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احيـكلم  ة ـة افتت

ُتعددأعامل اعختباردد وخلعقخيا من عإلجعخءاتخاخلعخيمدد انهمدديفعخلعهدديفع عخيعه مدديفع

خياع مهميف؛عممهن عخيسددد لعخييُعُنعاهأعل م ع عسم لعل دددمبعخيدى عقإلأهعت أإلع عع

 .قإلأهعل قعامهأخف ععقامات عخيع هي،عم عامهن عقسم يفعي م لعفع يميفعخياع ُّ 

بار وخلعناد بعخيعأنأعإلجعخءاتخاخلعخءاخونيفعمن عخيدى عقختإنعضددرجعاماتعت 

قخلع وخلعخيفنميفعخيايعجيبعامنعنها كع علضمعهمئيفعخياأونس،عييخعت عبن اعهيخعخيأيمبعيمضععع

تكعخيطتعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى عقختبار وخلعقتمحمأعخءاتخاخلعخيسدددد سددددميفعإلععت

عم س لعخيايعتان سبعإلععطرمعاع .إلس حيفعإلجعخحلتنيفعي ك م لعيارنيعبعضعخيس

نأإلبعامنعُنسدددع عهيخعخيأيمبع عتمممأعقضدددرجعاماتعت من عخيدى عقختبار وخل،عع

ياؤاُعامهدأخفعد عخلتامتع عخي مد لعخيدأسمقعيا  دددددمدبعخيدى عقخلسدددددد  ديفع علسددددد ع

عخلختا لعخياع مهميف.

عقخهللعقيلعخيامفمق.ع

 

عا.عغ زُعبجعلرأعخيتمحجعخيعامريع

عميفعع شؤقنعخيم انهقممبعخجل إلعيفعي

 

  



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

4 

 ت اراــصاخت  

عا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم ب.عيف:ددخجل إلع

 ايمبعسم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخل.ع:بددددددددأيمخي

ع شؤقنعخيم انهميفعخجل إلعيفعيقم ييفعقم ييفعخجل إلعيف:ع

عخجل إلعيفعي شؤقنعخيم انهميف.:عقممبعقممبعخجل إلعيف

 .انهميفي شؤقنعخيم قممبعخيك ميفعقممبعخيك ميف:ع

   ات ـــتعريف  

 عمد إلدبعوامهععخبارد وعُنع دأعي دد يدبعع:Resit Examخيأقوعخيثد ( ععإلد اتع ععخبار وع ▪

  عسددنمن  ،عامقعإل تو ععخييُعنتسددبعفمخل توعع
خلعسددنمنيفعطنديفعي ربخإلجعخيايعتشددهبعنم إل

ععقحأتعاوخسددميف،عامقعتعت بعاواا علجع15قحأخلعإل توخلعخيتسددم علجعامتعناج قزعلأاعع

 عيكع عخخلدجعذخلعخل توعخيمخحأع عخيسنيف.ذاوايفعقعع50

خباردد وعُنع ددأعي ددد يددبعخلاالمددبعلجعختباردد وعععع:Alternative Examخباردد وعبددأنددبعع ▪

خينع ئيعبعيوعإل رماعامقعخيدى عخيينجعتعتضدددمخعحل ييفعإلجعح تلعخيدمخو عععخيف دددوعامق

عح ددددددبعل معد ،ععععامثند اعختبارد وعقيعن مإلمخعبدلم يد ،عقنتلددددددأعي دد يدبعخيدأواديفعخياي

قنا عتعددأنددبعت ددأنتعخيددد يددبعقف دد  عيددييددك،عقنشدددددكاعامنعنكمنعختباردد وعإلاكدد ف عإلععع

عختبار وعخيس يس.

يد يبعهيأفعإىلعلسددددد ععنؤان عخخبار وعع:Remediation Examععلسدددد خبار وعع ▪

تعخيايعتضعع عددددددعتقاعقخلع نمددددددع عي شألل اعخيف  ميفعطر  عياواا ع عختبار وعخيلوعع

يد يبعإلامسدجعمهم عاوا ت ع عختبار ونجععخإلجعخيم انهميف،عقُنهنحعخخيك م لعقخيرب

 .خل تو خيقاعقخيا س  ،عقنشكاعامنعنكمنعإلأوا  عإلسر   عضهجعبديفعت من ع

طتن دديفعت مم عتامحعي ددد يددبعخيتام عععع:عOpen Book Examعخيكاد  عخلفام عخبارد وعع ▪

تخل،ععدددددعتو،عخليمدددددعل خعع  دددددعماعي،دددددعمهعخياع مهدددددعب:عخل ادددددعإلثعع او، دددددع نيفعب لدددددعقختساع

خل خ دد ل،عخلتخاع،عخيايعاا اع عخيد يبعي تبجعب عخلع وفعقخلع مإل لعياا بيفعلجعع

ع.ت مسعامسئ يفعخبار وعخيكا  عخلفام عإلع وخلعخيافكريعخيع م قنشكاعامنععع،امسئ ا 

ععنفسععن  ددددأعب عقاماعلددددموت عامقعاممثتعإلجعع:Equivalent Examععإلاك ف عخبار وعع ▪

قخل امهعخييُعن مسددددد ،عقامنمخ عخيسدددددئ يفعخلاضدددددهنيف،عععع،نمختجعخياع  عختبار وعإلجعحمث

قطتن ديفععععقطتن ديفعلدددددمد غاعد ،عقلدأاهد ،عقإلسدددددامهعخي دددددعمبديف،عقطماعزإلجعختبارد و،
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ت دد م  .عقنا عسدد بعخي ددموعخلاك فئيفعقفقعاأقاعخلمخلددف لعقب عنضددهجعإلد ب يفع

 خيقزخنعخينسرميفع عخي موعخلخا فيف.

خبارد وع عخل توعُنع دأعإلتتعقخحدأتعهند نديفعخيف ددددددبعع:ععFinal Examختبارد وعخينعد ئيع ▪

 خيأوخيس،عقنهكجعامنعناضهجعخبار وخلعلتنتنيفعقشفمنيفعقله ميف.

إلنا دداعخيف ددبعععخبار وُن  ددأعب ع:عMid-Term Examععن دفيخيعخيف دو عععختبار وع ▪

عقنهكجعامنعناضهجعخبار وخلعلتنتنيفعقله ميف.ععخيأوخيس

خيأوايفعخيايعا دبعل مع عخيد يبع ععع:Final Exam Markاوايفعختبار وعخينع ئيعع ▪

عخيأوخيس.ععه توختبار وعخينع ئيعي 

خيأوايفعخلهنمحيفعععع:Continuous Assessment Markاوايفعخيل اعخيف دددد ميفعع ▪

ععإلجعخبارد وخلع عمجمععامنشددددددديفعخيا مم ععيألل ا،عقخيايعتكشددددداعل دددددمدبعخيدد يدبعع

ع.اعف بعاوخيس،عقذيكعبىقب مثعقامنشديفعتع مهميفعتا بعب ل توعخيأوخيسععس ريت

مديفعإلضددددد فد  عإيمعد ععمهم عاواد لعخيل اعخيف ددددد عع:Total Marksخيدأواديفعخينعد ئمديفعع ▪

عاوايفعختبار وعخينع ئيعيكبعإل توعقُلسبعخيأوايفعإلجعإل ئيف.

