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 النهائيةدليل تجهيز وتنفيذ اإلختبارات 

 كلية التربيةب

التي أقرتها املختصرة مجموعة من التعليمات والتنظيمات  يحتوي هذا الدليل على

في كليية لتربية  عملية تنفيذ وسير اإلختبارات وكالة الكلية للشؤون األكاديمية لضبط

يتبعها عدد من التعليمات الخاصة بطريقة إعداد  رئيسية  محاور  خمسةمصنفة على 

 يتضمن الدليل ملحق .اإلختبار
ً
 يعرض نبذة عن اإلختبارات التحصيلية وأخيرا

ً
, وملحقا

  .للنماذج املطلوبة لالستخدام خالل فترة االختبارات
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 اإلختبارات النهائية توزيع مختصر للمهام

 الجهة املهام

 .يشرف على عملية إعداد األسئلة ويتأكد من تحقق الشروط املطلوبة في اإلختبار 

  اإلختبار أومن خالل ينسق عملية إرسال األسئلة لقسم الطالبات من خالل منسق

ساعة  42أساتذة املقرر على أن تصل األسئلة لقسم الطالبات  قبل اإلختبار ب 

 على األقل .

  التواجد خالل فترة إختبارات القسم ملتابعة سير االختبار و التأكد من تعليق

 كشوف الطالب وعملية تسليم وإستالم األسئلة.

 

 رئيس القسم

 اإلختبار من أعضاء القسم )مدرس املقرر( الذي  يتوجب أن يكون منسق / منسقوا

يعقد اإلختبار ويتولون مسؤولية اإلشراف األكاديمي على اإلختبار وعملية تسليم 

 وإستالم أوراق األسئلة واإلجابة من املراقبين في لجان اإلختبار.

  يعلق قوائم الطالب على قاعات االختبار ويسلم املراقبين نسخة من قوائم الطالب

 سمو  لهم بالدخول لخإختبار.امل

 .يتوجب تواجد منسق اإلختبار وأساتذة املقرر طوال وقت اإلختبار 

أساتذة  -منسق اإلختبار

 املقرر 

  تتشكل لجنة اإلختبار من مراقبين بحيث يتولى املراقب األول عملية إدارة اللجنة

 ويقوم بإستالم األسئلة من منسق القسم داخل لجنة اإلختبار.

  على الجميع اإللتزام بموعد بدء وإنتهاء اإلختبار حسب الجدول املعلن على يتوجب

 دقيقة(. 51أن يتواجد املراقب بالقاعة قبل اإلختبار بـ )

  يتولى املراقبون تنظيم وترتيب وضبط  اللجنة أثناء االختبار والتأكد من تطبيق

 دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات.

  م وتوييع األسئلة على الطلبة وتسليمها ألساتذة املقرر بعد يتولون عملية استال

 االختبار.

 مراقبي اإلختبار

  على األقل والبقاء طوال فترة  دقيقة( 51بـ )التواجد في الكلية قبل االختبار

 .االختبار

  دعم لجان املراقبة في حال وجود حاجة وعند استدعائهم من لجنة اإلشراف على

 االختبارات. 

 املراقبين االحتياط
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 املحور األول  مشرف اإلختبار 

  مشرف اإلختبار هو عضو مكلف من لجنة اإلختبارات املركزية لخإشراف على

اإلختبار ويعتبر املسؤول الرئيس ي عن سيراإلختبار. كما يتولى اإلشراف على 

 عن تنفيذ إختبارات 
ً
 إداريا

ً
املنسقين واملراقبين ولجان اإلختبار ويعتبر مسؤوال

 اجد فيه.املبنى الذي يتو 

  بمدى 
ً
يكلف بمتابعة  سير اإلختبار وحل اإلشكاليات املصاحبه له ويرفع تقريرا

 إلتزام املراقبين بالوقت والتعليمات لوكيل الكلية للشؤون األكاديمية. 

 املحور الثاني رئيس القسم 

  يشرف على عملية إعداد األسئلة ويتأكد من تحقق الشروط املطلوبة في

 اإلختبار.

  من مناسبة اإلختبار املوضوع للمقرر وتحقق شروط اإلختبار الجيد فيه يتأكد

 ويتأكد من توحيد األسئلة لجميع شعب املقرر.

  التأكد من إنطباق توجيهات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية بخصوص

% من الدرجة الكلية للمقرر وال تزيد أسئلته  24االختبار حيث اليتجاوي نسبته 

 % من أسئلة االختبار النهائي .04سبة املوضوعية عن ن

  ينسق عملية إرسال األسئلة لقسم الطالبات من خالل منسق اإلختبار أومن

 42خالل أساتذة املقرر على أن تصل األسئلة لقسم الطالبات  قبل اإلختبار ب 

 ساعة .

  التواجد خالل فترة إختبارات القسم ملتابعة سير االختبار و التأكد من تعليق

 الطالب وعملية تسليم وإستالم األسئلة. كشوف
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 املحور الثالث منسق اإلختبار 

  )يتوجب أن يكون منسق / منسقوا اإلختبار من أعضاء القسم )مدرس املقرر

الذي يعقد اإلختبار ويتولون مسؤولية اإلشراف األكاديمي على اإلختبار 

 وعملية تسليم وإستالم أوراق األسئلة واإلجابة.

