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ان :هٌبة مركز االمتح  

 العمال . –املراقبني  –مساعد كبري املراقبني  –تتكون من كبري املراقبني 
 

 أوالً : كبٌر المرالبٌن :
 

ىو مدير مركز الشهادة أو مندوب الشهادة املوفد من السودان . وىو املسؤول األول عن كل  
  :كبرية وصغرية تتعلق بإجراءات ومراقبة االمتحان وحفظو يف مركزه ، وعليو اآليت

 
استالم استمارات التسجٌل ولٌد الحضور والغٌاب والتأكد من صحتها وإخطار كل  -1

 ممتحن برلم جلوسه .

استالم طرود أوراق األسبلة والتأكد من أنها كافٌة حسب الخطاب المرفك معها  -2

 وترتٌبها حسب جدول االمتحان ثم حفظها تحت الحراسة .

وتوزٌع جدول المرالبة علٌهم وشرح عمد اجتماع للمرالبٌن لشرح البحة االمتحان  -3

مهام المرالب وما ٌتطلب هذا العمل من دلة وعدالة ، وعلى كل منهم أن ٌمر بما 

وّضح له وٌولع على ذلن على أن ترسل نسخة من إلرار المرالبٌن مع التمارٌر 

 واألوراق األخرى إلدارة االمتحان .

امتحان والتأكد من صحتها تحضٌر ظروف األسبلة لبل عشرٌن دلٌمة من بداٌة كل  -4

وتطابمها مع الجدول وفتحها أمام مساعده ومرالبً الورلة وتولٌع أعضاء اللجنة 

على التمرٌر الٌومً على ذلن ، وإذا لم تكن هنالن حاجة لفتح ظرف من الظروف 

 ٌجب إعادته ممفوالً إلدارة االمتحانات .

ة تمرٌر شامل عن كل حالة التحمك من كل حاالت الغش أو الخروج عن النظام وكتاب -5

 بإشران مساعده وإرسال التمرٌر مع المستندات الخاصة بالحالة فً ظرف منفصل .

التأكد من أن التعلٌمات الخاصة بالممتحنٌن لد عرضت علٌهم ووضعت فً مكان بارز  -6

 ٌمكنهم من اإلطالع علٌها .

زمن االمتحان مباشرة وٌولع على التأكد من تسجٌل الحضور والغٌاب بعد نهاٌة  -7

االستمارة وٌرسل الصورة الواضحة منه )صورة واحدة فمط( مع أوراق اإلجابة 

 لربٌس لجنة االمتحانات.

 كتابة التمرٌر الٌومً المفصل عن سٌر االمتحان عن كل مادة . -8

خاصة مراجعة اإلشراف على جمٌع الخطوات بمعاونة مساعده عند نهاٌة كل امتحان  -9

ً وجمعها وعدها وترتٌبها  أرلام الجلوس على أوراق اإلجابة تسلسل  تصاعدٌا

ومطابمتها لمابمة الحضور والغٌاب ومطابمتها الستمارة التسلٌم الٌومً ووضعها فً 
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الظروف الخاصة بها وتشمٌعها وتطرٌدها وحفظها حتى ٌتم إرسالها لربٌس لجنة 

 االمتحانات .

حان ) حوابطها وسبوراتها ( خالٌة من أٌة التأكد من أن جمٌع حجرات مركز االمت -11

 رسومات أو كتابة وذلن بالمرور الٌومً علٌها .

المسؤولٌة التامة عن تنفٌذ البحة االمتحان وتوزٌع العمل على المرالبٌن ومحاسبتهم  -11

 عن أي مخالفة .
 

 

 ثانٌاً : مساعد كبٌر المرالبٌن  واجباته:

 

 مذكور أعاله .ٌساعد كبٌر المرالبٌن فً كل واجباته ال -1

 إعداد جدول المرالبة بالتشاور مع كبٌر المرالبٌن وإخطار كل مرالب بجدول مرالبته . -2

حجرات االمتحان مع مراعاة المسافة بٌن كل درج وآخر على أن تكون المسافة من  إعداد -3

 منتصف أي درج لمنتصف الدرج المجاور ألي اتجاه متراً واحداً على األلل.

لتجمٌع الجالسٌن للمواد التً ٌجلسس لهسا عسدد  – بأرلام جلوس متحركة –حجرات  إعداد -4

 للٌل على أن ٌكون ذلن تحت إشراف كبٌر المرالبٌن .

رسم خرٌطة لجلوس الممتحنٌن لكل حجرة موضحاً علٌها أرلام الجلوس وإرسسالها مسع  -5

 التمرٌر وأوراق اإلجابة عند نهاٌة االمتحانات .

ت أماكن جلوس الممتحنين في بعض المووا  كاللةوا النسيةويا أإل اليزلي  وا إذا ُعدل ملحوظة : 

( أعوه     زو  4أإل الس اضيات التخصص أإل غيسها عند التزميع كما جوا  بوالنةس)  

 رسم خس طا مننصلا .
 