خلد دتوعع ▪ خمدددجععع:Course Blueprint/ Macro Blueprintخمدددجعتد دمند ع

قاماقخلعخيا مم ععتع  عخل توعبدتقعنمختجقنا عفم عوبجعععع،تف ددددموعخلديفعت من عخل تو

لسددددداخدأإلديفع عسمد سدددددعد ع خبارد وخلعلتنتنديف،علتقععت دأنهمديف،عإلشدددددد ونع،عب مث،ععخ

خياع  عقطتقعت منهعد عععنمختجخيخ ،عب عنامخامعإلععإل دددددفمفديفعععع.....ععخبارد وخلعله مديف،

بىاععبدد يربندد إلجعخيمدد انهيعخيادد بععيدد عخل تو،عإلععلددأنددأعتمسمدد عت مم عخلختادد لعع

عخل تو.ععم انهيعقفقعطرمعيفأوخيسعامقعخيع معخيخيف بعخي

عع:Exam Blueprint (Micro Blueprint)ععخمدجعختبار و عاأقاعخلمخلدف ل ▪

خياع  ع عختبار وعخيا تنتُعفم عناع قعععنمختجإل ددفمفيفعتمضددحعإل عننراليعسم سدد عإلجع

أفععوبدع عب ل امهعخيأوخيسعقذيكعهبعإإلك نميفإلعععععخءاوخمميفبهج اعخلعتفيفعقخلع وخلعع

خياع  عقلدأندأعخيقزخنعخينسدددددرمديفعخلند سدددددرديفعيكدبععنمختجخلعختبارد ونديفعإلعععإلمخاإلديفعخلفتا

ت دددهمه عل ععععهكجإلنع ع لأاعخلفتاخلعختبار ونيفعقإل أخوعخيأوا لعخلخ ددد ددديف ،عقن

 ختبار وخلعخيا تنتنيفعي ه توع عضمئ .بن اعإلسامهعخل تو،عث عنا عع

يفعُت أمعجعإلجعخيسددئ  عهيخعخينه:ععSelecting Responseععامسدئ يفعخبام وعختسداج بيفع ▪

ي دد يدبعلدأتعإاد بد لعي سدددددؤخاعامقعح متعي هشدددددك ديف،عقل مد عامنعلاد وعخءاد بديفعامقعخحلدبعع

ةعهديسعخيسدددددئ ديفعبد يسدددددئ ديفعخلمضدددددملمديف،عممهند عتاهم ع
س
ه
س
خي ددددد محعإلجعبمنعد ،عقُتسددددد

بهمضدددددملميفعخيا ددددد مح،عامُعتعلا اعت ددددد م ع عإلجعإل ددددد حع بت.عقتأبيعلأتعع

ععإل اتعخيكتمب.خي مخ عقخخلدأ،عخل خقايفعقامسئ يفععامشك ا،عقهي:عختبام وعإلجعإلاعأا،ع
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نهجعإلجعخيسدددئ يف،عناد بعععع:Constructing Responseامسدددئ يفعإنا العختسددداج بيفعع ▪

امنعُنعديعخيد يبعإا بيفعل مع ،عقإلجعهيسعخيسددئ يف:عامسددئ يفعخءم ا،عقامسددئ يفعخياعتفع

ع.ععكىل،عقاوخسيفعخحل ييفعقحبعخلشخل  اععل عخي موعقخيتسمإل لعقخخلتخئج،عقامسئ يف

خسددددداخدأخمعنفسعختبارد وعإلععتالمريعتتتمدبعخيردأخئدبعععخبارد وعإلمحدأعذقعن ذالعإلاعدأات: ▪

عختساج بيف.قخيسئ يفع عنهجعامسئ يفعخبام وعع

ُقن  ددددددأعبد عامنعنكمنعيكدبعإلفتاتعععع:Equivalent Itemsعيفعلدددددموعخلفتاخلعخلاكد فئدع ▪

فتاتععتعإلك فئيفعهل عإلجعحمثعب ددددد ئرعخلفتاخلعخليمموتع عبد سيفعخلخبار ونيفعلدددددمو

Item Cardقند تجعخياع  عخيديُعت مسدددددد ،عععع إلمضدددددمليعامقعإل د يل ،ععفتاتنم عخلثدبععإلعع

عقوامهعخلفتات،عقخلسامهعخلعت ،عقإلسامهعخي عمبيف،عقخي إلجعقخيمس عخلخ رعهل .

قخت نجعقت دددددنماععععمجتهعع:Item/Question Bankععبنددكعخلفتاخلع خيسدددددئ دديف  ▪

بارد ونديفع عإل توعاوخيس،عب عنسدددددعدبعإلنم عقآإلجعيعدأاعمرريعنسدددددرمد  عإلجعخلفتاخلعخت

 وخلعخلخا فيفعلجعطتنقعخيسد بعقخءضد فيف،عقنا علدم غاع ععخسداخأخإلع ع علهبعختبار

 عضدددددماعطقاعخي دددددمدد غدديفعخجلمددأتعين اعخلفتاخلعخلخا فدديفعقإلتخاعاعدد عإلجعسرددبعع

نتهت عإلجعبىاعخياعتفعل عخلؤطخلعخيسدددمكمإلكنيفعإلجعقإلع عخلاخ ددد ددد عقخخلربخا،

إىلعفد ل مديفعخيردأخئدبعلفتاخلعختبامد وعإلجعععإضدددددد فديفإلىلعخي دددددعمبديفعقخياهمم ععحمدثعإلعد 

ع.خءح  ئيإلاعأا،عقخيايعنساأاعل مع عإلجعبىاعله م لعخياجتنبعقخيا  مبعع

ععختبار وععع عت ددد محعخسددداخأخمعخيربمم لعخلن سدددريف:عE-Markingععيلخ خيا ددد محعع ▪

نيف.عقنا عخياأمأعإلجعخخل دددد ئرعخيسددددمكمإلكنيفعي هفتاخلعختبار وقععنا ئج ععقل مب

بعلمندديفعإلندد سدددددردديفعيعددأاعإلجعإاد بد لعخيدى عععيلخ اسديفعخيا ددددد محعع س دد 
بمخسدددددددديفعسددددد

ع.ععيلقت  م ع عنأقن  عقإل  ونيفعنا ئجع عبنا ئجعخيا  محعخي

ت مم عإلسدددا بعإلجعبىاعع:ععBlind Double Markingخلسدددا بععخيا ددد محعخل اقالعع ▪

عوا لعخ بت.لعامقعاإلىحم ل عامُعإلنع عععّد عخثن عإلجعخل    ،عب مثعتعن

عع:ععOpen Double Markingخلفام ععخيا ددد محعخل اقالعع ▪
 
رسبعإل دددد   

ِ

ت مم عإلجعس

خلىحم لعقخيأوا لعخلهنمحيفعإلجعسربععععختطى عل ب مثعنسدددددادمععخل ددددد حعخيث (عع

عخل  حعخيقا.

ُن  ددددددأعبد ي مد لع عخيعه مديفعخيكبمنديفعهمعتعم عاموسد معععع:Measurementععخي مد ل ▪

.عإلثبعسم لعل دددمبعمهمليفعإلجعخيدى عل توعبمخسدددديفععاخيفتخعلدددفيفعيأهءظع وعع

خبارد وعل دددددموعحمدثعنناعيعخي مد لعلندأعولددددددأعخيدأواد لعقإلعتفاعد عما دأنتخلعع

عثَّ عفلنعخي م لعهمعا اعإلجعله ميفعخيا من . ج 

ِ

عمهميف،عقإل
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هتددأفعإىلعإلدددددددأخوعحك عمهيعامقعممفيععععله مدديفعتتبمندديف:ععAssessmentخيا مم عع ▪

قخيا مم عنعنيعع.إلعم وعامقعوك عضددددماعععجعبسدددد مكعوأايسددددهيفعإلجعخيسدددد لعتتتر

عن  اعخي متعقخيضعا.عب ياشخمرعف ج،عقلأنأ

هتددأفعإىلعإلددددددأخوعحك عمهيعامقعععإلنعجمدديفععتتبمندديفععله مدديفعع:Evaluationخيا من عع ▪

ممفيعحماعإلددأهعل قعخيهددأخفعخيكبمندديفعخل ددأاتعسددددد فدد  ،عقلددأنددأعن دد اعخي متع

تعقإلعد جلديفعن د اعخيضدددددعا،عامُعامنعخيا من عقخيضدددددعا،عقخيعهدبعل عتع ن عن د اعخي م

عبهث بيفعإلأخوعامحك معقخخت ذعخي تخوخلعخلسانأتعإىلعهيسعخيحك م.

