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ددليیل إإددااررةة ااإلمتحاناتت  
 

االدررااساتت االعليیا  
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كليیة ططب ااألسنانن ررؤؤيیة   
 

وواالتميیز إإقليیميیا ووددووليیا فى مجالل ططب ااالسنانن ااكادديیميیا ووااكليینيیكيیا ووبحثيیا وومجتمعيیا االريیاددةة  

 

 

 

 

 
كليیة ططب ااألسنانن ررسالة   

 
إإعداادد أأططباء أأسنانن ذذووىى كفاءةة عاليیة تتماشى مع ااالحتيیاجاتت االفعليیة لسوقق االعمل االمحلى ووااالقليیمى فى ضوء 

ووااإلبتكارر مع  وواالتكنولوجيیا االقوميیة للعلومم االمعطيیاتت االعالميیة ووتطبيیق بحث علمى متواافق مع ااإلسترااتيیجيیة
االمتميیزةة ذذااتت االمعايیيیر االعالميیةاااللتزاامم بالمسئوليیة االمجتمعيیة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3  

قائمة االمحتويیاتت  
 

 
االصفحة االموضوعع   
٤ أأووالً: قوااعد أأعمالل ااالمتحانن االنهھائي االشامل   
٤ نترووللقوااعد االعمل بالك) ١۱   
٤ مرحلة ااإلعداادد   
٥ مرحلة االعمل يیومم ااإلمتحانن   
٥ مرحلة االعمل بعد ااإلنتهھاء من االتصحيیح   
٦ إإعالنن االنتيیجةمرحلة االعمل بعد    
٧۷ ) مهھامم ررؤؤساء لجانن ااإلمتحانن٢۲   
٨۸ ) مهھامم االمرااقبيین بلجانن ااإلمتحاناتت االنظريیة٣۳   
٩۹ ) قوااعد تشكيیل ووعمل لجانن ااإلمتحانن٤   
١۱٠۰ ) مسئوليیاتت إإددااررةة االدررااساتت االعليیا٥   
١۱٠۰ أأ. مسئوليیاتت االعمل أأثناء فترةة ااإلمتحاناتت   
١۱٠۰ مسئوليیاتت تجاهه االسيید ررئيیس االكنتروولل   
١۱٠۰ مسئوليیاتت تجاهه االساددةة ررؤؤساء ااألقسامم االعلميیة   
١۱٠۰ ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث مسئوليیاتت تجاهه االسيید   
١۱١۱ االلجانن وواالمرااقبيین مسئوليیاتت تجاهه االساددةة ررؤؤساء   
١۱١۱ مسئوليیاتت االعمل بلجانن ااإلمتحاناتتبب.    
١۱١۱ مسئوليیاتت االعمل بعد ااإلمتحاناتتجج.    
١۱٢۲ أأعمالل اامتحاناتت االتقويیم االمستمرقوااعد ثانيیاَ:    
١۱٢۲ االمواادد ااألساسيیة (االتي تدررسس لتخصص ووااحد) وواالمواادد االتخصصيیة   
١۱٣۳ االمواادد ااألساسيیة (االتي تدررسس ألكثر من تخصص) ااإلختيیارريیة وواالبحثيیة   
١۱٤ (ااإلمتحانن االنهھائي ٬، إإمتحانن االمقررر) نموذذجج االوررقة ااإلمتحانيیة   
١۱٦ نموذذجج كشف االدررجاتت   
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االنهھائي االشاملمتحانن قوااعد أأعمالل ااالأأووالً:   
 

)1( الكنترووللقوااعد االعمل ب    
 

 
مرحلة ااإلعداادد:- 1  

 
1 –1 وومواافقة مجلس االقسم االعلمي  logbookيیتم تحديید أأخر موعد لمناقشة االرسائل االعلميیة ووأأخر موعد لتقديیم تقريیر لجنة تقيیيیم  

يیـؤددىى االطالب بصـفة . شرووطط ددخولل ااإلمتحانن ههفي حالة إإستيیفاء على ططلباتت ددخولل ااإلمتحانن االنهھائي االشامل االمقدمم من االطالب
قسم وويیقومم االطالب بتقديیمهھا فى كتيیب اال)  وواالتــى يیحدددهھھھــا مجلس Requirementsمقبولـة / مرضيیة جـميیع االمتطلـباتت االعملـيیة (

على أأال يیقل ااإلشراافف وواالتوقيیع على االحاالتت عن خمسة من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس  (Log Book)االمتطلباتت االعمليیة االخاصص بـهھ 
ووكشف   (Log Book)وونسخة منبالقسم وويیخضع االكتيیب للتقيیيیم من قبل لجنة مشكلة من أأعضاء مجلس االقسم وواالتى ترفع تقريیرهھھھا 

يیصبح االطالب حاصالً على   (Log Book)ادد االـعتماالى ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث٬، ووفى حالة إإبأسماء االطالبب 
).٥بند  ١۱٣۳ووماددةة  ٤بند  ٦٪) من ااالمتحانن االشامل االنهھائى (ماددةة 24ددررجة االمتطلباتت االعمليیة كاملة (  

 
1 االنقاطط االمعتمدةة االتي حصل عليیهھا لمرااجعة أأوو من يینوبب عنهھم يیتم تشكيیل لجنة من مقررريي براامج االماجستيیر وواالدكتوررااهه  2-
. وويیتعيین على االطالب االحصولل على بالالئحةأأنن يیجتازز بنجاحح جميیع االمقرررااتت االدررااسيیة االمدررجة ى ططالب االماجستيیر. عل لطالباا

