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:أھداف البرنامج
ةترسیخ أخالقیات المھنة فیما یخص ترمیم وصیانة اآلثار العضویة لدى طالب مرحل▪ 

.البكالوریوس 
الثار فىالدراسة افكادیمیة ببرنامج ترمیم وصیانة االثار العضویة بحل مشاكل تلك اربط ▪ 

أو اریخیة تالمتاحف المخازن والمكتبات التى تحوى آثار عضویة الحفائر (البیئات المختلفة 
).اثریة

.ضویة تزوید الطالب بأخر التطورات العالمیة الخاصة بمواد وطرق ترمیم وصیانة اآلثار الع▪ 
ى فى خدمةوغیرھا من العلوم مثل علم البیولوج) الكیمیاء والفیزیاء(األساسیة تطویع العلوم ▪ 

.ترمیم وصیانة اآلثار العضویة 
.یة العضواآلثار التطبیقیة و العملیة من أجل الحفاظ على والعلوم الجمع بین الفنون ▪ 
حلول جدیدةالتعاوني لزیادة قدرتھم على اإلتیان بالتعلم الذاتى والتعلم تشجیع الطال ب على ▪ 

العضویةومبتكرة في مجال االثار 
.لعضویةتعزیز طرق التعلم المبتكرة، واالكتشاف، و تفسیر النتائج فیما یخص االثار ا▪ 
.إلى نتائج عملیة وتطبیقیة األكادیمیة ترجمة الدراسة ▪ 



القیادة األكادیمیة للبرنامج

اإلداريوالجھازالتنظیميالھیكل

یقوالتوثالمعلوماتنظم

قیادة وتنظیم البرنامج



قیادة وتنظیم البرنامج. 2
القیادة األكادیمیة للبرنامج. 1.2

)وكیل كلیة أو رئیس قسم او مسئول اكادیمى(منسق البرنامج . 1.1.2

األساتذةمنلةمشكلجنةقبلمنالعضویةاألثاروصیانةترمیملبرنامجاالكادیميالمنسقباختیارخاصةمعاییروضعت•
.م2020\3\2بتاریخالعضویةاألثاروصیانةترمیمببرنامجالمدرسینوالمساعدیناألساتذةو

بتاریخ)7(رقمجلستھفيالترمیمقسمبمجلسللبرنامجاألكادیميالمنسقاختیارمعاییراعتمادعلىالموافقةتمت•
.الكلیةموقععلىالمعاییرھذهوإعالنم2020\3\17بتاریخالكلیةومجلسم4/3/2020

األثاروصیانةمیمترلبرنامجمنسقالقادرعبدصفا.د.أالسیدةأختیارللبرنامجاألكادیميالمنسقاختیارلجنةاقترحتوقد•
قسمجلسمووافق،بالكلیةوالجودةالضمانوحدةمدیرنائبمنصبللبرنامجالسابقالمنسقتوليبعدوذلكالعضویة

.والقوانینللوائحطبقًام9/12/2020بتاریخ)3(رقمجلستھفياالقتراحھذاعلىالترمیم



للبرنامجالقیادة األكادیمیة . 1.2

المجالس واللجان الرسمیة للبرنامج  2.1.2.
العضویةاألثاروصیانةترمیملبرنامجواإلداريالتنظیميالھیكلفيالموضحھالرسمیةاللجانمنوعددالعلميالقسمومجلسالكلیةمجلسیوجد•

الدوریةلمتابعةاولجنةاالستراتیجیةالخطةمراجعةولجنةالتدریبلجنةووالتقییمالقیاسلجنةوالجودةولجنةالبرنامجادارةلجنة:كالتاليوھى
القیاسلجنةشكیلتاعتمادتمحیثالبرنامجوتطویرلمتابعةلجانیوجدكما.وااللتماساتالشكاويولجنةاألستبیاناتلجنةواألكادیمياإلرشادولجنة

الطارئ،الكلیةمجلسم21/10/2020وقسممجلسم4/102020بتاریخالعضویةاألثاروصیانةترمیملبرنامجوالتقویمالمتابعةووالتقییم
.الدوریةالتقاریرلجنةكذلكو،العضویةاألثاروصیانةترمیملبرنامجالدوریةالمراجعةلجنةكذلك

ومساعدذوأستاقسمكلمنوأستاذاألقسامورؤساءالكلیةوكیلي:منكلوعضویةالمجلسیرأسالذيالكلیةعمیدمنالكلیةمجلسیتشكل•
فيالمساعدینواألساتذةاألساتذةجمیعمنفیتألفالقسممجلسأما،م1972لسنة)49(قانونمن)40(للمادةوفقاذلكجاءالكلیاتبعضفيمدرس
.البرنامجعلىالقائمینومعاونیھمالتدریسھیئةأعضاءمنالمعنیةاللجانتتشكلواألكثر،علىالمدرسینمنخمسةومنالقسم

.االحتیاجحسبتعقدفانھاللجانبالنسبةاماالطارئةالمجالستوجدكماشھریاالكلیةومجلسالقسممجلسیعقد•

المجالسوتساھم،لیةالكلمجلستباعاوترفعبالقسمالمتعلقةوالمالیةواإلداریةوالدراسیةالعلمیةاألعمالجمیعفيبالنظرالقسممجلسیختص•
رراتالمقووضعالتدریسھیئةاختیارأعضاءمثلبالبرنامجالخاصةالقراراتاتخاذفي)الكلیةمجلس/األقساممجالس(بالمؤسسةالرسمیة
.الدراسیة



القیادة األكادیمیة للبرنامج. 1.2

:تقییم أداء القیادة األكادیمیة. 3.1.2
ن عناصر الل نموذج یتضمتقوم إدارة البرنامج بتقییم أداء القیادة األكادیمیة للبرنامج من خ•

اریخ تاعتماد ألیة تقییم اداء القیادة االكادیمیة من مجلس قسم الترمیم بوتم محددة وواضحة، 
.م2021\3\7ومجلس كلیة بتاریخ 2021\3\3

لضمان و الجودة رئیس وحدة ایقوم بتقییم أداء القیادة األكادیمیة للبرنامج رئیس القسم العلمي و•
اري اء الجھاز اإلدعن طریق استبیان لكل من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة و أعض

.وأیضا الطالب



الھیكل التنظیمي والجھاز اإلداري. 2.2

الھیكل التنظیمي. 1.2.2
م وتم تعدیلھ طبقا 2020\1\1تم اعتماده في مجلس قسم الترمیم بتاریخ ) أ/ 1/ 2/ 2مرفق (للبرنامج ھیكل تنظیمي یوضحھ 

م   2020\10\4لزیارة الدعم الفني بتاریخ 
:الجھاز االدارى.2.2.2

موظف وعامل ، ویمكن حساب مدى 223ىیوجد بالكلیة طاقم إداري و الذین وصلت أعدادھم طبقًا لھذا السجل إل
دراسي الكلیة لنسبة عدد الطالب للعام الكفایة أعضاء الجھاز اإلداري من خالل نسبة أعداد الموظفین والعمال ب

، تقریباً 1:1طالب بما یعادل 228: موظف وعامل 223م  على سبیل المثال وكانت كالتالي 2019/2020
.   .  دوري ریبیة لرفع كفاءتھم بشكلفیما یتعلق بكفاءة أعضاء الجھاز اإلداري فیتم ادراجھم ضمن دورات تدو

:الداعمة للبرنامج ان وجدترات اإلدا. 3.2.2

وحدة :المتخصصة والتي تقدم خدمات الدعم للبرنامج  وھى كالتاليرات یوضح الھیكل اإلداري للكلیة اإلدا
.ات وقسم شؤون الطالب وإدارة المكتبالضمان و الجودة وإدارة رعایة الشباب و إدارة المتاحف وقسم الحفائر



یقنظم المعلومات والتوث. 3. 2
:قواعد البیانات. 1.3.2

-HTTP://FAالرسميالكلیةموقععليالعضویةاألثاروصیانةترمیمببرنامجالخاصةالمعلوماتكافةإتاحةیتم•
ARCH.CU.EDU.EG/االنجلیزیةوباللغةالعربیةباللغةHTTP://FA-

ARCH.CU.EDU.EG/UNDERGRADUATE%20PROGRAMS/ORGANICENGLISH.PDF

ببرنامجاصخالكترونيموقعیوجدكماالرسمي،الكلیةموقععلىلھمالذاتیةوالسیرومعاونیھمالتدریسھیئةأعضاءبأسماءقائمةویوجد•
التنظیميكلالھیووالطالباالكادیميواإلرشادالتدریسھیئةبأعضاءالمتعلقةالمعلوماتكافةبھتتوفرالعضویةاألثاروصیانةترمیم

/HTTP://FA-ARCH.CU.EDU.EG/ORGANICوالتعلمالتعلیمواستراتیجیةالبرنامجورؤیةوأھداف

بوجودالكلیةتتمیزكماالقاھرة،جامعة-األثاركلیة-الطالببدلیلالعضویةاألثاروصیانةترمیمببرنامجالخاصةالمعلوماتوتتوافر•
SCIENCEوموقعJSTORوموقعالمعرفةبنك:لالستخدامالمتاحةالعلمیةالمواقعومنالمعلوماتتكنولوجیامركز DIRECT

:المعلوماتحفظ.2.3.2
التعلیم والطالب و قطاع الدراسات العلیا  یتم أرشفة الوثائق بقسم األرشیف بالكلیة ، كما تم میكنة قطاع شؤون •

http://fa-arch.cu.edu.eg/
http://fa-arch.cu.edu.eg/Undergraduate%20Programs/OrganicEnglish.pdf
http://fa-arch.cu.edu.eg/organic/


الموارد المالیة

الداعمةالمادیةالتسھیالت

علوماتالملتكنولوجیاالتحتیةالبنیة

ةالموارد المالیة والتسھیالت الداعم



الموارد المالیة

بنود اإلنفاق حجم ومصادر التمو�ل

موارد 
ذاتیة

موازنة 
عامة



التسھیالت المادیة الداعمة

قاعات 
األمن المعاملالتدریس

والسالمة
المكتبة 
والمتاحف



علوماتالبنیة التحتیة لتكنولوجیا الم





المعاییر األكادیمیة للبرنامج



ما ھو معیار المعاییر االكادیمیة؟

برنامجفيلألثارالمرجعیةاالكادیمیةالمعاییرتحقیقیتناولاالكادیمیةالمعاییرمعیار

لمیةالعالمؤسسةوتبني.الخریجومواصفاتالمناھجحیثمنالعضویةاالثارترمیم

.رسميبشكلالمعاییرلھذه

.ةدوریبصفةالبرنامجفياالكادیمیةالمعاییرلمراجعةتتمالتياإلجراءاتكذلك



المعاییر القومیة 
االكادیمیة المرجعیة 
لقطاع كلیات االثار 

اإلصدار األول 
2018یولیو 



محاور معیار المعاییر االكادیمیة
الخریجمواصفات1/1

الخریجمواصفاتتحدید1/1/1
ادیمیةاألكبالمعاییرالموجودةاآلثاركلیاتلخریجيالعامةالمواصفاتمعتتفقالبرنامجلخریجمواصفاتتوجد

