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Preface: 

The calendar is an important component of the educational process, it 

goes beyond the mere granting of degrees to students where the activities 

and elements of the calendar are used to measure the achievement of the 

targeted learning outcomes of programs and courses, and it helps to redesign 

the methods and strategies of teaching and learning based on feedback results 

and the activities and tasks of the calendar vary from college to college 

according to the nature of the programs it offers, so it must be carefully 

designed according to the specific needs of each program, subject to the 

principles, policies and general procedures governed by those processes. 

Politics: 

Jouf University ensures that student assessments are appropriate for 

targeted education outcomes and are effectively and fairly applied with 

independent verification of the level achieved. 

Policy implementation procedures: 

To verify the validity and efficiency of the evaluation process and the 

criteria for student achievement, the following are followed: 

First: Apply general principles and principles tocheck the efficiency of the 

student calendarprocess: 

● Each calendar tool contains a grading and correction chart, and 

verbal performance assessment arrays that can be made by 
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independent (peer) correctors and external evaluators of the 

academic program's student calendar process. 

● Link each calendar tool to a specific learning output of the course. 

● Adhere to clear procedures to review the correction of the answer 

sheet to verify the accuracy of the student's grade grade and prepare 

outstanding practices for achieving them, such as: 

🗷 Criteria for selecting the reviewer. 

🗷 Tasks specified for each reference. 

🗷 The mechanisms by which the works of the reviewer sit. 

🗷 Determine the responsibility of the rapporteur and reviewer in 

achieving accuracy and justice in both the correction and 

review processes. 

Second: Procedures to verify the validity and efficiency of the evaluation 

process and the standards of student achievement through: 

Internal and External Verification of grades and grades to ensure 

thatcorrectors apply evaluation criteria consistently, a shared understanding 

of the learning outcomes expected to be achieved by students, and fair and 

consistent results of the assessment process. 

✔ Internal verification methods: 

      The internal verification criteria for students are checked in one of the 

following ways: 
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1- Correction Review:  Check Marking patch is reviewed by a faculty 

member who is not teaching the course of the course from the same 

program for student duties and tests, and ensurethat all parts of the 

work have been awarded grades, and that the grades have been 

properly collected. 

2- Cross-Check Marking:   Exchange of test correction or sample 

assignments with another faculty member. 

3- Check the corrective accuracy of the patch on random sample Marking: 

🗷 The Academic Program's Test quality assurance and evaluation 

committee selects a random sample of at least 10% of courses for 

each semester of student responses, with emphasis on including 

(higher, low and low grades and failures). 

🗷 Students' names are hidden from the papers, photographed and then 

handed over to the reference member. 

🗷 Research, projects and oral tests are not corrected if more than one 

faculty member participates in it. 

External verification methods: 

The correction process for student duties and tests is reviewed by a 

faculty member from another external evaluator 

External Evaluator: The external resident system aims to ensure 

accurate and reliable standards and to rely on neutral external reference 



 

Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Al-Jouf University 

 
University Agency 
for Development 

and Quality  
Deanship of quality 

and academic 
accreditation 
 

Model policy @ Deanship of quality and academic accreditation     
The policy has been issued by Deanship of quality and academic accreditation 
Policy adoption date: - / / - E-corresponding - / - M  

points that enhance credibility and confidence in the evaluation criteria 

used by academic programs, and to provide a fair and equal assessment 

of students' performance by testing. 

Criteria for selecting an external resident: 

● External residents of each study program are determined by the 

College Board after taking the nominations of the relevant 

department. 

● The external resident shall be appointed by decision of the College 

Council in accordance with a set of procedures and standards, 

including: 

● The external resident must be working in an educational institution 

with the same specialization and level provided by the university. 

● The external resident must be of a scientific rank not less than the 

teachers of the courses in the program whose work is evaluated, 

and have sufficient experience in the field of teaching the specialty. 

● Have knowledge of higher education systems in Saudi Arabia. 

