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  البالط تقویماالختبارات وسیاسة 
 متهید:

الئحة  امنھو ،البالط تقویم عملیة تنظم تعلیمیةلوائح  بالمملكة العربیة السعودیة أعدت وزارة التعلیم       
من  ، وحیث إنواالختبارات میالتعل ویملتنظیم تق المواد العامةتضمنت عدداً من التي و ،واالختباراتلدراسة ا

فقد أعدت جامعة الجوف سیاستھا لتضع إجراءاتھا التنفیذیة؛  الالئحةأن تنطلق من تلك  صالحیات الجامعات
 كفاءة التعلیم وتحسین نواتج التعلم. مستوىلترفع من  ؛وإجراءاتھا في تقویم الطالب

 
 السیاسة:
الجوف فیما یتعلق بتنظیم قواعد تقویم تحصیل الطالب بما ورد في الئحة الدراسة تلتزم جامعة  

والجامعات ولوائحھ، والئحة الدراسة  ،واالختبارات للمرحلة الجامعیة في نظام مجلس التعلیم العالي
 واالختبارات للمرحلة الجامعیة والقواعد التنفیذیة لجامعة الجوف. 

ي خطة التقویم فبتوثیق أعضاء ھیئة التدریس القائمین على تدریس المقررات لزم جامعة الجوف ت   
والتأكد من اتساق طرق التقویم واستراتیجیات التدریس ونواتج التعلم المستھدفة  ،الدراسيتوصیف المقرر 

 من المقرر.
ح فیة منبطرق وأدوات التقویم لكل مقرر، وكی مسبقاً،تعریف الطلبة وإعالمھم  تضمن جامعة الجوف 

اء في أول لق الدرجات والتصحیح في األعمال الفصلیة واالختبارات النھائیة، وذلك خالل خطة المقرر
 .لعضو ھیئة التدریس مع الطلبة

 ھي ذات اللغة التي استخدمت في التدریس.اللغة المستخدمة في عملیة التقویم تضمن جامعة الجوف أن  
على تقویم مستمر باإلضافة إلى االختبارات النھائیة دراسي یحتوي كل مقرر بأن جامعة الجوف  تلتزم 

 على النحو التالي:
یحدد مجلس الكلیة التي یتبعھا المقرر الدراسي بناء على اقتراح مجلس القسم درجة لألعمال الفصلیة  .١

 من الدرجة النھائیة للمقرر الدراسي. % ٣٠ال تقل عن 
 :لتالیتینطریقتین اتحسب درجة األعمال الفصلیة للمقرر بإحدى ال .٢

o  االختبارات الشفھیة أو العملیة أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منھا جمیعاً أو
 من بعضھا واختبار تحریري واحد على األقل.

o   .اختبارین تحریرین على األقل 
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رجات لدا شفویة، وتحددیمكن أن یتضمن االختبار النھائي في أي مقرر دراسي اختبارات عملیة أو  .٣
 اء على توصیة مجلس القسم، واعتماد مجلس الكلیة.نبتخصص لھا من درجات االختبار النھائي التي 

ائم على توصیة عضو ھیئة التدریس الق یجوز لمجلس القسم الذى یتولى تدریس المقرر الدراسي بناء   .٤
السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ویرصد  ،بتدریس المقرر

وال یحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي   ،( IC)للطالب في سجلھ األكادیمي تقدیر غیر مكتمل 
 وإذا مضى فصل دراسي، بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر إال التقدیر الذى یحصل علیھ الطالب

   F)تقدیر راسب )بفیستبدل  ،( في سجل الطالب لعدم استكمالھ  IC)  یر غیر مكتمل ولم یتغیر تقد
 ویحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي .

 لبحتةا والمقررات ذات الصبغة العملیةوالدورات السریریة األبحاث الندوات ویجوز استثناء مقررات  .٥
بناء على توصیة  ،( أو بعضھا ، وذلك بقرار من مجلس الكلیة ٣،  ٢،  ١الفقرات ) من أو المیدانیة 
 تلك الطالب في تقویمطرق ، ویحدد مجلس الكلیة الذى یتولى تدریس المقرر الدراسيمجلس القسم 

 المقررات الدراسیة .
 ،IP))إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فیرصد للطالب تقدیر مستمر  .٦

 وإذا لم یستكمل المقرر في علیھ،بعد انتھاء الطالب من دراسة المقرر یمنح التقدیر الذى حصل و
  (ICالوقت المحدد فیجوز لمجلس القسم الذى یتولى تدریسھ الموافقة على رصد تقدیر غیر مكتمل  

 ( في سجل الطالب . 
مثل الدرجة النھائیة مجموع درجات األعمال الفصلیة مضافا  إلیھا درجة االختبار النھائي لكل مقرر ت 

 الدرجة من مائة درجة.وتحسب 
أو یتم استخدام صور االختبارات  ،توحید اختبارات األعمال الفصلیة والنھائیةتضمن جامعة الجوف  

 كادیمي.في نفس البرنامج األ س المقرر الدراسيالمتكافئة بین فروع الجامعة المختلفة التي تدرس نف
    Assessment for Learningكوسیلة للتعلم یتوفر في جامعة الجوف إجراءات تدعم طرق التقویم  

ولیس فقط لتحدید مستوى الطالب في تحقیق نواتج التعلم المستھدفة مثل )ملف إنجاز الطالب في كل 
 لطلبة(.لالتقدیر اللفظیة لألسئلة المقالیة والمعلنة مسبقاً استخدام مصفوفات مقاییس ساللم  –مقرر 

 ختلفة مثلبأسالیبھ المكالتقویم البدیل  ،االتجاھات الحدیثة في مجال التقویم یتوفر لدى جامعة الجوف 
المالحظة  التقویم القائم على – تقویم األقران –التقویم الذاتي  –التقویم اإللكتروني  -ملفات اإلنجاز )
( مما یحقق التعلم الفعال ویساعد على تقویم األداء بخرائط المفاھیم –بالمقابالت تقویم األداء  –

 :یليعلى ما تحقیق نواتج التعلم المستھدفة، مع التأكید 
o  تقدیم طرق التقویم الحدیثة والمبتكرة للطلبة بطریقة متسلسلة، وذلك لتھیئتھم وإعدادھم لتلك الطرق

 غیر التقلیدیة.
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o .التأكد من أن تلك الطرق قد أثبتت فاعلیتھا ومناسبتھا لنواتج التعلم المستھدفة وطرق التدریس المتبعة 
 لى ماعالعدید من أدوات التقویم والتي تشتمل بتطبیق أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الجوف  یلتزم 

 :یلي
o  وتشمل:االختبارات 

o :االختبارات التحریریة 
 -٢ .أسئلة اإلكمال، وتعریف المصطلحات واألسئلة المقالیة االستجابة مثل:أسئلة إنتاج   -١

وإعادة  ةاالختیار من متعدد والصواب والخطأ والمزاوج :أسئلة اختیار االستجابة مثل
 الترتیب. 

