
ةالبيئة اإلمتحاني

صالح حمةسعيد حمةصالح



من أن نجد استاذا  غريبا  ليس 

لى االساتذة اليلقى محاضرته ع

اإلمتحاناتنحو صحيح ، أما 

ل ، بتستهان بها فاليمكن أن 

ح صحييجب ان تتم على نحو
.ومضبوط



البيئة

((مباشرما يحيط باإلدارة ويؤثر فيها بشكل مباشر أو غير كل ))

األعمال ال تعمل في فراغ و إنما الموسسات الحكومية و منظمات 

ر من تعتبر أنظمة اجتماعية مفتوحة على بيئة خارجية فيها الكثي
.مؤثرات العناصر التي يمكن أن تشكل 



االمتحان

مدى قدرة الطالب على تحقيق 

االهداف التعليمية

مدى قدرة المعلم على اتقان 

تدريس المادة التعليمية

التقييم

الوسيلة



الهدف من االمتحان

التغذية الراجعة
التعرف على 

الفروق الفردية 

بين الطلبة

نقاط القوة تحديد 

والضعف



معايير االمتحان * 

.تكون ورقة األسئلة مرتبة ومنظمة، من حيث الخط ووضوحه وحجمهأن -1

.اللغوية واإلمالئيةمن األخطاء خالية -2

زمنية المدة المناسبة للوقت المحدد، فعلى المعلم وضع اسئلة تتناسب مع -3

.لالمتحان

يضم شامل لجميع المادة وغير مقتصرة على موضوع معين، أي أن -4

.المادةاالمتحان جميع أجزاء 



Time and Motion

الحركةوالوقت

:العلميةاالدارةنظرية 

(.العمل الكفوء)عمل وقت نموذجي إلنجاز كل تحديد 

إلى أن هناك نسبة عالية من اإلسراف ةالدراسهذه وتوصل 

يم التنظوالضياع في العمل والموارد تحدث نتيجة لعدم كفاية 

".واإلشراف على العمل



:  العالقات اإلنسانيةنظرية 

المترتبة على تغيير الظروف المادية للعملاألثار قياس هذه الدراسة هدف ت
ر كاإلضاءة والتهوية والرطوبة والضوضاء وسوء توزيع فترات الراحة واألجو

