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 املقدمة 

لالمتح نممممم ااا اممممم ن الالنل  مممممظ ااأل اممممم  اممممم ايشممممما المممممالالامممممماظ الا  ل ممممممالاا  

 ناجملامماظ امام رظااليترم  ا ء م لالا الااائ اظ ا م اع ام  الالمتح نم ااضم هماالمال

ملااالح ظ ام الالنل  ظ افياع ا  الالمتح ن اامآارم االااام افميالا جم نامل مت ر نا

ا.ت ظراالألنلل

 همم لاعامممااد ممملنالممالالاممماظ احامممأامالحمم اعمممعااحج امم اا  مم ا ل ممياممم ا

 جممم اان اممم  الالمتح نممم ااملا، تمممام ضاممممم اعالظئممم الاتمممم  اا مرالاي ممماأافممميامجممم  ا

  ارمم ات مممعاممم ان جمم امممم ةامحتمم ان جمم اع ممت  اضامنيلمم اممم الالنل  ممظ الاااممئ اظ ا

ا  اع ا  الإلمتح ن اا.
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ثااصر غ الامماظ ضاا  اع ا  الالمتح ن ااضتاال تطالعاع للا مرالاي اأافيامج

 ممماظ امال النممىا  مم الاامم نأالالنل  ممظ ضاالا ممر غ الا ئ ةرمم اتمماادجمماللالاتاممميالاضامتمماا

ا.اح ا، ر لاقر ةاملات   اااا حمأا،تامنيامكااكاد النىا   الاا قعالال

اا
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 معايري اختيار رؤساء اللجان من االداريني

اا اا رظاالات ار ا:اامف   اا ارلالنل  ظ افياحاضالا، لا ج نام اء  لا االيتر  رتاا

 مظاااعنايك نا ماشي ر اق   امانم اقم ن أا  م الاهمللاملاماللاملاحلم  ا  م  (1

اعمق امم ض عر ا.الااا افيالا ج ن

اعنايك نااىاي اأافياع ا  الااالح  املا ج ناالات  ا  اثالثا   لاا. (2

املممل.لا م أا   اح الااشكالااحا ض عر امكل لأا (3

احا الاااا امحا الااظااملاا  كا. (4

اعنايك نا ماشي ر اقر ني امح زم اممان اإلنل أا ظاالااا افيالا ج ن.ا (5

ااراااىاعق  بافيالا ج نالااائ  ا  ادنل تئ ا.ا (6

ارتاااح اا ض عر املاحر ناملاشل فر ا.ا (7
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ارت  اح ا مقاملألم ن ا. (8

اا لق الاط  ة ا.ا   احا ام ا  التي  الا ال افيالااح ا م أرتاظزا (9

ارت  اح احزماملائمملافيالاتا م امعالاطالبا. (11

 معايري اختيار مالحظني اللجان من اإلداريني
ارتااليتر  امالحظالا ج  ام الالنل  ظ امف  اا اا رظاالات ار :

احا الاااا امحا الااظااملاا  كا.ا (1

ا.الالمتح ن ااعنايك نا ماشي ر اق   امق ن أا   اضللالا   ماعث  لا ظا (2

اعنارتاظممممزاح امقمممم افممممياع امممم  الااالح مممم املالاتممممزلماح اا ل ظمممممالااحمممممنأاأل امممم   (3

ا.الالمتح ن ا

ا بااىافيالا ج  الااائ  ا  ئ ا.ا ممامج ناعق  (4
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اعمق امم ض عر امشل فر اعث  لا ظاالا ج نا.ااىت لظااجارعامئ ما ا  (5

ا   الاحل  ا   الائمملانلي الا ج نا.االا م أ (6

اح االاحه  املاغر با.لامق افيا (7

 االمتحاناتمهام اجلهاز اإلداري قبل 

اد ملناق لةاالاطالبامضلطئ اممالجاتئ اعمقىا. (1

اد ملناع ق مالاج  ةا. (2

اناجملم الالمتح ن ااممالجاتئ ا.اد مل (3

اد ملنالا ج نامتجئظزل اال تقل  الاطالباألنللالالمتح نا. (4

اد ملنايا ط الا ج نا. (5

اا طالبااائ ا الا ص  ادا الا ج نا.د ملنالا  ح االإل ش ني ا (6
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ال تقل  الاطالبامال ش نلاااا قعالا ج نا. (7

الاتأكمام اج  ةالاطالبافيالااك نالااي صاائاا. (8

الاتأكمام اشي ر الاطالباعث  لاعنللالالمتح نا.ا (9

اعمالااحا ظ احا لنا.ااإل  نأح امشكالاالاطالبالال قظ ا (11

 ايلمهام املالحظ يف اللجان يف االختبار املق

فميااهم الا، تمام امف م اا م أالا ج م اا ممنالاطمالب كال  االإلج حم امم اال تالم (1

ا(.ااا   ةا الا ج  امف  ا

ا   الاطالبا.االإلج ح ت ز عاكال  اا (2

ا.عم لقالأل ئ  ام ا ه الا، تام امت ز ائ ا   الاطالباال تالم (3

ا.اعماحط ق الااقاالا  ميام اشي ر الاط بام الا،  نرىالاتأكم (4
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الا،  نظئمممم ااممممم الاطالعرمممم املالحتلمممم  اعئمممم ااتامممم رائ احامممممالنتئمممم لالالمتحمممم نجاممممعا (5

