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 Pharos University in Alexandria باإلسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

 :اإللتزام بقواعد التصحيح المعلنة

I. العدالة : 

 . أكثر من مصحح للورقة .1

 .توزيع الدرجات على جزئيات السؤال .2

 نموذج اإلجابة يجب أن يحتوى على كل اإلجابات الممكنة. .3

 ]أستاذ المقرر(  (مسئول التنفيذ: لجنة الممتحنين                                        [

II. لدقةا : 

 التأكد من تصحيح كل أجزاء األسئلة.)وذلك بوجود عالمات التصحيح(  .1

 التأكد من عدالة التصحيح وذلك باإلستعانة بنموذج اإلجابة. .2

 التأكد من وجود درجة على كل جزء من أجزاء األسئلة.  .3

 ومقارنتها بالدرجة الكلية للسؤال. جزاء تجميع درجات األ .4

 . مراجعة جميع الدرجات بالداخل والخارج .5

 التأكد من تقفيل الصفحات الخالية من إجابات الطالب. .6

  .مراجعة الرصد والجمع .7

 رصد النتيجة بإستخدام أجهزة الحاسب اآللى كما يلى:  .8

 ول". تتم العملية بواسطة عضوين من أعضاء هيئة التدريس "تشكيل الكنتر ▪

 .  slipsيقوم األول بإمالء زميله الثانى أسماء ودرجات الطالب من كراسات اإلجابة بعد إعادة ال ▪

 ثم يقوم الزميل الثانى بقراءة إسم كل طالب ودرجته واألول يتأكد من صحة ذلك بمتابعة كراسات الطالب. ▪

كنترول بحيث يقول أحدهما  اء الثم يقوم رئيس الكنترول بطبع نتيجة اإلمتحان ويراجع النتيجة مع أحد أعض ▪

 الدرجات من النتيجة  المطبوعة ويراجع اآلخر مدى مطابقة الدرجة بكراسة اإلجابة.  

 ]مسئول التنفيذ: فريق الكنترول [
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 : المراجعةمهام لجنة  

لجنة   عمل  النتيجة    المراجعةيبدأ  رفع  وقبل  اإلجابة  كراسات  مع  ورقيا  الرصد  مراجعة  من  اإلنتهاء  بعد 

 تماد وذلك لتفادى أى أخطاء تظهر بالنتيجة، ومن مهامها مايلى:  لإلع

 بإستمارة التحقق لمراجعة أعمال الكنترول. اإلستعانة  .1

 التأكد من تصحيح كل أجزاء األسئلة.)وذلك بوجود عالمات التصحيح(  .2

موذج لتأكد من عدالة التصحيح وذلك باإلستعانة بنل% من إجمالى كراسات اإلجابة 10أخذ عينة تمثل   .3

 اإلجابة.

 التأكد من وجود درجة على كل جزء من أجزاء األسئلة.  .4

 تجميع درجات األجزاء ومقارنتها بالدرجة الكلية للسؤال.  .5

 . مراجعة جميع الدرجات بالداخل والخارج .6

 .عمراجعة الرصد والجم .7

 التأكد من إستيفاء الورقة اإلمتحانية لمخرجات التعلم المستهدفة. .8

 صده. كتابة تقرير بما تم ر .9
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  استمارة تحقق لمراجعة أعمال الكنترول

 اسم الكلية
  التاريخ 

  الوقت

 مالحظات كنترول  أرشيف  المؤشرات 

    وجود سياج حديدي علي الشبابيك 

    أبواب محكمة 

    دواليب صاج

طفايات  

 حريق

    ُمتاحة 

    تاريخ الصالحية 

    تاريخ آخر صيانة 

     متخدااالس ملصق بطريقة 

    معدات إنذار 

    اإلضاءة

    التهوية 

    كمبيوتر 

    طباعة

    ترتيب األوراق بالبرامج 

    ترتيب األوراق بالسنوات 

    ترتيب األوراق بالفصول الدراسية 

    كتابة إسم المقرر 

    كتابة كود المقرر 

    اإلجاباتآلية التخلص من أوراق 

 االمتحاناتالئحة 

 

  

  قرار تشكيل الكنترول
 

عددددم مشددداركة ضيدددر أع ددداء  يئدددة 

 التدريس
 

 

وجود ضمانات لعدم تعارض المصدالح 

 ألع اء الكنترول
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  استمارة تحقق لمراجعة أعمال الكنترول

 

 كنترول الفرقة:   اسم الكلية :