o .االختبارات العملیة 
o  الشفویة.االختبارات 

o :الواجبات وتشمل 
o  الواجبات القائمة على البحوث،  ،المشكالتحل  التمارین،حل  والخطط،كتابة التقاریر

 الواجبات العملیة.
o .التقویم القائم على المالحظة، وتسجیل الممارسة العملیة 
o .تقویم األداء وتقویم طرق العرض 
o .التغذیة الراجعة ألعمال الطلبة 
o .تقویم البحوث والمشاریع 

 قررات العملیة والسریریة مثلطرق مناسبة لتقویم الجانب العملي في الم یتوفر في جامعة الجوف 
   Objective Structured Practical Examination )االختبار العملي القائم على األھداف

OSPE) )  االختبار السریري القائم على األھدافو Objective Structured Clinical 
Examination OSCE) . ) 

اختبارات على أشكال عدیدة لألسئلة وفقاً لطبیعة كل مقرر مثل )أسئلة یتوفر في جامعة الجوف  
   (.األسئلة قصیرة اإلجابة –األسئلة المقالیة  –أسئلة المزاوجة  –االختیار من متعدد 

( من عدد أسئلة % ٣٠المفردات االختباریة التي یعاد استخدامھا من العام السابق عن )ال تتجاوز  
 .ةاالختبار الحالي، شریطة تحلیلھا إحصائیاً، والتأكد من خصائصھا السیكومتری

لمعرفي المستوى ا –تتناسب عدد أسئلة االختیار من متعدد في االختبار التحریري مع )زمن االختبار  
 . الدرجة النھائیة للمقرر( من % ٦٠بحیث ال تزید عن ) (درجة صعوبة األسئلة –المراد قیاسھ 

طط ببناء مخ –بالتعاون مع باقي األعضاء المشاركین في تدریس المقرر  –یلتزم منسق المقرر  
االختبار النھائي )جدول مواصفات  ومخطط  Course Blueprintالمقرر  االختبار على مستوى
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وزانھا والموضوعات المرتبطة أ، والذى یحتوى على نواتج التعلم و  Exam Blueprintاالختبار( 
 التقویم التي وضعت لقیاسھا . وأدواتوأوزانھا  ،بھا

ال  لذيا االختبار،خر طبقاً لمواصفات وخصائص جدول مواصفات آل اختباریتم تغییر األسئلة من  
 للطلبة.یسھ یتم تدر الذيیتغیر ما لم یتغیر محتوى وتوصیف المقرر 

 ،بحیث یراجع كل عنصر من عناصر تقویم المقرر التقویم،مراجعة عملیة تضمن جامعة الجوف  
بواسطة لجنة ضمان جودة عملیة التقویم بالبرنامج على أن تشمل ع بھا تقریر لألقسام األكادیمیة فویر

 ما یأتي:
o  التعلم المستھدفة للمقرر.التأكد من اتساق طرق التقویم مع استراتیجیات التدریس ونواتج 
o .التأكد من تناسب الزمن المخصص لعملیة التقویم مع مستوى المقرر وعدد ساعاتھ المعتمدة 
o  لم التقدیر مصفوفات سال –ساللم التقدیر  –التأكد من وجود معاییر واضحة للتصحیح مثل قوائم التحقق

 اللفظي.
o باریة وذلك للتأكد من صدقھا وثباتھا.مراجعة تحلیل الخصائص السیكومتیربة للمفردات االخت 
o  ً للتأكد من أن نواتج التعلم المستھدفة للمقرر تناسب الطلبة، ویتم توثیق  ؛مراجعة خطة التقویم سنویا

 .ذلك في ملف المقرر وتقریره
o  حة لكل إعداد مقاییس تقدیر أداء لفظیة واض التعلم، ویتمیعتمد منح التقدیر للطلبة على تحقیقھم لنواتج

 قدیر، والتي توضح للطالب وعضو ھیئة التدریس أسباب إعطاء التقدیر بناء على الدلیل.ت
o المعاییر أو المستویات المطلوبة لكل تقدیر، وكیفیة استخدام معاییر التقدیر، وإمكانیة للطلبة یتم التوضیح 

 تحقیقھ.
o  ة وصادقة ویمكن االعتماد لیات مناسبآالتأكد من سالمة وكفاءة عملیة التقویم المستخدمة، واستخدام

مقارنة بالنقاط المرجعیة ذات الصلة سواء على علیھا للتحقق من مستویات )معاییر( تحصیل الطلبة 
 المستوى الداخلي أو الخارجي.

 

 إجراءات تنفیذ السیاسة:

 إجراءات ما قبل االختبارات:

 :وتشمل تلك اإلجراءات  التالي
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 واالختبارات.الجدول الزمني ألعمال التقویم  -١
والمواعید النھائیة لالختبارات یؤخذ في االعتبار البناء  عند إعداد الجدول الزمني لمھام وأنشطة التقویم 

 األكادیمي للفصل الدراسي، والذي یشمل على أعمال وأنشطة تقویم كل المقررات األخرى.
یتم توحید الجھود باألقسام األكادیمیة لعمل جدول زمني متتابع ألعمال التقویم یشمل: المواعید النھائیة  

 مواعید األعمال الفصلیة واالختبارات النھائیة. –لتسلیم الواجبات والتكلیفات 
 یتم إبالغ الطلبة في بدایة دراسة المقرر بما یلي: 

o .نواتج تعلم المقرر المستھدفة 
o ت التقویم وأنواعھعدد مرا. 
o .المواعید النھائیة لتسلیم الواجبات 
o .الحد األدنى للدرجات 
o .توزیع الدرجات لكل تكلیف بتقویم المقرر 
o جراءاتھا.إقواعد االستثناءات و 
o .حقوق الطلبة أثناء االختبارات وواجباتھم 
o .مواعید االختبارات الفصلیة والنھائیة وأماكنھا 
o ( وشروطھا.ن إفرص إعادة االختبار )وجدت 
o .مواعید إعالن النتائج 

 
 .تحدید مواعید االختبارات النھائیة  -٢

 النھائیة في جدول التقویم األكادیمي للجامعة. تیتم اإلعالن عن مواعید االختبارا 
 أسابیع من الفصل الدراسي. ةخر أسبوعین أو ثالثآتمتد فترة االختبارات لتشمل  
 قبل فترة االختبارات النھائیة لالختبارات العملیة والسریریة والشفویة. الذي یخصص األسبوع 

 .الجدول الزمني لالختبارات النھائیة -٣
لى ع تم إبالغ الطلبة بالجدول الزمنى لالختبارات قبل نھایة األسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسيی 

 األقل.
واحد، استنادا للمادة السادسة والثالثون من الئحة ال یجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررین في یوم  

 الدراسة واالختبارات بالجامعة، ویجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
المختص بمراجعة الطلبة المسجلین للمقررات من مستویات مختلفة، للتأكد من عدم وجود یقوم القسم  

