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 املقدمة :

اعضها  يشمل هذا الدليل القواعد المنظمة العمال الكنترول ليستفيد منه  السها   
هيئهههة التهههدلهي والليئهههة الم اوالهههة للهههس واال لانهههيا المسهههئوليا عههها اعمهههال االمت االههها  
وشههئوا البههيض وهضههس هههذا الههدليل م ههانير ايتيههال القههااميا عوهه  ال مههل  ههالكنترول 
وملههههال عمههههل لاههههيي الكنتههههرول وملههههال اعضهههها  الكنتههههرول مهههها السهههها   اعضهههها  هيئههههة 

االمت االههههها  واليههههها  عمهههههل الكنتهههههرول  التهههههدلهي وم هههههاواليلس واال الههههههيا  ههههه  اعمهههههال
 االلكتروال  واستبياا تقييس اال ا  لوقااميا عو  اعمال االمت االا  .

مههر اعههدا  هههذا الههدليل   ههد  مرالههل عههدذ    وسهها  ع هه   هنهه  مهها اعضهها  
هيئههة التههدلهي  وخ ال بههر   هه  م ههال اعمههال االمت االهها  والكنتههرول   ومهها  ل هها  

  وكههذلا السهها   ال مههدا  والههوكي     ل ههة اسههتا دذ مهها  ل ههة مههدل  ولتههعوميههة تبهه
 وال ب  ما اال الهيا المسئوليا عا اعمال االمت االا  وشئوا البيض.

 تس استبيع الا   وخ ال بر     م ال اعمهال االمت االها   هس غهيالة الهدليل  
النلاايههههة لوههههدليل   واعيالهههه  عوهههه  السهههها   اعضهههها  هيئههههة التههههدلهي التوغههههل لو ههههول  

 كويهههة القيههها  والتقهههوهس  لولهههد  وكهههذلا اعيالههه  عوههه  المووههه  االلكتروالههه   وم هههاواليلس
  ام ة كفر الشيخ . -التربية الرهاضية 
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 اوال : معايري اختيار الساده اعضاء هيئة التدريس للكنرتول 

 :معايري اختيار رؤساء الكنرتول 

 نتس ايتيال لايي الكنترول و قا لوم انير التالي :

 اا ال تقل عد  سنوا  ال بر     م ال اعمال الكنترول عا يمي سنوا . -1

 اا ال تقل الدل ة ال ومية عا  ل ة استا  مساعد . -2

 اعمال الكنترول .اال از اا نتميز  األماالة والكفا   والدوة     -3

القهههههرال السهههههويس  ههههه  الووههههه  اا نتميهههههز  القهههههدل  عوههههه  القيههههها   ولسههههها ات ههههها   -4
 .المناسب

 وو  الش  ية والقدل  والسرع     ات ا  القرالالمناسب    الوو  المناسب . -5

 لسا السم ة ولسا السير والسووك. -6

 اا يكوا  و ش  ية قيا ية ووهة ولازمة ومرالة ال ال  ال مل . -7

 اا نتميز  قدلت  عو  موا لة المشكي  ولولا  أسووض ها ئ . -8

 الكنترول لت  الدل ة الرا  ة .عدل و و  اوالض ل      ا   -9
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 اا يكوا عو  وع  تال  مسئوليات  . -10

 اا نتمت   سما  المثاعر  وال ود. -11

 نتسس  الدوة وال فاظ عو  سير ال مل . -12

 ي سا الت رف    ا ال  المواو  ال ر ة . -13

   :معايري اختيار اعضاء الكنرتول
 التاليه :يتم اختيار عضو الكنترول وفقا للمعايير 

 . مساعد ال تقل الدل ة ال ومية عا  ل ة مدل -1

 اا نتميز  األماالة والكفا   والدوة    اال از ال مل المسند الي . -2

 لسا السم ة ولسا السير والسووك. -3

 اا نتميز  قدلت  عو  موا لة المشكي  ولولا  أسووض ها ئ . -4

 رول لت  الدل ة الرا  ة .عدل و و  اوالض ل  ما البيض     ا  الكنت -5

 . الثااليةعدل و و  اوالض ما اعضا   ا  الكنترول لت  الدل ة  -6

 اا يكوا عو  وع  تال  مسئوليات   -7
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 اا نتمت   سما  المثاعر  وال ود . -8