.نتاجية االالتشجيعية على 

:ةالدراسالنتائج التى توصلت إليها هذه أهم 

.السلوك االنسانى احد العناصر الرئيسية المحددة للكفاية اإلنتاجية-1

عتبر أكثر الحوافز المعنوية لألفراد التى تشبع حاجتهم النفسية واالجتماعية ت-2

.وزيادة الكفاءة اإلنتاجيةالمعنوية أهمية من الحوافز المادية فى رفع روح 

اتجاهات التنظيمات واالتصاالت غير الرسمية فى العمل لها تأثيرها الفعال فى-3

.األفراد نحو العمل ، وتمارس نوع من الرقابة االجتماعية على عادات العمل

.(االشراف العادل)الديموقراطيةاالدارة -4



المهارات اإلدارية

أو تصرفتعرف المهارة بأنها القدرة على ترجمة المعرفة الى 

نحن نحتاج جريفينوفق مرغوبيؤدي إلى تحقيق أداء فعلأو عمل

:إلى األتي

اكل و و هي القدرة على التعمق في تحليل المشالمهارات التحليلية -1

.  اإللمام بمختلف جوانبها و الربط بين هذه الجوانب

ختلف تشخيص و فهم مقدرة على الو تعني المهارات التشخيصية -2

.األوضاع التي تمر بها المنظمة



ةاالمتحانيالبيئة

1
االلتزامالوقت و

وقت المباعال تحضيريوقت الال

المساعدين له مشرف القاعة لالساتذة توضيح التعليمات الضرورية من قبل 

المراقبين داخل القاعة يجب على مكتوب على الصبورة هناك أي شيء كان إذا 

باالمتحان أو ال عالقة لها مسحه قبل البدء باالمتحان ، حتى إذا كانت الكتابة 

.جزئيأو على نحو كلي التخصص 



ةاالمتحانيالبيئة

2

أثناء تأخير الطالب يجب على االساتذة اعطاءه التنبيهات الضرورية ، 

أن تكون التنبيهات خارج القاعة أو على نحو وفي هذه الحالة يجب 

شخصي بصوت منخفض

جميعا  التعليمات لعموم الطالب ويجب أن يلتزم به 

• المسموحة وقت انتهاء المدة لخروج الطالب الى الخارج حتى اليسمح * 

.لهم 

• ساعة لالمتحان االول في نصف )الوقت المسموح لدخول الطالب * 

(.وربع ساعة لالمتحانات االخرىالسنة 



ةاالمتحانيالبيئة

3

في قاعة االمتحان ، من الضروري وجود مراقبين من الجنسين 

،هذا مع القاعة طالب من جنسه في هناك المراقب القاعة مادام يترك وال 

.مراقبين في القاعة الواحدة أكثر من مراعاة وجود 

يفضل أن يكون احد االساتذة  المراقبين له ارتباط علمي مع الطلبة 

.قاعة االمتحان الموجودين  في 

جافا  من الجيد  أن يحمل االستاذ المراقب  قلما  

م موبايل رئيس اللجنة االمتحانية للكلية أو القسكتابة رقم الضروري من

محفظة القاعة االمتحانية على 



ةاالمتحانيالبيئة

4

العادلةالمراقبة * 

(السيطرةمعادلة تطبيق )االستاذ حركة 

(الموبايل ، أوراق المادة الممتحنة ، أي شئ أخر مرتبط باالمتحان )التذكير -1

ن التعامل بهدوء مع الطالب  المعترض على طبيعة األسئلة وذلك ع)سلوك الطالب -2

(طريق االحترام والكالم الطيب 

في حالة الشك بتصرف طالب معين ، يجب على المراقب أن يركز على الطالب-3

.ويقف بالقرب منه 

لك على المراقب أن اليقوم  بتوضيح  أو ترجمة  أي كلمة أو عبارة في األسئلة وذ-4

االساتذة الخطأ ، عدم المساواة ، التشكيك  ب)تفاديا  لمشكالت ممكن أن تنتج عن ذلك مثل 

(.، التدخل 

يا  في حالة وجود خطأ في االسئلة االمتحانية يجب على المراقب أن يوضحها سمع-5
(.قراءة  وكتابة)وبصريا   



ةاالمتحانيالبيئة

5

ها علياشكاليات يجب السيطرة وجود جيد وفي حال على نحو التواقيعأخذ -1

كلية جرد االحصائيات الجزئية و االحصائيات ال)عن طريق بشكل منطقي وعلمي 

(.المراحلبحسب 

و الخطأ  أ)ااالستماع الى شكوى الطلبة وإيصالها إذا كانت مرتبطة بالسؤال -2

(.الموضوع  غير داخل

االستماع له في حال اذا كان لديه سؤال ويريد منك المساعدة ، ولكن من دون-3

.اعطاءه االجابة 

يز تغيير مكان الطالب في حالة محاولته اختالس النظر الى زمالءه ،مع الترك-4

.  على اختيار الشخص المناسب والمكان المناسب والسلوك المناسب



ةاالمتحانيالبيئة

التعامل مع الغش6

اما في حالة الغش يجب على احد المراقبين ان يتعامل مع المشكلة ،-1

.المراقب االخر فال يشغل نفسه بالموضوع ويؤدي دوره الطبيعي 

.ابعاد الطالب من القاعة بأسرع وقت ممكن-2

القاعة مع الدفتر الموجودين في كتابة المذكرة مع االساتذة )-3

ورقم المادة والتأريخواألسئلة االمتحانية ، مع ذكراسم االمتحاني للطالب 

الى القاعة ووقت الغش وتواقيع اللجنة المشرفة على القاعة وتوجيهها

(.مع الحاق المستمسكات المذكورة آنفا  االمتحانية اللجنة 



ةاالمتحانيالبيئة

7

التأكد من هوية الطالب وكتابة االسم الثالثي والمرحلة والتسلسل -1

.واسم المادة

اللجنة له تسمح الطالب اسئلة االمتحان بتاتا  حتى اليعطى -2

.بذلكاالمتحانية 

يقوم المشرف بذلك نسيان الطالب كتابة اسمه على الدفترفي حال -3

.االسماء المدرجة الموجودة في القاعةوحسب االمتحان قاعة في 

القائمة،في الدفاتر المستلمة مع العدد الحقيقي للطلبة عدد مقارنة -4

. االمتحانيةللجنة قبل مرحلة تسليم الدفاتر في القاعة 

استالم الدفاتر االمتحانية