.م2018عامواالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئةعنالصادرة
لفموإعدادالخریجمواصفاتلوضعبالكلیةالتدریسھیئةأعضاءمنلجنةتشكیلتمالخریجمواصفاتإلعداد

منالعضویةاالثارترمیملبرنامجالخریجمواصفاتتحدیدوقد)1-1-1-1-بمرفق(،للبرنامجاألكادیمیةالمعاییر
االعتمادوالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئةعنالصادرةاآلثار،كلیاتلخریجيالعامةالمواصفاتعلىاالطالعخالل

بعضإضافةاللجنةواقترحتاللجنةعلىالمواصفاتتلكعرضتموقد)1-1-2-1-بمرفق(م2018عامیولیوفي
،بالقسمالتدریسھیئةأعضاءعلىالمواصفاتھذهعرضتم)1-1-1-1-بمرفق(،بالبرنامجالخاصةالمواصفات

كتلفيرأیھمالستطالعالتوظیفجھاتبعضإلىإرسالھاتمكما،والخریجینالطالبعنممثلینعلىوكذلك
.)3-1-1-1-بمرفق(و)2-1-1-1-بمرفق(.المواصفات

مجلسعلىعرضھاتموبالتالي،المقترحةالمواصفاتعلىتامةموافقةوجودالسابقةاآلراءعلىاالطالعمنتبین
.)1-1-1-1-بمرفق(م2020-11-15-بتاریخعلیھاالموافقةوتمتالكلیةمجلسعلىعرضھاتمكما،القسم



محاور معیار المعاییر االكادیمیة

الخریجمواصفات1/1
الخریجمواصفاتوتحدیثمراجعة1/1/2
بتاریخالكلیةومجلسم7/7/2021بتاریخالقسممجلسمنواعتمادھاالمواصفاتلتحدیثآلیةبوضعقامت

)1-2-1-1-بمرفق(14/7/2021

:تبني البرنامج للمعاییر األكادیمیة2/ 1

:  المعاییر األكادیمیة القومیة1/2/1

القومی�ة شكل مجلس القس�م لجن�ة لدراس�ة المع�اییر األكادیمی�ة المتخصص�ة وق�د درس�ت اللجن�ة المع�اییر األكادیمی�ة-

ی�ة وتم�ت وتم عرض األمر على مجلس القس�م ث�م مجل�س الكل‘ لقطاع كلیات اآلثار وتبین مالئمتھا لرسالة البرنامج

).2-1-2-1-مرفق ب(و) 1-1-2-1-مرفق ب(الموافقة على تبني ھذه المعاییر



محاور معیار المعاییر االكادیمیة
:تبني البرنامج للمعاییر األكادیمیة2/ 1

:اتخذ الكلیة عدًدا من اإلجراءات للتوعیة بالمعاییر المتبناة منھا-

ی�ة التعلیمی�ة م�ن نشر ثقافة الجودة والتوعیة بأھمیة تبنِّي معاییر أكادیمیة مرجعیة، وضرورة ذلك في االرتق�اء بالعمل-

دة العملی�ة خالل عقد حلقات نقاشیة مع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة حول المعاییر المتبناة  ودورھا في جو

).5-1-2-1-مرفق ب. (التعلیمیة بالكلیة

ی��ق إع��داد أھ��داف البرن��امج لتحق: (ی��تم االلت��زام بھ��ذه المع��اییر م��ن خ��الل توص��یف البرن��امج وفق��ا للخط��وات التالی��ة-

برن��امج إع��داد مص��فوفات ال–ص��یاغة مخرج��ات ال��تعلم اش��تقاقا م��ن المع��اییر األكادیمی��ة المتبن��اة –مواص��فات الخ��ریج 

وھ�ي ) إعداد تقاریر المق�ررات والبرن�امج–استطالع رأي مراجع خارجي للبرنامج –والمقررات للتحقق من التطبیق 

-مرفق ب(و) 4-1-2-1-مرفق ب(و) 1-1-1-1-مرفق ب(إجراءات سیتم عرضھا تفصیلیا في معیار تصمیم البرنامج 

1-2-1-6.(



محاور معیار المعاییر االكادیمیة

:تبني البرنامج للمعاییر األكادیمیة2/ 1

ة، تم اتخ�اذ اإلج�راءات الرس�میة المطلوب�ة لض�مان تطبی�ق ھ�ذه المع�اییر م�ن خ�الل االعتم�اد م�ن المج�الس المتخصص�

مرف�ق (بناة وإخطار جمیع أعضاء ھیئة التدریس بضرورة االلتزام بما ورد في التوصیفات المعتمدة على المعاییر المت

)9-1-2-1-مرفق ب(و) 8-1-2-1-مرفق ب(و ) 7-1-2-1-ب

)في حالة عدم تبني المعاییر القومیة(معاییر أخرى معتمدة 1/2/2

.ال ینطبق



تصمیم البرنامج



ما ھو معیار تصمیم البرنامج؟

ضویة،العاالثارترمیمبرنامجتصمیمبدایةیتناولالبرنامجتصمیممعیار

افقتومديكذلكالبرنامج،تصمیمفيواألكادیمیةالمجتمعیةوالمشاركات

.االثارمجالفيالمعتمدةاالكادیمیةالمعاییرمعالبرنامجتصمیم

یضماكمللبرنامج،شاملتوصیفالبرنامجعنسنويتقریراليباإلضافة

ضویةالعاالثارترمیمبرنامجلطالبالدراسیةالمقرراتجمیعتوصیفأیضا

.للمقرراتستنويتقریروكذلك



محاور معیار تصمیم البرنامج

ھیكل البرنامج-2-1
مكونات البرنامج-2-1-1

اعات مرفق الالئحة الداخلیة لمرحلة البكالوریوس طبقا لنظام الس(أربع سنوات :   مدة البرنامـج -أ
).1-1-1-2-مرفق ب(2013المعتمدة 

.)2-1-1-2-بمرفق(البرنامجھیكل

ساعة115بواقععمليوحدة40+نظريوحدة70:المعتمدةالساعاتعدد

توصیف البرنامج2/1/2

عیة لمثل تم اختیار البرنامج بناء على احتیاجات مجتمعیة لھذا التخصص، وقد تبین وجود حاجة مجتم

ر الرئیسة حیث تبین أیضا وجود مجاالت عمل للخریج أو المنتدبین، وتم استیفاء العناص. ھذا البرنامج

-1-2-مرفق ب(2020/ 15/11بتاریخ ) 2(الالزمة لذلك، وتم اعتماد التوصیف من مجلس الكلیة رقم 

1-1.(
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لتدریس المعھد بتوصیف البرنامج من خالل بعض اإلجراءات، حیث تم عقد اجتماع ضم جمیع أعضاء ھیئة ا/ قامت الكلیة 
تماد التوصیف المشاركین في البرنامج سواء المعینین أو المنتدبین، وتم استیفاء العناصر الرئیسة الالزمة لذلك، وتم اع

).1-1-1-2-مرفق ب(2020/ 15/11بتاریخ ) 2(من مجلس الكلیة رقم 

عتماد ، تم توصیف البرنامج وفق نموذج توصیف البرنامج المعتمد من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واال
ة للبرنامج ویشتمل على البیانات االساسیة والبیانات المھنیة واألھداف العامة للبرنامج والمخرجات التعلیمیة المستھدف

).  5-2-1-2-مرفق ب(والمحتویات واسالیب التعلیم والتعلم واسالیب التقییم المستخدمة بالبرنامج ) المعارف والمھارات(
).6-2-1-2-مرفق ب(وتم تصمیم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من البرنامج 

، وتوضح المصفوفة )7-2-1-2-مرفق ب(تم تصمیم مصفوفة توضح التوافق بین المعاییر المتبناة والنواتج المشتقة منھا 
.أن جمیع المعاییر تم تحقیقھا من خالل النواتج بأنواعھا األربعة

قترحة  وللتحقق من ھذا التوافق تم عرض توصیف البرنامج على مراجع داخلي ومراجع خارجي، وتم إجراء التعدیالت الم
، كما قام البرنامج بتشكیل لجنة لمراجعة األوراق االمتحانیة والتحقق من) 3-1-4-2-مرفق ب(و)  8-2-1-2-مرفق ب(

).9-2-1-2-مرفق ب(قیاسھا لمخرجات التعلم 
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البرنامجتصمیمفيالمشاركة-2-2
المشاركةانواع2/2/1

س�م االث�ار ق–قس�م االث�ار المص�ریة –قسم الت�رمیم (شارك جمیع أعضاء ھیئة التدریس في األقسام العلمیة ذات الصلة 

-مرف�ق ب(و , )3-1-2-2-مرف�ق ب(و ) 2-1-2-2-مرفق ب(و ) 1-1-2-2-مرفق ب(في تصمیم البرنامج ) االسالمیة

-ق بمرف�(كما تم إجراء استطالع رأي الطالب في الفرقة الرابعة وبعض الخریجین حول مكونات البرنامج ) 2-2-1-5

وق��د قام��ت إدارة الكلی��ة بمخاطب��ة العدی��د م��ن األط��راف المجتمعی��ة المس��تفیدة ذات , )6-1-2-2-مرف��ق ب(و) 2-2-1-4

العرب المقاولون–المتحف االسالمي –متحف النوبة –المعھد القومي للقیاس والمعایرة –المتحف المصري (الصلة 

-2-ف�ق بمر(الستطالع رأیھم في تصمیم البرنامج ) دار الوثائق وغیرھم–قطاع القاھرة التاریخیة –متحف المنیل –

).6-1-2-2-مرفق ب(و) 2-2-1-2-مرفق ب(و) 1-2-1
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وسائل المشاركة2/2/2

ت��م تحقی��ق المش��اركة م��ن خ��الل وس��ائل متنوع��ة وفعال��ة مث��ل جلس��ات وورش عم��ل ودورات تدریبی��ة وحلق��ات نق��اش م��ع

