درجات أعمال السنة للطالب 

 كشف بالنتائج النهائية .9

  تتم على النحو التالى:عمليات المراجعة- 

 مايخص أستاذ المادة: .أ

الكليددة فددى كتابددة  ( المعتمددد مددن مجلدد 1اإللتددماب بنمددوذج الورقددة اإلمتحانيددة)مرفقالتأكددد مددن  .1

 أسئلة اإلمتحان.

 التأكد أن أوراق اإلجابة يتوافر بها اآلتى: .0

 ل(ح أماب كل سؤال )توقيعين على األقتوقيع المصح 

 تفقيط مجموع الدرجات بالحروف 

 توقيع أستاذ المادة بعد التفقيط 

  بتوميعهدددا علدددى كدددل جمئيدددة فدددى إجابدددات الطدددالب )مطابقدددة لنمدددوذج كتابدددة الددددرجات

 اإلجابة(

 -التأكد أن نموذج اإلجابة يتوافر به اآلتى: .2

  إجابددددات شدددداملة لضسددددئلة مويددددح عليهددددا توميددددع الدددددرجات علددددى كددددل جمئيددددة مددددن

 جميئات السؤال.

 .توقيع أستاذ المقرر على كل صفحة من صفحات نموذج اإلجابة 
 

 سئلة اإلمتحان:التأكد من مصفوفة أ .4

  جميددددع األسددددئلة فددددى الورقددددة اإلمتحانيددددة تحقددددق جميددددع م رجددددات التعلدددديب المسددددتهدفة

ILO`S .المذكورة فى توصيف المقرر 

  تويدددددح فدددددى اإلمتحاندددددات الشدددددفوية والعمليدددددة مدددددا تحقدددددق مدددددنILO`S  سدددددوا  فدددددى

Professional skills  أوGeneral Skills . 
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 مايخص أعضاء الكنترول:  .ب

درجددددات جميئددددات كددددل سددددؤال مددددع الدرجددددة النهائيددددة للسددددؤال دا ددددل الورقددددة مراجعددددة مجمددددوع  .1

 اإلمتحانية.

التأكدددد مدددن ترحيدددل الدرجدددة النهائيدددة لكدددل سدددؤال دا دددل ورقدددة اإلجابدددة علدددى ال دددالف ال دددارجى  .2

 للورقة.

التأكدددد مدددن مراجعدددة مجمدددوع درجدددات جميدددع األسدددئلة علدددى ددددالف الورقدددة اإلمتحانيدددة بالدرجدددة  .3

 النهائية للورقة

لرصدددد  power campusل طدددوات المتبعدددة  مدددن  دددالل الكنتدددرول علددد  برندددامج الملحدددق ا

 االمتحانات النهائية و مراجعتها حت  طباعة النس ة النهائية للدرجات العتمادها. 

 

 

 