 اإلختبار عملية إعداد وتجهيز اإلختبار مع القسم على أن يراعى  يتابع منسق

 ( لكل إختبار.A-B-C-Dوجود أربع نماذج مختلفة )

   يقوم املنسق بتسليم نماذج األسئلة وأوراق اإلجابة للمراقبين في كل لجنة

 داخل القاعة قبل بداية اإلختبار.

 خإختبار.يسلم املراقبين قوائم الطالب املسمو  لهم بالدخول ل 

 .يتوجب تواجد منسق اإلختبار وأساتذة املقرر طوال وقت اإلختبار 

 .يتولى عملية حصر وإستالم أوراق اإلجابة من لجان اإلختبار 

 املحور الرابع  لجان ومراقبي اإلختبار تعريف وتعليمات

  تتشكل لجنة اإلختبار من مراقبين بحيث يتولى املراقب األول عملية إدارة اللجنة

 م بإستالم األسئلة من منسق القسم داخل لجنة اإلختبار.ويقو 

  يتوجب على الجميع اإللتزام بموعد بدء وإنتهاء اإلختبار حسب الجدول املعلن

 دقيقة(. 51على أن يتواجد املراقب بالقاعة قبل اإلختبار بـ )

 ( 14يتولى املراقبون تنظيم وترتيب اللجنة بحيث التقل املسافة بين الطالب عن 

 ( من كل جانب.سم

 .يلتزم املراقبون بالتواجد في اللجنة طوال فترة اإلختبار 

  يتم التأكد من هويات الطالب من خالل بطاقاتهم الجامعية ومطابقتها مع

 كشوف اللجنة قبل بدء اإلختبار.

 . عدم السما  بدخول الطالب املحرومين للقاعة 

  
ً
والتوقيع على ذلك تمرير كشف للطالب لتسجيل أسمائهم وأرقامهم يدويا

 (.1)نموذج 
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  يتوجب على كل مراقب توضيح تعليمات اإلختبار على أن يتم تنبيه الطالب

بخطورة الغش والتشديد عليهم بأنه أي محاولة للغش سواء بالنظر أو الكالم أو 

 وجود الجوال في القاعة سيتم التعامل معها كحالة غش.

 ( يتألف كل إختبار من أربع نماذج مختلفةA-B-C-D ويقوم املراقب بعد )

 النماذج وعزلها بعد اإلختبار قبل وضعها في املغلف .

  يتوجب على املراقبين التأكد من كتابة الطالب لرقمه الجامعي بشكل صحيح

 (.Versionوكذلك رقم النموذج )

  في حال تأخر الطالب عن بداية اإلختباريحول ملشرف اإلختبار والذي يقوم بأخذ

بعدم تكرار التأخر ثم يسمح له بدخول اإلختبار بعد حصوله على تعهد عليه 

تصريح بالدخول للطالب املتأخر(  -5تصريح من مشرف اإلختبار )نموذج رقم 

 مالم يتجاوي التأخير نصف ساعة من بداية اإلختبار.

  ال يسمح للطالب بدخول لجنة اإلختبار النهائي بعد مض ي نصف ساعة من

له بالخروج من اإلختبار قبل مض ي نصف ساعة من  بدايته ، كما ال يسمح

 بدايته.

  يتوجب على املراقبين ضبط لجنة اإلختبار أثناء اإلختبار وتجنب اإلنشغال

بالجوال أو الجلوس أوالحديث مع املراقب اآلخر أو الطالب أو الخروج من اللجنة 

 ألي سبب كان.

 تهاء من اإلختبار ملنسق يقوم مراقبي اللجنة بتسليم أوراق اإلجابات بعد اإلن

 اإلختبار ويوقعون بذلك.

 .ينبغي عدم ترك جانب كبير من القاعة دون مراقب 

 .إذا كانت هناك بعض التوجيهات لخإختبار فتذكر في بداية االختبار وال تكرر 

 .اليسمح بإدخال الكتب والحقائب داخل اللجنة 

 في يجب على الطالب كشف أذنيه خالل وقت اإلختبار ويعتبر تغ 
ً
طيتهما شوعا

 محاولة غش.

 .بالنسبة للطالبات اليسمح لهن بإرتداء العبائة أو تغطية الرأس داخل القاعات 
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  يتوجب على الجميع اإللتزام بإبراي البطاقة الجامعية كما نصت عليه تعليمات

 إدارة الجامعة.

 .يمنع إدخال األدوات ذات القدرة على تخزين املعلومات 

   تتعلق بعدم إحضار الطالب للبطاقة الجامعية أو الهاتف القيام بأي مخالفه

املحمول أو أجهزة التخزين أو مخالفات تتعلق بالزي أو السلوك  داخل القاعه 

تعهد  -4يتم توقيع الطالب املخالف على نموذج التعهد الخطي )نموذج رقم 

 للطالب املخالف  ( ويحفظ  في سجالت الطالب.