 نتسس  الدوة وال فاظ عو  سير ال مل . -9

 ي سا الت رف    ا ال  المواو  ال ر ة . -10

   :اعضاء التصحيح االلكرتونيمعايري اختيار 
 . مساعد ال تقل الدل ة ال ومية عا  ل ة مدل  -1
 ا تياز  ول  التدلهب عو  عرالامج الت  يح االلكتروال  . -2
 اا نتميز  األماالة والكفا   والدوة    اال از ال مل المسند الي . -3
 لسا السم ة ولسا الير والسووك. -4
  أسووض ها ئ.اا نتميز  قدلت  ع  موا لة المشكي تولولا  -5
 نتسس  الدوة وال فاظ عو  سير ال مل . -6
 ي سا الت رف    ا ال  المواو  ال ر ة  -7
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 معايري اختيار مراجع اعمال الكنرتول 

 يتم اختيار مراجع اعمال الكنترول وفقا للمعايير التاليه:

 ذا يكوا ما ضما  رهق عمل ال و    الكوية .  -1
 ال تقل الدل ة ال ومية عا استا  مساعد. -2

 لدي  يبر     ذعمال الكنترول ال تقل عا يمي سنوا  . -2

 لسا  السم ة ولسا السير والسووك. -3

 نتميز  ال كم  وال بر . -4

 ي يد ا ال   رهق ال مل . -5

 نتواغل م  اآليرها  كا ة الوساال. -6

لهههه  كفهههها    ههههرال لوههههول لومشههههكي  سههههوا  كاالهههه  عوهههه  مسههههتوخ األ ههههرا  ذو  -7
 مستوخ  ماع  .

 لدية القدل  عو  لسا ا ال  الوو  . -8
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 املراقبةمعايري اختيار رؤساء جلان 

 يتم اختيار رؤساء اللجان وفقا للمعايير التاليه :

 ال تقل الدل ة ال ومية عا  ل ة مدل . -1
ال تقههل عهها  ههي  المراقبههة والو ههاا  الميلظههةاا يكههوا لهه  يبههر   هه  اعمههال  -2

 سنوا  .
  موضوعية وكفا   وهدو .  القدل  عو  لل المشكي -3
 لسا السم ة ولسا السير والسووك. -4
 اا يكوا  و ش  ية قيا ية ولازمة ومرالة ال ال  سير ال مل    الو اا . -5
 المسئول عا ا التلا . الفرق الدلاسيةليي ل  اوالض     -6
 س  الموضوعية وال يا  والشفافية .سنت -7
 نت    ال دق واالماالة . -8
 القدل  عو  لسا وسرعة ات ا  القرال    المواو  البالاة.نتميز   -9
 نت    ال زل واللدو     الت امل م  البيض  - 10
اا يكوا  و ش  ية ووهة مرالة وا ل  عوه  الضهبو والهربو وال فهاظ عوه   - 11

 سير ال مل    الو اا عدوة وموضوعية .
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 معايري اختيار املالحظني 

 وفقا للمعايير التاليه :يتم اختيار مالحظ اللجنه 

 لسا السم ة ولسا السير والسووك.-1

 اا يكوا  و ش  ية ووهة ووا ل  عو  ضبو النظال ا نا  سير االمت االا  . -2 

اا نتميههههز  الدوههههة  هههه  اعمههههال الميلظهههه  وااللتههههزال  المواعيههههد الم ههههد   ألعمههههال  -3
 االمت االا  .

 . عنلا ئولالمس الفرق الدلاسية عدل و و  اوالض ل     -4

 تنفيذ  مي  ملال عموة عدوة وموضوعية وشفافية ا نا  سير الو اا . -5

 القدل  عو  ال فاظ عو  اللدو   ايل الو نة . -6

 الدوة    ل ر ال ضول والغياض . -7
 الم ت يا . استيل اولاق اال ا ة ما -8
 تسويس اولاق اال ا ة الى الم ت يا . -9
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 قبل واثناء وبعد االمتحان  جلان واضعي األسئلة والتصحيحمهام 

 قبل االمتحان : والتصحيح األسئلة واضعي جلان اوال : مهام

مهها  كتا ههة االمت ههاا و قهها لم ههانير  ههو   الولوههة االمت االيههة ومرا  تهه  لوتأكههد -1
 غ ة الكتا ة وعدل و و  ايبا  مببعية ذو امياية .

  ب  االمت اا والتأكد ما وضوال البباعة وسلولة القرا   . -2
 اليق المظروف والتوقي  عوي  . -3
 –كنتههرول الفروههة  -تسههويس االسههئوة لوكنتههرول الم ههتر لالكنتههرول المركههزخ  -4

السههههههيد االسههههههتا  الههههههدكتول الوكيههههههل   ههههههاوتراال كنتههههههرول الدلاسهههههها  ال ويهههههها ... 
 الم تر وورال ما السيد االستا  الدكتول / عميد الكوية .