له مديفعت منهمديفعإلنعجمديفعععع:Formative Assessmentخيا من عخياكمننيع خيرند ئي عع ▪

 إلنمهيف علأثعامثن اعله ميفعخياأونس،عقهتأفعإىلعت قنأعامسدا ذعخل توعباالينيفعوخاعيفع

أمعخيدى عقلأنأعامخنبعخيضدددددعاعقخيعهبعل علسدددددمنع ،ععإلجعامابعإلعتفيفع إلأهعتس ُّ

خيسدددددجددبعع خينامجدديفعضدددددهجعت ددأنتعخيددد يددبعي ه توع ع  خيمدد انهياقنعخحاسددددددد  ع

(Assessment for Learning) ع

م عمقُن  ددددأعب عخيا :ععSummative Assessmentخخلا إلي عع عخيا  دددموع ممعخيا ع ▪

 Assessment ofعخينع ئميفميفعإلنع عامقعخييُعنسددددانأعإىلعنا ئجعختبار وخلعسددددمخاعخيف دددد 

Learning،ث عولددددددأعناد ئجعد ع عسدددددجدبعخيعىإلد لعيا دأندأعحد يديفعخيدد يدبعنجد حد  عععع 

عاممعوسمب  .

قن  دددددأعب عخيل اعخيف ددددد ميف،ععع:عContinuous Assessmentتععخيا من عخلسددددداهع ▪

:عح   لعخير ثعقخلن سشدديفعخل ددالتت،عامقوخقعخيعهب،عخيمخار ل،ععل عسددرمبعخلث اعقتشددهب

قخلشددددددد ونع،ععق قخير مث،ع خيعه مدديف،عخياك مفدد ل،ع خي  دددددريت،عختباردد وخلع قختباردد وخلع

عقختبار وخلعخيف  ميف.

خيا من عخل  ببعي ا من عخيا  مأُعامقع:ععAlternative Assessmentععخيا من عخيرأنب ▪

خعي م لعع خي  ئ عل عاماقخلعت من عغريعختبار وخلعخيا تنتنيفعخيا  مأنيف،عقنكمنعإلسددانأ 

عر طعيادرمقعخيد يبعي هعتفيفعقخلع وخل.يبعقنا ا ت عب عنع زعخي م لعخلاماخاعخيد 

خيا من عععع:Student Portfolioخيددد يددبععوفمدديفعاماخاعع ▪ ععخيرددأنددبعقنهثددبامحددأعاماقخلع

خيدددد يدددبعع تع  ع يتح ددديفع خلماددد ع إلجعبىاعمجععقخت نجعععDossier of eventsخيامثمقع

خيددد يددبع علدددددموتعإلكامبدديفع ام عع يددبعل عل م ددعخيددد ايدديفععقتنمم عامل اعقنادد ادد لع

لختاد لعتع  عخل توعقخيربند إلجعخيمد انهي ،عم عنشددددداهدبعل عخنعكد سددددد لعخيدد يدبع

خييختميفعخلربخلعخياع  عخيايعنهتعهب عبىاعخل توع عضددماعخياالينيفعخيتخاعيفعخل أإليفعإلجع

 امسا ذعخل توعقب عنأل عتدموسعخيم انهيعخيشخيصعقخلعني.
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ا لعتعاهأعل علأنأععأعمهميفعذخلعاويفعولدددددعس ئه:عRating Scaleسدددد  عخيا أنتعع ▪

عقخحأعإلا ددبعبسدد مكعقإلع وتعإلعمنيفعامثتعإلىحماع ؛عحمثعختضددععمبعع

ٍ

أ اوايفعل عُبع 

ف تتع قلداعي هع وتعامقعخيسد مك عياأوالعإلجعلأتعفئ لعامقعإلسدامن لعنهثبعامحأعطتفم عع

يفعإلجعخنعأخمعامقعم اع مت م عخلع وتعامقعخيس مك،عقإل عب عخيدتف عُنهثبعاوا لعإلاف قت

قناد  اممثدتععععقاماهددد ،ع بشدددددكدددبع اماخئعد ع قخحلكد عل ع خيددى ع ب ع خيادهدمدمد ع إلجعبىيددد ع

 إلمضملميفعقإلجعامإلث اع :عس  عخيا أنتعخيعأاُ،عس  عخيا أنتعخي فمي.

تاكمنعإلجع:عRubric Matrix/ Scoring Rubricععخيا أنتعع عإل ددفمفيفعخيا دد محع ▪

عع،عإلعد نري5-3إلجععععثدبخيإلععثىثديفعلند  ،عقهي:عإلسدددددامهعخياخاعخلامسععقنكخق علدأاهد 

،عقلددداععقنا عوبدع عبنمختجعخياع  ععخياخاعقهيعخلعتفيفعقخلع وخلعخلتخاعسم سدددع عقت ممهع 

 عمبعإلسددامهعععإلع نريعخياخاع عمبعإلسددامهعقهيعط عإلف ددبعيألاخاعخلامسععت ممه 

ع.إلجعخلسامن ل

ُتتلدددأعإلجعس ئهيفعإلجعخلع وخل،عامقعخلف هم ،عامقعختجت ه لع:عChecklistعخيا  قعس ئهيفعع ▪

بمد وخلععععنا عخيا مم عقفقامقعخلاع  عامثند اعتنفمديعإلعهديفعامقعإلعد وتعتع مهمديفعقععخيسددددداد ذسردبع

عععع لدحعامقعبدأ...عنع عامقعت...
ٍ
ع
 
ت
ُ
إلمخفقعامقعغريعإلمخفق...عإلن سدبعامقعغريعإلن سدب...عإل

...إيخ .عع
ٍ
ع
 
ت
ُ
عامقعغريعإل

قنع زعإلجعامنعن مسعختبار وعإل عاملأعي م سددد عإلجعامهأخف،عع:عValidityععلدددأقعختبار وع ▪

ميفعيألهأخفعقخيمحأخلعإلععلأاعامسددددئ يفعختبار وععلددددأقعختبار وعختسدددد قعخيقزخنعخينسددددر

عطر   عي ميفعخيهأخف.عع

خحل دددددماعل عخينا ئجعنفسدددددع عإذخعإل عتكتوعختبار وعل عخيعمنيفعععع:Reliabilityععخيثر ل ▪

تاعلأمعحأقثعتع  عامقعتأونبعب عفكخلعختبار ونج،ععددددددعنفسدع عق عذخلعخيمتقف،عبشدع

 يألفتخا.عامنعتاس عنا ئجعاماختعخيا من عب تتس قع عخينا ئجعب عافظعخلتم عخينسريعقتعنة

إل ددددد   عامقعاممثتعل عت دأنتعإاد بديفععععختفد ق:ععObjectivityختبارد وععإلمضدددددملمديفعع ▪