املات قرعا  ظئ ا.االإلج ح ا طالب.امالجا اعر ن االاط ابالاااج  ا   ان ل  ا

ات قرعالاطالبالاح ضا  افياكش الاحه  ا.ا (6

االا ج  غر بافيااند ملنانا  جالاغر بافياح ا امج ا (7

ا ممنا– ممنالاحهم  اا-جام ايا ممنالاطمالباد ملنادح  ةر الا ج م امتشما اااد (8

 لال ل ل(.اا-لاغر با

الالمتح نا.االنتئ لكال  االإلج ح ام الاطالباحاماال تالم (9

اکال  الالج ح ااتا افياكش الاحه  احاماالن الفت قرعاك اط ابا (11

مناممم  جالاغرممم بامكشممم الاحهممم  اااهممم الا، تمممام االالج حممم تاممم رااکال ممم اا (11

الااائ  ا  الا ج  ا.ا
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افممياح امم اضممللاط اممبامت مملااحمم االار  مم ا همم الا، تممام الاااممئ  االتيمم   (12

الالجالللاالاالزم ا

الالمتح نم ااملم ام ل ظممالاحهم  احأ ام  لالاتزلماحجارمعالاتا رام االاي صم ا (13

املات قرعا....الاخ.

 مهام املالحظ يف اللجان يف االختبار املوضوعي

 مممناالا ج مم لا، تممام امف مم اا مم أاعم لقالإلج حمم الالا،تامنرمم اممم ا همم اال ممتالم (1

ا(.ااا   ةا مف  االا ج  لاطالبافيا

ا   الاطالبا.االإلج ح ت ز عاعم لقا (2

اعم لقالأل ئ  ام ا ه الا، تام ا.اال تالم (3
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اعمممظ الأل مممئ    ممم الاطمممالباححظمممبا ممممماتشممم حىاناممم  جاا مممئ  ت ز مممعاناممم  جالأل (4

االاطالب

اعماحط ق الااقاالا  مي.االا،  نرىلاتأكمام اشي ر الاط ابام ا (5

اجاممعالا،  نظئمم ااممم الاطممالباملالحتلمم  اعئمم ااتامم رائ احامممالنتئمم لالالمتحمم ن (6

اا طالب.ا

مم ق الأل مئ  االإلا،تامنر مالجا اعر ن االاط ابالاااج  ا   ام ق الالج ح ا (7

ملات قرمعا  م االأل مئ  ملاتأكمام اتاجظ الاط اباجارعالا ر ن اام قاانام  جا

احج ل ا قاالا ا  ج.الإلج ح م ق ا

 ت قرعالاطالبالاح ضا  افياكش الاحه  ا. (8

اد ملنانا  جالاغر بافياح ا امج ناغر بافيالا ج  ا.ا (9

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


 
 
 

 

 
 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية الرياضية  -  القواعد المنظمة لإلمتحانات لإلدارييندليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكترونيةواالختبارات اال "كلية: التربية الرياضية   وحدة : القياس والتقويم :  جامعة كفر الشيخ   اسم الجامعة    

  01094163996ت:  -الخامسالدور  –كلية التربية الرياضية  –شارع الجيش جامعة كفرالشيخ 

Email:  kfs.edu.sports@gmail.com  

https://cutt.us/BiTs8 

11 

ا- ممممنالاحهممم  اا-د ممملنادح ممم ةر الا ج مم امتشممما اادجامم ايا ممممنالاطممالبا (11
الال ل ل(ا.اا- منالاغر با

الالمتحممم نامفمممازالنتئممم للالا،تامنرممم امممم الاطمممالباحامممماالإلج حممم عم لقاال مممتالم (11
االا ا  ج

ا.ااالالمتح نالنتئ لعم لقالأل ئ  ام الاطالباحاماال تالم (12

ا.ااالإلج ح فياكش الاحه  احاماتا رااکال  االن الفت قرعاك اط ابا (13

اتاممممم رااعم لقالإلج حممممم الالا،تامنرممممم امعم لقالأل مممممئ  امناممممم  جالاغرممممم بامكشممممم  (14
ا.ااالا ج  لاحه  اااه الا، تام الااائ  ا  ا

اضممللاط اممبامت مملااحمم االار  مم ا همم الا، تممام الاااممئ  االتيمم  فممياح امم ا (15
ا.لاالزم لالجالللاا

لاحهم  االالمتح نم ااملم ام ل ظمماحأ ام  لالاتزلماحجارمعالاتا رام االاي صم ا (16
املات قرعا....لاخ
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 رأي لتقييم أعمال مالحظ استطالع

ا.................ا:الالاق ا  تاماك
ا:ا........................الاائ  اااااااااااا:ا.................ل االااالحظا

الأل ئ  ام
اناا

ااجظم(
دا احما

ام 
اامت  ل(

اال
ااضعرف(

اااالااحمنأر تزماح احه  افيالاا ل ظماا1
اااايح فظا   الائمملانلي الا ج  اا2
رتاظمممممزاح ممممم أالاتحاممممم املا ممممم ااملاالممممم عاأاملاتاممممم مناا3

امالن،  الاالا
ااا

رتاظممزاححامم اتا م ممىامممعالاطممالبامال همم لالظئمم اا4
الاتم  ااا

ااا

اااارتاظزاححا الاااا امحا الااظااملاا  كا5
اااارتاظزاح امق املاا ض عر املإلت  نافياعنللالااا ا6
اااااىاشي ر امان اماياتطرعالااا اعامحالالا قا7
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اااارت لص امعالآليا  احك ف الا   ة اا8
اااا   الاتا م امعالااشكالاايات كاكل لأامقم  ا9

اااات ظرااعنللالااالحظا11
 :امالح  ااعياىاتاكاا

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

ا...............................................................................
ا
ا

 االلكرتونية واالختبارات والتقويم القياس وحدة مدير
 

يف مصباح أحمد  د/   الشر

 الكلية عميد
   عبدالحليم أ.د/ 

 عكاشة مصطف 
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