 تسلٌم أوراق األسبلة لمرالبً كل حجرة امتحان . -6

كسسل مسسن لسسٌس لسسه عاللسسة اإلشسسراف علسسى التولٌسست ودخسسول الممتحنسسٌن للحجسسرات وإبعسساد  -7

 باالمتحانات عن حجرات االمتحان .

المرور على حجرات االمتحان بعد مضً نصف الساعة األولى لحصر الحضور والغٌاب  -8

وتسسجٌله علسسى االسستمارة بعسساد نهسااٌة زمسسن امتحسساان كسل ورلسسة مباشسرة ، وذلسسن بوضسسع 

 ( للحضاور وهذا أمر هام للغاٌة .( للغٌاب وعالمة )عالمة )

 الجلسوستالم أوراق اإلجابة من المرالبٌن وترتٌبها تصاعدٌاً والتأكد من وضوح رلم اس -9

واالسم لكسل ممستحن ووضسع اسستمارة الغٌساب فسً أماكنهسا وعسدّها والتأكسد مسن مطابمتهسا 

 لسجل الحضور والغٌاب .

 وضع كل ثالثٌن ورلة على ظرف منفصل وملا البٌنات خارج الظرف . -11
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ن :ثالثاً : المرالااااابو  

 ٌتم اختٌارهم من بٌن معلمً المدارس حسب البحة االمتحانات . وٌتم توزٌع المرالبٌن على النحو التالً :

 مرالبان لكل حجرة امتحان بها ثالثون ممتحناً أو ألل . -1

زاد عدد الممتحنٌن فً الحجرة عن ثالثٌن ممتحناً فٌجب زٌادة عدد المرالبٌن  إذا -2

 بمعدل مرالب لكل ثالثٌن ممتحناً إضافٌاً .

 مرالب واحد احتٌاطً لكل أربع حجرات . -3
 

 واجبات المرالب :

حضور االجتماع الخاص بسالمرالبٌن لدراسسة اللسوابح وجسدول المرالبسة وأن ٌولسع علسى  -1

 تفهمه اللوابح .

 أن ٌكون فً المركز لبل نصف ساعة على األلل من بداٌة كل امتحان . -2

اسستالم أوراق األسسبلة لبسل عشسرة دلسابك مسن بداٌسة زمسن االمتحسان وهسو داخسل الفصسل  -3

وتوزٌعها داخل األدراج والتأكد من خلو الجدران والسبورة من أي بٌانات أو أشٌاء لسد 

 تفٌد الممتحن.

ل خمس دلابك فمط من بدء االمتحانات وعلٌه التأكسد مسن السماح للممتحنٌن بالدخول لب -4

 أنهم تركوا كل ما ٌحملونه من مذكرات وكتب خارج حجرة االمتحان.

عند بداٌة زمن االمتحان بالضسبط ٌسسمح للممتحنسٌن بفستح األدراج وأخسذ ورلسة األسسبلة  -5

تحسان والشروع فً اإلجابة بعد كتابة أسسمابهم وأرلسام جلوسسهم وأسسم ورلسم مركسز االم

فً المكان المعد لذلن ، ولراءة التعلٌمات الهامة بتمعّن خاصة الفمرة األخٌسرة الخاصسة 

 بعدد وصفحات االمتحان المطبوعة .

ال ٌمرأ المرالب ورلة األسبلة للممتحنٌن وال ٌوضح أي جزء لممتحن وال ٌمسرأ إجاباتسه  -6

 إطاللاً.

نه مسن رؤٌسة جمٌسع ال -7 ممتحنسٌن وإذا أراد أن ٌجلسس على المرالب الولوف فً مكان ٌمّكِّ

 ٌكون فً مستوى أعلى من مستوى جلوس الممتحنٌن .

ال ٌبارح المرالب حجرة المرالبة إالّ لعذر طارئ وبعد إخطار كبٌر المرالبٌن ووصول  -8

 من ٌحل مكانه .

) االسم ورلم الجلوس واسم  علٌه أن ٌمر لٌتأكد من أن كل ممتحن لد مأل البٌانات -9

ورلم المركز ( فً المكان المحدد وأن ٌتأكد من شخصٌات الممتحنٌن وإذا شن 

 المرالب فً شخصٌة الممتحن علٌه تبلٌغ كبٌر المرالبٌن .
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غٌر مسموع للمرالب بالمراءة أو تعاطً المكٌفات أو شرب الشاي أو أّي عمل ٌشغله  -11

 عن مرالبة الممتحنٌن .

أالّ ٌسمح للممتحنٌن بالحدٌث أو تبادل األدوات أو وضع أوراق إجاباتهم  على المرالب -11

 بطرٌمة تسمح لغٌرهم بمراءتها .