 ال السنة .تسويس كشوف  ل ا  الشفوخ   التببيق    ذعم  -5
 تسويس المو ج اإل ا ة لوكنترول الم تر .  -6
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 اثناء االمتحان : والتصحيح األسئلة واضعي جلانثانيا : مهام 

 .عوو  مناسب ولضول  تح المظاللهفالتوا د وبل موعد اال قا  االمت اا -1
الم ههههتر ل ههههل المشههههكي   التوا ههههد يههههيل  تههههر  االمت ههههاا والت ههههاوا مهههه  -2

 ذزم  .... . –ا ال  موو   –لاسئوة البيض  مت ااال اغة  اإل
 االلتزال عت ويما  يبة سير االمت اا . -3
 هههه  لالههههة االمت االهههها  الموضههههوعية والتهههه  نههههتس ت هههه ي لا الكترواليهههها يقههههدل  -4

االلشهها ا  اليزمههة لوبههيض مثههل ت ويمهها  اسههت دال اولاق اال ا ههة االلكترواليههة 
 تظويل لوس ال وو   . – ة الوع القوس المست دل    اال ا –لالتظويل 

 هههه  لالههههة االمت االهههها  االلكترواليهههه   هههه  الم امههههل يقههههدل الت ويمهههها  اليزمههههة  -5
 . لوبيض وال اغ   االمت اا
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 بعد االمتحان : والتصحيح األسئلة واضعي جلانثالثا : 

 في حال االمتحانات المقالية :

 والفرعية .اعدا  المو ج اال ا ة موضح     ل ا  اال ا ة الكوية -1
 استيل ذولاق اال ا ة ما الكنترول الم تر . -2
 ت  يح ذولاق اال ا ة وكتا ة الدل ا  والتساعلا و قا لنمو ج اال ا ة . -3
مهها السههعال عنههد اللايههة ا اعتهه  وكتا ههة الدل ههة الكويههة كتا ههة  ل ههة كههل  ههز   -4

 . عدانت لوسعال    
 لكراسة اال ا   والتوقي  .القل  ل ة كل سعال عو  الغيف ال ال    -5
 تسويس كراسا  اال ا ة لوم  ح الثاال  لوقيال عدول     الت  يح . -6
الت هههه يح نههههتس  هههه  مكههههاا نههههتس ت  ي هههه  مهههها وبههههل   ال  الكويههههة عوههههى ذا  -7

 م ههه حاالسهههئوة والت ههه يح  مي هههام وت دنهههد ملهههال كهههل  واضههه  نتوا هههد ل نهههة 
 .لوت امل م  ولوة اإل ا ة 

 مههه   ل ههها  اال ا ههها  عوههه  لهههيف كراسهههة اال ا ههه  وكتاعتلههها  ههه  المربههه  -8
مهها  ميهه  ذعضهها  ل نههة  ال ههاب  ههالم موع وكتا ههة الدل هه   ههال روف والتوقيهه 

 واض   االسئوة والت  يح .
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 ههههول االالتلهههها  مهههها الت هههه يح تسههههويس كراسهههها  اال ا هههه  لوكنتههههرول الم ههههتر -9
 .  ول اال قا  االمت اا ييل الفتر  الم د   لوت  يح ما م وي الكوية

    لال امت االا  الت  يح االلكتروال  :

 : كنترول الفروة مسئول عا

مها وبهل ل نهة واضه   االسهئوة والت ه يح اعدا  الما ج اال ا ه  االلكترواليه  -1
 وتسويملا لوكنترول االلكتروال  .

 وتسويملا ال  الكنترول االلكتروال  .ما الميلظيا استيل اولاق اال ا    -2
   و و  ذسهتا  المقهرل  يقول الم تر ما الكنترول االلكتروال   الت  يح -3

 . ة والت  يح   عضو كنترول الفروةواير واض   االسئو
 نتس مرا  ة النتي   وتسويس ذولاق اال ا   ال  الكنترول الم تر . -4
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 مهام اعضاء هيئة التدريس يف اعمال الكنرتول 

 مهام رئيس الكنرتول -

الكنتهههرول ههههو المسهههئول األول عههها سهههير ال مهههل  هههالكنترول مههها عههههدذ لاهههيي -1
شههئوا ل الكويههة ذعمههال الكنتههرول ولتهه  االالتلهها  مهها النتي ههة وتسههويملا الهه  وكيههل

 الت ويس والبيض .
 تشكيل ل اا ال مل الدايوي   الكنترول . -2
 .ت دند ملال اعضا  الكنترول  -3
 .ليمت االا الزمنية  بة لو قا متا  ة سير ال مل نوميا    الكنترول و  -4
ل   تقرهر  التكويفا  ال اغة  ملهال كهل عضهو مها ذعضها  الكنتهرول اله   -5