)1-2-1-2-مرفق ب(أصحاب المصلحة وعمل استبیانات لجمیع األطراف المشاركة 

عل�یھم تم تطبیق استطالعات الرأي على جھات التوظیف حیث تم مخاطبة العدی�د م�ن الش�ركات وع�رض تص�میم البرن�امج

).1-2-1-2-مرفق ب(وتلقي الردود 

). 4-1-2-2-مرفق ب(كما تم عقد لقاء مع الخریجین بالكلیة وعرض تصمیم البرنامج علیھم أیضا 

وق تب�ین م�ن خ�الل ھ�ذه المش�اركات وج�ود نس�بة رض�ا مرتفع�ة ع�ن تص�میم البرن�امج بش�كل ع�ام ومالئمت�ھ الحتیاج�ات س��

غل��ب العم��ل، إال أن��ھ تب��ین أیض��ا وج��ود حاج��ة لزی��ادة المق��ررات الت��ي ت��درس باللغ��ة اإلنجلیزی��ة، ھ��ذا باإلض��افة إل��ى رغب��ة أ

). 1-2-1-2–مرفق ب (الخریجین في زیادة فاعلیة التدریب المیداني وتطبیقھ في مجاالت عمل فعلیة 
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المشاركةنتائجمناالستفادة2/2/3

منموعةمجاقتراحتموبالتاليالبرنامج،تصمیمفيمنھاالستفادةیمكنماأھموتحدیدالسابقةاآلراءنتائجتحلیلتم
متخصصةادمواضافة–العامالترمیمعنالعضويالترمیمشعبةانفصال-المتعمدةالساعاتنظامإليالتحولمثلالتعدیالت

تحسین–ھموغیرالمالبسوصیانةعالجوكذلكوالمیكروفیلمالسینماوأفالمالفوتوغرافیةالصوروصیانةعالجمثلجدیدة
وعالجاباألخشوتشكیلحفروتشملمقرراتألربعتقسیمھاتموالتياالخشابوصیانةعالجمثلالقدیمةالمقرراتبعض

تموالتيالمخطوطاتوصیانةعالجوایضااالنشائیةاألخشابوصیانةوعالجاالثاثوصیانةوعالجاألخشابوصیانة
ةالورقیالمخطوطاتوصیانةوعالجالرقیةالمخطوطاتوصیانةوعالجالبردیةالمخطوطاتوصیانةعالجاليتقسیمھا
تعدیلتماكمبكالوریوس،إليلیسانسمنالخریجعلیھایحصلالتيالشھادةتغییر–المزخرفةالمخطوطاتوصیانةوعالج

-2-2-برفقم(العملسوقاحتیاجاتمعللتوافقالمقرراتتوصیفاتصیاغةتممقرراتفيوالتعلمالتدریساستراتیجیات
3-1(.

الموافقةبشأن6/12/2013بتاریخوزاريقرارصدروقدالكلیةومجلسالقسممجلسعلىالمقترحاتھذهعرضتموقد
بنظامالجدیدةالبرامجتوصیفاعتمادتموقد.)1-3-2-2-بمرفق(القاھرةجامعة–اآلثارلكلیةالجدیدةالالئحةعلي

.)2-3-2-2-بمرفق(القاھرة10/12/2014بتاریخالكلیةمجلسفيالمعتمدةالساعات
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الدراسیةالمقررات2/3

المقرراتتوصیف2/3/1

األولىینبالفرقتالمشتركةللمقرراتتوصیفیوجدحیثبالبرنامج،الخاصةالمقرراتجمیعتوصیفتم-
الفرقتینفيالتخصصمقرراتتوصیفتمكما،)متخصصةالموادوباقيفقالناقدالتفكیر(والثانیةعام

الكلیةمجلسفيالمقرراتوتوصیفالبرنامجاعتمادتموقدوالرابعة،والثالثةالثانیة
بتاریخالكلیةمجلسفيالحاليالتوصیفاعتمادوتم،)2-3-2-2-بمرفق(القاھرة10/12/2014بتاریخ

.)3-2-1-2-بمرفق(1/1/2020

مخرجاتمنمشتقةتكونبحیث)والمھاراتالمعارف(مقرربكلالخاصةالتعلمومخرجاتأھدافوضعتم-
كلدورتحدیدتموقد.)6-2-1-2-بمرفق(و)1-1-3-2-بمرفق(البرنامجفيالمقرریحققھاالتيالتعلم
.)1-1-3-2-بمرفق(بالبرنامجالتعلملمخرجاتالمقرراتتحقیقتوضحالتيالمصفوفةخاللمنمقرر



محاور معیار تصمیم البرنامج

المقررات2/3/2
لىعبناءالمحتوىھذاوضعتمحیث،تدریسھیتمالذيالمحتوىمعمقررلكلالتعلممخرجاتتتفق-

قمرف(المختلفةالمقرراتمصفوفاتخاللمنیتضحماوھو،بالتوصیفالموجودةوالمھاراتالمعارف
.)1-1-3-2-ب
تحدیثتمثحیالتعلم،ونواتجالمحتوىفيالمستمرالتطویرتتضمنالمقرراتفيتطبیقیةممارساتتوجد

إجراءبعدبھاالخاصالمحتوىوبالتالي.)1-1-3-2-بمرفق(المراجعوقوائموالتعلمالتعلیماستراتیجیات
دھاوبعالمراجعةقبلالتوصیفاتمقارنةخاللمنیتضحماوھوومقرراتھ،للبرنامجالخارجیةالمراجعة

.البالطبھایستعینأنیمكنالتيالحدیثةوالدوریاتالمراجععلىالمقرراتوتحتوي)8-2-1-2-بمرفق(
بكلقویمالتوأسالیبالتدریسوأسالیبالمحتوىمنكلفيللتطویرمجاالتالمقرراتتقاریرتتضمنكما

.)3-3-3-2-بمرفق(مقرر
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المقرراتتقویم2/3/3
تمتيالالرأياستطالعنماذجخاللمندراسيفصلكلنھایةمعالدراسیةالمقرراتفيالطالبآراءاستطالعیتم

فيالطالبآراءقیاساالستطالعاتھذهفيویتم)1-3-3-2-بمرفق(.بالكلیةالجودةوحدةجانبمنإعدادھا
.التقویموأسالیبالتدریسوأسالیبالمقرروأستاذالمقرر

الجوانبوأھمإیجابیةالنقاطأكثرتحدیدیتمحیثدوري،بشكلالمقرراتفيالطالبآراءاستطالعاتتحلیلیتم
.)1-3-3-2-بمرفق(التدریسھیئةعضوأداءتقییمفيمنھااالستفادةإلىباإلضافةمقرر،كلفيالسلبیة

فيیتضحماوھو،والتطویرللتحسینمقترحاتوضعفيللمقررالطالبتقییممناالستفادةمستمربشكلیتم
أوءاألدافيالضعفجوانببأھمالتدریسھیئةأعضاءمخاطبةفيمنھااالستفادةیتمكما،المقرراتتقاریر

.)3-3-3-2-بمرفق(التاليالعامفيالتحسینفيلالستفادةالمحتوى
التحسینتومقترحاالصعوباتتحدیدفیھاویتمدوري،بشكلالمقرراتتقاریربإعدادالتدریسھیئةأعضاءیقوم

.)5-2-1-2-بمرفق(سنويبشكلالبرنامجتقریرفيالمقترحاتتجمیعویتمالتالي،للعامالتطویروخطط
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البرنامجوتطویرمراجعة2/4-
البرنامجمراجعة2/4/1-
-2-بمرفق(لذلكمحددةآلیةتطبیقتموقد.)8-2-1-2-بمرفق(للبرنامجوخارجیةداخلیةمراجعةإجراءتم-

4-1-2(.
وقدلفة،المختالبرامجفيبالمراجعةتقومبالكلیةالداخلیةللمراجعةلجنةتشكیلتم:الداخلیةالمراجعة:أوال-

عناصرالواكتمالالمكونات،إكتمالحیثمنالعضویة،اآلثارترمیمبرنامجملفمحتویاتبمراجعةاللجنةقامت
ئیاتإحصابمراجعةقامتكما.المصفوفاتإعداددقةمنوالتحققالتعلمنواتجوصیاغةالمكونات،ھذهمنلكل

)2-8-2-1-2-بمرفق(.منھاكلفيالطالبوأرقامونسبالتقاریر
اعتمادمتوقدللبرنامج،الخارجيالمراجعالختیارمعاییربوضعالبرنامجإدارةقامت:الخارجیةالمراجعة:ثانیا-

ترمیمأستاذ.معروفمحمد/الدكتوراألستاذاسماقتراحوتم)2-1-4-2-بمرفق(م7/7/2021فيالمعاییرھذه
.)3-2-1-2-بمرفق(.المعاییرھذهعلىبناءسوھاجبجامعةالعضویةاآلثار
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قاماجعةالمرإتماموبعدإللكتروني،البریدعلىكاملةالبرنامجملفاتوإرسالسیادتھبمخاطبةالكلیةإدارةقامت-
)3-8-2-1-2-بمرفق(ومقرراتھالبرنامجمنلكلالمالحظاتمتضمنالملفاتبإرسالسیادتھ

تطبیقعلىالمجلسوافقوقد،21/10/2021بتاریخالقسممجلسعلىالتقریربعرضالبرنامجإدارةقامت-
والمقرراتالبرنامجتوصیفعلىالتعدیالتإجراءبالفعلوتم،)4-1-4-2-بمرفق(بالتقریرالواردةالتعدیالت
.)1-1-3-2-بمرفق(المصفوفاتإلىباإلضافةمنھما،كلوتقاریر

ً الكلیةإدارةتقوم- :أھمھامنالبرنامجمراجعةنتائجمنلالستفادةاإلجراءاتمنمجموعةباتخاذحالیا
.التقاریرفيالواردةالمالحظاتمعیتالئمبماوالمصفوفاتالتوصیفتعدیل–1-
.یةاألكادیمالمعاییریحققبماالمیدانيللتدریبساعاتوإضافةالالئحةلتعدیلفعلیةإجراءاتاتخاذ–2-
-3-2-بمرفق(و)3-2-3-2-بمرفق(الذاتيالتعلمجرعاتلزیادةبالبرنامجوالتعلمالتدریسأسالیبتعدیل–3-

.)3-1-4-2-بمرفق(و)2-4
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البرنامجتطویر2/4/2
والمقرراتالبرنامجلتطویراإلجراءاتمنمجموعةباتخاذالبرنامجإدارةتقوم

.)2-1-4-2-بمرفق(البرنامجوتطویرمراجعةلجنةتشكیل–1
.والبرنامجالمقرراتفيلتطبیقھالقسممجلسعلىالمستمرالتحدیثاقتراح–3