نقطة معتمدةة لتخصصاتت االسنتيین. وويیحصل عليیهھا االطالب من خاللل ددررااسة  80نقطة معتمدةة لتخصصاتت االثالثث سنوااتت أأوو  140
أأنن يیجتازز بنجاحح جميیع االمقرررااتت على ططالب االدكتوررااهه وو .وواالمواادد ااإلختيیارريیةاالمواادد ااألساسيیة وواالتخصصيیة وومواادد أأساسيیاتت االبحث 

نقطة معتمدةة لجميیع االتخصصاتت. وويیحصل عليیهھا االطالب من خاللل  60االحصولل على يیهھ . وويیتعيین علبالالئحةاالدررااسيیة االمدررجة 
ة عدمم إإستكمالل االطالب أأحد متطلباتت ددخولل ). في حال٤بند  ١۱٣۳ووماددةة  ٣۳بند  ٦(ماددةة  ددررااسة االمواادد االتخصصيیة وواالمواادد ااإلختيیارريیة.

إإلى االقسم تمهھيیدااً لدخولهھ في  logbook إإعاددةةااإلمتحانن (مناقشة االرسالة االعلميیة أأوو ااستكمالل االنقاطط االمعتمدةة) في االموعد االمحددد يیتم 
.logbookوويیعادد إإددررااجج إإسمهھ في االكشوفف االوااررددةة من ااألقسامم في االدوورر االتالي ددوونن إإعاددةة تقيیيیم  ددوورر آآخر  

 
1 .في ضوء االكشوفف االوااررددةة من ااألقسامم توقيیع االطالبب كل تخصص على حدههلتعد إإددااررةة شئونن االدررااساتت االعليیا كشوفف       3-  

 
1 تعد إإددااررةة االدررااساتت االعليیا االجدوولل االمقترحح ووخطابب لتشكيیل لجانن ااالمتحانن في كل تخصص. يیرااعى ضم ممتحن خاررجي  4-

تروولل نأأوو أأعضاء االكبة بيین االممتحن االتشكيیل في مجلس االقسم. يیشترطط أأال يیوجد صلة قراافي تشكيیل لجانن االشفهھي وواالعملي وويیعتمد 
االطالبب االمتقدميین لدخولل ااالمتحانن.  ووأأيیاَ من  

 
1 عالنن االطالبب بالجدااوولل االمقترحة ووااعداادد خطابب لحجز قاعة ااالمتحانن ووااعالنن االجدااوولل االنهھائيیة للطالبب بعد مناقشة اا 5-

.متحاناتتفيیهھا ووحجز قاعاتت ااال االطالبب  
 

االمعتمدةة في مجلس  نظم ووضع ووتصحيیح ااالمتحانن االنظرييلرؤؤساء ااألقسامم وواالممتحنيین وومرفق بهھا االنهھائيیة إإررسالل االجدااوولل      6. 1
.االكليیة  

 
وومرفق بهھ مهھامم ررئيیس االلجنة. االلجاننإإررسالل جدوولل االعمل لرؤؤساء   7.  1  

 
االمرااقب.إإررسالل جدوولل االعمل للمرااقبيین وومرفق بهھ مهھامم   8.  1  

 
االلجنة  ررؤؤساء اءووإإسمعلى قاعاتت ااإلمتحانن االنظريي  ووتوززيیعهھم االطالبب أسماء كشف بجدوولل ااالمتحاناتت وواالكنتروولل  ميیسل      9.  1

إإددااررةة شئونن االدررااساتت االعليیا. قبل منصصاتت االمختلفة لى االتخوواالمرااقبيین ووتوززيیعهھم ع  
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لآلليیة االمعتمدةة.فقاَ ة ووكرااساتت ااإلجاباالكنتروولل لتكويید     10.  1  

 
ووااإلمتحانن من أأستاذذ االماددةة فى أأظظرفف مغلقة ووموززعة تبعا لعددد لجانن ااإلمتحانن. يیتم كتابة ووتصويیر  blueprintإإستالمم  11.  1

قبل ااإلمتحانن بب  االكنترووللااإلمتحانن  بمعرفة أأستاذذ االماددةة ووكذلك توززيیعهھ على ااألظظرفف ووتوقيیعهھا من االخاررجج ووتسلم مغلقة لرئيیس 
ى ااألقل.ساعة عل ٤٨۸  

 
 

مرحلة االعمل يیومم ااإلمتحاناتت:- 2  
 

2 قبل إإنعقادد ااإلمتحانن: 1-  
 

2 -1 على ررؤؤساء لجانن ااإلمتحانن في لجانن ااالمتحانن.ووكرااساتت ااإلجابة توززيیع االكنتروولل لألظظرفف االمغلقة   1-  
 

2 -1 ااإلمتحاننإإشراافف ررئيیس االلجنة على توززيیع االدررااساتت االعليیا لكشوفف توقيیع االطالبب على االمرااقبيین بلجانن   2-  
 
 

2 أأثناء إإنعقادد ااإلمتحانن: 2-  
 

2 -2 -1 وويیرااعى عند االتوقيیع االتأكد من   ة بعد أأنن يیتم توززيیعهھا على االطالببرااساتت ااإلجابعلى كأأعضاء االكنتروولل توقيیع  
إإستكمالل االطالب للبيیاناتت ااألساسيیة على كرااسة ااإلجابة  

 
2 -2 االحالي.  االطالب بالكاررنيیهھ االجامعي للعامم يین من بيیاناتتتوقيیع االطالبب في كشف االتوقيیعاتت بعد تأكد االمرااقب        2-  