 ختبارات. أكثر من اختبارین نھائیین لھم في یوم واحد في جدول اال
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بطلب لتقدم ا لھ فإنھ یحق ،في حاالت االستثناء القصوى لوجود أكثر من اختبارین للطالب في الیوم الواحد 
( ICیحدد الحقاً، ویرصد لھ في مقرر ھذا االختبار رمز )خر آفي موعد  االختبارین ھذینتأجیل أحد 
 شریطة أن یوافق القسم المعني على إعادة جدولة ھذا االختبار. ،غیر مكتمل

مدة االختبار التحریري النھائي على أال تقل  –بناء على توصیة القسم المختص  –یحدد مجلس الكلیة  
عن ساعة وال تزید عن ثالث ساعات، على أن تكون عدد ساعات االختبار تتناسب مع عدد الساعات 

 استناداً للمادة األربعین من الئحة الدراسة واالختبارات.  المعتمدة للمقرر، وذلك
 

 شروط تصمیم االختبار الجید: -٤
 والموضوعیة. والشفافیة یراعي عند تصمیم االختبار أن یتصف بالصدق والثبات 
، ویعزز صدق االختبار اتساق االختبار ما أعد لقیاسھ من أھدافأن یقیس  (Validity)صدق االختبار  

ً النسبیة لألھداف والوحدات مع عدد أسئلاألوزان  . ویعد جدول مواصفات ألھمیة األھداف ة االختبار طبقا
 االختبار ھو الضمان لصدق االختبار ویعمل على:

عدم تكرار العدید من التكلیفات واالختبارات على المحتوى نفسھ أو ناتج التعلم  �
 .)المھارة(

 المقرر بصورة واضحة وجلیة. تزوید القائمین على عملیة التقویم بمكونات �
 و المحتوى نفسھ.أزیادة معدل التكافؤ بین اختبارین یقیسان األھداف نفسھا  �

على العینة نفسھا وفي ذات یعني الحصول على النتائج نفسھا إذا ما تكرر االختبار  ( Reliability)الثبات  
وبالرغم من أن قیاس معامل ثبات أو تدریب بین فترات االختبارین. ، بشرط عدم حدوث تعلم الظروف

 ،االختبار ال یمكن الحصول علیھ إال بعد تطبیقھ سواء باستخدام االختبار نفسھ على العینة نفسھا بذات الظروف
توجد بعض الخصائص التي تزید من إال إنھ  أخرى،أو باستخدام صور االختبارات المتكافئة أو أیة طریقة 

 ومنھا: تطبیقھ،یاسھ بعد إذا ما تم قمعدل ثبات االختبار 
 موضوعیة األسئلة. �
 دقة صیاغتھا. �
 موضوعیة التصحیح. �
 تباین وتدرج األسئلة في الصعوبة. �
 عدد مفردات االختبار. �

كما  .ھم أثناء االختبار وكیفیة تقیمھموھى أن یعرف الطلبة مسبقاً المتوقع من( Transparencyالشفافیة )  
یدة بصورة ج مم احتوائھ على أي مفاجئات للطلبة الذین تم إعدادھیقصد بھا وضوح تعلیمات االختبار وعد

 في فھم محتوى المقرر الدراسي.
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     عمادة الجودة واالعتماد األكادیمي نموذج سیاسة @
 وكالة الجامعة للشؤون التعلیمیةتم اصدار السیاسة من قبل 

 م -/  -/  -ھـ الموافق  -/  -/  -تاریخ اعتماد السیاسة: 
 

 ویقصد بھ اتفاق مصححین أو أكثر على تقدیر إجابة الطالب نفسھ. ( Objectivity)موضوعیة االختبار  
 

 .خطوات بناء االختبار -٥
 تحدید الھدف العام من االختبار. 
 .المستھدفة المراد قیاسھاتحدید نواتج التعلم  
 .تحلیل المحتوي )مفاھیم، مصطلحات، حقائق، ...............( 
 بناء جدول مواصفات االختبار أو مخطط االختبار استناداً إلى مستویات نواتج التعلم. 
 اختیار األسئلة المقابلة لنواتج التعلم وصیاغتھا صیاغة صحیحة. 
 إعداد االختبار للتطبیق من خالل: 

o .تحدید زمن اإلجابة عن كل سؤال 
o .إعداد ساللم التقدیر اللفظیة لألسئلة المقالیة 
o .التأكد من االلتزام بتنفیذ قواعد بناء األسئلة الموضوعیة 
o .التأكد من االلتزام بتنفیذ قواعد صیاغة األسئلة المقالیة 
o  االختبارصیاغة تعلیمات. 

 :یشمل ما یلي والذية والخاصة بمراجعتھا التأكد من مطابقة ورقة االختبار للبنود التالی 
 :صفحات االختبار 

  :الدقة -١
o  زمن االختبار  –اسم الكلیة والقسم  –الجامعة وشعار  )اسمیجب أن تكون كل المعلومات واضحة

 .اسم ورقم الطالب( –اسم منسق المقرر  –تاریخ االختبار  –اسم ورمز المقرر  –
o  المقرر وتوقیعھ، واسم رئیس القسم وتوقیعھ(تذییل الورقة األخیرة باسم منسق. 

 
 :عدد األسئلة -٢

یكون عدد األسئلة المدون ضمن تعلیمات االختبار، وكذلك عدد األسئلة في دفاتر إجابات أسئلة یجب أن 
 ومتسلسالً مع العدد الفعلي لألسئلة في ورقة اإلجابة.االختیار من متعدد كامالً 

 التصمیم: -٣          

o یجب أن یكون الخط مقروءاً ومتسقاً في كل ورقة االختبار.: الخط 
o ترقیم األسئلة وصفحات االختبار: 

 یتم ترقیم كل األسئلة ترقیماً صحیحاً ومتسقاً ومتسلسالً وكامالً. �
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یتم ترقیم صفحات األسئلة في حالة زیادتھا عن صفحة واحدة، على أن یضمن ذلك  �
 ضمن تعلیمات االختبار.

o  :ة األسئلة بحیث تكون ورق الفقرات،یجب أن تكون ھناك مسافة كافیة بین األسئلة أو المسافة بین السطور
 واضحة.

o  :رقة األسئلة واضحة وسھلة القراءة.یجب أن تكون وسھولة القراءة 

 وكتابة العنصر: المحتوي -٤

o المراجعة.یتم إرفاق جدول المواصفات مع االختبار للجان دول مواصفات االختبار: ج 
o تكون تعلیمات االختبار واضحة للطالب ومتسقة مع بعضھا.لتعلیمات: ا 
o الصیاغة والقواعد اللغویة: 

تصاغ كل التعلیمات بصورة واضحة وخالیة من األخطاء اإلمالئیة والنحویة  �
 والمطبعیة.