فً حالة اكتشاف أّي نوع من أنواع الغش علٌه أخذ أٌة ورلة ٌستلمها الممتحن  -12

وتركه ٌستمر فً أداء امتحانه وكتابة تمرٌر لكبٌر المرالبٌن ومعه المستندات ، أما 

 حالة سوء سلون علٌه إخطار كبٌر المرالبٌن فوراً.إذا ظهرت 

ال ٌسمح ألّي ممتحن بالدخول لالمتحان بعد مضً نصف ساعة من بداٌة االمتحان ،  -13

وعلى المرالب أن ٌوجهه بممابلة كبٌر المرالبٌن . كما ال ٌسمح ألّي ممتحن 

 بالخروج لبل نصف زمن الورلة على األلل .

كان هنالن طارئ وأراد الممتحن الخروج من حجرة  فً الحاالت النادرة جداً إذا -14

 االمتحان فعلى المرالب إخطار كبٌر المرالبٌن التخاذ الالزم .

 ال ٌسمح للطالب بالخروج إالّ بعد اساتالم ورلة إجابته منه وهو جالس فً مكانه. -15

بعد خروج الممتحنٌن من حجرة االمتحان تجمع األوراق واستمارات الغٌاب وترتب  -16

تصاعدٌاً وتراجع مع لابمة الحضور وعلى المرالب أن ٌفتح جمٌع األدراج وٌتأكد 

 بأنها خالٌة تماماً .

 رابعاً : العماال : 

 ٌتم توزٌعهم على حجرات االمتحان بوالع عامل واحد لكل حجرتٌن .
 

 الواجاااااابات :

 حجرات وتنظٌفها .تنظٌم ال -1

 إبعاد كل من لٌست له صلة باالمتحان بعٌداً عن حجرات االمتحان . -2

 إحضار ماء الشرب للممتحنٌن . -3
 

 خامساً : التعلٌمات للممتحنٌن :
 

على كبٌر المرالبٌن عرض التعلٌمات اآلتٌة على الممتحنٌن لبل ولت كاٍف من بداٌة االمتحان والتأكد من 

لها : اطالعهم علٌها وتفهمهم  
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أجلس مكانن داخل حجرة االمتحان لبل خمس دلابك من زمن الورلة وابدأ بكتابة  -1

اسمن ورلم جلوسن واسم مركز االمتحان بالحبر السابل وغٌر مسموح بكتابة هذه 

 البٌنات بملم الرصاص .

إن كتابة تلن البٌنات فً غٌر المكان المخّصص لها على ورلة اإلجابة بحٌث تؤدي  -2

ٌتن أو مركزن سوف تتسبب فً حرمانن من نتٌجة تلن المادة وإذا إلى كشف شخص

 تكرر ذلن تحرم من النتٌجة كلها .

ال تتحدّث مع أّي شخص داخل االمتحان وإذا دعت الضرورة فأطلب التحدّث فً  -3

 هدوء مع المرالب .

 ألرأ بتمعّن وتفّهم كل التعلٌمات المكتوبة فً الصفحة األولى من ورلة األسبلة واعمل -4

 بما جاء فٌها .

 ال تستعمل اآلالت الحاسبة أو اإللكترونٌة فً اإلجابة عن أسبلة االمتحان . -5

 اشطب أّي عمل ال تود أن ٌصحح لن . -6

ال تنظر لورلة جارن ، وال تضع ورلة إجابتن بطرٌمة لد ٌستفٌد منها جارن وكل  -7

 فً وضع كهذا ٌعتبر فً حالة غش . طالب ٌضبط

بعد االنتهاء من االمتحان اجلس فً مكانن هادباً حتى تسلّم ورلة اإلجابة للمرالب  -8

 ٌداً بٌد أثناء مروره علٌن .

 ال تغادر حجرة االمتحان إالّ بعد أن ٌسمح لن المرالب بذلن . -9
 

 سادساً : تنبٌه :

االمتحان حتى وإن لم ٌكن لد  أّي كتاب أو مذكرة أو ورلة بحوزة ممتحن أثناء -1

 استفاد منها تعتبر ) غشاً ( .

إذا اتضح أثناء التصحٌح أن إجابات اثنٌن ) أو أكثر ( من الممتحنٌن متطابمة تماماً  -2

 تعامل أورالهم باعتبارها حالة غش جماعً .

ٌحرم الممتحن من نتٌجة المادة التً غش فٌها وتشطب النتٌجة كلها إذا غش فً  -3

 أكثر . مادتٌن أو

أٌة محاولة لإلزعاج وتعكٌر جو االمتحانات بعد إخالالً بالنظام وسلوكاً سٌباً ٌعالب  -4

 علٌه الممتحن بحرمانه من النتٌجة .

تشطب نتٌجة االمتحان لسوء السلون أٌضاً لمن ٌضّمن ورلة إجابته ما ٌتنافى مع  -5

بما فً  –سماً كتابةً أو ر –اآلداب العامة أو أي شا ال ٌتعلك بموضوع االمتحان 

 ذلن كتابة األدعٌة واآلٌات المرآنٌة .
 