 السيد األستا  وكيل شئوا الت ويس والبيض ومن  ال  عميد الكوية .
 تنظيس ال مل ومتا  ة التنفيذ ول   تقرهر نوم   سير االمت اا . -6
 ال  سيمة وعدالة النتي ة . الدوة والمرا  ة والتأال  والبرهق -7
التنبي  عو  اعضا   رهق ال مل ال هاب  سهيا ت   ضهرول  االلتهزال  السهرهة  -8

 ذييقيي  الملنة عامة واالمت االا  ياغة .وبميثاق 
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لايي الكنترول مسئول عها متا  هة ل هاا ذسهتيل مظهالهف األسهئو  والتأكهد  -9
ويههة لتسههويملا لرعسهها  الو ههاا مهها سههيمتلا وتسههويملا الهه  لعسهها  الشهه ب الداي

 والميلظيا .
لاههيي الكنتههرول مسههئول عهها سههير االمت ههاا  هه  الو ههاا ولههل المشههكي   -10

 لاال  الغش  . –لتأير البيض  البالاة
مسهههئول عههها متا  هههة ذسهههتيل ذولاق اال ا ههه  مههه  لعسههها   لاهههيي الكنتهههرول -10

الشهههه ب الدايويههههة ول ههههر االل ههههااي  اليوميهههه  ال مههههال  عههههد  البههههيض 
  وال ضول والغياض .

 مهام اعضاء الكنترول : -

 األيتال عويلا ومرا  ةما ليث ال د   اال ا ةت ليز اولاق -1
 استيل مظالهف األسئوة وتسويملا ال  ميلظ  الو اا -2
 متا  ة سير األمت اا    الو اا -3
والم د  ما وبل مسئول  لو ضول والغياض اليومية اإلل اايةذعدا  مرا  ة  -4

 . شئوا البيض  الكوية  الفروة
مرا  ة كشوف لضول البيض واستمالا  الغياض والتأكد ما توقي   -5
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 الميلظيا وغ ة الكشوف واستمالا  الغياض
 ظال    الو اا ا نا  وو  األمت اا ال فاظ عو  اللدو  والن -6
استيل اولاق األ ا     د االتلا  األمت اا ما الميلظيا وكشوف ال ضول  -7

 واستمالا  الغياض
وة والت  يح والمسئول عا ال  ل نة واض   االسئتسويس كراسا  األ ا    -8

 .لوت  يح كنترول الت  يح تب ا لنفي اال را ا  السا قة 
 اولاق األ ا     د الت  يحاستيل  -9
 والشفوخ واعمال السن   والتببيق ترتيب اولاق األ ا   ولغد  ل ا  النظرخ  -10
و م  الدل ا  وكتا ة التقدنر واعدا  ال ااية  الرذ ةتببيق  ل ا  مرا  ة  -11

 النتي  

 مهام معاوني اعضاء هيئة التدريس
  األيتال واإلعدا  المبووبة اإل ا ةت ليز اولاق -1
 اليلس االلتياجالقيال  أعمال الميلظة    لال  -2
 ضبو اللدو     الو اا ا نا  سير األمت اا -3
 اإلعا  ل ر ال ضول والغياض والباوييا المساعد      -4
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 اعدا  ال ااية نومي   إ مال  وو  الو اا المساعد       -5
 م  تقالهر ولوة األسئوة ما الو اا والكنترول وتسويملا لولد  القيا  والتقوهس  -6

 وولد  ال و  
د  القيا  والتقوهس  م  الما ج اولاق اسئوة ما الو اا والكنترول وتسويملا لول -7

 وولد  ال و  
 مهام جلان اإلشراف واملراجعة

 ملال  رهق اإلشراف ال ال عو  الو اا
 ل اا األمت اا وواعا  األيتبال ا نا  سير عموية األمت ااالمرول عو  -1
 متا  ة سير عموية األمت االا   ايل الو اا  التنسيق م  لايي الكنترول -2
األشراف عو  ال  ر اليوم  لو ضول والغياض واألل ااي  اليومي   -3

 لوبيض
 األشراف عو  لعسا  الو اا والميلظيا    الو اا  -4
لايي الكنترول    لل المشكي  البالا  ا نا  سير  الت اوا م  -5

 األمت االا 
كتا ة تقرهر نوم  عا الشاط األشراف نر   ال  السيد األستا  الدكتول  -6
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 شئوا الت ويس البيض وال  عميد الكويةالكوية ل وكيل
 مهام جلنة اجلودة

لجنه نظرا ألهمية تحقيق العداله اثناء سير عملية األمتحانات فإن هذه ال
 تقوم بما يلي :