ةلماداختیاریةمادةمنالمركبةاالثاروصیانةعالجمادةتحویلالمقرراتفيتمتالتيالتطویرأمثلةأھمومن
ترمیمشعبفياختیاریةمادةاليإجباریةمادةمنالدولیةوالمواثیقوالتشریعاتالقوانینمادةوتحویلاجباریة
عاتالموضوبعضإضافة-العملياالمتحاناعتمادوالدرجاتوتوزیعالطالبتقییمنظامفيوتعدیالتالثالث

مجاالتفبمختلالخریجادراكوزیادةالعملسوقمتطلباتلتحقیقالعضویةغیراالثارترمیممجالفياالختیاریة
.)1-2-3-2-بمرفق(والخارجيالداخليالمراجعتعدیالتاعتمادتمكماالترمیم،

افةباإلضوالخریجین،التوظیفوجھاتالتدریسھیئةوأعضاءالطالبھيالتطویرھذافيالمساھمةاألطرافوتعد
.الخارجيالمراجعإلى
رراتومقالبرنامجتقییمخاللمنأوبالكلیةالتطویرلجانخاللمنسواءبدورهاألطرافھذهمنطرفكلساھموقد
.والطالبالخارجیةالفئاتجانبمن



الطالب



:یشمل معیار الطالب العدید من النقاط الھامة ومنھا

.بالبرنامجالمقبولینالطالبأعدادتحدیدوإجراءاتسیاسات•

.البرنامجفيالقبولمعاییر•

.بالبرنامجالمقبولینقوائمعناإلعالنوتوقیتاتوسائل•

.البرنامجوإلىمنللتحویلالمعتمدةواإلجراءاتالمعاییر•

.والتحویالتالقبولوإجراءاتسیاساتمنلكلالكافیةالمرونةمظاھر•

.مناظرةمؤسساتمنالتحویلعندالبرنامجفيالدراسةاستمراریةإجراءات•

.التظلمبنتائجالطالبوإخطارالطالبتظلماتوفحصلقبولمعلننظاموجود•



.بالبرنامجالمسجلینللطالباألكادیمياإلرشادنظام•
فيالطالبتقدممستوىلمتابعةاألكادیميالمرشدجانبمناألكادیميالدعموسائل•

.البرنامج
.األكادیمياإلرشادفاعلیةلتقییمالُمعتمدالنظام•

.الفئاتلكلالنظامعناإلعالنوسائل•
.لتقویمانتائجضوءفيالُمطبقاألكادیمياإلرشادنظامتطویرأوتعدیلعلىأمثلة•
ً المتمیزینالطالبلدعمبرامج• .دراسیا

ً المتعثرینالطالبلدعمبرامج• .دراسیا
ً والمتعثرینالمتفوقینالطالبتحدیدألیات• .دراسیا



.بالبرنامجالمسجلینللطالبالداعمةالمادیةالتسھیالت•

ً یتم• عنالطالبرضاقیاسالمعیارھذافيأیضا

ً یتم• اآلثاریانةوصترمیمببرنامجالتعلیميالبرنامجفاعلیةنحوالطالبرضاقیاسأیضا
التعلیمبأسالی،الطالبيالدعماألكادیمي،اإلرشاد،والتحویلالقبولسیاسة:حیثمنالعضویة
طرق،المعاملةأسلوب،المیدانيالتدریبالطالبیة،األنشطةللتعلیم،المادیةالتسھیالتوالتعلم،
.وغیرھاالدراسيالمقررتقییمالتدریس،وقاعاتللمكتبةالطالبتقییماإلمتحان،تقییمالتقویم،

ً إماالطالبعلىتوزیعھایتمالتياالستبیاناتخاللمنالتقییمیتمحیث ً وأورقیا إلكترونیا
فصلكلرهذكماسبقبشأناستبیاناتتوزیعخاللمنالتقییمیتم.)الحالیةللظروفنظراً (

.بالبرنامجالمختلفةالفرقعلىدراسى







أمثلة على أوجھ االستفادة من نتائج القیاس 

:األتيعملتمفقدمنھا،االستفادةتمتفقدالسابقالبندفيالذكرسابقةالقیاسنتائجعلىوبناءاً •

كلأوبعضحاناتإمتعقدیمكنكماإلكترونیاً،المقرراتكلأوبعضطرحیمكنبحیثالبكالوریوس،ببرامجالخاصةالالئحةبنودبعضتعدیل•
ً المقررات ً إلكترونیا .م15/7/2020بتاریخالعاشرةبجلستھالكلیةمجلسلموافقةطبقا

قرارعلىبناءاً البالطمعالتدریسھیئةأعضاءالسادةتواصلومتابعةاإللكترونیةالمقرراتاستالملجنةبتشكیلالترمیمقسممجلسرئیسقام•
وسیلةفةومعرإلكترونیاً،التقاریرواستالمالتدریسھیئةأعضاءالسادةمعبالتواصلاللجنةھذهتقوموم2020إبریل22بتاریخالكلیةمجلس

وتكونبالطالوبینمقرركلبتدریسالقائمینبین)األخرىالوسائلمنوغیرھازوومالیوتیوب،أب،الواتسعلىمجموعاتمثل(اإلتصال
اليوتقدیمھاامجبالبرنالتدریسھیئةأعضاءألحدالطالبمعالتفاعلووسائلالتدریسعملیةأداءبتقریرھوكماالتدریسھیئةعضومنموقعة
.الترمیمقسممجلسرئیسالدكتوراألستاذالسید

.م2020أكتوبر11بتاریخبجلستھالكلیةبمجلساإللكترونیةالمقرراترفعلجنةتشكیلتم•

موافقةتمتوقد،المھاممنالعدیدلھااآلثارترمیمبقسمالعضویةاآلثاروصیانةترمیمببرنامجوالتقویموالمتابعةوالتقییمالقیاسلجنةتشكیلتم•
.اللجنةھذهتشكیلعلىم2020أكتوبر21بتاریخبجلستھالقاھرةجامعة-اآلثاركلیةمجلس

.شیتالبابلنظاماستخدامتمفقداإلمتحانات،نظامتطویر•



أعضاء ھیئة التدریس



:التدریسھیئةأعضاءوكفاءةكفایة
اسبةوالمحالتحفیز–القدراتتنمیة–الكفاءة–الكفایة

:المعاونةالھیئة/التدریسھیئةأعضاءأداءتقویم
التقویمومعاییرآلیات•
ومعاونیھمالتدریسھیئةأعضاءرضا•

الطالبتدریبفيبالبرنامجالتدریسھیئةأعضاءمساھمات



التعلیم والتعلم



:توافر سیاسات للتعلیم والتعلم5/1/1ب•

یجیة للتعلیم اتتوجد سیاسات واضحة ومعتمدة ااتعلیم والتعلم حیث یوجد للبرنامج استر•
18/12مجلس قسم وبتاریخ 4/12/2019والتعلم والتقویم تم اعتمادھا بتاریخ 

كلیةمجلس 2019/
ة خالل خاصولكن تماشیا مع التطورات العلمیة واتجاه الدولة للتحول االلكتروني •

ضم بحیث یجائحة كورونا فان البرنامج قام باعداد اصدار معدل من االستراتیجیة 
2021-4-7مجلس القسم بتاریخ ) والتعلیم  الھجین –عن بعد ( التعلیم االلكتروني 

)5/1/1/2/مرفق ب(-) 5/1/1/1/مرفق ب(مجلس كلیة 11/4/2021وتاریخ 
)5/1/1/3/مرفق ب(محاضر العداد االستراتیجیة •



:مراجعة سیاسات التعلیم والتعلم5/1/2ب•

جنة تتم عملیة المراجعة لسیاسات الخاصة بالتعلیم والتعلم من خالل ل•
1/1/2020المراجعة الدوریة لسیاسات التعلیم والتعلم تم اعتمادھا بتاریخ 

والتي )) 5/1/2مرفق ( مجلس كلیة 15/1/2020مجلس قسم وبتاریخ 
ویوجد 11/2/2020-9/2/2020عقدت عدد من االجتماعات بتاریخ

والتعلملجنة المراجعة الدوریة لسیاسات التعلیم محاضر 



•

:سیاسات التعامل مع المشاكل المؤثرة في فاعلیة التعلم5/1/3ب•

ومعتمدة (أسالیب محددة ومعلنة للتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصیة•
)5/1/3مرفق ب (15/11/2020–مجلس قسم 4/11/2020بتاریخ 

اجراءات معتمدة من مجالس األقسام والكلیة بخصوص الكتاب الجامعى•
)مجلس كلیة15/11/2020–مجلس قسم 4/11/2020ومعتمدة بتاریخ 



ومعتمدة بتاریخ انتدابات أعضاء ھیئة التدریس/زیادة/یوجد خطة معتمدة للتعامل مع نقص•
مجلس 15/11/2020–مجلس قسم 4/11/2020

اسالیب التعلیم والتعلم5/2/1ب •
مجلس قسم وبتاریخ 4/12/2019توجد قائمة بانماط التعلیم والتعلم والمعتمدة بتاریخ بتاریخ ••

كلیةمجلس 18/12/2019
برنامج لخاصة بطالب الھناك مراجعة مستمرة السالیب التعلیم والتعلم من خالل االستبیانات ا••
مجلس 4/11/2020بتاریخ تم اعتماد وتحدیث اسالیب التعلیم والتعلم وذلك لضم التعلیم الھجین••

.كلیة مجلس 21/11/2020قسم 
)  یوجد مصفوفة التوافق  (المستھدفة تتوافق اسالیب التعلیم والتعلم مع المخرجات ••
11/10/2020ومجلس –18/8/2020قررات الكلیة بتبني الكلیة التعلیم الھجین بتاریخ یوجد •
مرفق بعض النماذج لیم االلكتروني ویوجد جمیع الوثائق التي تفید باستخدام التعلیم الھجین واسالیب التع•

)كورونانظام االبحاث خالل 5/2/3/2مرفق ب (مثل  



:التعلم الذاتي5/3ب •

:الممارسات التطبیقیة ألسالیب التعلم الذاتي5/3/1ب•

كلیةمجلس 18/12/2019مجلس قسم وبتاریخ 4/12/2019بتاریخ بتاریخ •
15/1/2020مجلس قسم و1/1/2020ویوجد  استراتیجیة معتمدة التعلم الذاتي  بتاریخ •

