مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
بجامعة بنها

المراحل التنفيذية للعمل بالكنترول
منناجل ننوجر ننعملجل التعننمجل باتعلعننمج ن مج مننم جول ل ن اجلتمبن ت ن ج
مجخ صم جك نجت دجماجل دةجصع غمجل لللحوجل بن عذممجل خ صنمج النوج
دلخننوجكنبننلوت جكتعننمجلتدل جل بننتجربنلننوجميننتع عمجرن عننذجميننلو جر ننعملج
تظننتجريننعمتجل ننم جولتمبن ت ن ج بنيننع جمننكجكتع ن جل ة ل ننمجول نيننع ج
ول اتعمج.جمنذجملحتمجلتسبادلدجتدلءجلتمبن ت جوحبتجظهع جل نبتجج .ج
وتنجل لن اجلتمبن تن جرُانندجولحنندةجمنناجلاننتجولخ ننلجول ين جل تعننم ج
وفتجظوجرن عذجميلو جل ب عمل جك نج ةمج ج تعن جأنجتالنوج تنتجر نعملجف نلج
ولستع جأ لن اجلتمبن تن جحبنتجربنين جل تنتجماندت جمناجل دقنمجولتم تنمج
ول يننل م.جوحبننتجربنين جلم ن جلم تعننمجلتسننب دةجمنناج هننعدج لعننكجل ننعلد ج
ل ا متمج تعمجسعلءجك تتجل علد جلتك دملعمجلوجلتدل ممج .ج
و اجمبني جاذلجإتجماجخماجلتقبن ج ثي فمجل ب عملجولتقبن ج ن نجانذةج
لتمبن تننننن جميننننن و عمج ل عنننننمجو عينننننتجفلدمنننننمجلوجفتعمنننننم.جلىجلنجلدلءج
لتمبن ت جوفيج ج هذةجل ع غمجل جدمدةجرنبن جل نتجف نلجوخينلةجو هندج لعنكج
ل ا متعاجدونجلسنبثن ءجمناجل نوجل نهنعيج يعلنمجل تعنمجول ج مانمجول لن فظنمج
تتجم حجل ن ؤت جل م .جج ج
اختيار رئيس الكنترول واالعضاء
راتعل جم جقيوجل بي عوجلت نبلوتتج:ج-ج ج
 -1جملنننكجمنان ج رن جلىجمين كمجفننتجل ننندول جلوجل نندو ل جلوج ينندجو ج
لوجدلخوجلوجخ جل تعمجلثن ءجفبلةج لوجلتمبن ت .ج ج
 -2جملنلكجما ج رج جخلو جلىجمعظفجملشنج ج تالوجكلمحظجج تلين كمج
فتجمه مجلوجم مع م جدلخوجلوجخ جل تعمجلثن ءجفبلةجلتمبن ت .ج
 -3ميدمج ئنع جل نبنلواجلقنلل جم عندج تنمج نع ج دمنمجلقن جفنتجكنبلو نمج
حبننتجل د ننمجل ث ثننم.جولذلجك ن نج دمننمجلقل ن ءجمننندداتج تسننتجول لقننمج
ول ييتج.
ج
ج
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شروط اختيار رئيس الكنترول- :
 مبلعةج خيلةجول اداجولتم تمجوجل

ئمجفتجل الوجولتمبن ت جج ج

 حياجلتدل ةجل يع دةجوحياجلرخ ذجل يلل جل يتعتجفتجل عقتجل لن سبجج ج
 قعةجل يين عمجول جللءةج.
شروط اختيار اعضاء الكنترول -:
 ل خيلةجوجلتم تمجول يادج اجل ييه ج.ج ج
 قعةجل بنلوجول لث لةج .ج
 ل با ونجولت