● Have experience in designing and implementingan important 

calendar, and have full knowledge of the expected criteria of 

students to obtain a degree. 
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● Be aware of current developments in the teaching and evaluation 

of programs and have the experience and competence associated 

with improving the student experience. 

● All contracting procedures and writing of the contract with the 

external resident are carried out through the University Agency for 

Educational Affairs. 

● A single external resident may be contracted for the evaluation 

process for a number of converged study programs. 

External resident functions and responsibilities: 

The work of the external resident begins from the fifth and sixth levels, and 

can start from the third and fourth levels when there are exit points for the 

program. 

The external resident is responsible for: 

1. Comment on the calendar practices of each decision, and to what 

extent have the calendar processes extended to the parts of the 

decision? The government's efforts to reduce the number of people 

who have been able to work in the country have been significantly 

increased. 

2. Comment on test plans, correction charts, and answer forms. 

3. Ensure that the correction criteria were sufficient by checking a sample 

of test papers for each course and a sample of its evaluation elements, 

and may not re-correct again, and the evaluation samples include the 

following: 

- A sample of the evaluations of failed students. 

- A sample of the work of middle-performing students. 

- A sample of those whose grades were significantly different from 

the correctors' grades. 

- Examples of student achievement files. 
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4 Comment on student achievement indicators, and compare this 

achievement with indicators in other corresponding educational 

institutions. 

5 Make recommendations on appropriate action when the course grades 

are clearly outside the normal pattern. 

Verification procedures by the external resident: 

1. External resident verification procedures include: 

2. The Testing and Evaluation Committee of the Academic Program at 

the end of each semester delivers a sample of the work of students 

(10% - 20%) Attached with question papers, model answer forms, test 

plans and grade distribution according to an official record. 

3. The external resident is provided with the program guide and course 

description, as well as the university's study and testing list. 

4. Thesesamples are sent by e-mail to the external resident. 

5. The external resident is given one month to give an opinion on these 

samples, fill out the external resident report form, and attach them to 

all the papers sent to him and return them in full. 

6. The external resident is granted an additional 15 days after the call if 

his response does not arrive within the pre-set period, and he or she 

can return the papers before that period expires once the preparation 

of his report has been completed. 

7. A meeting between the external resident and the testing and 

evaluation committee of the department can be held via 

videoconference. 

8. All reports from external residents are discussed within the 

department's testing and evaluation committee: the committee then 

briefs the faculty teaching staff who teach courses with short 

summaries including notes and amendments. 

9. All reports from external residents of all programs are presented to 

the competent college board, and the mechanisms and procedures 

for implementing those recommendations are presented by the 

programs, citing the reasons why not all or some of the 

recommendations have been implemented. 
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10. A report on the recommendations of the external resident and the 

mechanisms for their implementation will be submitted to His 

Excellency the University's Undersecretary for Educational Affairs 

within 15 days of the College Council meeting.  

11. A summary of the reports of external residents is presented to 

students (student advisory councils) so that they can contribute to the 

process of developing the quality of the programs. 
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم
 جامعة اجلوف

 

  للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 
 يعمادة اجلودة واالعتماد األكادمي

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 تم اصدار السياسة من قبل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 م -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

 بجامعة الجوف لطلبةتحصيل من معايير  سياسة التحقق

 تمهيد:

ً مهماً في العملية التعليمية فهو يتجاوز مجرد كونه منح درجات للطالب  يعد التقويم مكونا

لقياس مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة للبرامج والمقررات، حيث تستخدم أنشطة وعناصر التقويم 

كما إنها تساعد في إعادة تصميم طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم بناء على نتائج التغذية الراجعة 

لذلك يجب أن  تقدمها،وتختلف أنشطة ومهام التقويم من كلية إلى أخرى طبقاً لطبيعة البرامج التي 

 ً الخاصة لكل برنامج على أن تخضع تلك العمليات لمبادئ وسياسات  لالحتياجات تصمم بدقة وفقا