خيد يبعنفسدد ،عامقعبهعنةعامبتعامنعتاسدد عاماختعخيا من عب يرعأعلجعذختميفعخل دد حعقخيد يبع

  عت أنتعخيأوا ل.عع

إلعدد مععععكمماتن  دددددددأعبدد عععع:عAssessment Accommodationsععخيا من إلمخاإلدديفعع ▪

قخحلدد تلععععخءلدد سدديفقختباردد وخلعب عنىئ عحدد تلعخيدى عإلجعذقُععخيا من عخلسددددداهتعع

 .خخل ليفعقب عا قعلأخييفعخيا من 

ناضددددهجعهيخعخل ددددد حعخين اعإلجعذقُ:عع:ععقخحل تلعخخل لدددديفعععخءل سيفعععذقُخيدى عع ▪

ععع–عإلضدددددتتعخيامخلددددبع-ددددددددددتضددددع فعخير ددددععع–سددددهعضددددع فعخيعع–تمميفعخحلخءل سيفعع

حدتمددديف:ععخيدادعد د عع  لددددددعدمبددد لععإلددد سددد ل قفدتاع خندادرددد سع ععع–انسدددددد دمدكسددددددمددد عععع-ند درع

 .خحل تلعخي  ميفعُت،عذقدخيد يبعخيلس
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العام ـــ المب1       ة ـــادئ 

 الهدف من عملية التقويم     -1-1

 ع عخيعه ميفعخياع مهميف،عحمثعُتسدداخأم
 
خيا من عععإلع مقطتقععععنعأعخيا من عإلكمن  عه إل

ي م لعإلأهعل قعنمختجعخياع ُّ عخلسداعأفيفعي ربخإلجعقخل توخل،عم عامهن عتسد لأع عإل اتعع

عإلع م عبن اعل عنا ئجعخياالينيفعخيتخاعيف.عقتعأععع ُعت هم عطتقعقخسكختمجم لعخياع م عقخيا

هل .ععععبهثد بديفعآيمد لعي  ك عل عإلدأهعل مقعخيدى عيألهدأخفعخيايعُتدت له مديفعخيا من ع

ربخإلجعخيايعت دأإلعد ؛عقيدييدكععقختا اعإلعد معخيا من عإلجعم مديفعإىلعامبتهعطر د  عيدرمعديفعخي

جيدبعامنعُت ددددده عبدأسديفعقف د  عيىحامد اد لعخخلد لدددددديفعيكدبعبتند إلجعل عامنعختضدددددععت دكع

عخيعه م لعلر ا عقسم س لعقإاتخاخلعل إليفعتنمهع .

الجامعة    -1-2  المبادئ والسياسات الحاكمة لعملية التقويم ب

أفعخجل إلعيفعإىلعتمفريعت من عا قعإلع نريعخجلماتعلجعطتنقعت أن عإط وعلهبععهت

 ل معإلجعبىاعخلر ا عخ تميف:

عخيمضم عقخي أقعقخيعأخييف. -

 تمزنععخياقخوعقلهبعخلسؤقيميف.قععخلع ملأنأعع -

 .خيم انهيقعإلع نريعخجلماتعقختلا اععم لع -

 م س لعخ تميف:قتعهبعخجل إلعيفعل عل مقعت كعخلر ا عإلجعبىاعخيس

:عخيع  مضم عقخي أقعقخيعأخييفعامقت 

عإلنععتض و عخل  يحعب عخي  ئه عل عله ميفعخيا من عقب عخيدى . -

تنفميعإلر ا عقسدم سد لعقإاتخاخلعقخضد يفعقلد اسيفعقل اييفعيعه ميفعخيا من ،عقإبى عع -

 خيدى عهب .املض اعهمئيفعخياأونسعق

عإلمضملميفعله ميفعت من عخيدى عقشف فماع عقلأخياع . -

يفعلدأاعإلتخلعخيا من ،عقتمسمد عإاتخ -
س
ىاإلد
ُ
طر د  عيدرمعديفعخيربخإلجععععد ،عقتنم عاماقخهتد ئإل

 خيم انهميفعقخل توخلعخيأوخسميف.

اماخاعختبار وخل،عععقخيإل نيفعخيع هميفعامثن اععحثعخيدى عل عإلتخسريفعخهللعقترنيعخي ددددأق -

 قإلأخاعخير مثعقخلش ونععقخياك مف ل.

تدمد د  - إلدعع يد دادعددد إلدددبع قخضدددددد ددديفع آيدمددد لع نداددد ئدجععقادماع إلدجع خيدددى ع قشددددددكددد قهع علع

 له ميفعخيا من .

 خيا  قعإلجعمف اتعله ميفعخيا من عقسىإلاع . -

 ععمتك عخيدى ع عمبعخيفئ لعإلجعإظع وعإلسامهعإنج زعنمختجعخياع  . -
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عقلهبعخلسؤقيميفعتمزنععخياقخوععلأنأعخلع معقعث نم  :ع

خلند سدددددرديفععععضددددد نعمفد اتعخيفتخاعخلشدددددد وم ع عت من عخيدى ،عقتمفريعخ يمد ل -

 إلجعذيك.ععا  قي 

  إليفعي   ئه عل عله ميفعخيا من .قمم وس لععقاماعإاتخاخلعع -
ُ
 إل

ععلأنأعاماقخوعقإلسؤقيم لعقخض يفعي   ئه عل عله ميفعخيا من ،عتا اعب يشف فميف -

خيا من ععجل نععقحأخلعخيا من عقختبار وخل،ععخا دديف،ععقلهبعخلسددؤقيميفع خلج يسعخل

م عخخلد واي،عاملضدددددد اعهمئدعختبارد وخل،عجلد نعخلها ن ،ععق يفعخيادأونسعقإلجع عخلُ ِّ

 حكهع عقخيفنم  .

  قعإلع نريعخجلماتعقختلا اعخيم انهيعلعث يث  :ع

يددد ددداددد دددمنددد عقإلدددمخ - بددددددديفع تدددعددد ددد ععاقادددماع يدددندددمختدددجع خيددداددد دددمنددد ع قاماقخلع عإلددديفعطدددتقع

عوخل.خيربخإلجعقخل ت

 .خساخأخمعخياالينيفعخيتخاعيفعمأاختعيا س عاماخاعخيدى عقزن اتعف ل ميفعخياع   -

خيادعد م عع - ت دمن ع همدئددديفع لاددد درددد لع خياد دمن ع لهد دمددد لع إلعددد نريعقخمتاددد لع خسدددددادمدفددد اع

 قخياأونب،عقخهلمئ لعخلعنميفعخل  ميفعقخيع لميف.