ال یحتوي االختبار على سؤالین تساعد صیاغة أحدھما على حل أو تخمین اإلجابة  �
 ؤال األخر.على الس

o ال یكون ھناك أسئلة مكررة بورقة االختبار.: تكرار األسئلة 
o ز ویجب أن ترقم وترمتكون واضحة واألرقام والكلمات التي بداخلھا مقروءة : األشكال والرسوم البیانیة

 .بشكل مناسب

 :صیاغة األسئلة -٥

 ي في صیاغتھا:الختیار من متعدد یتم مراعاة اآلتأسئلة ا -أ

o  للبدائل(اإلجابة عنھ دون النظر  )یمكنصیاغة السؤال بشكل واضح ومعبر. 
o  ارات ھإلى الم باإلضافة تقویم( –تركیب  –تحلیل  -العمل على أن تقیس األسئلة مستویات تفكیر علیا

 المعرفیة.
o .تجنب استخدام صیاغة النفي في السؤال 
o  خطئھا.یحتوي السؤال على فكرة مسلم بصحتھا أو مجمع على 
o .یحتوي السؤال على فكرة مسلم بصحتھا أو مجمع على خطئھا 
o .عدم نقل الجملة كما في الكتاب بل یتم إعادة صیاغتھا من جدید 
o .تساوي عدد البدائل في كل األسئلة وترقیمھا بطریقة صحیحة 
o حیحة.لصالتأكد من أن جمیع البدائل متشابھة في الطول أو القصر حتى ال توحي للطلبة باإلجابات ا 
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o إشارة تساعد الطالب في التعرف على اإلجابة الصحیحة. ةعدم إعطاء أی 
o .التأكد من أن یكون للسؤال إجابة واحدة صحیحة فقط 
o .االبتعاد عن وضع بدائل یكون الخطأ فیھا معروفاً وبدیھیا 
o .التأكد من أن البدائل منطقیة ومعقولة ولھا عالقة بالسؤال المطروح 
o دائماً(. –بداً أالشاملة ) ال تستخدم الكلمات 
o  التأكد من إنھ ال توجد عبارات واضحة تقود إلى اإلجابة أو وجود خیارات غیر عملیة مثل )كل ما

 ما عدا(. –جمیع ما سبق خطأ  –كًال من أ و ب  –سبق صحیح 
 األسئلة المقالیة یتم مراعاة االتي في صیاغتھا: -ب 
o  األسئلة تكون ذات إجابات محددة وتحتوي على نقاط فرعیة یتم تقییم الطلبة من خاللھا )یرفق نموذج

 مصفوفة تقدیر األداء اللفظي(. –اإلجابات النموذجیة 
o .مناسبة األسئلة للزمن المحدد 
o .تتناسب الدرجة المخصصة لكل سؤال تبعاً ألھمیتھ كما ورد في جدول المواصفات 
o تركیب( باإلضافة إلى المھارات المعرفیة –تقویم  –ھارات التفكیر العلیا )تحلیل تقیس األسئلة م. 

 
 مراجعة جدول مواصفات وورقة أسئلة االختبار -٦

یتم إعداد وصیاغة أسئلة االختبار من قبل عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر، وفى حالة وجود  
المقرر بالتنسیق بینھم إلعداد أسئلة االختبار طبقاً لجدول أكثر من عضو ھیئة تدریس للمقرر یقوم منسق 

 مواصفات االختبار.
ھ حتى وإن اشترك في تدریس –بما فیھا اختبارات األعمال الفصلیة  –یتم إعداد اختبار موحد لكل مقرر   

 أكثر من عضو ھیئة تدریس.
 النھائیة.بارات األعمال الفصلیة ویتم إعداد نسختین على األقل مختلفتي الترتیب أو نسخ متكافئة من اخت 
یقوم عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر او منسق المقرر بمراجعة عناصر االختبار النھائي طبقاً  

  االختبار، ویتأكد فعلیاً من تطبیق خصائص ومفردات جدول مواصفات االختبار.لجدول مواصفات 
او منسق المقرر بمراجعة أسئلة االختبار، طبقاً لنموذج یقوم عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر  

 قائمة التحقق لورقة االختبار.
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 مین أوراق االختبارات وضمان السریة:أت -٧
 وتأمینإعداد االختبارات  عن مسؤولونحكمھم جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة / القسم، ومن في  

 لضمان سریة االختبارات. والتصحیح؛المراقبة عن ، وكذلك الطالبأوراق األسئلة ودفاتر إجابات 
 یتم تأمین أوراق االختبارات، والتي تشمل األسئلة ودفاتر اإلجابة بصورة دائمة. 
 یتم طباعة ونسخ أوراق االختبارات بعدد الطالب الذین سیتقدمون لالختبار. 
 ،الطالب وتأدیتھ من قبلئھ في الحاالت غیر العادیة التي یخترق أو یسرب فیھا االختبار قبل تاریخ إجرا 

یقوم عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر أو لجنة مكلفة من رئیس القسم المختص بإعداد اختبار 
  خر یحدده مجلس الكلیة المختص، ویتم التحقیق في ذلك لمعرفة األسباب. آأو تأجیل االختبار لموعد بدیل 

 
  والتكلیفاترصد حاالت تأخر الطالب في تسلیم الواجبات  -٨

نظام للجزاء في حالة تأخر الطالب عن تسلیم واجباتھم وتكلیفاتھم في الموعد المحدد طبقاً لجدول یتم تطبیق  
المھام والتكلیفات بتوصیف المقرر )مع مراعاة األعذار المقبولة، وحاالت الطالب ذوي االحتیاجات 

 الخاصة(.
كنظام للجزاء في حالة تأخر الطالب عن تقدیم واجباتھم لیات تطبیق الخصم من الدرجات آیترك للكلیات  

 وتكلیفاتھم في الموعد المحدد لھا طبقاً لطبیعة كل كلیة.
نشر ھذه التعلیمات بدلیل البرنامج  یتمكما  الدرجات،من  بالخصمیتم إبالغ الطالب بالتعلیمات الخاصة  

  كتروني./ القسم وكذلك نظام التعلم اإلل والموقع اإللكتروني للكلیة
 

 حاالت فقدان تكلیفات وواجبات واختبارات الطالب -٩
في حالة فقدان عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر ألحد الواجبات أو التكلیفات التي قام الطالب  

یس القسم یتم إخطار رئحیث بتسلیمھا، یتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة طبقاً لطبیعة كل حالة. 
 وطریقة عالجھا.بالمشكلة 

یتضمن اإلجراء المتخذ إتاحة حریة االختیار للطالب بین إعادة تسلیم ما فقد من مھام التقویم أو منحھ  
 متوسط الدرجات )فیما عدا حاالت فقد اختبار الطالب التي یمنح فیھا الطالب الدرجة النھائیة(.