 
 

2 بعد ااإلنتهھاء من  ااإلمتحانن: 3-  
 

2 -3 -1 مع مرااجعة لتسليیمهھا للكنتروولل االمركزيي رئيیس االلجنة أأوو من يینوبب عنهھ جمع االمرااقبيین لكرااساتت ااإلجابة ووتسليیمهھا ل 
م بالكاررنيیة االجامعي لحيین تسل يیحتفظ االمرااقب. عددد االكرااساتت ووعددد توقيیعاتت االطالبب بكشف االحضورر (كشف االتوقيیع)

.من االطالب كرااسة ااإلجابة  
2 -3 -2 فصل ووررقة االبيیاناتت ااألساسيیة من على كرااساتت ااإلجابة  ثم ااإلحتفاظظ بهھا فى مظرووفف مغلق يیكتب عليیهھ يیقومم االكنتروولل ب 

إإسم االماددةة ووتارريیخ ااإلمتحانن.  
2 -3 -3 االكنتروولل االمركزيي بحيیث تكونن أأحدهھھھم أأصل موقعة من االممتحنيین.يیتم ااإلحتفاظظ بعددد خمس ووررقاتت أأسئلة للماددةة في    
2 -3 -4 يیتم ااإلنتهھاء من االتصحيیح خاللل أأسبوعيین من تارريیخ عقد ااإلمتحانن.       

 
ااإلنتهھاء من االتصحيیح:مرحلة االعمل بعد - 3  

 
فى نموذذجج  ااألساسيیة االمطلوبةيیرااعى كتابة االنقاطط منهھ عند مرااجعة كرااسة ااإلجابة ( يیحتفظ بمفتاحح ااإلجابة لإلستفاددةة 1– 3

أأنن يیقومم بوضع االدررجاتت االصحيیحة عند عدمم قدررةة ووااضع االسؤاالل على االتصحيیح ألىى أأخر مصحح ااإلجابة حتى يیتسنى ل
.ظظرفف ططاررييء)  

 
3 :من حيیث أأنن  مرااجعة كرااسة ااإلجابةيیقومم أأعضاء االكنتروولل ب 2-  

أأ     - جميیع ااإلجاباتت تم تصحيیحهھا.   
بب  جج االكرااسة.مطابقة االدررجة ددااخل ووخارر -  
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جـ  - جمع االدررجاتت صحيیح ووكتابة االدررجة االنهھائيیة باألحرفف.   
-  دد  ووررقة ااإلجابة موقعة من االساددةة االممتحنيین.   

هھھھـ                  مرااجعة أأسماء االساددةة االممتحنيین االوااررددةة من إإددااررةة االدررااساتت االعليیا مع االتوقيیعاتت االمدررجة على  كرااسة ااإلجابة. -  
أأىى مالحظاتت عند االمرااجعة يیتم االرجوعع ألستاذذ االماددةة قبل فض سريیة ووررقة ااإلجابة. فى حالة ووجودد ملحوظظة:  

 
ة االبيیاناتت ااألساسيیة على االكرااسة.فض سريیة أأووررااقق ااإلجابة بإعاددةة ووررقب يیقومم االكنتروولل 3– 3  

 
3 االممتحنيین االوااررددةة من مرااجعة توقيیع االساددةة االممتحنيین على كشوفف االدررجاتت االعملى وواالشفهھى مع أأسماء االساددةة يیتم  4-

إإددااررةة االدررااساتت االعليیا.  
 

3 رصد االدررجاتت االنظرىى٬، االشفهھى٬، االعملى بكشوفف االدررجاتت (ررصد وومرااجعة).يیقومم أأعضاء االكنتروولل ب 5-  
 

3 جمع  ددررجاتت االنظرىى٬، االشفهھى٬، االعملى (جمع وومرااجعة).يیتم  6-  
 

3 رااجعة).(ررصد وومعلى برنامج االنتائج على االحاسب ااآللي نتيیجة االررصد يیتم  7-  
 

3 ووإإعتمادد االنتيیجة االنهھائيیة.االنتيیجة ططباعة يیتم مرااجعة االتقديیر االكلي ووفق قرررااتت مجلس االكليیة وو 8-  
 

3 نسخة لوكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا)نسخة من االنتيیجة (نسخة لإلعالنن وو 2تصويیر يیتم  9-  
 

مرحلة االعمل بعد إإعالنن االنتيیجة: - 4  
 

تارريیخ إإعالنن االنتيیجة  ررااساتت االعليیا  بحد أأقصى أأسبوعع منإلعاددةة االرصد بإددااررةة شئونن االد يیسمح للطالب بالتقدمم بطلب 1– 4
.االكنترووللثم يیتم تسليیم االطلباتت لرئيیس   

 
4 ) وومرااجعة جمع االنظرىى وواالعملى وواالشفهھى مع االمجموعع  2- 3يیتم إإعاددةة االرصد بمرااجعة االكرااسة (كالمبيین فى  2-

بالنتيیجة االمعلنة.  
 

4 وومديیر إإددااررةة  االكنترووللأأىى خطـأ بعد إإعالنن االنتيیجة يیكونن االتصويیب من خاللل مذكرةة موقعة من ررئيیس فى حالة ووجودد  3-
االدررااساتت االعليیا موضحا بهھا سبب االخطأ وويیتم االتصويیب بعد االعرضض على اا.دد. ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا 

اللل فترةة تقديیم ااإللتماساتت إلعاددةة االرصد وواالبحوثث وومواافقتهھ وويیتم االتصويیب فى جميیع االنسخ االخاصة بالنتائج ووذذلك خ
(أأسبوعع من تارريیخ إإعالنن االنتائج).  