جل ةل ج.ج ج

 كبل نجلسلل جل نب ئجج.جج ج
انشاء لجنة دائمة لالشراف على االمتحانات-:
ور تجلترتج:ج-ج ج
 -1أ.د.ج/ج لعدجل تعمج( ئعيج ج مج ج ممبن ت ج) .ج
 -2أ.د/.جوكعنننننوجل تعنننننمج ينننننتعنجل نننننم ج( ئنننننع جلج مننننن ج تجننننن نج
وسعللتمبن ت )جج ج
 -3أ.د.ج/جمبتجلخبع ةج(ت ئيج ج ئع ج مجل تج نجوسعلجلتمبن ت ج)ج.ج ج
 -4ننددجأ اننمجأسنن رذةج لئ سننمجل نبننلوت ج علقننكجكنبننلواجكننوجفلقننمج
د لسعمج.جج ج
 -5أ.د.ج/جمني جوحدةجميلو جر عملجلتمبن ت جلوجماجمنع ج نم.ججج ج
 -6أ.د.ج/جمدملجميلو جل جعدةج .ج
 -7أ.د.ج/ججمدملجميلو جر عملجلتمبن ت جلوجماجمنع ج نمج.ج ج
 -8أ.د.ج/ج ئع ج جنمجل لصدجلت بلوتتج.جججج ج
 -9أج/جمدملجلدل ةجل تعمج.ج ج
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لجنة اعداد قوائم الطالب وارقام الجلوس -:
تظننللج بةلمنندجل نندلدجقننم جل يين م جوحلصن ج تننتجر ن دىجلأخ ن ءجفننتج
قننعلئتججل ننم جسننعلءجفننتجلأسننل ء جأوفننتجمننعلدجل بختننف جأوجفننتجل لننعلدج
ل لنلتمجولت ذل جوخمفنم جكن نجت ندجمناجلتين ءج جننمجربنع تجانذةجل لينتع عمج
.وميدلج ل م جفتجل يهلجل ث تتجماج دلممجل ا مجل د لستجور فج ل جمتتج-:جج ج
 -1ل دلدجقعلئتج ت م جل ليبجدماجول ي قعاج تتجل ن سبجلت تج.ج
 -2جمنددج قنتج تنعاجل نبج ندلءجمناجل لقنمجلتو نتجومننب ظج نمجحبنتج
ل بخل ج.
 -3لنجمن صج وجقيتجحةممجل ق مجتجرب ل جكل جاعجل ن اجح عج جج.
 -4ل ننندلدجكينننعفجمينننبيتمج ممبن تننن جل يننن عممج هنننذةجلت قننن مج ت نننم ج
ل ليبجدماج.
 -5ل دلدجكيعفجميبيتمج ممبن ت جل ين عممج ت نم جل ي قعنمج م ن دةجلوج
ت نننم جل نننذماجمنلتنننعنجمنننعلدجرختنننفج قننن مج تعسنننهتجفنننتجفنننلقبهتج
لت تت.ج .ج
كل جمجبجملل ن ةج ندمجلسنبخدلمجل ب نمجل عدومنمجفنتجل ينعف جوأنجرنبتج
كب مجلأسل ءج خطجولضح جوأنجريتتجتيخمجو قعنمجوأخنلىجل بلوتعنمج تنتج
وجكنبلوا جوفتجر لل جل ق مجل جتعاجفتجلكثلجماجقيتج.ججج ج
ولنجر نننعنجمينننتع عمجانننذةجل تجننننمجتحننندجلتسننن رذةجل لبلعنننةماجلصنننن ج
ل خيننلةجفننتجاننذلجل لعضننع ج تننتجأنجم ننعنج ننمجل ن ن جفننتجلنجم نننكجقعل نندج
وتظ مجل الو جولخبع جل لمن جل لان ون ج تنتجلنجم نعنجضنلاجل ن ءجانذلج
ل لم جلحدجلفللدجل لم جل بن عذىج ليلو جر عملجلتمبن ت ج.جج ج
ج