الطلب بتحصیل ام حیث یعتمد البرنامج إستراتیجیة التعلم الذاتي الذي یعتمد على قیكلیة مجلس 
مختلفة مما التعلیم الالمعارف والمھارات معتمداً على قدراتھ الذاتیة في التحصیل من مصادر

تقدم والتطور ابعة الیحقق تنمیة شخصیتھ والقدرة على مواصلة التعلیم بنفسھ مما یؤھلھ لمت
البحوثالذي یحدث في مجال تخصصھ وتقوم الشعبة بتطبیق ھذا األسلوب من خالل 

والمشاریع التطبیقیة والزیارات  في أغلب 



م في برنامج ترمیكما تم إعتماد االلیات المتبعة في التعلم الذاتي داخل بعض المقررات•
معتمدة (یة الزیارات المیداناالثارالعضویة والتي تضم عدد من االلیات في مجال التعلم الذاتي مثل

) مجلس كلیة15/11/2020–مجلس قسم 4/11/2020بتاریخ 

ما یخص الذاتي فیتحفیز الطالب على التعلم الذاتي من ألیة  تحفیز الطالب علي التعلم یتم •
–مجلس قسم 4/11/2020العضویة  ومعتمدة بتاریخ ترمیم االثار المشروعات البحثیة لبرنامج 

مجلس كلیة 15/11/2020

بیانات وكیفیة ضوؤ تلك االستویتم متابعة التعلم الذاتي من خالل االستبیانات واعداد التقاریر في•
وتنمیة یوجد ملف كامل النشطة قطاع خدمة المجتمعكما –االستبیانات االستفادة من تحلیل تلك 

.للطالبالبیئة في دعم العملیة التعلیمیة والتعلم الذاتي 



وثیقة اسالیب –دلیل التدریب المیداني–لمزید من التفاصیل عن سیاسات التعلیم والتعلم 
:  الرجاء زیارة موقع البرنامج عليالتعلیم والتعلم

HTTP://FA-ARCH.CU.EDU.EG/ORGANIC

:تدریب وتنمیة مھارات الطالب5/4ب 
:التدریب المیداني5/4/1ب

درجة في كتاب یوجد خطة معتمدة وموضوع في الئحة الكلیة بالتدریب المیداني التابع لقسم ترمیم وم
البرنامج ویوجد دلیل التدریب المیداني للطالب خاص ب-مرفق الالئحة ودلیل الطالب( دلیل الطالب 

سمیوجد قائمة معتمدة باالماكانات المتاحة ببرنامج ترمیم وصیانة االثار العضویة بمجلس ق
وصورة من موقع الكلیة الرسمیة علي خدمات المكتبة 15/11/2020ومجلس كلیة 2/11/2020

والتي تھدف الي صقل مھارات الخریج

http://fa-arch.cu.edu.eg/organic/


تقویم مخرجات التعلم

منظام وأسالیب التقوی
مراجعة وإستثمار نتائج نظام التقویم

دلیل نظام التقویم





الفھرس
القاھرهجامعةالآلثاركلیةورسالةرؤیة
الكلیةألئحةفيموجودھولماطبقاالمتبعالتقویمنظام

الكنترولوأعمالاالمتحاناتاجراءوضوابطالمنظمةالقواعد

االمتحانیةالورقةمواصفات

االمتحاناتأعمالضوابط
الكنترولأعمالفيعامةأحكام
األمتحاناتفيمراقبةعليواالشرافالرصدلجان-المختلفةواللجانبالكنترولالعملقواعد

االمتحاناتأعمالفيالمعاونھوالھیئةالتدریسھیئةاعضاءمھام
الجامعاتتنظیملقانونوفقاالغشحاالتمعالتعاملوقواعدالطالبتأدیبنظام

وحفظھااألسئلةوتسلمتسلیماجراءات
وتصحیحھااالسئلةورقةدراسةاجراءات

تطبیقھامراقبةوإعالنھاواالمتحاناتنتائجمنالطالبتظلماتمعالتعاملآلیات



 أسالیب االعالن عن النظام
التقویم المستمر اسالیب(أسالیب قیاس المھارات المستھدفة من البرنامج(

الطالب والجھھ المسؤلة عن انشاء ملف الطالبملف متابعة أداء

التقویم والدالالت الناتجة عن المراجعةمراجعة وتحلیل نتائج نظام



:الكلیةألئحةفيموجودھولماطبقاالتقویمنظام

)10(مادة

النھائيالتحریرياالمتحانویعقدالدراسيالفصلخاللمقررلكلواحدةمرةبواقعدوریةاختباراتتعقد-
.عنھایعلنالتيللتواریخطبقاالدراسيالفصلنھایةفيللمقرر

مقررلكلالمعتمدةللساعاتوفقاساعاتثالثأوساعتانالنھائیةالتحریریةالمتحاناتمدة-

(11)مادة

األعمالودرجاتالنھائيالمتحاندرجةمجموعمنللمقرردرجة)(100منالنھائیةالدرجةتتكون-
.الفصلیة

%نسبةتُخصص- %ووالعملیةالفصلیةاألعمالامتحاناتلدرجة30 .النھائيلالختبار70

.للدرجاتالمئویةالنسبةوتكون،60%الدراسيالمقررفيالطالبلنجاحاألدنىالحد-

:المرفقبالجدولمبینھوكماوالتقدیراتالنھائیة



)عدد النقاط(القیمةالرمزالتقدیرالنسبة المئویة

فاكتر90%
%90منألقل85%

Aممتاز
A-

4
3.7

%85منألقل82.5
%82.5منألقل77.5

77.5منألقل75

+Bجید جدا
B
B-

3.3
3

2.7

75منألقل72.5
72.5منألقل67.5

67.5منألاقل65

+Cجید
C
C-

2.3
2

1.7

65منألقل62,5
62.5منألاقل60

+Dمقبول
D

1,3
1

F0راسب60منأقل

W0منسحب---------------

S

U

T



-:التقویمنظام

:الدراسیةللمقرراتالنقاطاحتسابنظام

التيالنقاطوعددتقدیرالطالبوتحدیددراسيمقرركلقرینتخصیصھاتمالتيالمعتمدةالساعاتنظامالالئحةتتبع

وتظلمقبولأعلىتقدیرعلىیحصلالراسبالطالب.الفعلیةللدرجاتالمئویةللنسبةطبقاالمقررفيعلیھایحصل

.اإلعادةمراتكانتمھماھيكماعلیھاالحاصلالمعتمدةساعاتھ

:CPAالفصليالمعدل1.

-:یلىكماویُحسبعشریيلرقمینمقربوالواحدالدراسيالفصلفيالطالبعلیھیحصلمامتوسطھو
مجموع نقاط مقررات الفصل الدراسي

إجمالي الساعات المعتمدة لمقررات الفصل يالدراس = الفصليالمعدل 

:المعدل التراكمي -2

ھو متوسط ما یحصل علیھ الطالب في جمیع مقررات البرامج و مقرب لرقمین عشریین



:التاليالنحوعلى)(GPAللطالبالتراكميمعدلحسابیتم-:یلىكماویُحسب

الخاصةالنقاطعددعلىلتحصل،للمقررالمعتمدةالساعاتعددفي)بالجدولالموضحةالنقاط(دراسيمقرركلتقدیرقیمةضربیتم

.مقرربكل

الطالبفیھاسجلالتيالدراسیةالمقرراتكلنقاطجمعیتم.

المعدلعلىللحصولللطالبالمسجلةالساعاتإجماليعلىالنقاطمجموعقسمةیتم

:یليكماالتراكمي

مجموع=GPAالتراكميالمعدل نقاط مقررات البرنامج الدراسي
إجمالي الساعات المعتمدة لمقررات البرنامج .الدراسي

كونیأالبشررطالتخررجعنردالشررفمرتبرةالدراسیةالمستویاتجمیعفيأكثررأو(3)تراكميمعدلعلىیحصلالذيالطالبیمنح-

.دراستھفتررةخاللدراسيمقررأيفيرسربقرد

.الفعلیةالمعتمدةالساعاتضمنتحتسباألعلىمادتینأوبمرادةالتراكميمعدلھزیادةفيالحقلھالمتمیزالطالب-



ضوابط الكنترول واالمتحانات

:بالنسبة للكنترول: اوال

حالةوفيل،الكنتروأعضاءحضوركشوفبعملالكنترولرئیسویقومبالحضور،الكنتروالتأعضاءالسادةالتزامضرورة•

التعلیملشئونالكلیةوكیل/د.أوكیلالسیدإلىالكنترولرئیسویقدمإلیھ،الموكلةالمھامأداءفيتقصیرذلكیعدالعضوتغیب

.الالزمالتخاذوالطالبالتعلیملشئونالجامعةرئیسنائب/د.أالسیدإلىثمالكلیةعمید/د.أالسیدإلىلرفعھامذكرةوالطالب

.كنتروللكلالمقررةالمواعیدفيبالحضورااللتزامضرورة•

.التحقیقإلىبأكملھالكنترولتحویلیتمسوفذلكحدثوإذانتائج،أيتسریبتماًمایحذر•

.الرصدمناالنتھاءحینإلىمستمرةالكنترولأعمالتزالال•

.األمتحانفترةطوالاللجانداخلوالتواجد(المالحظةداخلوالتواجد)المالحظة(المراقبةلجانورؤساءأعضاءماالتزضرورة•

.بتدریسھیقومالذيارسيالدالمقررالمتحانالمخصصالیومفيبالتواجدالتدریسھیئةعضوام•



االمتحانات:ثانیا

ھیئةاءأعضمنأعضاءثالثةمنموقعةرجاتالدكشوفوعملثالثیةلجانتشكیلیتمالسنةأعمالوموادالعملیةلالمتحاناتبالنسبة•

دونللكنترولصححینوالمالممتحنینلجنةمنبالتوقیعاتاستیفائھابعدالسنةأعمالدرجاتكشوفتسلیمویتماللجنةفيالمشاركینالتدریس

االمتحاناتنتیجةرولللكنتأیضاویسلمالكنترول،رئیسإلىتسلیمھاتعذرإذاالكلیةعمید/الدكتوراألستاذالسیدإلىتسلیمھایتمأووسیط

.النظريامتحانبدءقبلالعملیة

ات الورقة الشروع في البدء باالمتحانات النظریة البد من ان یتم وضع االمتحان على نموزج الورقة اإلمتحانیة  الموحدة ومراعاة مواصفعند •

.اإلمتحانیة  والتي سیرد ذكرھا

.CD+یتم وضع نموذج اإلجابة مكتوبًا على الحاسب اآللي بعد عقد امتحان المادة مباشرة مع نسخة ورقیة •

.یتم تسلیم أرواق اإلجابة بعد انتھاء االمتحان مباشرة لكل مادة، على أن یتم االنتھاء من التصحیح في خالل أسبوع من تاریخھ•

.  ال یتم رصد أي مادة إال بعد استیفاء توقیعات المصححین وفقًا لتشكیل لجان وضع األسئلة والتصحیح•

(.االتصال-مھنیةالذھنیة ال-المعرفة(یراعي في االمتحان تنوع األسئلة وشمولیتھا للمنھج وأن تقیس النتائج التعلیمیة المستھدفة من المقرر •

توضع أسئلة االمتحان وفق توصیف المقرر الذي تم تسلیمھ إلى ضمان الجودة والموافق لالئحة مواصفات الورقة اإلمتحانیة•

:یتم تحدید مواصفات الو رقة اإلمتحانیة من خالل عاملین واضحین ھما الشكل والمضمون كالتالي•



:مواصفات الورقة اإلمتحانیة من خالل الشكل

تحان وعدد الورقة االمتحانیة یجب أن تكون منظمة بشكل جید مبینا فیھا اسم القسم والفصل لدراسي والمادة وكودھا والزمن، وتاریخ االم1.