متا  ة تببيق م انير ال و   وضوا و تبوهر الظس التقوهس واألمت االا   -1
شئوا الت ويس الكوية لوهر   تقرهر نوم  عذلا ال  السيد األستا  الدكتول وكيل 

 وعميد الكوية والبيض
م اكا   رهق المرا    ال ال ي  ما ييل مرا  ة مستندا  الكنترول  -2

 ما النتااج  ا   وعينا  واولاق األ
 مهام رؤساء األقسام

 ا نا  نول األمت اا المقرلمتا  ة توا د استا   -1
 متا  ة تسوس اولاق األ ا   لوت  يح -2
 متا  ة االتلا  الت  يح -3
 التوقي  عو  كشوف الشفوخ واعمال السن  وبيل تقديملا لوكنترول -4
  د التأكد ما سيمة التقرهر مرا  ة تقرهر الت  يح والتوقي  عوي   -5
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 واأللتفاظ   ول  من 
عمل مو  ل م  اسئوة القسس وهتس تقسيم  وتبوهب  وعمل مو  ل م   -6

 تقالهر الت  يح
 ذنداع الس   ما مشروع الت  يح لكل كنترول -7

  مهام جلان مراجعة اعمال الكنرتول
 (ئةرئيس الكنرتول واعضااخلاصة بالكنرتول) جلنة مراجعة الرصد -
 التأكد ما غ ة لغد الدل ا  ما كراسا  األ ا   عو  الكنترول شي  -1
التأكد ما غ ة لغد  ل ا  الشفوخ وال مو  واعمال السن  ما الكشوف  -2

 ال اغ  عو  الكنترول شي 
كتا ة تقرهر المرا    وعرضلا عو  األستا  الدكتول وكيل الكوي  واألستا   -3

 الدكتول عميد الكوي .
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 جلنة مراجعة الرأفه والتظلمات  

 (شئون التعليم والطالب بالكلية واجلامعة)

 مرا  ة تببيق وواعد الرذ   و قا لقرال م وي ال ام   -1 

مرا  ههة الم مههوع الكوهه  لوههدل ا  لالتأكههد مهها غهه ة م ا لهه  ال مهه  مهها يههيل  -2
 عين  ما البيض 

ل  -الههههههتظوس لوكنتههههههرولمرا  ههههههة ا ههههههرا ا  الههههههتظوس و ول  المسههههههتندا  لوغههههههول  -3 
 مدخ غ ة التظوس -الكنترول عو  التظوس

 كنرتول الفرق الدراسية: -
الم وي األستئنا     -مرا  ة ا را ا  لاال  الغش وورالاتلال م وي التأ نب -1

 ومدخ التنفيذ
 اعدا  تقرهر المرا   . -2
 جلنة مراجعة اجراءات التصحيح -

 (جلنة شئون التعليم والطالب بالكلية)
 الت  ر  مرا  ة م انير تشكيل ل اا الت  يحل ال د . -1
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 توقي  لايي القسس عو  التشكيل-2
 ورال م وي القسس لوموا قة عو  التشكيل -3

 كنرتول الفرق الدراسية: -
 مرا  ة غ ة ت  يح الولوة األمت االي  ما ييل :

 التأكد ما ت  يح الولوة كاموة -
 ا ا ة كل سعال عدايةعند  الدل ةكتا ة  -
 المكتوبة عو  الغيف الدل ةم   اإل ا ة ايل كراسة  اإل ا ةمبا قة  ل ة  -
 غ ة  م  الدل ا  عو  الغيف -
 كتا ة  ل ة الم موع  ايل المرب  الم  ر للا -
 كتا ة م موع الدل ا   ال روف -
 توقي  الم  ح األول والثاال  -
 الكويةا  الدكتول عميد وعرض  عو  األست المرا  ةاعدا  تقرهر  -
 جلنة مراجعة املستندات واألمن والسالمه للكنرتول -

ما السيد االستا  الدكتول / وكيل الكوية  مرا  ة مستندا  الكنترول واعتما ها
 الم تر ذو ما ننوض عن  ما شئوا البيض  الكوية م  ذعضا  كنترول الفروة
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 :و رق اعياللا وتشمل
 ورال تشكيل الكنترول -1
 ورال تشكيل ل اا الت  يح -2
  داول األمت االا  -3
 م انير ايتيال لايي الكنترول واعضا  الكنترول -4
 ملال لايي الكنترول واعضا  الكنترول -5
يبة سير ال مل  ايل الكنتروللتشكيل  رق ال مل وغ ة التوقي  عو   -6

 الكنترول شي  
  اليومي  لوكنترول ل تقرهر لايي ل اا األمت االا  اليوم  األل اايا -7