 یتم إبالع الطالب بالمشكلة واإلجراء الذي تم اتخاذه. 
أیام  ١٠عدم قبول الطالب بنتیجة ھذا اإلجراء، یتقدم الطالب بطلب التماس لعمید الكلیة خالل  في حالة 

 من إبالغھ بالقرار.
 تتم إجراءات المراجعة وفقاً إلجراءات التظلم بالجامعة. 
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     الراجعة لألعمال الفصلیة:التغذیة  -١٠
 ألداء.یات تحسین اآلتغذیة راجعة فوریة للطالب حول أدائھم ونتائج تقییمھم وتكون مصحوبة ب ت عطى 
لكل طالب الحق في مراجعة نتیجة التقویم الخاصة بھ، ومناقشتھا مع عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس  

 المقرر.
، وذلك خالل أسبوع من یتم تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة عن أدائھم في كل مھام وأنشطة التقویم 

 إعالن النتائج للطالب لیتمكنوا من تحسین مھام التقویم التالیة.
 بحیث تكون متاحة وواضحة.یقدم للطالب تغذیة راجعة عن أدائھ في كل مھمة تقویم على حدة  
تقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي أو جماعي، وذلك من خالل عرض ملخص للتعلیقات بالنسبة لكل  

 إخفاء أسماء الطالب الذین كتبت لھم ھذه التعلیقات. سؤال مع
 في حالة الشعب ذات األعداد الكبیرة من الطالب، یكتفى فقط باستعراض اإلجابات الصحیحة. 
 یتاح للطالب الحصول على درجاتھم فقط، دون درجات الطالب األخرین فیما عدا واجبات المجموعات. 

 إجراءات أثناء االختبارات:

 اإلجراءات ما یأتي:وتشمل تلك 

 مھام المراقبین )المالحظین( -١
 ثناء االختبارات.أیقوم أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم بأعمال المراقبة  
 بالجامعة. ىللمراقبة االستعانة بأعضاء من كلیات أخر یجوز للكلیات التي ال یتوافر بھا عدد كاف   
 یتم تحدید أحدھم كمشرف للجنة.في حالة وجود أكثر من مراقب داخل اللجنة الواحدة،  
 قبل بدایتھ بخمس عشرة دقیقة على األقل. یتواجد المراقب في قاعة االختبار 
 یتم تقسیم العمل داخل القاعة، وذلك بتوزیع المراقبین بصورة مالئمة. 
وكذلك كشف حضور الطالب من لجنة سیر  مغلق،یقوم مشرف اللجنة بتسلیم أوراق األسئلة في ظرف   

 ارات، وتوزیعھا على المراقبین قبل بدء االختبار بخمس عشر دقیقة على األقل.االختب
 یقوم المراقب بالتأكد من أن جمیع الطالب قد انتظموا داخل القاعة قبل بدء وقت االختبار. 
 یقوم المراقب بتوزیع أوراق أسئلة االختبار ودفاتر اإلجابة في الوقت المحدد لبدایة االختبار. 
 قب من أن كل طالب یحمل بطاقة التعریف الجامعي.یتأكد المرا 
یقوم المراقب بمراجعة البیانات المعبئة من قبل الطالب على دفتر اإلجابة كاالسم والرقم الجامعي ونموذج  

 للتأكد من صحتھا ومطابقتھا لبطاقتھ الجامعیة وورقة األسئلة. –في حالة تعدد النماذج  –االختبار 
 كل الطالب قد وقعوا بالحضور في الكشف المخصص لذلك. من أنیتأكد المراقبون  
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 ال یسمح للمراقبین باستعمال الھاتف الجوال أثناء المراقبة. 
 على المراقبین التحرك داخل القاعة، ویمنع جلوس المراقبین أثناء فترة المراقبة. یجب 
  دقیقة. ١٥یقوم المراقبون بإعالم الطالب بالوقت المتبقي من زمن االختبار كل  
 داخل القاعة. ءالمراقبون مسؤولون عن الھدو 
في حالة الغش أو الشروع فیھ، یقوم المراقب بتحریر محضر الضبط في حضور رئیس لجنة سیر   

 االختبارات أو مشرف اللجنة.
یقوم المراقب بتسلیم كل دفاتر اإلجابة مع كشف الحضور إلى مشرف اللجنة الذي بدوره یقوم بالتأكد من  

 وعدد دفاتر اإلجابة، طبقاً ألعداد الحضور قبل تسلیمھا إلى لجنة سیر االختبارات.أوراق األسئلة عدد 
یقوم المراقب بتسلیم أوراق أسئلة االختبار الزائدة )غیر المستخدمة والمعیبة والمتلفة( إلى مشرف اللجنة   

 ارات.قبل نھایة االختبار، والذي بدوره یقوم بتسلیمھا إلى لجنة سیر االختب
 

 تأماكن عقد االختبارا -٢
أماكن عقد االختبارات بجامعة الجوف جیدة التھویة واإلضاءة ومتسعة لعدد الطالب عالوة على وجود مسافة  

 بین كل طالب واألخر.
 وجود مسافة مناسبة بین كل لجنة واألخرى. 
 ما یأتي:في حالة االختبارات الشفویة والعملیة ومناقشة البحوث والمشاریع یجب مراعاة  
o .توفیر أماكن متسعة وجیدة التھویة واإلضاءة النتظار الطالب قرب مكان عقد االختبار 
o .وجود كشوف معلقة بھا توزیع أسماء الطالب على اللجان 
o  .وجود مسافة مناسبة بین كل لجنة واألخرى 
 تي:الطلبة مسؤولون أثناء االختبارات عن اآل 

o ا.معرفة مواعید االختبارات وأماكن عقدھ 
o .الوصول مبكراً قبل موعد االختبار بعشرة دقائق على األقل 
o .أن تكون بطاقة التعریف الجامعي معھ في قاعة االختبار 
o .ال یسمح للطالب بدخول قاعة االختبار بعد بدئھ 
o  لمتأخر ایمكن السماح للطالب  االختبارات،في الحاالت التي یقدرھا عمید الكلیة أو رئیس لجنة سیر

ختبار بالدخول ولمرة واحدة خالل فترة االختبارات بعد أخد تعھداً خطیاً بعدم التكرار على عن بدء اال
 التأخیر نصف ساعة من بدایة االختبار، وفى حالة تكرار تأخر الطالب ال یسمح لھ بالدخول.أال یتجاوز 

o  ساعة.ال یسمح للطالب بالخروج من االختبار النھائي قبل مضي نصف 
o  إحضار المواد التالیة إلى قاعة االختبار:ال یسمح للطالب 
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الكتب الدراسیة أو أي نوع من الكتب بما فیھا القوامیس، والمذكرات والوثائق  �
 (.أخرىالمكتوبة )ما لم تكن ھناك تعلیمات 

الجوال أو حیازة أي شيء یمكن بواسطتھ االتصال )ما لم تكن ھناك تعلیمات  �
 حصائیة................( أخري، كالحاسبات العلمیة، الجداول اإل

األغراض الشخصیة فیما عدا األدوات الالزمة لالختبار )القلم الجاف، القلم  �
 الرصاص، ..............(.

 المسودات. �
أو استقبال أي شكل من  ال یسمح للطالب أثناء االختبار بالتحدث أو التواصل مع أي طالب أخر إلعطاء 

 أشكال المساعدة العلمیة.
 قفي حالة رغبة الطالب مغادرة مكان االختبار نھائیاً علیھ بتسلیم كل أوراق االختبار )دفتر اإلجابة وأورا 

 األسئلة( للمراقب.
 :واالختبارات العملیة والشفویة والبحوث والمشاریع ختبارات األداءا -٣

یشكل القسم لجنة اختبار تضم ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس من بینھم عضو ھیئة التدریس القائم  
 بتدریس المقرر الختبارات األداء واالختبارات العملیة والشفویة، وبحوث ومشاریع التخرج.