.األسئلة

.الطباعة الواضحة السلیمة من األخطاء بحیث یسھل على كل طالب قرائتھا بدون مساعدة احد2.

.تطبع الورقة االمتحانیة باستخدام الحاسوب وعدم الكتابة بخط الید3.

.الصیاغة سلیمة نحویا وخالیة من االخطاء االمالئیة 4.

.وضع الدرجات بشكل واضح على االسئلة وفروعھا5.

.عدم ضغط االسئلة فى الورقة الواحدة بحیث تبدو محشوة تربك الطالب فى قرائتھا6.

ارقام االسئلة وفروعھا واضحة بعیدة عن كل لبس بحیث ال تتداخل االسئلة وال الفروع7.

.المقررعلى أال یتضمن االمتحان أسئلة خارج الموضوعات التي جاءت في توصیفالكلیة.ورقة االسئلة موقعھ من قبل استاذ المقرر8.



:المضمونخاللمناإلمتحانیةالورقةمواصفات

ILOSاألھدافوتغطيوالشمولیةوالثباتبالصدقاالسئلةتتمتعأنیجب.1

الظروفبنفساالختبارأعیدلوالنتائجنفسوتعطيالمحتويتمثلأنیجباالسئلة.2

الفردیةومستویاتھمالطالببینالفردیةالفروقاألسئلةتراعيأنیجب.3

منطقيبشكلومتسلسلةالكلاليالجزءومنالصعباليالسھلمناألسئلةتتدرج.4

للوحداتالنسبيوالوزنالمواصفاتبجدولاألسئلةترتبطأنیجب.5

یجب أن تنوع في االسئلة بین االسئلة المقالیة والموضوعیة. 6

اإلمتحاناتاعمالضوابط

أعمالمنعملأيفيالجامعةأوبالكلیةالعاملینأوأومعاونیھمالتدریسھیئةأعضاءالسادةمنعضوأياشتراكویحظرالكلیة،بمقرالدراسیةاإلمتحاناتتعقد-

.الرابعةالدرجةحتىنوعأيمنأقاربفیھالھیكونالتيالفرقةفياإلمتحانات

لالمتحانالعامالرئیسبصفتھالكلیةعمید.د.أرئاسةتحتإلیھاالمشاراالمتحاناتجمیعتجري)أ(-

یتولىوالذي،بحوثوالالعلیااالكلیةوكیلوالطالب،التعلیملشئونالكلیةوكیلالمختصالكلیةوكیلالسیدذلكفيویعاونھللكنتروالتالعاموالرئیس

.االمتحاناتعلىالمباشراالشراف



الجداولفيالمبینةاالمتحاناتلجانأیامعلىالتفویضھذاویقتصر،غیابھحالةفياإلداریةالعمیدصالحیاتكافةفيالمختصالكلیةوكیل/د.أالسیدیفوض)ب(

.بانتھائھاالتفویضوینتھيالمعلنة،

ً المتحاناتالجانفيالمراقبةعلىوالمباشرالفعليولالشرافالكنتروالتبأعمالللقیامالحضوربالكلیةالتدریسھیئةأعضاءالزمالءالسادةیتناوب- للجدولوفقا

ً یومیاأخرىكلیاتمنالمنتدبینالتدریسھیئةأعضاءالسادةتوزیع،ویتمالكلیةعمید.د.أالسیدمنقراربھیصدروالذيالشأن،بھذاالخاص فيیصدرارلقروفقا

.الشأنھذا

ً الضرورةعندالمختلفةالفرقممتحنيلجانالكلیةعمیدیشكل- .صلةذاتاألخرىواألحكامالجامعاتقانونمنالتنفیذیةالالئحةمن)71(المادةألحكامووفقا

ً األعضاءالسادةعلىالعملبتوزیعكنترولرئیسالسیدیختص- إخطاروعلیھلكنترول،لالیوميالعملتسییرعلىالمباشراالشرافویتولىالعمل،لصالحوفقا

الكنتروالترؤساءالسادةوعلىالمناسبة،التدابیروإقتراحتأخیرهأوالكنترولفيالعملعرقلةأوإعاقةإلىتؤديأنشأنھامنمشكلةأوأمربأيالكلیةعمید

لإلنعقادیجبنینللممتحالعامةاللجنةدعوةأمرفيالنظریمكنحتىالدرجاتبرصدالقیامقبلأمورمنبھاومایتصلمادةكلفيالنجاحبنسبالكلیةعمیدإخطار

ألحدلةصبأىیمتونأوربعةاالوحتىاألولىالدرجةمنقرابةصلةاىولھمامتحاناتبھاالتىالموادوأساتذةالكنتروالتوأعضاءالكنتروالترؤساءعلى

فىاالشتراكأواإلمتحاناتفىاالشتراكأوالكنترولعضویةأورئاسةأواإلمتحاناتأسئلةوضععنیبتعدتماماكىبطلبیتقدمأنفعلیھالممتحنینالطلبة

.الطالببھاالمقیدالفرقةلمواداإلجابةكراساتتصحیح

.المادةلھذهالمقرراالمتحانیومالمادةأستاذحضورضرورةاألحوالجمیعفيیراعي-

رصدیتمأناإلمتحاناتفىالدرجاترصدإعادةالتماساتفحصعنداألربعةبأقسامھاالقاھرهجامعةاآلثاربكلیةاألربعةالفرقكنتروالترؤساءالسادةیلتزم-

.الكراسةوخارجداخلمنلجنةطریقعندقةبكلاإلجابةكراساتفحصبعدوذلكحدهعلىوضوحبكلوالنظرىالعملىدرجات



الكنترولأعمالفيعامةأحكام

كمااف،كبوقتاإلمتحانوقبلالمقررةبالطرقوظاھرةواضحةبصورةالطالبجلوسأرقامإعالنوالطالبالتعلیمشئونقسمعلى-

لطبیةااللجنةمنمعتمدةللمرض،اإلعتذارحاالتفىالمرضیةللحاالتموحدنموذجإعدادفىالجامعةمجلسبقواعداإللتزامیارعى

أوعلیھمالمحكومةللطلببالنسبةأوذلك،تستوجبالتىالمرضیةالحاالتعلىالخاصةاللجنةتشكیلفىاإلقتصارویراعىالمختصة،

.الكلیةمقرإلىإحضارهیتممنعلىذلكیقتصرأنعقابیة،علىسجونفىالموضوعین

.فیھالشروعأوالغشحاالتمعالتساھلوعدماإلمتحاناتأداءفىللطالبالمالئمةالظروفتوفیریراعي-

ھذهمنخةبنسبالكلیةالمختلفةواألقساماالداراتالتدریسھیئةوأعضاءالكنتروالتوأعضاءورؤساءالزمالءالسادةمنكلیوافى-

.بموجبھاوالعملبھاللعلمالقواعد

حتىعنوأىمنقرابةبرابطةعملھبحكمیتصلمنلكلالقواعدتلكفىالواردةاألعمالمنعملأىعنبالتنحىااللتزامیراعي-

.الالزمإلتخاذبذلكالكلیةعمید/د.أإخطارالسیدمعالتنفیذیةوالالئحةالقانونبأحكامالتزاماوذلكالطالب،بأحدالرابعةالدرجة

.یخصھفیماكالالقرارھذاتنفیذبالكلیةواإلدارتاألقسامجمیععلى-



التقویمعملیةخاللالتدریسھیئةأعضاءمھام

:االمتحاناتقبلأوالً 

.والمضمونالشكلحیثمناالمتحاناتوضعقواعدلنموذجطبقااجعتھروماالمتحانكتابة1.

إلىلیمھوتساألقلعلىبأسبوعاالمتحانیومقبلوھووالمعلنالمحددالموعدفياالمتحاناتطبع2.

.منھعلیھوموقعمغلقمظروففيینیبھمنأوالكلیةعمید/الدكتوراألستاذ

فإذامتحانات،االسیرلجنةإلىویسلمنفسھاالمتحانیومصباحفياالمتحانأسئلةتصورأوتطبع3.

وفيیة،الكلوإمكانیاتالكلیةظروفحدودوفياألكثرعلىواحدبیومذلكقبلتطبعذلكتعذر4.

.المظروفسالمةمنلتأكدثالثیةلجنةقبلمنالمظروففتحأوفضیتماألخیرةالحالة



:االمتحانأثناءثانیا

طلبعلىبناءالمادةبأسئلةتتعلقأسئلةأيعلىللردمستعدویكونمادتھامتحانوقتطوالالمادةأستاذیحضر1.
.دقیقةعشرالخمسةتتجاوزاللفترةوذلكاللجنة،رئیس

.وموضوعیةبھدوءمعھموالتعاملالطالبمالحظاتتقبلالمادةأستاذعلى2.