لجنة اعمال المالحظة:
ثيننتجلنجل لن اجل لمحظننمجلثنن ءجلتمبن تن جاننتجولحنندةجمنناجلاننتجتي ن قج
ل افجل لع عدةجلثن ءجر دممجلتمبن ت جو ذ كجمجبجملل ةجلأرتج .ج
 -1مجبجلتبي ءجكيعفجل جه زجلتدل ىج تعمج .ج
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 -2لنجمي كج لعكججلفللدجل جه زجلتدل ىجفتجل ل اجلتمبن تن ج
وتجميبثنتجسعىج%15جمنهتجميعمعنج ل اجل تعمج.
 -3ل غننن ءجشنننلقجلتسنننبثن ءل جل خ صنننمج د نننمجلتو نننتجول لننندملجل اننن مج
وخمفم.
 -4ملل ةج غي جل لمحظعاجفتجلخبع جل بلةجل ي حعمجلمجل لي ئعمجج.
 -5زم دةجمي وجل ل اجل لمحظمجج.
 -6ف وجمي وجل لمحظمج اجل ل ف ةجج.
 -7لتتبه ءجماجل دلدجل ينعلئتجورينتعله ج ت نبنلوت جقينوج دلمنمجلتمبن تن ج
ل بنلملممج يهلج(33جمعمج)ج.
 -8تمجعزجل بادموج ادجل دلدجل يعلئتجج.
 -9تمجعزجلتسبثن ءل ج.
 -13تمجعزجل غع ج.ججججججججج ج
 -11ريدمدجل ايع مج تتجل غع جول ب خعل.جج ج
 -12جلنجم عنجرعقعكجل ن ع جولتت للفجلم مجلتمبن ت ج لجلع مج لنوج
ل لمحظمجماجدلخوجل نبلواج.
 -13مي شننلةجاننذةجل تجنننمجمنناجوكعننوجل تعننمجل لخننبصجومنندملجلدل ةجل تعننمج.ج
و ئع ج مجلتمبن ت جل لي د.ججج ج
 -14رخ ننعصجحجننلةجتم تننمجل لمحظننعاجلتحبع ن قتجلتبظ ن لج نندخع هتجلىج
جنمجلذلج ةمجلتمل.
ج

لجنة االسئلة
لوضنتجل بجل مجل ي يمجحجتجل لي م جل بتجمبلربج تعه ج دمجو عدج
تظ ن مجث ننتج التعننمجقيننكجلتسننتتم جوسننعةدلدجذ ننكجفننتجظننوجل مئنننمجل جدمنندة ج
و ذ كجلصيحجان كجح مجمتنمجل تج ذاجل لةمدجماجل دقمجولتابلن مجفنتجرن عنذج
اذلجلتمل جو تتجذ كجم رتجرين عوج جننمجقينكجلتسنتتمجضنلو ةجضنلنعمجفنتج
ل للحتمجل ي دمم جومجبجأنجربعفلجفعه جل يلوقجل ب عمج-:ج ج
جل دلدجحجلةجر عملجخ صمج يكجوح ظجلتستتمجحبتجمعمجلتمبن نج .جPage4
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 رةومننننندجل نجنننننلةج لننننن جمتنننننةمجلحبع رهننننن جك متنننننمج لننننن جفعهننننن ج
ل نللسم .ج
 لنجمب لاجفنتجر عملج.جج ج
 لنجمنننننللاجل تجننننننمجلحننننندجكيننننن جلتسننننن رذةجل لينننننهع ج هنننننتج نيننننناج
ل ينننننننعلجول نننننننذىجتجرل نننننننمجصنننننننتمجقلل نننننننمجلوصننننننندلقمجمنننننننكجلىج
قلفجماجل تعمج.ج ج
 لنجم ننننننننكج ئنننننننع جل تجننننننننمج لعنننننننكجل يعل ننننننندجول
رني ج ج

نننننننعل طجل بنننننننتج

 ل يلممج .ج
 لتم تمجج.ج ج
 ل ي وجل ي تعتت.ج ج
 قعل دجل جعدةج.جج ج
 مل جسعبلربج تعمجو عدجتع عاجماجلتستتمجج.ج ج
 لنجمب كنننننندج منننننن جل تجنننننننمجمنننننناجلنجو قننننننمجلتسننننننتتمجربا مننننننوجمننننننكج
م اعتجل جعدةجوقعل دجل ب عمل.
ج