 
4 يیتم تسليیم االكرااساتت ووكشوفف االدررجاتت وواالنتائج ااألصليیة ووإإستماررااتت إإعاددةة االرصد ووما يیستجد من مستندااتت ( محاضر  4-

ووكيیل االكليیة لشئونن  لسيیديیا بمحضر إإستالمم ررسمى يیسلم لغش ٬، محضر لجانن ممتحنيین ....) إإلى إإددااررةة االدررااساتت االعل
االدررااساتت االعليیا.  

 
4 في االكنتروولل االمركزيي.مفتاحح ااإلجابة نسخة من االنتيیجة االنهھائيیة وونسخ ااإلمتحانن ووب يیتم ااالحتفاظظ 5-  

 
4 ووسيیر  نسب نجاحح)(غيیابب٬، حضورر٬، لنتيیجة إإحصائيیة لاالمركزيي تقريیر عن أأعمالل ااإلمتحاناتت يیشمل  يیعد االكنتروولل   6-

في مجلس  عتمادد االنتيیجةتمهھيیداا ال ة لشئونن االدررااساتت االعليیا ووتسليیمهھا للسيید ووكيیل االكليیأأعمالل االمرااقبة وواالتصحيیح 
االكليیة.  
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)2( ررؤؤساء لجانن ااإلمتحاننمهھامم    

 
 

يیتولى االساددةة ررؤؤساء االلجانن ااإلشراافف على لجانن ااإلمتحانن ططبقا لمتطلباتت االجوددةة ووتقيیيیم ااألددااء وويیتم إإختيیاررهھھھم من بيین 
مرااعاةة االنقاطط االتاليیة: يیق نظم االجوددةة يیجبأأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس٬، ووإإنطالقا من تطب  

 
ددقيیقة. 30قبل ميیعادد ااإلمتحانن بـ  الحضوررعلى االساددةة ررؤؤساء االلجانن االتفضل ب - 1  

 
يیتسلم ررئيیس االلجنة مظارريیف أأووررااقق ااألسئلة مغلقة ووموقعة من أأستاذذ االماددةة. - 2  

 
ااإلجابة ووكشوفف توقيیع االطالبب وواالمرااقبيین.يیتسلم ررئيیس االلجنة كرااساتت  - 3  

 
يیتوااجد ررئيیس االلجنة ططواالل مدةة عقد ااإلمتحانن باللجنة ليیتأكد من حسن سيیر ااعمالل ااإلمتحانن ووإإلتزاامم االمرااقبيین بالقوااعد  - 4

  االمنصوصص عليیهھا.
 

لء االنموذذجج االمعد لذلك ووإإفاددةة ماالشئونن االقانونيیة ووإخطارر فى حالة غش االطالب أأوو إإحدااثث شغب باللجنة يیقومم ررئيیس االلجنة ب - 5
تحويیل االطالب إإلى االشئونن االقانونيیة وومعهھ أأحد االمرااقبيین االذىى يیتسلم أأددااةة االغش ووكرااسة عميید االكليیة أأوو من يینوبب عنهھ وويیتم 

.كنترووللااإلجابة ليیتم عرضهھم على االشئونن االقانونيیة ثم تسليیمهھم لرئيیس اال  
 

ااألسئلة ال يیسمح لهھ بالعوددةة مرةة أأخرىى تحت أأىى ظظرفف. فى حالة مغاددررةة االطالب االلجنة بعد توززيیع ووررقق - 6  
 

االتوقيیع على كشوفف حضورر االطالبب بعد االتأكد من عددد االطالبب االحاضريین وومطابقتهھ مع توقيیع االطالبب. - 7  
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)3( االمرااقبيین بلجانن ااإلمتحاناتت االنظريیةمهھامم    
 

 
1. أأعمالل االمرااقبة فى ااإلمتحاناتت وويیشرفف عليیهھم ررئيیس االلجنة ططبقا لمتطلباتت االجوددةة  أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیسيیتولى االساددةة  

ووتقيیيیم ااألددااء ووعلى االساددةة االمرااقبيین  مرااعاةة ااالتى:  
2. ددقيیقة قبل موعد بدء ااإلمتحانن على ااألقل  وواالتوقيیع فى كشف االحضورر االموجودد لدىى ررئيیس  30االحضورر إإلى مقر االلجنة  

االلجنة.  
 

3. .مثل االتليیفونن االمحمولل مسموحح بهھااالغيیر جهھزةة كن مرااقبتهھم من االكتب ووااألووررااقق ووااألاالتحقق من خلو أأما   
 

4. االتحقق من شخصيیة االطالبب وواالتأكد من صحة االبيیاناتت االمدوونة على كرااساتت ااإلجابة ووتوقيیع االطالبب فى كشف االحضورر  
٬، ثم إإستالمم االكاررنيیهھاتت مع مرااعاةة إإعاددتهھا للطالب عند إإستالمم كرااسة ااإلجابة.  

