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 االختباراتوحدة                           

   نجاة بنت عبد هللا الهباد /   إعداد األستاذة
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 على القاعاتات رشر املمهام 

 

باألقسام األكاديمية بمرتبة أستاذ باإلضافة إلى من عضوات هيئة التدريس مشرفة القاعات  يتم اختيار 

 توزيع على االمتحانات العملية  لألشرافسبق تكليفهن  الالتيبعض عضوات التدريس 
ً
توزيع  ألليةبالتساوي وفقا

 : ويتمحور عملهن كالتالي. يوم عقد االمتحان على يقمن باإلشراف حيث  نصاب كل مراقبة حسب املسمى الوظيفي

( في الدور األرض ي والتي تم 50غرفة الكونترول رقم )قبل موعد االمتحان بنصف ساعة إلى  الحضور  (1

يوم عقد االمتحان مع املسؤولة  بالوحدة االمتحان من الستالم مظاريف  تخصيصها لوحدة االختبارات وذلك

 0التأكد من عدد أوراق االمتحاناة مراع

وتوثيق ،  موالتوقيع على الكشف الخاص به التأكد من تواجد جميع املراقبات في القاعة بالوقت املحدد ، (2

 0اقبة عن موعد االمتحان أو تغيبهافي حالة تأخر املر   محضر

الطالبات االمتحان على أثناء توزيع أوراق تسليم مظاريف االمتحان للمراقبات ، واإلشراف على املراقبات  (3

 0بالوقت املحدد

التأكد من حضور جميع الطالبات والتوقيع على الكشف الخاص بهن من قبل املراقبات ومراجعة كشوف  (4

 0مع الطالبات عليهالحضور بعد توقي

التأكد من أن الطالبة قد أحضرت )بطاقتها الجامعية ، الرقم السري لبرنامج االمتحان ( وارتدائها املعطف  (5

 0اهبتالطبي ، ووضع الهاتف املحمول داخل حقي

املش ي بين املمرات وعدم استخدام  وأهمها :االلتزام بالتعليمات الخاصة باملراقبة بضرورة متابعة املراقبات  (6

 0الجوال أثناء املراقبة

 0التواجد طوال فترة االمتحان في القاعة ووقت عقد االمتحان (7

تحدث أثناء عقد االمتحان مثل: ) غش ، إعياء ( للطالبة ، وذلك  توثيق محضر أو تقرير الحالة التي قد (8

 0في غرفة الكونترول للمسؤولة بالوحدةرير خاصة بهذا الشأن وتسليمه بتقا

املعدة لها بعد  من عددها ومن ثم وضعها داخل األظرف والتأكداستالم أوراق اإلجابة من املراقبات واحصائها  (9

 0انتهاء االمتحان

في غرفة الكونترول للمسؤولة التوقيع على كشف تسليم األظرف ، ومن ثم تسليم الكشف مع األظرف  (10

 0بالوحدة

ملراجعته واعتماده  االختباراتعند نهاية كل امتحان وتوقيعه وتسليمه إلى وحدة بسير االمتحان إعداد تقرير  (11

 0ومن ثم رفعه إلى سعادة مساعدة الوكيلة للشؤون األكاديمية من قبل رئيسة الوحدة

 رئيسة وحدة االختبارات                                                                                                                                           

 باملدينة الجامعية للطالبات  كلية الطب
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