أدوات التقویم الالزمة طبقاً لمعاییر محددة ومتفق علیھا، مثل: قوائم التحقق، ومقاییس ساللم التقدیر  تصمم 
 اللفظیة.

یتم تصحیح البحوث والمشاریع تصحیحاً مزدوجاً سواء كان مستقًال أو مفتوحاً معتمدین في ذلك على  
 م تقدیر لفظیة واضحة.سالل

 ال الفنیةاألداء واألعم اختبارات مثل:في حاالت التقییم المستند على عناصر غیر موضوعیة في التقدیر  
 یتم إتباع االتي:

o  التأكد من أن أعضاء ھیئة التدریس القائمین باالختبار لدیھم معرفة وخبرة سابقة ولدیھم تدریب
 التقییم.مناسب في تقدیر درجات ھذا النوع من 

o .استخدام محكات معیاریة وساللم تقدیر لفظیة واضحة 
o .ًالتأكد من أن أعمال الممتحن تتم باستقاللیة عن بعضھم بعضا 
o  من درجات  % ١٠من  )أكثروجود سیاسات للتعامل مع االختالفات الكبیرة بین الممتحنین

 یؤخذ بمتوسط الدرجات (% ١٠من  )أقلوعندما تكون االختالفات صغیرة  التقییم(،
 یراعي في االختبارات العملیة والشفویة ما یأتي: 

o .االلتزام بقائمة نواتج التعلم المستھدفة، كما ورد في مخطط االختبار للمقرر 
o .االلتزام بقوائم المالحظة وساللم تقدیر األداء اللفظیة لقیاس أداء الطالب 
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o .االلتزام بالوقت المخصص لالختبار 
 

  اإللكترونیة: االختبارات -٤
 تي:یتم مراعاة اآل  Online Examفي حالة تطبیق االختبارات اإللكترونیة

التأكد من أن النظام اإللكتروني جاھز لالختبارات عن طریق استشارة الدعم الفني لتأكید جاھزیة النظام  
 وأن كل ما یلزم االختبار قد أصبح متوفراً.

 أن یكون النظام مؤمناً ضد أي اختراق. 
استخدام برامج حمایة بحیث ال یتمكن الطالب من استخدام أي برمجیات غیر مصرح باستخدامھا في  

 االختبار او تصفح اإلنترنت.
وجود خطة للعمل بھا في حالة حدوث توقف أو تعطل النظام بأي شكل من األشكال، مثل تحدید موعد بدیل  

 لالختبار أو التحول لالختبار الورقي.
 مراقبین مدربون ومؤھلون للتعامل مع االختبارات اإللكترونیة من حیث:التأكد من أن ال 

o  إلمامھم بالمھارات األساسیة للتعامل مع الحاسب اآللي، والقدرة على تقدیم الدعم للطالب للدخول
 على نظام االختبارات.  

o لیات التواصل مع الدعم الفني في حالة حدوث أي مشكلة تقنیة.آمعرفتھم ب 
 

 تأدیة االختبارات الغش أثناء -٥
و امتالك أالغش في االختبار أو الشروع فیھ أو مخالفة التعلیمات وقواعد االختبارات الفصلیة أو النھائیة  

یعرض الطالب للعقوبة طبقاً لما تنص  – ھولو لم یستخدم حتى –أي شيء یمكن بواسطتھ االتصال بأحد 
 التأدیبیة. ةعلیھ الالئح

أخر، أو من الكتب، أو أجھزة الكمبیوتر المحمولة، أو استخدام الجوال  یمنع نسخ اإلجابات من طالب 
 للحصول علیھا.

على الطالب الذي یرتكب الغش، الخروج من قاعة االختبار بواسطة المراقب الذي یقوم بتحریر محضر  
 بتفاصیل الواقعة.

بار، على سیر االخت في حالة استشعار المراقب قیام الطالب مرتكب الغش بأي سلوك غیر منضبط یؤثر 
یترك جالساً في مكانھ على أن یحرر محضر بالواقعة على نموذج محضر غش بحضور رئیس لجنة سیر 

 االختبارات أو مشرف اللجنة، وترفع الحالة لعمید الكلیة تمھیداً لعرضھا على اللجنة التأدیبیة.
ھ وسماع التأدیبیة بعد التحقیق مع ةالئحتوقع العقوبة المناسبة على الطالب المخالف طبقاً لما تنص علیھ ال 

 أقوالھ حیال ما اقترفھ وتحریر إجابتھ.
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 جراءات في حالة الطوارئاإل -٦

یبقي الطالب تحت ضوابط االختبار  دقیقة،في حاالت الطوارئ المؤقتة والتي تزید عن خمس عشرة  
صرح بھا(، وفى ھذه الحالة نفسھا )الصمت، عدم التواصل أو الحدیث الجانبي أو استخدام أي مواد غیر م

یتم االحتفاظ بأوراق األسئلة ودفاتر اإلجابة في مكان أمن بواسطة رئیس لجنة سیر االختبارات وبمساعدة 
 المشرفین والمراقبین، مع تعویض الطالب نفس مقدار الزمن إلكمال االختبار.

على انتھاء االختبار ألقل  تبقىدة أكثر من خمس عشر دقیقة أو في حالة إذا ما استمرت حالة الطوارئ لم 
من الزمن المخصص لھ، یقرر عمید الكلیة أو ما ینوب عنھ إلغاء االختبار أو استمراره مع  % ٢٥من 

 تعویض الطالب بفترة من الزمن تعادل الفترة التي فقدوھا في زمن االختبار.
لكل طالب المقرر سواء من  في حالة إلغاء االختبار نتیجة الستمرار حالة الطوارئ، یتم عمل اختبار 

 تأثروا بحالة الطوارئ أو من لم یتأثروا بھا ویحدد لھ موعد بدیل.
تضع كل كلیة خطة للطوارئ أثناء االختبارات تحدد فیھا نوع المخاطر المحتملة وأولویات ترتیبھا، طبقاً  

الغبار  –الحتمالیة حدوثھا وقوة األثار الناجمة عنھا وكیفیة التغلب علیھا ومواجھتھا، مثل تسریب االختبار 
 ن المخاطر األخرى.انقطاع التیار الكھربائي وغیرھا م –حالة الطقس غیر العادیة  –
   

 األعذار واالستثناءات  -٧
إذا تغیب الطالب عن االختبار النھائي تكون درجتھ )صفر(، وفى ھذه الحالة یحتسب تقدیر المقرر على  

أساس درجات األعمال الفصلیة التي حصل علیھا، استناداً للمادة الحادیة عشرة من الئحة الدراسة 
 .واالختبارات

 التي یتبعھا الطالبمن حضور االختبار النھائي لعذر قھري، جاز لمجلس الكلیة  إذا لم یتمكن الطالب 
القصوى، استناداً للمادة الثانیة عشرة من الئحة الدراسة واالختبارات. قبول اعتذاره في حاالت الضرورة 

وفى ھذه الحالة یسمح للطالب بحضور اختبار بدیل في فترة ال تتجاوز نھایة الفصل الدراسي التالي، 
 لتقدیر الذي حصل علیھ في ھذا االختبار. ویعطي الطالب ا

 :التاليالحاالت التي یمكن للطالب فیھا االعتذار عن حضور االختبار النھائي تشمل  
 االجازات المرضیة:: أوال

كان متضمنا التنویم، وصادر من مستشفى حكومي، ویشترط  إذایقبل تقریر االجازة المرضیة  .١
 عدا ذلك ان یكون مرفقا بتقریر طبي مفصل.