 
5. على االساددةة االمرااقبيین مالحظة أأنن من ووااجبهھم أأساسا االعمل على منع االغش ووليیس مجردد ضبطهھ ووهھھھو ما يیستوجب حسن  

متابعتهھم للطالبب ووعدمم االسماحح للطالبب بإستعمالل ووررقة ااألسئلة كمسوددةة٬، وواالتأكد من أأنن كل ططالب لديیهھ نسخة كاملة من 
ة ااألسئلة على ووجهھيین إإنن ووجدتت.أأووررااقق ااألسئلة وواالتنبيیهھ على االطالب بالتاكد من أأنن ووررق  

 
 

6. على االساددةة االمرااقبيین أأنن يیتوااجدوواا كل منهھم ططواالل مدةة ااإلمتحانن بقطاعع مرااقبتهھ ووأأال يینشغل عن االمرااقبة بتباددلل ااألحادديیث  
مع االمرااقبيین ااآلخريین أأوو بالقرااءةة أأوو االتحدثث مع االطالبب.  

 
 

7. يیابب وواالحضورر وومروورر نصف االوقت ووال يیسمح للطالبب من حصر االغ نتهھاءااإليیمنع خرووجج االطالب من لجنة ااإلمتحانن قبل  
بمباررحة االلجنة أأثناء االخمس ددقائق ااألخيیرةة قبل موعد نهھايیة ااإلمتحانن.  

 
8. عند إإخاللل أأىى ططالب بنظامم ااإلمتحانن على االمرااقب أأنن يیبلغ ررئيیس االلجنة فوررااً إلتخاذذ ما يیرااهه مناسبا.   

 
 

9. قب االتحفظ على أأددااةة االغش ووإإبالغغ ررئيیس االلجنة بالوااقعة فوررااً فى حالة ضبط ااىى ططالب متلبساً بالغش يیتوجب على االمراا 
إلتخاذذ ااإلجرااءااتت االالززمة.  

 
 

10. يیحظر على االطالبب إإستخداامم ااآلالتت االمبرمجة وواالتليیفونن االمحمولل.   
 
 

11. عدمم االسماحح للطالب بالدخولل بعد نصف ساعة من بداايیة ااإلمتحانن ألنن ذذلك يیتطلب مواافقة االعميید أأوو من يینوبب عنهھ.   
 
 

هھھھامة: ملحوظظة  
تعتبر كرااسة ااإلجابة فى كل قطاعع من االمسئوليیاتت االمباشرةة للمرااقب ووعليیهھ أأنن يیسلم االكرااساتت بعد إإنتهھاء ااإلمتحانن إإلى   

ررئيیس االلجنة مصنفة إإلى مجموعاتت حسب االتخصصاتت االمختلفة.  
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)4( لجانن ااإلمتحاننقوااعد تشكيیل ووعمل    
 

 
أأووال: قانونن تنظيیم االجامعاتت.) من 71يیتم تشكيیل لجنة ااإلمتحانن ططبقا للماددةة (   

 
فيیما عداا إإمتحاناتت االفرقق االنهھائيیة بقسم االليیسانس أأوو االبكالورريیوسس يیعيین مجلس االكليیة بعد أأخذ ررأأىى مجلس االقسم “

االمختص أأحد ااألساتذةة ليیتولى ووضع موضوعاتت ااإلمتحاناتت االتحريیريیة باإلشترااكك مع االقائم بتدرريیسهھا وويیجوزز عند ااإلقتضاء أأنن 
يیختاررهه مجلس االكليیة لهھذاا االغرضض.يیشتركك فى ووضعهھا من   

 
ووتشكل لجنة ااإلمتحانن فى كل مقررر من عضويین على ااألقل يیختاررهھھھما مجلس االكليیة بناء على ططلب مجلس االقسم االمختص وويیتم 

إإختيیاررهھھھا بقدرر ااإلمكانن من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس بالكليیة ووللعميید فى حالة ااإلستعجالل إإختيیارر أأعضاء االلجنة.  
 

إإمتحانن االمقرررااتت االمختلفة  لجنة عامة فى كل فرقة أأوو قسم برئاسة االعميید ااوو ررئيیس االقسم حسب ااألحواالل ووتعرضض ووتتكونن من لجانن 
عليیهھا نتيیجة ااإلمتحانن لمرااجعتهھا ووإإقترااحح ما ترااهه فى شأنن مستوىى تقديیرااتت االطالبب بالنسبة للمقرررااتت االمختلفة وويیدوونن محضر 

.”س االكليیة إلقرااررهھھھابإجتماعع االلجنة ووتعرضض نتيیجة مدااووالتهھا على مجل  
 

فى حالة حدووثث ظظرووفف ططاررئة ألحد االممتحنيین بعد تشكيیل االلجانن ووإإعتماددهھھھا فى مجلس االقسم يیتقدمم االممتحن بإعتذاارر ررسمى   
يیعرضض على مجلس االقسم إلتخاذذ االالززمم ووفى حالة ااإلستعجالل للعميید أأنن يیختارر عضو آآخر بعد أأخذ ررأأىى االقسم.  