 خيا  قعإلجعإلع نريعإنج زعخيدى . -

 قتدمنتعخيعه ميفعخياع مهميف.خساث وعنا ئجعله ميفعخيا من ع علس ع -

ن عبد جلد إلعديف،عخوتك عقيا  مقعهديسعخلرد ا عقخيسدددددمد سدددددد لعخحلد مهديفعيعه مديفعخيا م

خحل يلعل عقضددددععسددددم سدددد لعل إليفعيعه ميفعخيا من ،عقلأنأعاماقخوعقإلسددددؤقيم لععخيأيمب

خي د ئه عل معد عقضددددد نعلدأمعقاماعامُعتضدددددد و عي ه دددددد يحعبمنع ،علىقتعل علدأندأعع

خءاتخاخلعخيايعجيبعختر لع عققضددععخيسددسعقخيدتقعخيىزإليفعي ا  قعإلجعمف اتعله ميفعع

عإلاع .ععخيا من عخلارعيفعقسى

 يق مجال التطب    -1-3

ل عمدبعإل توخلعبتخإلجعخيركد يمونملعف عاقنعخيايعمتنحعاواد لععععخعخيدأيمدبدرقعهدينُعععععععع

ل همديفعإلجعخجلد إلعديف.عقنامادبعل عخيك مد لعخيايعت دأمعت دكعخيربخإلجعختيا خمعهبديسعخلرد ا عع

اتعخيا من عقخيسدددددمد سدددددد لعقخءاتخاخل،عقُتعاربعآيمد لعخيانفمديعخلعاهدأتعإلجعسردبعإلتم عام

ع.هيعا اعتعناج امعإلنع عقجيبعختيا خمعهب عخعخيأيمبهييايعيعتتاع ععقختبار وخلعقخ
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 والمسؤوليات   األدوار - 2      

 الطالب  -2-1

عخلش وميفعبنش اعقإجي بميفع عمبعإلع معقامنشديفعله ميفعخيا من . -

خيد إلدنديع - يد دجدددأقاع قفد ددد ع خيداد دمند ع قإلدعددد مع إلداددد درددد لع قتسدددددد دمد عمدددبع عإمد اع

  .خل أاعإلسر ُع

 .قإل أخسميفخي م معبكبعإلع معخيا من عخلك اعهب عبأإل نيفع -

 ختيا خمعبهمخلمأعقامقس لعختبار وخل. -

تق عفم عامقعدددددعشعامقعخيشدددددعختيا خمعب ينمهيفعقخيكتمر لعخلاع  يفعب تبار وخلعقلأمعخيال -

 خوتك ب .خلس لأتع ع

س ليفعختبار وخلععععختيا خمعب ءوشد اخلعقخياع م لعخيايعنماعع عخلسدؤقاعامقعخلتخسبع  -

 ار وخل.امقعخلع إلبعقلأمعخءبىاعب ينم معامثن اعاماخاعختب

عخي مدد معبددلبددأخاعخيتامُعحماعإلعدد معقامنشدددددددديفعخيا من عخلارعدديفعإلجعبىاعختسددددداردد ندد لعع -

 خلعأتعيييك.

 عضو هيئة التدريس  -2-2

عخيايعل قعنمختجعخياع  عخلساعأفيف.ع عقتدرمقعإلع معقامنشديفعخيا من ت هم -

 إلعهيفعامقعنش اعُنك اعهب عخيدى .عقخض يفعيكبعقضععإلع نري -

 إبى عخيدى عبهع معقامنشديفعقإلع نريعخيا مم . -

 إلنحعخيأوا ل،عقخياأمأعإلجعاسيفعله ميفعخيا  مح. -

 عسدجىلعب لد ععختحاف ظعباف لدمبعاماخاعخيدى ع عمبعإلع معقامنشدديفعخيا من عع -

 هب عطر   عيآليم لعخلعهماعهب ع عخي س عقخيك ميف.

 اعيفعبن اعل عله ميفعخيا من . عباالينيفعوخت قنأعخيدى -

خيعه ميفععخلشددد وميفع عإلتخاعيفعنا ئجعخيا من عسدددنمن  ،عقخسددداث وعنا ئجع ع عتدمنت -

 خياع مهميفعقلسمنع .

لعخيدى عب عتعناج قزععإاوخالعاوا لعخيدى عخيف دددد ميفعقخينع ئميفع عنم معسددددجى -

 ثىثيفعامن معإلجعت ونخعآبتعخبار و.
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خيدددد يدددبعع - اواددديفع إابددد اتعدددأندددبع بسدددددردددبعبددددأع بعدددأعععإإلددد ع امقع ت ددددد محع إلددد اتع عامقع

 ختبار وعخيرأنب.

ؤقنعددددددعيفعي شددددددع ييفعخيك مددددددعتق(عخلاع  يفعبهمخف يفعقمددددددعكاأعخءيددددددعبعخيربنددددددعحرصعوس ئ -

 سجىلعخيدى .خيم انهميفعل عامليخوعخيالم  علجعختبار وخلع عنم معع

ارات  -2-3  لجنة سير االختب

نديفعسدددددريعختبارد وخلعبد يك مديفعطر د  ععن ممعلهمدأعخيك مديفعامقعإلجعنفمضدددددد عباشدددددكمدبعجل

تفعدددددعش اعنُعدددددعسعقاملضدددددعخيك ميفعقنكمنعهل عوئمععم سععنريعوأاتعقإلافقعل مع عإلجعسربلع 

 :ل عامل هل عقممبعخيك ميف،عل عامنعنكمنعإلجعضهجعإلع إلع 

ب يك ميفعحلفظعامظتفعخيسدددددئ يفعبشدددددكبعآإلج،عععختبار وخلععجتعم عإلكابعجلنيفعسدددددري -

قخي مد معباسددددد م عقتسددددد  عامقوخقعخيسدددددئ ديفعقاف تتعقخءطخفعل عسدددددريعختبارد وخلعع

علاتخاخلعختبار وخل.خءا بيف،عقمبعإل عناع قعب

خياعمندديف،عقخءندد وت،عقاماع تع - إلجعحمددث:ع ختباردد وخل،ع سدد لدد لع خياددأمددأعإلجعجتعم ع

يفعاخببعس ليفعختبار وعامقعامُعقسددم يفعامبتهعءلىنعخياكمما،عخياأمأعإلجعقاماعسدد ل

عمبعإل تو،علأاعخيدى ع عمبعشدددددعرديف،عخيمس ،عسدددددعديفعخي د ل ل،علأاعخيشدددددعدبع 

 .قب معخي  ل لعإلجعامُعإل اتعل هميف

 .تمزنععخي  ل لعقخلتخسر عقإلرش عخي ج نع عاأقاعختبار وخلعخينع ئميف -

عيفعلد سدععد ئمديفعي دى عذقُعخءخينخيف ددددد مديفعقإلدأخاعخيكتمرد لعخخلد لدددددديفعبد تبارد وخلعع -

 قخحل تلعخخل ليف.

 يفعإلجعمبعسسدد ،عإلجعحمثعت ونخعتسدد  عإلأخاعسددجىلعب لدديفعياسدد  عامقوخقعخيسددئ -

بار و،عقخسدددد عإلأولعخل تو،عقخسدددد عخل تو،علأاعخيدى ،عت ونخعخنع  اعختبار و،ععخت

 .لأاعامقوخقعخيسئ يفع عخلمتقف

ع عإلجعدددددعمف،عقإلنععدددددع وخلع عمشدددددعختبارماععدددددع عإلجعابدددددعى عخل تقإلدددددعتعخيددددددعح  -

ع و.دماعختبارداب

خي - امسددددد اع قسمخئ ع خيسدددددئ ددديفع امقوخقع قتسددددد مهعددد عتسددددد  ع خل تو،ع إلدددأولع عدى عإلجع

ع.لتخسريعخي ج ن

تمفريعامقوخقعخءا بيفعب سددبعنم عختبار وع ت دد محعآيل،عافكعخءا بيف،عخءا بيفعل عع -

 .خيموسيفعنفسع  
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لعإلجعإلرشدددد عجل نعختبار و،عقتسدددد مهع ععتسدددد  عاف تتعخءا بيفعقمشددددمفعخيامسمع  -

ع.لأولعخل تو

رد وخل،عقتمفريعخيردأندبع عخحلد تلععإلاد بعديفعحضدددددموعإلتخسريعقإلرشددددد عجلد نعختبا -