 ال ضول والغياض واألعفا  وا مال  ال د   
 كشوف ال مو  والشفوخ واعمال السن  موو   -8
 كشوف لغد  النتي   -9
توقي  المسعول المستندا  لميلظ الو ن _مراوب الو اا _التوقي  عو   -10

 والغياض_ األل اايا     كشوف ال ضول 
  ا  التوقي ا  عو  كراسا  األ -11
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 الدول  المستندي  لو با ا  والقرالا  الوال   لوكنترول والر  عويلا-12
  رق األعيا واعيل السا   اعضا  الكنترول  -13
 م اننة ا وا  وا را ا  األما والسيم  -14
 اعدا  تقرهر المرا    وعرض  عو  األستا  الدكتول عميد الكوي . -15

 متحاناتمهام اجلهاز األداري اثناء سري األ
 عويلا واإلعياومرا  اتلا واعتما ها  االمت االا اعدا   داول  -1
 اعدا  ووااس البيض  -2
 اعدا  الوال ال وو  -3
 االمت ااالبيض وا ا   الستقبالاعدا  الو اا وت ليزها  -4
 ولولا  الشا ي  لوبيض –و اا اعدا  يرهبة ال -5
 الو االبيض والشا هس لمواو  استقبال ا -6
 كاا الم  ر للسالتأكد ما  وو  البيض    الم -7
 االمت ااالتأكد ما ش  ية البيض ا نا  ا ا   -8
 او الم مويا  موا  لإلعا  لل مشكي  البيض الباوييا  -9

 اعدا  االل ااية اليومية لو ضول والغياض . -10
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    ت ليز ذولاق اال ا ة ووض  االيتال عويلا . مساعد  الكنتروال  -11

 اعدا  كشوف لغد النتي ة -12

عمال السنة وكشوف كشوف ذ  –اعدا  كشوف التببيق    كشوف التوقي   -13
 الشفوخ  ا و د.

ال رماا   مرا  ة تببيق وواعد الر     المقاغة ال ومية   الغياض   ورالا -14
 ي   دند .وديس م  شواالعتذال   مرا  ة شي  

 ليات عمل الكنرتول األلكرتونيآ
 تشكيل الكنرتول األلكرتوني

 نتكوا الكنترول األلكتروال  ما :
 لايي الكنترول -1
 الااب لايي الكنترول -2
  رهق ال مل : السبة  رهق ال مل تتناسب م  عد  المقرلا  -3
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 اإللكتروال الليكل التنظيم  لوكنترول 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مهام فريق العمل األلكرتوني
المبووبة وتقديس  وب ال  األستا   اإللكتروالية اإل ا ةل ر عد  اولاق  -1

 الكويةالدكتول عميد 
 ووض  األيتال اإللكتروالية اإل ا ةت ليز األعدا  المبووبة ما اولاق -2
 48-24الم تر وبل األمت اا عوو  مناسبل للوكوالترو  اإل ا ةتسويس اولاق  -3

رئيس الكنترول 

 األلكتروني

نائب رئيس الكنترول 

 األلكتروني

فريق استالم وتجهيز  فريق التصحيح فريق المراجعة

 وتسليم األوراق
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 ساع  
 االمت ااما الكنترول الم تر   د االتلا   اإل ا ةاستيل اولاق  -4
 مرا  ة البياالا  لوتأكد ما غ تلا -5
  رز النما ج -6
 الت  يح -7
 ا را  الت دنل -8
 و قا لروس ال وو  اإل ا ةاعا   ترتيب اولاق  -9
 اإل ا ةمرا  ة النتي ة ما كش  الدل ا  م  اولاق  -10
وت  ي لا ندوها لوتأكد ما غ ة  اإل ا ةما اولاق  عشواايةس ب عين   -11

 الت  يح
 تسويس األولاق لوكنترول الم تر -12

 اإللكرتونيول خطة مراقبة اعمال الكنرت
 مرحلة ما قبل األمتحانات

ي قد لايي الكنترول ا تماع م  الااب لايي الكنترول واعضا  الكنترول لتوزه   -1
 ايال 10عن و  االمت االا الملال وبل عد  
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 اإل ا ةنتا   لايي الكنترول والااب  اعمال  رهق عمل استيل وت ليز اولاق -2
 الم ت ةول ر األعدا  وت ليز األولاق ويتملا وتسويملا لوكنتروال   اإللكتروالية

واعدا  تقرهر األما  السروةل ر وساال تأميا الكنترول ضد ال رهق او  -3
 والسيمة

_ اورال اإل ا ة الكنترول ل اورال استيل الما ج  ال اغةاعدا  المستندا   -4
ر سير ال مل اليوم _ تقالهر التسويس _م ضر  تح ولوق الكنترول اليوم _ تقره