 
ثانيیا: االتحريیرىى ططبقا لمتطلباتت االجوددةة: نظم ووضع ووتصحيیح إإمتحاناتت   

 
محتويیاتت االمقررر االدررااسى بما يیتناسب مع االساعاتت االتدرريیسيیة لكل جزء تم  معظمتوززيیع أأسئلة ااإلمتحانن على  - 1

  .ووكل مقررر تدرريیسهھ
باستخداامم  للمقررر االدررااسى (I L O’s)االتحقق من قيیاسس مدىى إإكتسابب االمخرجاتت االتعليیميیة االمستهھدفة  - 2

blueprint.  
يیكتب توززيیع االدررجاتت لكل سؤاالل فى ووررقة ااإلمتحانن. - 3  
يیقومم ااألساتذةة االقائميین بالتدرريیس بوضع أأسئلة ااإلمتحانن مع مرااعاةة االنقاطط االسابق ذذكرهھھھا وواالتوقيیع على ووررقة  - 4

ااإلمتحانن .  
 (Answer Key)   مفتاحح إإجابة موضحا بهھ االنقاطط ااألساسيیة االمطلوبة فـــى ااإلجـــابة االكنتروولليیتسلم ررئيیس  - 5

ووذذلك ليیكونن مرجع عند حدووثث أأىى ظظرووفف ططاررئة للقائم بالتدرريیس تحولل ددوونن قيیامهھ بتصحيیح االسؤاالل االخاصص بهھ.  
يیقومم كل مصحح بتصحيیح سؤاالهھ مع مرااعاةة كتابة ددررجة االطالب على االدررجة االعظمى للسؤاالل ددااخل االكرااسة  - 6

على ااألخطاء االوااررددةة ددااخل كرااسة ااإلجابة  ووخاررجهھا مع توقيیعهھ فى االمكانن االمخصص لذلك ووإإيیضاحح ما يیدلل
ووتفادديیا للخطأ. االكنترووللووذذلك تسهھيیال ألعمالل   

كتابة االدررجة االنهھائيیة باألحرفف مع توقيیع أأساتذةة االماددةة االمصححيین على كرااسة ااإلجابة. - 7  
 

 
نظم االعمل أأثناء إإمتحاناتت االشفهھى وواالعملى: ثالثا:  

ورر بلجانن االشفهھى وواالعملى.االتحقق من توقيیع االطالب فى كشف االحض - 1  
 

للمقررر االدررااسى. (I L O’s)االتحقق من قيیاسس مدىى إإكتسابب االمخرجاتت االتعليیميیة االمستهھدفة  - 2  
 

ال يیجوزز تشكيیل لجنة اامتحانن االشفهھي من عضو ووااحد وو يیتم ااختيیارر أأعضاء االلجنة من االقائميین  على تدرريیس  - 3
االشفهھى بناءااً على متوسط ددررجاتت االممتحنيین. يیتم ووضع ددررجةيیجوزز ااستخداامم ممتحن خاررجي. االماددةة وو  
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أأعضاء هھھھيیئة تدرريیس  3تشكل لجانن إإمتحانن االعملى من االقائميین باإلشراافف على تدرريیس االجزء االعملى للماددةة ( - 4
على ااألقل)  

 
.(rubrics)يیقومم االممتحنيین بتصميیم قائمة لمستوىى ااألددااء فى االخطوااتت االعمليیة ططبقا لمتطلباتت االجوددةة  - 5  

 
 

عا:ررااب مهھامم االقائميین بالتدرريیس:   
 

إإعداادد ااإلمتحانن االتحريیرىى ووططبعهھ. - 1  
 

بب  ووموقع عليیهھا من أأستاذذ االماددةة قبل بدء ااإلمتحانن االكنترووللاالتسليیم االمباشر  لمظارريیف أأووررااقق ااألسئلة مغلقة إإلى  - 2
.ساعة ٤٨۸  

 
ااإلمتحانن ووذذلك لسرعة إإعداادد نتروولل خاللل أأسبوعيین من تارريیخ عقد ااالنتهھاء من تصحيیح أأووررااقق ااإلجابة بالك - 3

ووإإعالنن االنتيیجة.  
 

إإستخداامم نتائج ااإلمتحانن لتحليیلهھا إإحصائيیا لتقويیم االعمليیة االتعليیميیة. - 4  
 

 
)5( مسئوليیاتت إإددااررةة االدررااساتت االعليیا   

إلمتحاناتتلااالعداادد أأثناء فترةة االعمل أأ.   
:االكنترووللررئيیس االسيید مسئوليیاتت تجاهه   

 
.االطالبب االمقيیديین لدخولل ااإلمتحانن إإعداادد كشوفف توقيیع - 1  
قبل بدء ااإلمتحاناتت. االكنترووللإإعداادد ووتسليیم جدااوولل ااالمتحاناتت االنهھائيیة للسيید ررئيیس  - 2  
.االكنترووللتسليیم أأسماء االساددةة االممتحنيین لرئيیس  - 3  
كشف بتوززيیع االطالبب على قاعاتت ااإلمتحانن االنظرىى. االكنترووللتسليیم االسيید ررئيیس  - 4  
لجنة االمقاصاتت االعلميیة وواالخاصة باعفاء االطالبب من االمقرررااتت االتي سبق ددررااستهھا ووااجتيیاززهھھھا بنجاحح. إإعداادد قرااررااتت - 5  

 
 

ررؤؤساء ااألقسامم:االساددةة مسئوليیاتت تجاهه   
 

تسليیم جدااوولل ااإلمتحاناتت االنهھائيیة لرؤؤساء ااألقسامم قبل بدء ااإلمتحاناتت بشهھر على ااألقل.            1  
لطالبب على قاعاتت ااإلمتحانن االنظريي.تسليیم كشف بتوززيیع اا          - 2   

 
 

ووكيیل االكليیة: االسيیدمسئوليیاتت تجاهه   
 

إإعداادد جدااوولل ااإلمتحاناتت االمقترحة بشهھر وونصف على ااألقل قبل بدء إإمتحاناتت االنظرىى ووإإعالنن االجدااوولل االنهھائيیة على  - 1
ااألقل شهھر قبل بدء إإمتحاناتت االنظرىى تمهھيیداا إلعتماددهھھھا في مجلس االكليیة.  