 أثناء أداء االختبار ويعد وجود الهاتف الجوال  يمنع اصطحاب الهاتف الجوال

محاولة غش. ويتوجب على املراقبين تبيه الطالب على إبقاء الجوال خارج 

 القاعة.

  التزام املراقبين في حال ضبط الطالب بالغش أو محاولة الغش بتحرير محضر

 محضر ضبط حالة غش(  -3بالحالة )نموذج رقم 

 ار مع  االسترشاد بالتعليمات التالية:يسلم املحضر  إلى مشرف اإلختب 

o  كـــل طالـــب يثبـــت تحدثـــه شـــفهيا مـــع يمالئـــه أثنـــاء اإلختبـــار دون مبـــرر ينـــذر

الطالـــب للمـــرة األولـــى ويوقـــع علـــى كراســـة إجابتـــه مـــن قبـــل املراقـــب ، وفـــي 

حالة تكرار فعلته تسحب ورقة اإلجابة, ويطلب منه الخروج من القاعـة, 

 محضرضبط حالة غش(.-3م ويتم رفع محضر غش  )نموذج رق

o  بغــش يطلــب منـه ويهــدوء تسـليم ورقــة اإلجابــة 
ً
إذا ضـبط الطالــب متلبسـا

واألدوات املســــتخدمة فــــي الغــــش )إن وجــــدت(, ويطلــــب منــــه الخــــروج مــــن 

محضــــر  ضــــبط حالــــة  -3القاعــــة, ويــــتم رفــــع محضــــر غــــش  )نمــــوذج رقــــم 

 غش(.

o  اإلجابــة إذا امتنـع الطالـب املضـبوط بحالـة تلـبس بغـش عـن تسـليم ورقـة

أو أدوات الغش أو رفض الخـروج مـن القاعـة فـال داعـي إلجبـارف علـى فعـل 

أي مــــن ذلــــك, بــــل يتــــرك حتــــى انتهــــاء االختبــــار ويشــــار فــــي التقريــــر املعــــد عــــن 

   الواقعة إلى رفض الطالب ألمر الخروج أو أي مخالفة أخرى. 
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 املحور الخامس تعليمات خاصة بإعداد اإلختبارات

  لجميع شعب املقرر.توحيد األسئلة 

  يجب مراعاة جودة الطباعة ووضو  الخط وحسن التنسيق حتى يتمكن الطالب

 من قراءة األسئلة في يسر  وسهولة.

 .خلو األسئلة من األخطاء العلمية أو النحوية أو املطبعية 

 .خلو االختبار من األسئلة السهلة جدا أو الصعبة جدا 

 لسهل إلى الصعب.مراعاة التدرج في ترتيب األسئلة من ا 

 .مراعاة الفروق الفردية 

 .أن تغطي أسئلة االختيار معظم مفردات املقرر الدراس ي 

  تحديد التعليمات الخاصة باإلجابة لكل سؤال واألدوات املسمو  باستخدامها في

 ورقة األسئلة.

 ( 3، 4، 5تطبيق مخطط االختبار على مستوى املقرر وفق النماذج.) 

  (.2ختبار حسب النموذج )إعداد ورقة أسئلة اال 
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 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــــامل
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 1ملحق

 يحتوي على النماذج املستخدمة في تنظيم سير اإلختبارات
 اسم النموذج رقم النموذج

 تصريح دخول إختبار نهائي (5نموذج رقم )

   اإلجابةنموذج تسليم أوراق  (4نموذج رقم )

 محضر غش (3نموذج رقم )

 كشف حضور إختبار نهائي (2نموذج رقم )
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  إسم الطالب

  الرقم الجامعي

  المقرراسم ورقم 

  التاريخ

  مدة التأخير عن اإلختبار

 

*The above student has permission to attend the exam  

 *يسمح للطالب المذكوره بياناته أعاله بدخول لجنة اإلختبار .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المشرف على اإلختــــــــــبار

 

 للطالب املتأخر تصريح دخول إختبار نهائي  

   

 تعهد للطالب املخالف  
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ة إلختبار نهائينموذج تسليم أوراق اإلجاب  

 اسم املقرر  

 القاعة 

املراقب األول توقيع    

املراقب الثانيتوقيع    

 A عدد أوراق نموذج  

 B عدد أوراق نموذج  

 C عدد أوراق نموذج  

 D عدد أوراق نموذج  

 املجموع الكلي 

 عدد الطالب في كشف التوقيع 

 

 توقيع استاذ/ منسق املقرر 
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حضور إختبار نهائي كشف   

 املقرر  التاريخ القاعة

   

توقيع الطالبكشف   

 م الرقم األكاديمي االسم التوقيع

   5.  

   4.  

   3.  

   2.  

   1.  

   0.  

   7.  

   8.  

   9.  

   54.  

   55.  

   54.  

   53.  

   52.  

   51.  

   50.  

   57.  

   58.  

   59.  

   44.  

   45.  

   44.  

   43.  

   42.  

   41.  

   40.  

   47.  

   48.  

 



 

 
 

 