.والمراجعةالتصحیحقواعدیخصفیماالمؤسسةإدارةبتعلیماتزمااللتزاالمادةأستاذعلى3.
:االمتحاناتبعدثالثًا
التقویمعملیةأثناءالمعاونةالھیئةمھام

معیدینوالالمساعدینالمدرسینمنالرصدمرحلةدوناالمتحاناتأعمالفيیساھمالذيالعددالعمیدمنبقراریحدد•
.الجامعيالعاممنذبالكلیةفعالبالعملالقائمین

بالتدریسویقومونتخصصاتھمفيتدخلالتيالموادفيالمالحظةأعمالفيالمساعدینالمدرسیناشتراكیجوزال•
.فیھا

.بالكلیةوالمعیدینالمساعدینالمدرسینبالسادةاالمتحاناتوتنظیمإعدادلجانفياالستعانةیمكن•
.االمتحانقبلوالمعاملاالمتحانیھاألوراقومراجعةتحضیر•
.مھاممنبھیكلفماتنفیذعلىااللتزام•



الجامعاتتنظیملقانونوفقااالغشحاالتمعالتعاملوقواعدالطالبتأدیبنظام

الغشحاالتمعالتعاملوقواعدالطالبتأدیبنظام

)الجامعاتتنظیملقانونطبقًا(

123مادة لنظاملخاضعونوالمستمعونالخارجمناالمتحانبتأدیةلھموالمرخصوالمنتسبونالمقیدونالطالب-:
.بعدفیماالمبینالتأدیبي

124مادة :األخصوعلى،الجامعیةوالتقالیدواللوائحبالقوانینإخاللكلتأدیبیةمخالفةیعتبر-:
.الجامعیةالمنشآتأوالكلیةبنظامالمخلةاألعمال•
خرىاألالجامعیةواالعمالراتوالمحاضالدروسحضورعنالمدبراالمتناعأوعلیھالتحریضأوسةاالدرتعطیل•

.علیھابالمواظبةاللوائحتقضيالتي
.خارجھاأوالجامعةداخلوالسلوكالسیربحسنمخلأووالكرامةالشرفمعیتنافىفعلكل•
.فیھشروعأوامتحانفيغشوكللھالالزمالھدوءأوامتحانبنظامإخاللكل•
تبدیھاأوالجامعیةالكتبأوالموادأوواألجھزةللمنشآتإتالفكل.•
.المختصةالجامعیةالسلطاتمنسابقترخیصبدونفیھاكراالشتأوالجامعةداخلللجمعیاتتنظیمكل•



.الجامعیةاتالسلطمنسابقترخیصبدونتوقیعاتجمعأوبالكلیاتصورةبأیةحائطجرائدإصدارأوالنشراتتوزیع•
.اآلدابأوالعامللنظاممخالفةاترمظاھفياكراالشتأوالجامعیةالمبانيداخلاالعتصام•

125مادة
لجنةمنعنھینوبمنأوالعمیدیخرجھتلبسحالةفيویضبطفیھشروعاأواالمتحانفيغًشایرتكبطالبكل

جلسمإلىویحالاالمتحانھذاموادجمیعفيراسباالطالبویعتبرالموادباقيفياالمتحاندخولمنویحرماالمتحان
.التأدیب

126مادة -:ھيالتأدیبیةالعقوبات-
.كتابةأوشفاھھالتنبیھ

اإلنذار•
.من بعض الخدمات الطالبیةالحرمان •
شھرالمدة ال تتجاوز المقرارت الحرمان من حضور الدروس أحد •
.شھراتتجاوزاللمدةالكلیةمنالفصل•
.أكثرأومقررفياالمتحانمنالحرمان•
.دراسیافصالتتجاوزاللمدةالكلیةمنالفصلأكثرأومقررفيالطالبامتحانإلغاء•



.أكثرأوواحدرسيادفصلفياالمتحانمنالحرمان•
أوالقیدإلىالطالبصالحیةعدمعلیھویرتباألخرىالجامعاتإلىالفصلقرارویبلغالجامعةمنالنھائيالفصل•

.العربیةمصرجمھوریةالجامعاتفياالمتحاناتإلىالتقدم
.الطالباألمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأدیبیة داخل الكلیة ویجب إبالغ القرارات إلى ولي األمرویجوز •
القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبیة عدا التنبیھ الشفوي في ملف الطالب وتحفظ •
تاریخ على األقل منثالث سنوات الصادر بالفصل النھائي بعد مضي القرار الجامعة أن یعید النظر في ولمجلس •

القرارصدور 
إجراءات التصحیح والمراجعة لالمتحانات بالكلیة في ضوء معاییر التقویم

.اسات اإلجابةیتم وضع نموذج إجابة للورقة االمتحانیة التي قدمھا أستاذ المادة على الموقع االلكتروني عند أستالم كر•
یئة التدریس عمید الكلیة الموعد الذي یقترحھ إلعالن نتائج االمتحان، ویبلغ بھ جمیع أعضاء ھ/ یحدد األستاذ الدكتور•

.بالكلیة
تفعیل لجان التصحیح الثالثیة في ضوء نموذج اإلجابة•
ئج في الموعد اإلسراع في انجاز أعمال التصحیح في المقر الذي تم تحدیده من قبل الكلیة وذلك لالنتھاء من اظھارالنتا•

أعمال المحدد كلما أمكن ذلك، وتسحب كرسات اإلجابة من المصحح الذي یتجاوز الموعد المحدد لسیادتھ لالنتھاء من
لتصحیح وفي ھذه الحالة یحرم سیادتھ من التدریس والمشاركة في.ا

ه الصددعمید الكلیة توقیع جزاءات أخري مناسبة في ھذ/ االمتحانات العام الذي یلیھ، كما یترك لألستاذ الدكتور•



یجوزالا،كماعنھالسریةوإزالةالكنترولإليوتسلیمھاتصحیحھابعداإلجابةساتاكردرجاتفيالتغیریجوزال•
.للكنترولوتسلیمھاتصحیحھابعدالكنترولخارجاإلجابةرساتاكسحب

موقعاادةللمالطالبأعمالوكاملالخاصةالسنةأعمالوأیضاوالعملیةالشفویةاالمتحاناتكشوفتسلیمیراعي•
.التحریریةالمواددرجةرصدفيالبدءقبلوذلكالمادةاالمتحانلجنةأعضاءجمیعمنعلیھا

.وااللكترونيالیدويالتصحیحأعمالمناالنتھاءبمجردعملھامباشرةفيالرصدلجانتبدأ•
الورقةدرجةوكذلكالسنةوأعمالوالعملیةالشفویةاالمتحاناتالدرجاتجمعبمراجعةالرصدلجانتقوم•

.ویدویاالكترونیاالمصححة
.العملیةفیھذهمجتمعیناألعضاءجمیعركاأشتویجباللجنةأعضاءمنواحدعضوبالرصدینفردأنیجوزال•
عتذازاتواالالغیابواثباتالدرجاتجمعإلىالرصدمنابتداءالرصدعملیاتكلفيالتامةالدقةمراعاةینبغي•

.بالطالبالخاصة
.الرصدكشوفعلىورئیسھااللجنةأعضاءتوقیعاتاستیفاءیراعي•
.نوالدارسبیالمتخلفینوعددالناجحینوعددلالمتحانالمتقدمینالطالبعددبإحصاءالرصدلجانتقوم•
الممتحنینلجانتققرهماإثباتأورأفةالقواعدتطبیقمنالتأكدالرصدلجانتراعي•



.الممتحنینلجانتققرهماإثباتأورأفةالقواعدتطبیقمنالتأكدالرصدلجانتراعي.•
األستاذلسیداومنالنقللسنواتبالنسبةالكلیةعمید/الدكتوراألستاذمنرسمیااعتمادھابعدإالالنتائجتعلنال•

."واللیسانسالبكالوریوس"للشھاداتبالنسبةالجامعةرئیس/الدكتور
كلعنتقریروتقدیمرتاالمقرمنلعینةاالمتحانیةالورقةلموصفاتطبقااالمتحانیةالورقةلمراجعةلجنةتشكیل•

لنواتجاسھاقیمديوتحدیداالمتحاناتانتھاءبعدالمقرراتمنلعینةرتااالختباأسئلةلمراجعةلجنةتشكل..مادة
.مادةكلعنتقریروتقدیمالمستھدفةالتعلم

وإعالنحالتصحیانتھاءبعدرتاالمقرمنلعینةالمقدماإلجابةلنموذجطبقاالطالبإجاباتلمراجعةلجنةتشكل•
.مادةكلعنتقریروتقدمالنتیجة

.الغرضلھذامعداستبیانلنموذجوفقافصليامتحانكلنھایةللطالبرأياستطالععملیتم•
والطالبعلیمالتلشئونالكلیةووكیلالكلیةعمید/الدكتوراألستاذوبحضورالمادةأساتذةمنثالثیةلجنةتشكل•

عمید/الدكتوراذاألستإلىبطلبالطالبتقدمحالةفياإلجابةورقةلفحصالكنترولورئیسالمختصالقسمورئیس
عشوائیةناتعیتصحیحیتمالتصحیحفيخطاثبوتحالةوفيبھالخاصةاإلجابةورقةتصحیحلمراجعةالكلیة
.الكلیةمجلسعلىذلكبعداألمرویعرضأخريإجابةبأوراقاألخطاءتلكتكرارعدممنللتأكد

والمراجعةالتصحیحأعمالبشأنالواردةالجامعةمجلسقراراتتطبیق•



تطبیقھامراقبةوإعالنھاواالمتحاناتنتائجمنالطالبتظلماتمعالتعاملآلیات
:التالیةللخطواتطبقامقررألىالتحریرىدرجاتمنالطالبتظلماتآلیة

والطالبالتعلیملشئونالكلیةوكیلالدكتوراألستاذالسیدإلىبطلبالنتیجةظھورمنأسبوعینخاللالطالبیتقدم
الطالبلشئونبإحالتھسیادتھیقوموالذى)الطالبیسمیھا(أكثرأومقرردرجاترصدإعادةفىرغبتھمتضمنا
نتیجةنوإعال)الشأنھذافىالجامعةمجلسلقراراتطبقا(المقررةالرسومسدادبعدبذلكالخاصةاإلستمارةإلعداد

.والتحریريوالتطبیقيالشفويدرجةمتضمناآخرینأسبوعینبعدللطالبااللتماس
ببحثالمختصنترولالكرئیسإلىاإلستمارةبتوجیھوالطالبالتعلیملشئونالكلیةوكیلالدكتوراألستاذالسیدیقوم

:اآلتیةالنقاط
والتىالسؤاللدرجةمطابقمجموعھاویكوندائرةداخلالدرجةووضعالسؤالأجزاءكلتصحیحمنالتأكد•

لنموذجقاوفلتصحیحھالمادةأستاذیُستدعىمنھجزءأوسؤالتصحیحعدمحالةوفىمربعداخلبوضعھاتمیز
.المادةاستاذمنیطلباجابة

سؤالةدرجنقلحالةوفىلھمطابقتھامنوالتأكداإلجابةكراسةغالفعلىاألسئلةدرجاتجمیعنقلمنالتأكد•
.مغایربقلمالكنترولبمعرفةتصویبھایتمخطأبقیمةالكراسةغالفإلى