جدوولل لتوززيیع االطالبب على قاعاتت ااإلمتحاناتت وو يیعلن للطالبب قبل بدء ااإلمتحاناتت االنظريیة.إإعداادد  - 2  
تمهھيیداا ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا قبل بدء ااإلمتحاناتت بشهھر على ااألقل عرضض االفرصص ااإلستثنائيیة على االسيید  - 3

لعرضهھا على مجلس االكليیة.   
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وواالمرااقبيین:ررؤؤساء االلجانن االساددةة مسئوليیاتت تجاهه   

 
مواافاةة االساددةة ررؤؤساء لجانن ااإلمتحاناتت وواالمرااقبيین بموعد وومكانن إإنعقادد ااإلمتحانن قبل بدء ااإلمتحاناتت بأسبوعيین على  - 1

.وواالمهھامم االمنوططة بهھم ااألقل  
 

مسئوليیاتت االعمل بلجانن ااإلمتحاناتت:بب.   
 

1 لطالب لتحقق من شخصيیة االتوقيیع االطالبب متابعة وو توززيیع كشوفف توقيیع االطالبب االمقيیديین لدخولل ااإلمتحانن على االلجانن -
  .تحت إإشراافف ررئيیس االلجنةعند االتوقيیع في كشف االحضورر 

2 .حصر االحضورر وواالغيیابب باللجانن وومرااجعة عددد االتوقيیعاتت بعددد االحضورر   -  
3 االجامعى.االكاررنيیهھ تحاناتت من حيیث االمدةة االقانونيیة٬، مواافقة مجلس االقسم ٬، االتأكد من إإتباعع االقوااعد االمنظمة لدخولل ااإلم -  

 
 

بعد ااإلمتحاناتت: مسئوليیاتت االعمل جج.   
.بصفة يیوميیة مواافاةة االسيید ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا بكشف حضورر االساددةة ررؤؤساء االلجانن وواالمرااقبيین. ١۱   

.بعددد االطالبب االحاضريین بصفة يیوميیةمواافاةة االسيید ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا  .٢۲              
مرااجعة االنتائج من حيیث االحضورر..٣۳              
ااستالمم ططلباتت إإعاددةة االرصد ووتسليیمهھا لرئيیس االكنتروولل.. ٤              
ووتوقيیع االطالب بالعلم بنتيیجة إإعاددةة االرصد. االكنترووللمن ررئيیس  نتائج إإعاددةة االرصدااستالمم . ٥  
ستجد من مستندااتت ( محاضر غش ٬، محضر لجانن ااستالمم كرااساتت ااإلجابة ووكشوفف االدررجاتت وواالنتائج ااألصليیة ووما يی. ٦

بمحضر إإستالمم ررسمى يیسلم للسيید ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا. االكنترووللممتحنيین ....) من ررئيیس   
حصر االطالبب االمتعثريین ووتسليیم قائمة بأسمائهھم لألقسامم االمعنيیة.. ٧۷  
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االمستمراالتقويیم  اتتاامتحانقوااعد أأعمالل ثانيیاً:   
تدررسس لتخصص ووااحد) وواالمواادد االتخصصيیةاالتي االمواادد ااألساسيیة (. ١۱  

 
 االمسئولل ااإلجرااءااتت

من االفصل االدررااسي عقد ااإلمتحانن االنظريي خاللل ااألسبوعع االخامس عشر •  
ررئيیس االقسمااعتمادد االنتيیجة من االسيید  •  
أأسبوعيین بعد عقد ااإلمتحانن  خالللبالقسم  إإعالنن االنتائج  •  
أأسبوعيین بعد إإعالنن االنتائج خاللل للطالبب االرااسبيینعقد إإمتحانن ااإلعاددةة  •  
ررئيیس االقسم دد نتيیجة إإمتحانن ااإلعاددةة من االسيیدااعتما •  
  خاللل أأسبوعيین بعد عقد ااإلمتحاننبالقسم  نتائج إإمتحانن ااإلعاددةةإإعالنن  •
تسليیم أأصولل االنتائج للكنتروولل االمركزيي ووتصويیر نسخة ليیوقع عليیهھا ررئيیس االكنتروولل أأوو من  •

ااألصل ليیحتفظ بهھا مقررر االماددةة يینوبب عنهھ بإستالمم  

مقررر االماددةة  

ااإلشراافف على أأعمالل ااإلمتحاناتت وواالتأكد من حسن سيیرهھھھا ووفقاَ ألجندةة االعامم االجامعي •  
ااعتمادد نتائج ااإلمتحانن ااألساسي ووااإلعاددةة •  
ااالحتفاظظ بصوررةة من جميیع نتائج االفصل االدررااسي •  

ررئيیس االقسم  

االمحددداالتحقق من إإعالنن االنتائج للطالبب في االموعد  •  
االتحقق من تسليیم أأصولل االنتائج لرئيیس االكنتروولل االمركزيي •  

مقررر االبرنامج  

كل فصل ددررااسي وواالنتائج االمقرررااتت االدررااسيیة إإمتحاناتت إإعداادد تقريیر عن سيیر أأعمالل  •
ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث تمهھيیدااَ لعرضهھ على االسيید ليیعرضض على 
مجلس االكليیة  

االمستمر في شهھريي يینايیر وويیوليیو االطالبب تقويیم نتائج جميیع إإعداادد نسخة إإلكتروونيیة من  •
ووتسليیمهھا لمقررريي االبراامج لمرااجعتهھا مع االطالبب   

ررئيیس االكنتروولل  

 
مالحظاتت هھھھامة:   