 ال شوااية   ال ينةمرا  ة النتااج _تقالهر مرا  ة 
 االمتحاناتمرحلة 

 اإللكتروالية اإل ا ة رهق استيل وت ليز اولاق 
 استيملا   د االتلا   اإل ا ةيقول  رهق ال مل المسعول عا استيل ولق  -1

 ما الكنترول الم تر االمت اا
   لاز الت  يح لوس بنتس  رز النما ج وعدها وت ليزها  -2

 اإللكتروالية اإل ا ة رهق ت  يح اولاق 
 لوبرالامج اإل ا ةعموية ا يال اولاق   أ را يقول  رهق الت  يح  -1
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 نتس عمل الت ديي  المبووبة -2
 النتي ةنتس الت  يح وايراج  -3

 إللكتروالي  رهق مرا  ة ذولاق اال ا ة ا
 يقول  رهق مرا  ة النتااج عترتيب ذولاق اال ا   و قا اللوال ال وو  -1

 نتس مرا  ة كش  النتي   م  ذولاق اال ا    -2

 نتس ت  يح عين  عشوااي  ما ذولاق اال ا   لوتأكد ما غ ة النتي ة  -3

 تسوس ذولاق والما ج اال ا   وكش  الدل ا  لوكنترول الم تر  -4
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 تقييم األداء
 ع لذخ ذعضا  هيئة التدلهي    لايي الكنترول استبي

 كنترول الفروة :........................  الدل ة ال ومية :................. 

 ال

 )ضعيف(

ايل حد 
 ما

 )متوسط(

 نعم

 )جيد(
 م األسئلة

ههههههل تتوا هههههق سهههههما  لاهههههيي الكنتهههههرول مههههه  م هههههانير    
 ايتبال لعسا  الكنترول 

1 

هل نتميهز لاهيي الكنتهرول  األماالهة والكفها   وال بهر     
    اعمال الكنترول 

2 

هههههل نتميههههز لاههههيي الكنتههههرول  الدوههههة وسههههرعة اال ههههاز    
 اعمال الكنترول 

3 
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ههههههل نتميهههههز لاهههههيي الكنتهههههرول  القهههههدل  عوههههه  القيههههها      
 ولسا ات ا  القرال السويس    الوو  المناسب 

4 

 قههو  الش  ههية وال ههرا   هههل نتميههز لاههيي الكنتههرول    
    ات ا  القرال المناسب    الوو  المناسب

5 

ههههل نتميهههز لاهههيي الكنتهههرول   سههها السهههم ة ولسههها    
 السير والسووك 

6 

ههههل نتميهههز لاهههيي الكنتهههرول  ش  هههية قيا يهههة ووههههة    
 ولازمة ومرالة إل ال  ال مل 

7 

هههههل نتميههههز لاههههيي الكنتههههرول  القههههدل  عوهههه  موا لههههة    
 المشكي  ولولا  أسووض ها ئ 

8 

    9 ما هو تقييما لمستوخ ا ا  لايي الكنترول    
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 ما ه  اي اعيا  ال مل  ايل كنترول :

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.................................................................. 

 ما ه  سما  التميز    الكنترول :

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

.................................................................. 
 اإل را ا  الت  ي ب تنفيذها لتنمية سما  التميز :

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
.................................................................. 
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 نترول :ذ ضل الممالسا  الت  تم   ايل الك

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.................................................................. 

 ما ه  السوبيا  والمشاكل وم ووا  سير ال مل :

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

.................................................................. 
 ما ه  مقترلاتا لتبوهر ذعمال الكنترول :

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.................................................................. 
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  ستبيع لذخ لايي الكنترول لتقييس ذ ا  عضو الكنترول

 ...........:.............................................. كنترول الفروة

 ...........اسس عضو الكنترول :.........................................

 الدل ة ال ومية :..................................................

 ال

 )ضعيف(

 ايل حد ما

 )متوسط(

 نعم

 )جيد(
 م األسئلة

 1 نتميز  ال بر     ذعمال الكنترول    

 2 نتميز  األماالة  وال دق ولسا ال وق    

نتميههههههههز  قههههههههو  الت مههههههههل وال ههههههههبر والمثههههههههاعر     
 والت اوا وإالكال الذا  

3 

نتميههههههههز   سههههههههها السههههههههم ة ولسههههههههها السهههههههههير    
 والسووك

4 

mailto:kfs.edu.sports@gmail.com
https://cutt.us/BiTs8
https://cutt.us/BiTs8


 

 
 

 

 
 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية الرياضية  -دليل أعمال  الكنترول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5 نتميز  الدوة والموضوعية    ا ا  ال مل    

لهههه  ش  ههههية مرالههههة وهسههههتبي  ال مههههل عههههروال    
 الفرهق 

6 

 7  كا ة الوساال نتواغل م  اآليرها    

يمتوهها كفهها    ههرال لوههول لومشههكي  سههوا     
كاالهههههه  عوههههههه  مسههههههتوخ األ هههههههرا  ذو مسهههههههتوخ 

  ماع  

8 

 9 لدية القدل  عو  لسا ا ال  الوو     

 10 مستوخ اال ا    

 ميلظا  ايرخ تذكر:

...............................................................................