بإعادةولالكنتریقومالجمعفىخطأوجودحالةوفى(والتفقیطباألرقاماألسئلةدرجاتمجموعصحةمنالتأكد•
.)مختلفبقلمالجمع



جة على كل البد من كتابة مقام الدر(من مطابقة مقام الدرجة على الكراسة لدرجة التحریرى طبقا لالئحة الكلیة التأكد •
وفى حالة وجود إختالف فى درجة المقام عن درجة الالئحة یقوم الكنترول المختص ) كراسة من قبل المصحح

الطالب بذلك والذى رجات ویحاط وكیل الكلیة لشئون التعلیم وباستدعاء أستاذ المادة والذي یقوم بعمل تغییر أحصائى للد
بدوره یحیط عمید الكلیة ورئیس القسم المختص بالواقعة لمنع تكرارھا 

.شفوي  للطالب وإعادة رصدھا مرة أخرى/التأكد من وجود درجة عملي•
مجلسمنرقرابتشكیلھایصدرلجنةحضورفىاإلجابةونموذجاإلجابةكراسةعلىباإلطالعیقومأنللطالبیحق•

مجلسموافقةدبعوالطالبالتعلیملشئونالجامعةرئیسنائبالدكتوراألستاذللسیداآللیةھذهرفعویتم.الكلیة
.الكلیة

نتیجةتعدیلیھاعلیترتبوالتىالنقصانأوبالزیادةسواءاأكثرأومقررفىالطالبنتیجةفىإختالفوجودحالةفى•
إلىیرفعھارهبدووالذىوالطالبالتعلیملشئونالكلیةوكیلإلىالمختصالكنترولرئیسمنمذكرةترفعالطالب

.الكلیةمجلسعلىلعرضھاالكلیةعمید
والطالبیمالتعللشئونالجامعةرئیسنائبالدكتوراألستاذالسیدعلىالشانبھذاالكلیةمجلسقرارعرضیتم•

.یلزمماإلتخاذ
بالنتائجاصةالخبالكشوفالطالبنتیجةتعدیلیتمالموضوععلىالجامعةرئیسنائباألستاذالسیدموافقةبعد•

الطالبویبلغبھاةالخاصالكشوفنتیجةلتعدیلبالجامعةواإلمتحاناتالتسجیلإدارةوتبلغالكنترولرئیسبمعرفة
االلتماسمةقیرسومباستردادالطالبیقوم.بالعلموالتوقیعالطالبالتعلیمشئونإدارةخاللمنالتظلمبنتیجة
.الكلیةعمیدورالدكتاألستاذللسیدطلببكتابةیقومأنبعدالطالبصالحفىتصویبھتمالذيللمقررات/للمقرر



أسالیب االعالن عن النظام 

من من خالل الموقع األلكتروني الخاص بالكلیة ودلیل الطالب وألئحة الكلیة المعتمده من قبل المجلس االعالن عن النظامیتم 
.األعلي للجامعات

)اسالیب التقویم المستمر (أسالیب قیاس المھارات المستھدفة من البرنامج

المدرجة في توصیف البرنامج وتوصیف المقررات وفقا السالیب ) الوجدانیة,المعرفیة,مھاریة (یتم قیاس المھارات المختلفھ 
انات التقویم المعتمدة في التوصیفات حیث یتم قیاس المھارات المختلفھ من خالل التدریبات العملیھ واالختبارات المعملیة وامتح

.شفویھ و امتحانات تحریریھ  واالختبارات السریعة وامتحانات المید تیرم واالنشطھ البحثیة والتقاریر
الحوار اسالیب التقویم المستمر المطبقة بالفعل من خالل التمارین العملیة والتقاریروالمشاریع البحثیة   التي یقوم بھا الطالب و

quizzesوالمناقشة واالختبارات الشفویة واالختبارات السریعة 

ملف متابعة أداء الطالب والجھھ المسؤلة عن انشاء ملف الطالب
یطبق البرنامج أسلوب المتابعة لحالة الطالب من خالل ملف متابعة األداء الذي یتضمن مجموعة من الممارسات یعتمد علیھا 

ویتضمن الملف بیانا بحالة الطالب في اإلمتحانات . عضو ھیئة التدریس في الوقوف على حالة الطالب وتقدیم الدعم األكادیمي
القصیرة وإمتحان منتصف الفصل الدراسي ثم تضاف إلیھ نتیجة اإلمتحان النھائي، ویقوم كل عضو من أعضاء ھیئة التدریس 

.بإعداد الملف الخاص بالمقررات التي یقوم بتدریسھا
.یتم تحلیل بیانات الملف بشكل فصلي واإلستفادة منھا في تحدید الطالب المتفوقین والمتعثرین



مراجعة وتحلیل نتائج نظام التقویم والدالالت الناتجة عن المراجعة
لتقویم ئج الخاصة بالمقررات ویتم تحلیل نتائج ایتم في كل عام مراجعة نظام التقویم، كما یتم مراجعة إحصائیات النتا

ا كما یتم أیض. یر بالنتائج وإعتمادھابشكل تفصیلي للوقوف على أي قصور والعمل على تالفیھ، ویتم إعداد تقر

.ت التقویماإلعتماد على آراء الطالب في إستطالعات الرأي لقیاس الرضا عن عملیا

على نسبة مرتفعة من رضا الطالب عن وقد أسفرت عملیات المراجعة المستمرة لنظام التقویم عن وجود دالالت 

ضا عن وجود بعض المالحظات حول النتائج، وكذلك رضا من جانب أعضاء ھیئة التدریس، إال أنھا أسفرت أی

أوصى بمجوعة من تم عرض الدالالت الناتجة عن مراجعة نظام التقییم على مجلس القسم، و.ارتفاع نسب االمتیازات

..االجراءات التصحیحیھ

اإلمتحانات وھي معتمدة من عمید الكلیة، ویتم قامت إدارة الكلیة بإعداد آلیة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج 

ع اإللكتروني الخاص بقسم ترمیم األثار إعادة إعتمادھا سنویاُ وإعالنھا للطالب في داخل الكلیة، وعلى الموق

.العضویة



التقویمنتائجإستثمار
اتخاذیم،والتقوأسالیببتطویرالخاصةالمقترحاتمنمجموعةوضعیتمالتقویمنتائجتحلیلبعد

.الصلةذاتاألطراف،ومشاركةالسلبیاتلتالفيالالزمةالتصحیحیھاالجراءات
التعدیلوذجنمیليفیماالمعتمدةالساعاتبنظامالبكالیوسببرنامجالألئحةموادبنودبعضتعدیل-

لدراسياالفصلخاللمقررلكلواحدةمرةبواقعدوریةاختباراتتعقد:التعدیلبعد10المادةنص:
مدة.عنھایعلنيالتللتواریخطبقاالدراسيالفصلنھایةفيللمقررالنھائيالتحریرياالمتحانویعقد

عقدمكنیانھكمامقررلكلالمعتمدةللساعاتوفقاثالثاوساعتانالنھائیةالتحریریةاالمتحانات
.الكترونیاالمقراراتكلاوبعضامتحانات

الكلیةبمجلسعضویةالاألثاروصیانةترمیمبرنامجوالتقویموالمتابعةوالتقییمالقیاسلجنھتشكیلتم-
جنةاللوقامتالبرنامجمقرراتامتحاناتنتائجبمناقشةاللجنةھذهوقامتم21/10/2020بتاریخ
نتیجھیاتالسلبلتالفيالالزمةالتصحیحیھاالجراءاتاتخاذلتحسینوتوصیاتمقترحاتبوضع
.االمتیازاتنسبةارتفاع

األمتحانیةقةالوربمراجعةاللجنةھذقامتالقاھرةجامعةاألثاربكلیةوالتقویمالقیاسلجنةتشكیلتم-
رفعيالتھدفالتيالتصحیحیةاألجراءاتبعضاتخاذاللجنةوقررتالدراسیةالمقرراتلجمیع
.األمتحاناتونتائجاالمتحانیةالورقةجودة



التعزیز والتطویر



:والتطویرخطة التعزیز 

األطراف المشاركة في إعداد الخطة •
المجاالت األساسیة للتعزیز والتطویر التي تضمنھا الخطة •
أھداف التعزیز والتطویر في المجاالت المحددة •
عملىاألسالیب المتبعة لتقییم مردود عملیة التعزیز والتطویر في التطبیق ال•

في البرنامجإدارة الجودة 

لمزید من التفاصیل برجاء الرجوع إلى موقع برنامج ترمیم اآلثار العضویة



مؤشرات نجاح البرنامج



 المجاالتتنوع فرص العمل لخریجي البرنامج حیث یمكن العمل بالعدید من.

 معتمدطبقا ألخر تحلیل إحصائي % 80معدل توظیف خریجي البرنامج یفوق.

ي كما یوجد العدید من خریجي البرنامج یعملون في تخصصات متعددة ومنھم من حصل عل

. الماجستیردرجات 

:عليأو قام بتسجیلھا في أماكن عدیدة داخل وخارج البالد وذلك یؤكد قدرة الخریج 

استیعاب الموضوعات المتعلقة بصیانة األثار العضویة

 حالت ر-ریاضیة–علمیة (یتمیز البرنامج بالعدید من األنشطة العلمیة والمسابقات الدوریة

).ترفیھیة 

نقاط التمیز



�زة زیادة اعداد الط�الب الملتحق�ین بالبرن�امج ،وت�وافر قاع�ات محاض�رات متمی

ة كم�ا انھ�ا تحتوي علي كل الوس�ائل التعلیمی�ة المطلوب�ة إلنج�اح العملی�ة التعلیمی�

تتوافق مع متطلبات الجودة 

.)األمن والسالمة–إضاءه وتھویة –تجھیزات -مساحة(من 

لیم�ي تنظیم العدید من ورش العمل والندوات لربط سوق العم�ل ب�المحتوي التع

للطالب 



 اإلدارة اإللكترونی���ة لمنظوم���ة العم���ل حی���ث جمی���ع المعام���ل والقاع���ات والمب���اني

.اإلداریة مزودة بشبكة اإلنترنت 

 2017-2016یوجد نظام متكامل لإلرشاد األكادیمي بدأ تنفیذه من العام الدراسي.

م��ن كم��ا یوج��د ألی��ة ل��دعم الط��الب المتمی��زین علمی��ا وذل��ك لتمك��ین ادارة البرن��امج

البرن��امج اس��تقطاب الط��الب المتمی��زین لإلنض��مام للبرن��امج وزی��ادة دع��م المتف��وقین ب

.فعلیا
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