 .وئيفع إلأخاعاأقاعبأنبعي هتخسر  خيد 

 خيانسمقعحل تلعخيا خإلجع عح اعقاماعخبار وعإل تونجعبنفسعخيمس عي د يب. -

خيدددددددىبدددمددديفع حددد تلعع - خحلددد تلع خلدددتضددددددددمددديفوفدددعع قخحلددد تلع إىلعع..خيدددالدددشع إيدددخ ع ع.ع

 .خي ج نعخلخا يف

 .يف،عقوفعع عإىلعقممبعخيك ميفإلأخاعت تنتعنمإليعيسريعختبار وخلعخينع ئم -

 عإلمتقفعإلال قععنهكجعي ج نعسريعختبار وخلعختحاف ظعب موتعإلك فئيفعيىبار وعع -

إىلعععل عامنعتتاعع عامقعامُعخم طتعامبتهعواه يفنخف أت عختبار وعامقعددددددددعسددر  عياسددعل

 .امسا ذعخل توعامقعخلنسقعبيخلعخلمتقفعخلال قع عح اعلأمعخساخأخإلع 

عخيك ميفع علضددددريعقتنفميعبديفععخيا من عقختبار وخلع خيانسددددمقعإلععقحأتعاماتع -

عخيدمخو عامثن اعختبار وخلعقخيانسمقعإلععخجلع لعخلعنميفعاخببعخجل إلعيفعبخ ملع .

تشدددددكمدبعجلد نعإل دددددالتتعيسدددددريععععدأاتخلاخيمد انهمديفععععربخإلجُنهكجعي ك مد لعذخلعخي -

ميف،عقنا عختبار وخلعتعهبعل عإطخفعجلنيفعسدريعختبار وخلعب يك ميفعققممبعخيك 

ختحافد ظعبدأقوخقعخيسدددددئ ديفعقافد تتعخءاد بديفعبخ خئنعد عقإلكد ترعد عخلعدأتعيدييدك،عقنكمنعع

  عنفسعإلع معجلنيفعسريعختبار وخلعخيتئمسميفعب يك ميف.هلع

ارات لجنة جودة التقويم واالخت -2-4  ب

يكددبعبتندد إلجع خيا من عقختباردد وخلع خي سددددد عباشدددددكمددبعجلندديفعاماتع ن ممعم سع

إلسددد وعبع اتعخيسدددنيفعخيا ضدددرينيف عطرُ  علع نريعوأاتعقإلافقعععامم انهيعن أإل ع امقعيكب

 وئمسعل عامنعنكمنعإلجعضهجعإلع إلع :ععل مع عنضعع عخلج س،عقنكمنعهل 

يفع عمجمععخيربخإلجعخيايععإلاد بعديفعتدرمقعسدددددمد سدددددد لعخيا من عقختبارد وخلعبد جلد إلعدع -

عن أإلع عخي س عخلخار.

قعقاماقخلعقنم عخيا من عتنمم عي د اخلعهتمئديفعققوععلهدبعي دى عياعتنفع عبدت -

 نهي.خلارعيفع عمبعبتن إلجعامم ا

خيا من عقختبارددد وخلعع - بددد ياعددد قنعإلععإلتم عاماتع ي ا من ع خيدددد يدددبع ايمدددبع إلدددأخاع

 ب جل إلعيف.



 

 15 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

يسدددددئ ديفعي ه توخلعإلجعسردبعاملضدددددد اعهمئديفعل عتنفمديعبند اعبنمكعخخيعد مععخءطخفعع -

 خياأونسعب يربخإلجعخيم انهميف.

إلجعسردبعععععاعد إل توخلعخيربند إلجعسدأعمتد عإلتخاععخيادأمدأعإلجعامنعبدديفعخيا من عيكدب -

،عقامنعإلعدد معقامنشدددددددديفعت من عخيدى عت عخلتخاع عخينمتخاعبدد يربندد إلجعخيمدد انهي

إلععنمختجعخياع  عمعات دددددهمهعد عقإاخوهتد عقإلتخاعاعد عقت ممهعد عبشدددددكدبعناسدددددقعقنامخ

 قإلع نريعختلا اعخيم انهي.

ل ددددفمف لعامقعبأُعقسدددد ئبععخياأمأعإلجعسم معاملضدددد اعهمئيفعخياأونسعب تسدددداع نيفعب  -

ح خيا ددأنتعلنددأعت ددددد محعقخاردد لعخيدى عامبته،عإلثددب:عإل دددددفمفدد لعخيا ددددد م

قإلشددددددد ونعع ،عيضددددد نعتالدمدديفعمددبعنمختجعخياع  عخلخدجعهلدد عب دددددموتعلدد ايدديفعع

 قإلمضملميف.

ا خمعمجمععإلدأويسعخل توعخيمخحدأعبد سددددداخدأخمعطتقعقاماقخلعخيا من عخيادأمدأعإلجعخي -

لددددماعخل تو؛عهبأفعتك فؤعل مقعنمختجعخياع  عقتمزنععخيأوا لعخلافقعل مع ع عتم

 قلأخييفعخيا من عب عخيشعب.

إلأخاعخيا  ونتعخيفنميفعلجعختبار وخلعقإلع معخيا من عخيبتهعب يربن إلجعخيم انهيعع -

يضددعاعقخل وسدد لعخلاهم تعقخيتفععهب عإىلعم سعخي سدد عقتمضددمحعن  اعخي متعقخ

أتعاماتعخيا من عقختبارد وخلععخلخارعتلا اهد عقإوسدددددد اعنسدددددخديفعإلنعد عإىلعقحدع

 ب يك ميف.

سمد لعفد ل مديفعخينم عخلارعديفع عت من عخيدى عقختبارد وخلعقخيتفععهبد عإىلعقحدأتعع -

 اماتعخيا من عقختبار وخلعب يك ميف.

 له ميفعخيا من ،عقإلع نريعإنج زعخيدى .خياأمأعإلجعسىإليفع -

تم عاماتععتسددددد م علمندد لعإلجعامل اعخيدى عقف دد  عي دتن دديفعخل ددأاتعإلجعسرددبعإل -

إىل بددلوسددددددد هلدد ع بددأقوسعن ممع قخيدديُع عخخلدد وام ؛عععخل مه ععخيا من عقختباردد وخل،ع

 .هبأفعسم لعاماتعله ميفعت من عخيدى عب يربخإلجعخيم انهميف

ارات وحدة جودة التقويم    -2-5  واالختب

ن ممعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد عبلنشد اعقحأتعاماتعخيا من عقختبار وخلعب يك ميفع

يف،عقنكمنعهل عاملض اعقإلأنتعامقعإلنسق،عنا عخبام وه عطر   ععدددددعبعخيك مدددددعمممع عقتفعل دددددعُنش

 لع نريعوأاتعقإلافقعل مع عنضعع عخلج س،عقنكمنعإلجعإلع إلع :

خجلددد إلدعددديفعع - يدممددد يددديفع خيداددد بدعع خيداد دمند عقختبدادرددد وخلع ادماتع إلدتمد ع إلدعع عخيدادعددد قنع

ع.خيم انهميفعي شؤقن
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ب - خيا من عقختباردد وخلع كددبعبتندد إلجعاممدد انهيع ععخءطخفعل علهددبعجلندديفعاماتع

 خيك ميف.