يیتم تسليیم كشف االنتائج وومدوونن بهھ االرقم االكودديي للطالب •  
االبيیاناتت ااألساسيیة (كودد االمقررر٬، .....) ووتوززيیع ددررجاتت االماددةة ووفقاَ تدررجج االنتائج باستخداامم االنموذذجج االمعتمد مع مرااعاةة  •

لالئحة االدررااساتت االعليیا.  
٪)٦٠۰يیسمح للطالب باإلعاددةة في إإمتحانن االنظريي وواالعملي االنهھائي للمقررر في حالة ررسوبهھ (أأقل من  •  
اليیسمح للطالب بدخولل ااإلمتحانن بدوونن االكاررنيیهھ االجامعي •  
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تدررسس ألكثر من تخصص) وواالمواادد ااالختيیارريیة وواالمواادد االبحثيیةاالتي االمواادد ااألساسيیة ( .٢۲  
 
 

 االمسئولل ااإلجرااءااتت
عقد ااإلمتحانن االنظريي خاللل ااألسبوعع االخامس عشر من االفصل االدررااسي •  
ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث ااعتمادد االنتيیجة من االسيید •  
إإعالنن االنتائج في لوحة إإعالناتت االكنتروولل االمركزيي خاللل أأسبوعيین بعد عقد ااإلمتحانن  •  
عقد إإمتحانن ااإلعاددةة للطالبب االرااسبيین خاللل أأسبوعيین بعد إإعالنن االنتائج •  
ووكيیل االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث دد نتيیجة إإمتحانن ااإلعاددةة من االسيیدااعتما •  
ة إإعالناتت االكنتروولل االمركزيي  خاللل أأسبوعيین بعد عقد إإعالنن نتائج اامتحانن ااإلعاددةة في لوح •

ااإلمتحانن  
ونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثثئصوررةة من االنتائج للسيید ووكيیل االكليیة لشتسليیم  •  
أأصولل االنتائج للكنتروولل االمركزيي ووتصويیر نسخة ليیوقع عليیهھا ررئيیس االكنتروولل أأوو من تسليیم  •

يینوبب عنهھ بإستالمم ااألصل ليیحتفظ بهھا مقررر االماددةة  

مقررر االماددةة  

ااإلشراافف على أأعمالل ااإلمتحاناتت وواالتأكد من حسن سيیرهھھھا ووفقاَ ألجندةة االعامم االجامعي •  
ااعتمادد نتائج ااإلمتحانن ااألساسي ووااإلعاددةة •  
ااالحتفاظظ بصوررةة من جميیع نتائج االفصل االدررااسي •  

ووكيیل االكليیة 
لشئونن االدررااساتت 
االعليیا وواالبحوثث  

ووكيیل االسيید إإعداادد تقريیر عن سيیر أأعمالل ااإلمتحاناتت وواالنتائج كل فصل ددررااسي ليیعرضض على  •
االكليیة لشئونن االدررااساتت االعليیا وواالبحوثث تمهھيیدااَ لعرضهھ على مجلس االكليیة  

إإعداادد نسخة إإلكتروونيیة من جميیع نتائج تقويیم االطالبب االمستمر في شهھريي يینايیر وويیوليیو  •
مع االطالبب  ووتسليیمهھا لمقررريي االبراامج لمرااجعتهھا  

ررئيیس االكنتروولل  

 
مالحظاتت هھھھامة:   

 
االرقم االكودديي للطالب افف االنتائج وومدوونن بهھويیتم تسليیم كش •  
فقاَ توززيیع ددررجاتت االماددةة وواالبيیاناتت ااألساسيیة (كودد االمقررر٬، .....) وومرااعاةة استخداامم االنموذذجج االمعتمد مع تدررجج االنتائج ب •

لالئحة االدررااساتت االعليیا.  
٪)٦٠۰إإمتحانن االنظريي وواالعملي االنهھائي للمقررر في حالة ررسوبهھ (أأقل من  يیسمح للطالب باإلعاددةة في •  
اليیسمح للطالب بدخولل ااإلمتحانن بدوونن االكاررنيیهھ االجامعي •  
يیتم تسليیم نسخة من ملف االمقررر لوحدةة ضمانن االجوددةة •  
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Cairo University  
Faculty of Dentistry  

Exit Exam  
 

Department:  Date:    /       /  
Program Title:  Time allocated: 3 hours  
Academic year:       /  Allocated marks: 
Courses covered (code):  

 
Paper: 

General Instructions for Students:  
Exam paper is composed of ……. Pages, …………………………..  

 
Answer the following questions:  

1- ……………………….. 
2- ……………………… 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتوقيیع أأسماء االممتحنيین   
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Cairo University  

Faculty of Dentistry  
Course exam  

 
Department:  Date:    /       /  
Program title:  Time allocated:  
Academic year:        /   Allocated marks: 
Courses title (code): Semester: 
General Instructions for Students:  
Exam paper is composed of ……. pages.  
Answer the following questions:  

1- ……………. 
2- …………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتوقيیع أأسماء االممتحنيین   
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Faculty	  of	  Dentistry 

  Program Title  
Academic Year: 201    /201  

 
كودد االماددةة:                          أأسم االماددةة: االقسم:              

 فصل االدررااسي :                                                                                                                تخصص:                                                                       االاال
  

 
كودد االطالب 	  

 
ااسم االطالب 	    

 

	  

 

 
االمجموعع 	  
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توقيیع ررئيیس االقسم:                 توقيیع االمقررر :   