 تنظمها.وإجراءات عامة 

 السياسة:

 بفاعلية تطبيقها يتم و ،المستهدفة التعليم لنواتج مناسبة الطلبةتقييم  عملياتتضمن جامعة الجوف ان 

 تحقيقه. تم الذي المستوى من المستقل التحقق مع وعدالة

 تنفيذ السياسة:إجراءات 

 يتم إتباع االتي: وكفاءة عملية التقويم ومعايير إنجاز الطلبة صالحيةلتحقق من ل

 لتحقق من كفاءة عملية تقويم الطالب:تطبيق مبادئ وأسس عامة لأوالً: 

 كل أداة من أدوات التقويم على مخطط الدرجات والتصحيح ومصفوفات تقدير األداء  تحتوي

للمصححين المستقلين )النظراء( والمقيمين الخارجيين لعملية تقويم الطالب اللفظية التي يمكن 

 بالبرنامج األكاديمي.

 .ربط كل أداة تقويم مع ناتج تعلم محدد للمقرر 

  االلتزام بإجراءات واضحة لمراجعة تصحيح ورقة اإلجابة للتحقق من دقة تقدير درجة الطالب

 وإعداد الممارسات المتميزة لتحقيقها مثل:

 معايير اختيار القائم بعملية المراجعة.

 مراجع.المهام المحدد لكل 

 أعمال المراجع.األليات التي يتم بها توثيق 

تحديد مسؤولية القائم بتدريس المقرر والمراجع في تحقيق الدقة والعدالة في كل من عمليتي 

 التصحيح والمراجعة.

 خالل:معايير تحصيل الطالب من وعملية التقويم صالحية وكفاءة  منإجراءات التحقق  ثانياً:

( من الدرجات Internal and External Verificationالتحقق الداخلي والخارجي )

متسق، ووجود فهم مشترك لنواتج التعلم والتقديرات لضمان تطبيق المصححين لمعايير التقييم بشكل 

 عادلة وثابتة.المتوقع أن يحققها الطالب، وأن نتائج عملية التقييم 
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 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 
 يعمادة اجلودة واالعتماد األكادمي

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 الجودة واالعتماد األكاديميعمادة تم اصدار السياسة من قبل 

  م -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

 :طرق التحقق الداخلي 

 يتم التحقق الداخلي من معايير تحصيل الطالب بإحدى الطرق التالية:      

تتم مراجعة التصحيح بواسطة عضو هيئة تدريس   Check Marking :مراجعة التصحيح -1

كل  غير القائم بتدريس المقرر من البرنامج نفسه لواجبات واختبارات الطالب، والتأكد من أن

 أجزاء العمل قد تم منحها درجات، وان الدرجات قد تم تجميعها بشكل صحيح.

: تبادل تصحيح االختبارات أو عينة  Cross – Check Markingتبادل تصحيح االختبارات -2

 الواجبات مع عضو هيئة تدريس أخر . 

 :   Random Sample Markingعلى عينة عشوائية التحقق من دقة التصحيح  -3

o  لجنة ضمان جودة االختبارات والتقويم بالبرنامج األكاديمي باختيار عينة عشوائية ال تقوم

% من المقررات لكل فصل دراسي من إجابات الطالب مع التأكيد على أن تتضمن  10تقل عن 

 )الدرجات األكثر ارتفاعا وهبوطاً وحاالت الرسوب(.

o  تسليمها للعضو المراجع.يتم إخفاء أسماء الطالب من األوراق وتصويرها ومن ثم 

o  ال يتم إعادة تصحيح البحوث والمشاريع واالختبارات الشفوية إذا اشترك في إجرائها أكثر من

 عضو هيئة تدريس.