لجنة االشراف على سير االمتحان والرصد اليدوى:
ر عنجملحتمجسعلجلتمبن نجملحتمجميبيتمج.جوماجثتجربنع تجانذةجل تجننمج
لتشللفج تتجسعلجلتمبن نجكللحتمجميبيتم جومنبهنتجدو ان ج نه منمج صندج
جمنندو جلجفننتجشننعب جل نب ن ئج جومنناجل لن يننتجلنجم ننعنج ننوجفلقننمج
ل نند
ئع جكنبلواجواعج ئع ج ج نجسعلجلتمبن نج ت لقنمجل د لسنعمجل لننعقج هن ج
ل نبلوا جومي دةجمجلع مجماجل لي دماجوريعمج ب ت-:ج ج
 -1ريننتتج لعننكجل يننعلئتجل خ صننمج لن اجسننعلجلتمبنن نجمناج جنننمجل نندلدج
ل يعلئتج.ج ج
 -2ملل امجل يعلئتجل ي يم.ج
-3جلتشللفج تتجر عوجل ق مجل جتعاج تتجل تج ن.
 ل منجل يعلئتج تتجل عل جل تج نج.جج
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 ل منجل يعلئتج تتجلتم كاجل ا ممجفتجل تعمجج.جج ج
 جل منجل تعح جلت ش دممجت ش دجل م ج ج
 -3ريننعمجل تجنننمج بجلعننكجلو ل جلت ننمج ننوجميننل جوريننلتمج لن ننلج
سلتجل تج جنمجل بييعتجول بيتعتجل بتجرنيخمج تل نح جثتجماعدجمنلةج
لخلىج لن لج سلتجلم ج ج.ج ج
جمندومج جورينتعله ج
 -4ميب لوجل الوج هذةجل تجنمجماجخماج صندجل ند
ل ننتج جنننمجل لصنندجل عنندوى جومننبتجذ ننكج ن ننع ج سننلتجمننكجلتحب ن ظج
نيخمجماجل وجل عدوىجج.ج ج
 -5لنجم عنجمكجكوج جنمجمعظفجدلئتجماجشتعنجل م جمنبد ج نبنلواج
قعلاجل عقتجلثن ءجسعلجلتمبن ت ج .ج
و تتجاذلجم عنج وجفلقمج ئع ج ج نجسعلجلمبن ت جومللسهتج لعاج ج
ئع ج مجسعلجلتمبن ت جل ذىجماعاجت ئي ج مجتتمجمنيغتجلنجمبعل دجلحندال ج
قننعلاجلمن مجسننعلجلتمبن تن جومجننبجأنجم نعنجإحندلال ج عنننهتجلحنندجل ن ءج
ل لم جل بن عذىج ليلو جر عملجلتمبن ت ججج ج
لجنة التسليم والتسلم
حننمجج لي ن تمجرنند مبجمعل عنندجل بيننتعتجول بي نتتج ل ن جمن سننبجمننكجمعل عنندج
ل ننةممءجلتسن رذةجكن نجمنيغننتجلتين ءج جنننمجميننتع مج نناجل لن اجريننتعتجلو ل ج
لت مجماجل نبلوت جوريتعله جل تجل ل ننعنعأنجريبادجمناجل ل نننعاج
إ تجل نبلوت ج لن لج سلت.جومنظتجل الوج هذةجل تجنمج تتجل ننعجل ب ت ج
-:ج ج
 -1ميعمجل نبلواج بيتعتجلو ل جلت مجل تجاذةجل تجنمج لن لج سلت .ج
 -2ريعمجل تجنمج بيتعتجلو ل جلت مجل تجلسب ذجل ل دةج لن لج سلتج.
جلتو ل جل تجل تجنمج لن لج سلتج.
 -3ميعمجلسب ذجل ل دةج
جلو ل جلت مجل تجل نبلواج لن لج سلتجج.
 -4ريعمجل تجنمج
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وسننبمحظجلنجل الننوج هننذةجل تجنننمجميب ننلج تننتجريننتعتجوريننتتج
لو ل جلت ننمجمننناجل نبنننلواجل نننتجلتسنن رذةجول ا ننن ج نننذلجمنيغنننتجل بعل ننندج
ل ليبللجترل مجاذةجل لهلمج .ج
ومُاننعاج ئعي ن جاننذةجل تجنننم جمخبع ن جمي ن د م ججوم
ل ليعلعاجفتج نه جول ليهعدج هتج نياجلتدلءج .ج