 :  كود المقرر  : مقرراسم ال مالحظات 

 ضير مستوف  مستوف  

    أعمال السنة ورقيا 

    أعمال السنة على قرص مدمج  

    توصيف المقرر 

    نموذج استيفاء االمتحان لنواتج التعلم 

    (1مراجعة )س

NE   ضياب بدون عذر    

E   ضياب بعذر    

DN حرمان لغش أو لتعدد إنذارات الغياب    

    مح ر الغش

    ( 10( ملونة، ضياب مجمع )7(،  ضياب )9كشوف ح ور اإلمتحان )س

BL  فى اإلمتحان النهائى 30راسب الئحة أى أقل من %    

    التكراري النتيجة تتفق مع منحنى التوزيع  

    النتيجة اإلجمالية للمقرر مقارنة بالسنوات الثالث الماضية اتجا ات

 ورقة األسئلة

    ُمتاحة

  بيانات

 أساسية 

    رقم نموذج االمتحان    

    الكلية   

    سمالق

    الفرقة/المستوى

    امتحان نهاية العام  

    العام الجامعي    

    الدرجة الكلية 

    لجنة الممتحنين   

    وقت االمتحان   

    عدد الصفحات  

    بنهاية االمتحان     دما يفي

    تنوع األسئلة

    أسئلة مغلقة

    أسئلة مفتوحة

    متحنينجنة المتوقيع ل

    درجة كل سؤال فى مربع

    حجم العينة من كراسات اإلجابة

 نموذج اإلجابة

    متاح 

    توقيع لجنة الممتحنين

    توزيع الدرجات على أجزاء كل سؤال
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  استمارة تحقق لمراجعة أعمال الكنترول

  كنترول الفرقة:   اسم الكلية : 

  رر : كود المق  :  مقرراسم ال

  :   الرقم السرى

 مالحظات  ضير مستوف  مستوف  

 كراسات اإلجابة 

    التصحيح بالقلم األحمر

    الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحيح

    التأكد من تقفيل الصفحات الخالية من إجابات الطالب. 

    التأكد من صحة رصد الدرجات 

    كراسة اإلجابة توقعين على 

    غلق المراية بعد آخر درجة سؤال 

    التفقيط

    بعد التفقيط  التوقيع

    الكنترول مراجعة 

:   الرقم السرى   

 مالحظات  ضير مستوف  مستوف  

 كراسات اإلجابة 

    التصحيح بالقلم األحمر

    الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحيح

    ت الطالب. حات الخالية من إجاباالتأكد من تقفيل الصف

    التأكد من صحة رصد الدرجات 

    كراسة اإلجابة توقعين على 

    غلق المراية بعد آخر درجة سؤال 

    التفقيط

    بعد التفقيط  التوقيع

    مراجعة الكنترول 

:   الرقم السرى   

 مالحظات  ضير مستوف  مستوف  

 كراسات اإلجابة 

    رلقلم األحمالتصحيح با

    التصحيحالرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة 

    التأكد من تقفيل الصفحات الخالية من إجابات الطالب. 

    التأكد من صحة رصد الدرجات 

    كراسة اإلجابة توقعين على 

    غلق المراية بعد آخر درجة سؤال 

    التفقيط

    بعد التفقيط  التوقيع

    مراجعة الكنترول 

:   الرقم السرى   

مستوف ضير  مستوف    مالحظات  

 كراسات اإلجابة 

    التصحيح بالقلم األحمر

    الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحيح

    التأكد من تقفيل الصفحات الخالية من إجابات الطالب. 

    التأكد من صحة رصد الدرجات 

    كراسة اإلجابة لى توقعين ع

    سؤال غلق المراية بعد آخر درجة 

    التفقيط

    بعد التفقيط  التوقيع

    مراجعة الكنترول 
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 مراجعة التصحيح اإللكترونى

 

 

 

 كنترول الفرقة:   اسم الكلية :

 مالحظات 
مقرراسم ال  كود المقرر :   : 