 حكومي مع ارفاق تقریر طبي مفصل عن الحالة. مستشفىتقبل إجازة الیوم الواحد الصادرة من  .٢
 ال یقبل مشھد المراجعة سواء من المستشفیات او المراكز الصحیة الحكومیة أو الخاصة. .٣
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 قبل التقاریر الطبیة الصادرة من المستشفیات الخاصة اال في حالة اجراء العملیات الجراحیة.ال ت .٤
 ال تقبل االجازة المرضیة من المراكز الصحیة في حالة الغیاب عن االختبارات النھائیة. .٥
 الحاالت المرضیة الطارئة أثناء انعقاد االختبارات یتم تقیمھا عن طریق العیادة الجامعیة. .٦
 مومة )الوضع(:: إجازة األثانیا

( یوما من تاریخ الوالدة 14مومة للطالبات بعد الوالدة بما ال یتجاوز )یقبل تقریر إجازة األ
 ( یوما من تاریخ الوالدة القیصریة.٢١الطبیعیة و)

 :ة: مرافقة المرضى: یقبل عذر الطالب المرافق وفق الضوابط التالیثالثا
الطالب ویشمل:) الوالدان، الزوج، االبن، االبنة، الجد، الجدة(، ان یكون المریض من أقارب  .١

 وفیما عدا ذلك یجب اثبات عدم وجود بدیل مرافق للمریض.
 احضار تقریر مرافقة من المستشفى. .٢
  :ةیقبل عذر الطالب في حال وفاة أحد أقاربھ وفق الضوابط التالی : الوفاة:رابعا
)الوالدان، األخوة، الزوج، الزوجة، االبن، االبنة، العم،  ان تكون الوفاة ألحد األقارب وتشمل: .١

 العمة، الخال، الخالة، الجد، الجدة(
 ارفاق صورة من شھادة الوفاة وصلتھ بالطالب. .٢
أیام من تاریخ الوفاة، بما فیھا أیام العطل، ویستثنى من ذلك الطالبة  ٥ال تتجاوز فترة الغیاب عن  .٣

 لعدة الشرعیة.فتكون مدتھا ھي ا المتوفي زوجھا
 اذا كان ھناك : الحجز االجباري األمني: یقبل عذر الطالب في حال الحجز االجباري االمني خامسا

 .)یرفق التقریر(تقریر مصدق من الجھة األمنیة المختصة
تقریر مصدق من الجھة األمنیة  اذا كان ھناك : الحوادث: یقبل عذر الطالب نتیجة لتعرضھ لحادث سادسا

 .)یرفق التقریر(المختصة
 : الحاالت الخاصة والطارئة:سابعا

 اإلجراءات الحكومیة غیر القابلة للتأجیل، مع ضرورة ارفاق ما یثبت ذلك. 
  
o  من یة اإللكترونالبوابة  حساب الطالب علىیقدم الطالب العذر وسبب التغیب عن االختبار من خالل

 ي یتبع لھ الطالب.ھ على القسم الذوقت حصول سببھ حتى أسبوع من زوال
o  ولمجلس الكلیة اتخاذ القرار في العذر المقدم من الطالب بقبول یتم عرض األعذار على مجلس الكلیة

 العذر أو رفضھ طبقاً لضوابط قبول األعذار.
o  في حالة الموافقة على قبول العذر یتم إبالغ القسم بأسماء الطالب المقبولة أعذارھم، والذي بدوره

 الختبار البدیل.یبلغھم بموعد ا
o  بالغ الطالب بالتعلیمات الخاصة باالختبارات البدیلة عن طریق البرید اإللكتروني الجامعي، إیتم

 واإلعالن داخل الكلیة وعن طریق وسائل التواصل المتاحة.
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o عن حضور االختبارات الفصلیة والنھائیة بعذر مقبول وترصد لھم  ایتم اختبار الطالب الذین اعتذرو
    علیھا بالفعل. ادرجاتھم التي حصلو

 

 االختبارات بعدإجراءات ما 

 :یليوتشمل تلك اإلجراءات ما 

 إدارة االختبار -١
 التصحیح ومنح الدرجات 
 المقرر متخصصاً أو أكثریجوز لرئیس القسم )عند الحاجة( أن یشرك مع عضو ھیئة التدریس الذي یدرس  

في التصحیح، ویجوز لمجلس الكلیة عند الضرورة أن یسند التصحیح إلى من یراه، استناداً للمادة الرابعة 
 والثالثین من الئحة الدراسة واالختبارات.

یقوم أعضاء ھیئة التدریس الذین یدرسون المقررات بالتصحیح طبقاً لعناصر تصحیح واضحة، مستخدمین  
 مقاییس ساللم التقدیر اللفظیة لنماذج اإلجابات المعدة مسبقاً.في ذلك 

مصفوفة مقاییس ساللم التقدیر اللفظیة یجب أن تراجع من قبل اثنین على األقل من ذوي الخبرة بمحتوي  
المقرر لیقروا صحة توزیع درجات التصحیح والتأكد من ثباتھا خصوصاً إذا كانت عملیة التصحیح تتم 

 ن مصحح.بواسطة أكثر م
 یتم توزیع الدرجات طبقاً لجدول مواصفات االختبار. 
 :اآلتيعند تصحیح أوراق اإلجابات، یتم التأكید على  
o  یصحح االختبار طبقاً لما ھو مدرج في مخطط التصحیح / مقاییس ساللم التقدیر اللفظیة / مفتاح اإلجابة

 الذي أعده الممتحن.
o  صححت، وأن عالمات التصحیح وأجزاءھا قد تم جمعھا كاملة التأكد من أن كل أجزاء اإلجابة قد

 وسجلت بطریقة صحیحة.
في الحاالت التي یسمح فیھا بحساب متوسط الدرجات ألكثر من مصحح، یجب أن یكون نظام التقییم واضحاً  

 للطلبة والمصححین.
عشریة، مستخدمین كسور للطالب یجب ان تكون عدداً كامالً صحیحاً ولیس بھا  الممنوحةالدرجة النھائیة  

 درجة. ١٠٠في ذلك مقیاس 
یقوم المراجع بالتأكد من وجود درجة أمام كل فقرة والتأكد من صحة جمع الدرجات وصحة النقل من دفتر  

 الغالف، وصحة الجمع النھائي على الغالف والتوقیع كمراجع على كل ورقة إجابة.اإلجابة إلى 
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المقرر في حاالت الضرورة، الموافقة على إعادة تصحیح أوراق اإلجابة لمجلس الكلیة التي تتولي تدریس  
خالل فترة ال تتعدي بدایة اختبارات الفصل التالي، استناداً للمادة التاسعة والثالثین من الئحة الدراسة 

 واالختبارات.
 