ننوجلنجم ننعنجمنناج

ومنناجل لل نناجلنجم ننعنج ت تعننمج جنبن نجحبننتجمبل نن جمنناجل عفن ءجج الننوج
تتجلكلوجو م جوم عنجأ.د/.جوكعوجل تعمج ينتعنجل نم جمينتعتج ناجانذةج
ل لهلمجتته جسبي اتجفتجسل مجلتته ءجماجل ب نعح ججكل جمنيغتجرخ عصج
م نجمن سبج هذةجل تجننم جمين دا ج تنتجلدلءج لتهن ج تنتجأكلنوجو نو جوأنج
مةودج عسعتمجلر ا .ج
جج

لجنة الرصد االلكترونى
 -1ربيتتجاذةجل تجنمجل نبعجمجل عدوممجماجل نبلوت  .ج
 -2ربننع تجاننذةجل تجنننمجمهلننمجكبن جل نبعجننمجل بلوتعن ج سننبخدلمجمن جرننللةج
من سبجماج لت مججوكعلد جوخمفمجج.
 -3ربع تجاذةجل تجنمج ن يه جملل امجتيخمجل لصدجلت بلوتتجمكجتينخمج
ل لصدجل عدوىجحبتجتب كدجماجصنمجم جلتجةرمجج.
 -4ربع تجاذةجل تجنمجمهلنمجل نمنجل نبعجنمجوفين ج تبع هن جل ن د ةجمناج
ل جه جلت تتج.
 -5ربننع تجاننذةج تجنننمجر ننعملجل نبعجننمجوريننتعتجل نيننهجل ل تع ننمج تجه ن ج
ل لانعمج ل جفتجذ كجتيخمجل تجكوجكنبلواجماجل نبلوت جل لخب م.
ومبتجري عوجفلمن جل النوج هنذةجل تجننمجمناجلمهنلجملحتنتجل يع تن جومناج
لحدجل لبلعنةماجل نعنعاج لن اجل ن سنبجلت نتجومللسنهتج لعان ج ئنع ج جننمج
ل لصندجوم نعنجل لينهعدج هننتج ن ءةجوجلتم تنمجوم ننعنجضنلاجل ن ءجاننذلج
ل لم جلحدججلفللدجل لم جل بن عذىج ليلو جر عملجلتمبن ت ج.ج ج
ج
ج
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بجامعة بنها

ج
لجنة المراجعة واالحصاء والتظلمات
ربع تجاذةجل تجنمجل يع مج أ ل اجل ب عم:ج ج
 -1ملل امجل نبعجمج ي وجته ئتج خمفجم جميعمج مجل نبلوا.ج ج
 -2لت مغج اجلىجخ ج .ج
 -3لسبخلل جل يع ت جلتح ئعمجل ي متمجل ل تع مج .ج
 -4ل دلدجتيبجل نج حج .ج
 -5لتشللفج تتجفنصجل بظتل ج.ج ج
 -6مخ قيمجل نبلوت ج بن عذجفنصجل بظتل جج .ج
 -7ل ن عاج تتجتبعجمجل نصجماجل نبلواجج .ج
 -8ل يع مج بادموجلنجو د ج خمفجم جميعمج مجل نبلوا .ج
 -9ولخعللجم ا جتيخمجل نبعجمج دىجاذةجل تجنمجو دىجل نبلواج .ج
ج
ج
ج
ج
ج

المدير التنفيذي

مدير المشروع

أ.د /.عزة عبداهلل

أ.د /.حمادة إسماعيل
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