 ض نعاماتعله ميفعت من عخيدى عقختبار وخلعب يك ميف. -

 يفع عمجمععبتخإلجعخيك ميف.إلا بعيفعتنفميعسم س لعخيا من عقختبار وخلعب جل إلع -

 ل عبن اعبنمكعخيسئ يفعي ه توخلعب يك ميف.خيع معخءطخفعع -

نبعخلخا يفعب جل إلعيفععخيانسمقعإلععإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعقاع لعخياأو -

ععقامنشددديفعت من عمفميفعإلأخاعقتدرمقعإلع ميدددددددداأونبعاملضدد اعهمئيفعخياأونسعل عم

 .خيدى 

ختباردد وخلعقإلعدد معخيا من عخيبتهعبد يك مدديفعقتمضدددددمحعإلدأخاعخيا دد ونتعخيفنمدديفعلجعع -

ن د اعخي متعقخيضدددددعاعقخل وسدددددد لعخلاهم تعقخيتفععهبد عإىلعإلتم عاماتعخيا من عع

إلعديفعبعدأعلتضدددددعد عل عم سعخيك مديفعخلخارعإلجعسردبعقممدبعقختبارد وخلعبد جلد 

 .خيك ميف

خيددداددد دددمنددد ع - ادددماتع إلدددتمددد ع ادددأاهددد ع خيددداددديع خيبدددته،ع قخيدددادددكددد دددمدددفددد لع عخلدددعددد مع

 ب جل إلعيف.عع وخلقختبار

 رئيس القسم  -2-6

خخت ذعخيكتمر لعخيىزإليفعياأونبعاملض اعهمئيفعخياأونسعل عممفميفعت من عخيدى ع -

ع عخجل نر :عخينمتُعقخيعهو.

قعنمختجعتع  عخيربن إلج،عإلجعمل  ععمأعإلجعامنعبديفعخيا من عيكبعإل توعٌتسددع ععاأخي -

عسمخئ عخلتخاع عقإلن سشيفعت  ونته .ععإلأخابىاعع

سمخئ عاملضددددد اعهمئيفعخياأونسعخلك ف عبهتخاعيفعامسدددددئ يفعقاأخقاعإلمخلدددددف لععععإلأخا -

ختبار وخلعقإل دددددفمف لعخيا ددددد مح خيا أنت،عققوسيفعخيسدددددئ يف؛عطر   عي ضدددددمخبجع

 م سعخي س عخلخار.ل عععمخواتعبا كعخيمثم يفعقلتضع  نريعخيقخلع

سمععقخيامسدأعت عإلتخاعاعد ععامسدددددئ ديفعقادأخقاعإلمخلدددددفد لعختبارد وخلععععامنخيادأمدأعإلجعع -

 .عي  م معبييكعإلجعننمب ععب تلا اعامقعتفمنض

يفعدددددعتنيفعقخيشفمندددددعيفعقخيرسندددددع وخلعخيعه مدددددعإلأخاعسمخئ عخلها ن عخخل وام عيىبار -

تتعإلجععأإل عنم إذعخسددداخعب يك ميف معخلها جعخخل واي؛عطر  عي ضدددمخبجعقخلع نريعخلُ َّ

رسبعم سعخيك ميفعخلخار

ِ

 م سعخي س عخلخار.عع خي مخئ عععإستخو،عقس
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ب الخياددأمددأعإلجعامنعمجمععخيدى عسددأعع -
ُ
بدتقعقاماقخلعقنم عخيا من عخلارعدديفعإلجعععمخام

 بىاعخي   اخلعخياعتنفميفعامقعإلجعبىاعايمبعخيا من عي د يب.

ب ي سدد عفم علرعتتتمر لععقخحل تلعخخل لدديفععخءل سيف ر لعخيدى عذقُععيعطت   -

 يبيعخلمخف يف.خبار وخهت عقخيتفععهب عإىلعقممبعخيك ميفع

عععختبار وبن اعاماخئ ع ععت أن عخياالينيفعخيتخاعيفعيعضدددددمعهمئيفعخياأونسعحماع -
 
ل عععبن ا

 ختبار وخل.نا ئجععععل مبت  ونتع

قتارععآثدد وهدد عل عإلسدددددامهعت ددأمعئجعت من عخيدى ععخختدد ذعخي تخوخلعخلاع  دديفعبنادد  -

 خيم انهي.عخيدى 

قوفععتمزنععخيأوا لعخلعاهأع عععإنشددد اعتك مف لعخل توخلع عنم معسدددجىلعخيدى  -

 تملماعخل توخلعخيا بعيفعي  س .

 إلا بعيفعإاوخالعاملض اعهمئيفعخياأونسعي اك مف لع عنم معسجىلعخيدى . -

خينعدد ئمدديفعي  - خيددأوادد لع  عنمدد معسدددددجىلععععه توخلعقط ردد لعتالمريعخيددأوادديفخلا اع

 خيدى عبعأعإاوخالعقحفظعخيأوا ل.

خت - خيددادد ددمندد ع اددماتع املدد اعجلددد نع بددتنددد إلددجإلدداددد بددعددديفع بددكدددبع عععاممددد انددهدديعععبدداددرددد وخلع

 ن أإل عخي س .

 .إلا بعيفعله ميفعخيا من عخلساهتعيكبعخل توخلعبىاعخيف بعخيأوخيس -

إلجعخيم انهميفعخيايعن أإلع عوفععخيا  ونتعخخل لددديفعبهع معقامنشدددديفعخيا من عب يربخ -

ي شدددؤقنعخيم انهميفعإلاضدددهنيفعخي دددعمب لعخيايعقخاع ععععخي سددد عإىلعقممبعخيك ميف

امثن اعتنفميه ،عإلععت أن عخياملددددم لعخيىزإليفعبشددددأنعلسدددد عاماتعله ميفعخي سدددد ع

 خيا من عقختبار وخل.

 الكلية للشؤون األكاديمية  وكيل -2-7

ع.وخلعب يك ميفاماتعخيا من عقختبار عتخءطخفعل عقحأ -

خءطخفعل عسدددددريعختبارد وخلعبد يك مديفعقتشدددددكمدبعجلد هند عبد يانسدددددمقعإلععخيسسددددد معع -

 خيم انهميفعقل اتعخي رماعقخياسجمب.

 خيانسمقعب عجلنيفعسريعختبار وخلعقخيسس معخيم انهميف. -

 خياأمأعإلجعتنفميعسم س لعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيفع عمجمععبتخإلجعخيك ميف. -

 ريفعب يسم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخل.خيىزإليفعي د نرشعخياملميفع -
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 ميفعقخينع ئميفعي دى .نرشعإلمخلمأعختبار وخلعخيف   -

خءطخفعل عإلأخاعسمخئ عخلتخسر عقإلرشددد عخي ج نعخلك ف عبأل اعخلتخسريف،عقذيكعع -

عب ياع قنعإلععخيسس معخيم انهميف.

سدددمخئددد عع - إلدددأخاع لددد ع خلددد دددتقإلددد ععخءطخفع ختبدددادددرددد وخل،ععععجإلدددعخيدددددددى ع عابدددماع

هيعي ج إلعيفععلجعطتنقعخيربنأعخءيككق(عخيتسدععع امقعإشدع وهقتمسمععخيدى عب يع  عع

قإبى عإلأويسعخل توخلعقوئمسعجلنيفعسريعختبار وخلععبأسرم ،ععسربعفكتعختبار وخلع

 بأس ئع عقذيكع عخيسرم عخيبريعإلجعخيف بعخيأوخيس.