  الخارجي:طرق التحقق 

تتم مراجعة عملية التصحيح لواجبات واختبارات الطالب بواسطة عضو هيئة تدريس 

  External Evaluatorمن مؤسسة أخرى 

: يهدف نظام المقيم الخارجي إلى ضمان توفر External Evaluator الخارجي المقيم

محايدة تعزز المصداقية والثقة إلى نقاط مرجعية خارجية  واالرتكازمعايير دقيقة وموثوقة 

بمعايير التقييم المستخدمة بالبرامج األكاديمية، وتوفير تقييم عادل ومتساو ألداء الطالب 

صر مسؤوليات المقيم الخارجي فقط على إجراء التقييم على االختبار النهائي باالختبارات. وال تقت

 للطالب، وإنما تمتد لعينات من التقويم المستمر.

 معايير اختيار المقيم الخارجي: 

يتم تحديد المقيمين الخارجيين لكل برنامج دراسي بواسطة مجلس الكلية بعد أخذ ترشيحات 

 القسم المختص.

 مجلس الكلية طبقاً لمجموعة من اإلجراءات والمعايير منها:ارجي بقرار من يعين المقيم الخ

ضرورة ان يكون المقيم الخارجي يعمل في مؤسسة تعليمية بالتخصص نفسه والمستوى الذي  -

 تقدمه الجامعة.

أن يكون المقيم الخارجي برتبة علمية ال تقل عن القائمين على تدريس المقررات بالبرنامج الذي  -

 تقييم أعمالهم، وأن يتمتع بخبرة كافية في مجال تدريس التخصص.يجرى 

 أن يكون لديه المعرفة بنظم التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. -
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 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 
 يعمادة اجلودة واالعتماد األكادمي

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 الجودة واالعتماد األكاديميعمادة تم اصدار السياسة من قبل 

  م -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

هام التقويم، ولديه المعرفة الكاملة بالمعايير المتوقع إنجازها ان يكون لديه خبرة بتصميم وتنفيذ م -

 من الطالب للحصول على الدرجة.

ن على دراية بالتطورات الحالية في تدريس وتقييم البرامج ولديه الخبرة والكفاءة أن يكو -

 المرتبطة بتحسين خبرة الطالب.

جميع إجراءات التعاقد وكتابة العقد مع المقيم الخارجي تتم عن طريق وكالة الجامعة للشؤون 

 التعليمية.

 المتقاربة.البرامج الدراسية يجوز التعاقد مع مقيم خارجي واحد لعملية التقويم لعدد من 

 مهام المقيم الخارجي ومسؤولياته: 

يبدأ عمل المقيم الخارجي ابتداء من المستويين الخامس والسادس، ويمكن أن يبدأ عمله من 

 المستويين الثالث والرابع عند وجود نقاط خروج للبرنامج.

 يكون المقيم الخارجي مسؤوالً عن:

القيام بالتعليق على ممارسات التقويم بكل مقرر، وإلى أي مدى امتدت عمليات التقويم لتشمل  .1

 تلك العمليات من تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.وهل مكنت  المقرر؟أجزاء 

 القيام بالتعليق على مخططات االختبارات ومخططات التصحيح ونماذج اإلجابة. .2

لكل مقرر  االختباراتمن أوراق كافية بالتدقيق في عينة  التأكد من أن معايير التصحيح كانت .3

تقييمه، وال يجوز له إعادة التصحيح مرة أخرى، وتشمل عينات التقييم وعينة من عناصر 

 ما يأتي:

 عينة من تقييمات الطالب الراسبين. -

 عينة من أعمال الطالب متوسطي األداء. -

 ملحوظ.عينة ممن اختلف تقدير المصححين لدرجاتهم بشكل  -

 نماذج من ملفات إنجاز الطالب. -

التعليق على مؤشرات تحصيل الطالب، ومقارنة هذا التحصيل مع مؤشرات في مؤسسات  4

 تعليمية مناظرة أخرى.

إعطاء التوصيات حول اإلجراء المناسب عندما تكون درجات المقرر خارج النمط الطبيعي  5

 بصورة واضحة.