 اعتماد النتائج وإعالنھا  -٢
لون عن االحتفاظ بسجالت درجات كل أعضاء ھیئة التدریس الذین یدرسون المقررات الدراسیة مسؤو 

 الطلبة المسجلین بالمقرر طبقاً لأللیات المعمول بھا في الكلیة / القسم.
یتم رصد الدرجات رصداً تفصیلیاً مشتمالً على درجة األعمال الفصلیة، ودرجة االختبار النھائي والتقدیر  

 سجیل.ة لعضو ھیئة التدریس لعمادة القبول والتالنھائي من قبل القائم بتدریس المقرر على البوابة اإللكترونی
ال یسمح ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة / القسم بإبالغ الطلبة بدرجاتھم النھائیة أو نتائج عملیات التصحیح  

 قبل اعتمادھا.
 إجراء عملیة التحقق الداخلي من سالمة وكفاءة عملیة تقییم الطلبة. یتم إعالن النتائج النھائیة بعد 
 إعالن الدرجات النھائیة للطلبة على البوابة اإللكترونیة للطالب لعمادة القبول والتسجیل.یتم  

 
 منتائج اختباراتھ نإمداد الطلبة بالتغذیة الراجعة ع -٣

 الفصلیة خالل أسبوع واحد من إعالن النتائج. میتم تقدیم التغذیة الراجعة للطلبة حول نتائج اختباراتھ 
 الراجعة لالختبار النھائي للطالب تكون اختیاریة، وباأللیة التي تحددھا الكلیة / القسم.یتم تقدیم التغذیة  
 في حالة الشعب ذات األعداد الكبیرة، یكتفى فقط باستعراض اإلجابات الصحیحة لالختبار.  

 التظلم وطلب إعادة التصحیح -٤
الئحة الدراسة واالختبارات بالجامعة یحق للطالب طلب مراجعة درجات االختبار وإعادة التصحیح، طبقاً ل 

وقواعدھا التنفیذیة، التي تنص على ان لمجلس الكلیة في حاالت الضرورة في مادتھا التاسعة والثالثین 
 الموافقة على إعادة تصحیح أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدي بدایة اختبارات الفصل التالي.

لیة التي تقدم الكإلى  من حساب الطالب على البوابة اإللكترونیةیتقدم الطالب بالتظلم وطلب إعادة التصحیح  
المقرر خالل أسبوع من احتساب المعدالت التراكمیة حسب التقویم الجامعي أو إعالن النتائج متضمناً 

 مبررات طلب إعادة التصحیح وتعھد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمھا.
و رفضھ بقبول الطلب أ المقرر اتخاذ القرار في الطلب المقدم من الطالبلمجلس الكلیة التي تتولي تدریس  

 .طبقاً لضوابط إعادة التصحیح
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في حالة الموافقة على إعادة التصحیح یشكل مجلس الكلیة لجنة إلعادة التصحیح من ثالثة من أعضاء ھیئة  
لتدریس عضو ھیئة ا –القسم اإلجابة، وتتكون من رئیس التدریس في القسم المختص إلعادة تصحیح أوراق 

 عضو ھیئة تدریس أخر في التخصص. –القائم بتدریس المقرر 
 ورصد الدرجات من حیث:تتأكد اللجنة من سالمة التصحیح  
o .التأكد من أن كل جزء في دفتر اإلجابة تم تصحیحھ ومنحھ درجة 
o .التأكد من صحة رصد إجمالي الدرجات 
o  دت وكذلك األعمال الفصلیة.العملیة، ان وجرصد درجات االختبارات 
o  جمع درجات المقرر بالكامل. 

 نھائي.تقریراً بذلك لمجلس الكلیة للبت فیھ ویعتبر رأي المجلس ترفع اللجنة  
تبلغ الكلیة التي تتولي تدریس المقرر عمادة القبول والتسجیل بنتیجة التعدیل وفق النموذج المعتمد في موعد  

 بدایة الفصل الدراسي التالي.أقصاه نھایة األسبوع الثاني من 
 

 أوراق االختبارات والتخلص من االحتفاظ  -٥
 لیات الخاصة باالحتفاظ والتخلص من أوراق االختبارات.تضع كل كلیة / قسم اآل 
منة لدى عضو ھیئة التدریس لفترة من الزمن آیتم االحتفاظ بكل الواجبات ودفاتر إجابات الطالب بطریقة  

  تي:لآل كافیة
o  والمراجعة من قبل المراجعین الخارجیین وھیئات االعتماد.لعملیات المراجعة الداخلیة 
o  .تكون متاحة في حاالت تظلمات الطالب   

یتم االحتفاظ بنماذج من إجابات اختبارات الطالب وواجباتھم وتكلیفاتھم في ملف المقرر، على أن یكون  
 عضو ھیئة التدریس القائم بتدریس المقرر ولمدة سنة واحدة. االحتفاظ بباقي دفاتر إجابات وأعمالھم مسؤولیة

في حالة تقاعد عضو ھیئة التدریس أو انتھاء عقده مع الجامعة، یقوم بتسلیم ما لدیھ من دفاتر إجابات وأعمال  
 الطالب عن العام السابق لتقاعده أو انتھاء عقده إلى رئیس القسم.

من أن كل أعمال تقویم الطالب قد تم التخلص منھا طبقاً لإلجراءات یجب على كل األقسام األكادیمیة التأكد  
   واأللیات المتبعة بھذا الخصوص، وذلك بعد انقضاء الفترة الزمنیة لالحتفاظ بھا.
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 نموذج البیانات الوصفیة 

 سیاسة االختبارات وتقویم الطال ب في الجامعة عنوان السیاسة:
 VPEA-06      -         ٠٦ -  ش تو ج  كود السیاسة:

 وكالة الجامعة للشؤون التعلیمیة منشئ )ُمعد( السیاسة:
 للشؤون التعلیمیةوكالة الجامعة  الجھة المرجعیة للسیاسة: 

 الكلیات -وكالة الجامعة للشؤون التعلیمیة  الجھات المعنیة بتنفیذ السیاسة:

 V1 رقم اإلصدار للسیاسة:

القادم لمراجعة  الموعد المقترح
 السیاسة:

 م( ١/٩/٢٠٢١)

 أعضاء ھیئة التدریس، الطلبة ( -)الكلیات  المعنین بالسیاسة:

 الكلمات الدالة:
األعمال  -  االختبارات النھائیة –جامعة الجوف  –)تقویم الطالب 

 ( االختبارات العملیة والشفویة – الفصلیة
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