Student ID   :إسم الطالب 

 ضير مستوف مستوف  

    كراستهتأكد من تدبيس نموذج إجابة الطالب مع ال

مع  فى العينة تحت الفحص مطابقة إجابة نموذج إجابة الطالب 

 اإلجابة النموذجية
   

مع الدرجة على كراسة   Excel sheetمطابقة درجة الطالب فى 

 إجابة الطالب 
   

    توقعين على كراسة اإلجابة تحت الفحص 

:  الرقم السرى   

ف مستو   مالحظات  ضير مستوف 

    تدبيس نموذج إجابة الطالب مع كراستهالتأكد من 

مع  فى العينة تحت الفحص مطابقة إجابة نموذج إجابة الطالب 

 اإلجابة النموذجية
   

مع الدرجة على كراسة   Excel sheetمطابقة درجة الطالب فى 

 إجابة الطالب 
   

    توقعين على كراسة اإلجابة تحت الفحص 

:  الرقم السرى   

مستوفضير  مستوف    مالحظات  

    التأكد من تدبيس نموذج إجابة الطالب مع كراسته

مع  فى العينة تحت الفحص مطابقة إجابة نموذج إجابة الطالب 

 اإلجابة النموذجية
   

مع الدرجة على كراسة   Excel sheetمطابقة درجة الطالب فى 

 إجابة الطالب 
   

    ة اإلجابة تحت الفحص توقعين على كراس

:  الرقم السرى   

 مالحظات  ضير مستوف مستوف  

    التأكد من تدبيس نموذج إجابة الطالب مع كراسته

مع  فى العينة تحت الفحص مطابقة إجابة نموذج إجابة الطالب 

 اإلجابة النموذجية
   

مع الدرجة على كراسة   Excel sheetمطابقة درجة الطالب فى 

 الب إجابة الط
   

    توقعين على كراسة اإلجابة تحت الفحص 
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 ( Online Examsية )اإللكترونإلمتحانات ل  استمارة تحقق لمراجعة أعمال الكنترول

 

 

 

 

 

 

 

  كنترول الفرقة:   اسم الكلية :

  كود المقرر :   : مقرراسم ال

 مالحظات  ضير مستوف  مستوف  

    أعمال السنة  

    أعمال السنة على قرص مدمج  

    توصيف المقرر 

    نموذج استيفاء االمتحان لنواتج التعلم 

    (1مراجعة )س

NE   ضياب بدون عذر    

E   ضياب بعذر    

BL  فى اإلمتحان النهائى 30راسب الئحة أى أقل من %    

    التكراري النتيجة تتفق مع منحنى التوزيع  

    ات الثالث الماضيةالنتيجة اإلجمالية للمقرر مقارنة بالسنو اتجا ات

 PDFنسخة 

لإلمتحان عن  

بعد باإلجابة 

 النموذجية

    ُمتاحة

  بيانات

 أساسية 

    رقم نموذج االمتحان    

    الكلية   

    القسم

    الفرقة/المستوى

    امتحان نهاية العام  

    العام الجامعي    

    الدرجة الكلية 

    لجنة الممتحنين   

    وقت االمتحان   

    عدد الصفحات  

    بنهاية االمتحان     دما يفي

    تنوع األسئلة

    أسئلة مغلقة

    أسئلة مفتوحة

اإلجابةنموذج   
    متاح 

    توزيع الدرجات على أجزاء كل سؤال
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 ( Online Examsية )تروناإللكلإلمتحانات   استمارة تحقق لمراجعة أعمال الكنترول

 

 

 

  كنترول الفرقة:   اسم الكلية :

  كود المقرر :   : مقرراسم ال

  : Student ID  :  إسم الطالب

 مالحظات  ضير مستوف مستوف  

    (. Individualمن إجابات الطالب )  PDFنسخة 

Screen shot from the responses    

Excel sheet of the responses    

Excel sheet    محتويا على درجة اإلمتحان وأعمال السنة  

 الالئحة الداخلية للكلية.  ا مبينا نسب النجاح طبق

   

( على  (  Word/PDFنسخة  النموذجية  ولإلجابة  لإلمتحان 

 الورقة اإلمتحانية للكلية.

   

المقرر من     PDFنسخة   لنتيجة  اإلحصائى   Googleللتحليل 

classroom  ع إلحتوائه  فيها  نظرا  ويتم  مغلقة  أسئلة  لى 

 التصحيح إلكترونيا. 

   

للتحليل اإلحصائى للمقرات التى يتم فيها التصحيح    PDFنسخة  

 اليدوى نظرا إلحتوائها على أسئلة مقالية.

   

    إلتماسات الطالب. 

لكل   البديلة  اإلمتحانات  سيعقدون  الذين  الطالب  بأسماء  بيان 

 مقرر.

   

  الفرقة:  كنترول  اسم الكلية :

  كود المقرر :   : مقرراسم ال

  : Student ID  :  إسم الطالب

 مالحظات  ضير مستوف مستوف  

    (. Individualمن إجابات الطالب )  PDFنسخة 

Screen shot from the responses    

Excel sheet of the responses    

Excel sheet   السنة    على درجة اإلمتحان وأعمال محتويا

 الالئحة الداخلية للكلية.  ا مبينا نسب النجاح طبق

   

( على  Word/PDFنسخة  النموذجية  ولإلجابة  لإلمتحان   )

 الورقة اإلمتحانية للكلية.

   

المقرر من     PDFنسخة   لنتيجة  اإلحصائى   Googleللتحليل 

classroom    فيها ويتم  مغلقة  أسئلة  على  إلحتوائه  نظرا 

 . التصحيح إلكترونيا

   

للتحليل اإلحصائى للمقرات التى يتم فيها التصحيح    PDFنسخة  

 اليدوى نظرا إلحتوائها على أسئلة مقالية.

   

    إلتماسات الطالب. 

لكل   البديلة  اإلمتحانات  سيعقدون  الذين  الطالب  بأسماء  بيان 

 مقرر.
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