 ي:إجراءات التحقق من قبل المقيم الخارج 

 يأتي:تشمل إجراءات التحقق من قبل المقيم الخارجي ما  .1

بتسليم عينة  دراسيكل فصل والتقويم بالبرنامج األكاديمي نهاية  االختباراتتقوم لجنة  .2

%( مرفقة مع أوراق األسئلة ونماذج اإلجابات النموذجية  20 -%  10من أعمال الطلبة )

 ومخططات االختبارات وتوزيع الدرجات وذلك بموجب محضر رسمي.

يتم تزويد المقيم الخارجي بدليل البرنامج وتوصيف المقررات، باإلضافة إلى الئحة الدراسة  .3

 واالختبارات بالجامعة.

 الخارجي.بواسطة البريد اإللكتروني على المقيم  عيناتم إرسال تلك اليت .4
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 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 
 يعمادة اجلودة واالعتماد األكادمي

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 الجودة واالعتماد األكاديميعمادة تم اصدار السياسة من قبل 

  م -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

الخارجي شهراً إلبداء الرأي حول تلك العينات، وتعبئة نموذج تقرير المقيم يمنح المقيم  .5

الخارجي، ونموذج فص المقيم الخارجي، وإرفاقهما مع كل األوراق التي أرسلت له 

 وإعادتها كاملة.

خمسة عشر يوماً إضافياً بعد االتصال في حالة عدم وصول رده في يمنح المقيم الخارجي  .6

المدة المحددة مسبقاً، ويمكنه إعادة األوراق قبل انتهاء تلك المدة متى تم االنتهاء من 

 إعداد تقريره.

يمكن عقد لقاء بين المقيم الخارجي ولجنة االختبارات والتقويم بالقسم عبر  .7

 الفيديوكنفرانس.

والتقويم  االختباراتة التقارير الواردة من المقيمين الخارجيين داخل لجنة يتم مناقشة كاف .8

أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقررات  باطالعثم تقوم اللجنة  بالقسم:

 والتعديالت.بملخصات قصيرة تتضمن المالحظات 

يتم عرض كافة التقارير الواردة من المقيمين الخارجيين لكل البرامج على مجلس الكلية  .9

المختص، كما يتم عرض أليات وإجراءات تنفيذ تلك التوصيات من قبل البرامج، مع ذكر 

 بعضها.أسباب عدم تنفيذ جميع التوصيات أو 

دة وكيل الجامعة للشؤون يتم رفع تقرير بتوصيات المقيم الخارجي وأليات تنفيذها إلى سعا .10

 التعليمية خالل خمسة عشر يوماً من انعقاد مجلس الكلية 

مختصر لتقارير المقيمين الخارجيين على الطالب )المجالس االستشارية يتم عرض  .11

 البرامج.الطالبية( وذلك حتى يتسنى لهم اإلسهام في عملية تطوير جودة 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم
 جامعة اجلوف

 

 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 
 يعمادة اجلودة واالعتماد األكادمي

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 الجودة واالعتماد األكاديميعمادة تم اصدار السياسة من قبل 

  م -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

 نموذج البيانات الوصفية 

 بجامعة الجوف لطلبةتحصيل من معايير  سياسة التحقق :عنوان السياسة

 VPDQ-03              -          03 - و ج ت ج  :كود السياسة

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي :منشئ )ُمعد( السياسة

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة  :الجهة المرجعية للسياسة

 الكليات -وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  :السياسة الجهات المعنية بتنفيذ

 V1 :رقم اإلصدار للسياسة

الموعد المقترح القادم لمراجعة 

 :السياسة
 (م 1/5/2021)

 الطلبة (أعضاء هيئة التدريس،  -الكليات ) :المعنين بالسياسة

 :الكلمات الدالة
 -  معايير تحصيل الطالب -جامعة الجوف – تقويم الطالب)

 ( التحقق الخارجي –التحقق الداخلي 
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