...............................................................................
............................................................................... 
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 خالل سير االمتحان لجان واضعي االسئلة والتصحيحبطاقة مالحظة تقييم أداء 

 قبل االمتحان لجان واضعي األسئلة والتصحيحاوال:تقييم أداء 

 مستوى اآللا 
 البياا

 ل

  يد متوسو ضعيف

 1 تس تسويس االيتبال وبل موعد االيتبال    

 2 المظروف كامل البياالا     

 3 المظروف مغوق  إلكال وموو  عوي     

مسههههههههههه ل عوههههههههههه  المظهههههههههههروف م توهاتههههههههههه     
 وت ويما  ياغ   االمت اا 

4 

 5 مس ل عو  المظروف الوع االسئوة    
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 اثناء االمتحان : لجان واضعي األسئلة والتصحيحأداء ثانيا :تقييم أداء 

  مستوى اآللا 

 البياا

 ل

 يد  متوسو ضعيف

توا ههههد عضههههو هيئههههة التههههدلهي ا نهههها  اال قهههها     
 االمت اا 

1 

 2 التزال عت ويما  يبة سير االمت اا    

تقبههههههل ميلظهههههها  البههههههيض وذ ههههههاض عويلهههههها    
 علدو 

3 
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 بعد االمتحان : لجان واضعي األسئلة والتصحيحأداء ثالثا : تقييم أداء 

 مستوى اآللا 
 البياا

 ل

  يد متوسو ضعيف

تههههس اسههههتيل اولاق اال ا ههههة مهههها الكنتههههرول   ههههد    
 ايال  3-2االتلا  االمت اا ييل  تر  و يز  ل

1 

تههههس ت ههههه يح اولاق اال ا هههههة وكتا هههههة الهههههدل ا     
 والتساعلا و قا لنمو ج اال ا ة 

2 

تههس كتا ههة عياالهها  الههدل ا  عوهه  لههيف كراسههة    
 اال ا ة واستيفا  التوقي  

3 

تههههس تسههههويس كراسههههها  اال ا ههههة لوكنتههههرول يهههههيل    
 يمسة عشر نوما ما تالهخ االمت اا 

4 

تهههههس تسهههههويس كشهههههوف  ل ههههها  الشهههههفوخ وال موههههه     
 لوكنترول مستو ا  التوقي ا  و م  البياالا  

5 
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 البباوة ما لايي الكنترول ولايي القسسنتس استيفا  عياالا  

  ستبيع لذخ لتقييس ذعمال ميلظ

 .الفروة:............................................................ كنترول

 اسس الميلظ :............................. 

 .........الملن  :..........................................

 ال

 )ضعيف(

ايل حد 
 ما

 )متوسط(

 نعم

 )جيد(
 األسئلة

 م
 

 1 نوتزل  ال ضول    المواعيد الم د      

 2 ي ا ظ عو  اللدو   ايل الو نة     

نتميهههههههز  قهههههههو  الت مهههههههل وال هههههههبر والمثهههههههاعر     
 والت اوا وإالكال الذا  

3 
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نتميز   سا ت اموه  مه  البهيض واعضها     
 هيئة التدلهي 

4 

نتميهههههههز   سههههههها السهههههههم ة ولسههههههها السهههههههير    
 والسووك 

5 

نتميههههز  الدوههههة والموضههههوعية واالتقههههاا  هههه     
 ا ا  ال مل 

6 

لههه  ش  هههية مرالهههة وهسهههتبي  ال مهههل عهههروال    
 الفرهق 

7 

 8 نتواغل م  االيرها  كا ة الوساال   

يمتوههههها كفههههها   ووههههههدل  عوههههه  الت امهههههل مهههههه     
 المشكي  

9 

 10 تقييس ا ا  الميلظ    
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 ميلظا  ايرخ تذكر:

........................................................................
........................................................................ 

 

 

 االلكرتونية واالختبارات والتقويم القياس وحدة مدير
 

يف مصباح أحمد  د/   الشر

 الكلية عميد
   عبدالحليم أ.د/ 

 عكاشة مصطف 
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