خينعد ئمديفعي دى عذقُععخيف ددددد مديفعقلععتسددددد  عط رد لعخيكتمرد لعخخلد لددددديفعيىبارد وخ -

 .اع عقخلا اه قإلتخاعإلجعوئمسعخي س عخلخارععععقخحل تلعخخل ليفععل سيفخء

سرماعامقعوفضعامليخوعخيدى عخلاالمر علجعختبار وخلعخيف دددد ميفعطر   عي سددددم سدددد لعع -

 .أيمبخيعخهيقخءاتخاخلعخيمخواتع عع

 وام عيىباردد وخلععخياعدد قنعإلععواسددددددد اعخيسسددددددد مع عإلددأخاعسمخئ عخلها ن عخخلددع -

واي؛عطر   ععخساخأإل عنم معخلها جعخخل ععخإذخيعه ميفعقخيرسنتنيفعقخيشفمنيفعب يك ميفع

رسبعم سعخيك ميفعخلخار.

ِ

 ي ضمخبجعقخلع نريعخلمضمليفعإلجعس

ع قنعإلعععددددددعقعقخياعددددددعى عب يانسمددددددعجعخيدددددددعىنعنا ئددددددعيفعءلددددددعأعخينع ئمددددددعتعخلمخلمددددددعنش -

 ل اتعخي رماعقخياسجمب.

خيا دد وخءطخفعل عع - خيا من ععإلددأخاع قامنشدددددددديفع خيفنمدديفعلجعختباردد وخلع خيبتهععنتع

 ،عقلتضع عل عم سعخيك ميف.لعمب لب يك ميفعقإل عنعكضع عإلجع

خينمتع عتم  لعخيدى عبشددددددأنعإلد اتعت ددددد محعافد تتعإاد بد هت عقلتضدددددعد عل عع -

ععيعم سعخيك مديفعامقعإلجعنفمضدددددد عي رماعخيد دبعامقعوفضدددددد ،عقإوسدددددد اعخي تخوعخينعد ئ

 ي د يب.

 اعخينا ئجعخينع ئميفعي دى .ا خل -

 تتحمبعخينا ئجعخينع ئميفعيد ريفعخيك ميفع عنم معسجىلعخيدى . -

 خلا اعط ر لعتالمريعخيأوا لعإلجعنم معسجىلعخيدى . -

ع

ع

ع
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 العميد  -2-8

إلن سشدددديفعت  ونتعتدرمقعسددددم سدددد لعخيا من عقختبار وخلع عمجمععبتخإلجعخيك ميفعإلععع -

 عب عنضدددددهجعتنفمديهد عقف د  عي جدأخقاعمعبشددددددأهندعخيىزععقخختد ذخجلعد لعذخلعخيعىسديف،عع

 خي إلنميفعخل أاتعإلجعسربعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيف.

خيبتهعب يك ميفعإلععخجلع لعععإلن سشدديفعخيا  ونتعخيفنميفعلجعختبار وخلعقإلع معخيا من  -

 ب عنضهجعاماتعله ميفعت من عخيدى عب يك ميف.ععبشأهن خيىزمععععقخخت ذذخلعخيعىسيف،ع

،عقإلجعث عخطى ععا اعخيناد ئجعخينعد ئمديفعي دى عامقعتفمنضعقممدبعخيك مديفعبدييدكلخ -

 م سعخيك ميفعل عت كعخينا ئج.

نم معحسددددبعخلملأععإلا بعيفعإاب اعخيأوا لع عنم معسددددجىلعخيدى عسربعإغىقعخي -

 خل أاعإلجعسربعل اتعخي رماعقخياسجمب.
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 تضارب المصالح  - 3  

تؤمأعهيعخيسدددم سددد لعل علأمعقاماعتضددد و عي ه ددد يحعب عخي  ئه عل عله ميفع

عخيا من عب جل إلعيف،عقإلنع :

عضدددععختبار وعامقعإلتخاعا عامقعت ددد م  عقعامقععبأل اعختبار وخلعامقعخلتخسريفعن ممعتعع-3-1

م نعي عستناعحاةعخيأوايفعخيتخبعيفعب لجهمليفعنفسددددع عامقعععإلجععامقعإل اتعخيا دددد مح

ع .1 إل  قعخيشعريفعخيايعن ممعب لتخسريفعل مع عع

نندرقعخيرندأعخيسدددددد بقعل عخلها جعخيدأخبوعامقعخخلد وايعيىبارد وخلعخيشدددددفمنديفععع-3-2

عي.خخل واخيأخبوعامقعقخيعه ميفعقخيرسنتنيفعب يك م لعخيايعتعهبعبنم معخلها جعع

نف ددددحعخيعضددددمعسربعبأخنيفعختبار وخلعلجعقاماعستناعي ع عخيشددددعريفعخيايعنضددددععععع-3-3

عُنتخساعل مع .ععخبار وه عامقعُن    عامقعُنعمأعت  م  عامقع

عتعن ممعإل ددددد حعختبارد وعبد تشدددددكخكع عجلنديفعإلد اتعخيا ددددد محعنامجديفعتم  عععع-3-4

عامحأعخيدى .

يييكعخل توععختبار وععععس ليفتعُنسددهحعلأولعخل توعامقعقخضددععختبار وعب يأبماعإىلعععع-3-5

 ي هتخسريفعامقعخءا بيفعلجعتس اتلعخيدى .

إتعععإلجعخيحمخاعخءا بيفعل عتسددد اتلعخيدى ععتعُنسدددهحعلتخساعختبار وعبأُعح اعع-3-6

خيسدريعععفم عناع قعبشدكبعختبار وعقيمسعإلضدهمنيفعقذيكعبهتخاعيفعخلتخساعلسدؤقيل

 لجعسؤخاعخيد يا.

مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجعععع-3-7 ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م

عم ن عي عإل ددددد  يفعإلعنميفعامقعشدددددخ دددددميف ج  س
بأحأعاملضددددد اعامقعطى ععععخيم انهيعإل

م عب واي.  م
ّ
عخيربن إلجعخلتشحعي عمه

مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجعععع-3-8 ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م

عم نعي عامُعنشدد ط لعب ثميفعإلععامحأعخيلضدد اعخلشدد وم ع عإاخوتعع ج  س
خيم انهيعإل

 ب يفعل عتتشددد  عيا مم عامقعتأونسعامقعت مم عخيربن إلجعبىاعخخلهسعسدددنمخلعخيسدددع

 اماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلج.

مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجعععع-3-9 ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م

م عب وايعع  م
ُ
خعسد ب   عب يك ميفعامقعخيربن إلجعخلتشدحعي عمه عم نعلضدم  ج  س

خيم انهيعإل

إذخعإلتعل مدد ع سعسدددددنمخلعإلجعتتمدد عي ك مدديف امقعخيربندد إلج،عقامنعنكمنعمددبعععإتع

إلددداددددددد دددرددد لعختدددتادددعددد عع اممدددهددد دددمخع سدددأع بدددادددأونسددددددددعددد ع سددد مع خيددديندددجع عخيدددددددى ع

عإلجعخيربن إلج.
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 خيسم س لعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى عقختبار وخل.ع ▪

 خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تلايخوعلجعختبار وخلعخيف  ميفعقخينع ئميف. ▪

 لعقخلش ونععقخيمخار ل .ع معخيا من ع خياك مف خخل ليفعباس م عخيدى علخيسم س لعقخءاتخاخلع ▪

عخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبف أخنعتك مف لعقامقوخقعإا ب لعخيدى . ▪

 خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبا قنأعخيدى عب ياالينيفعخيتخاعيف. ▪

ع.يع هميفع عامل اعخيدى خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تساىاع ختنا  ا عخيع هيعقخين خهيفعخ ▪

 .خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبهع معخيا من عقخبار وخلعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليف ▪

عخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب يدى عخلمشك عل عخياعثت ▪

عقخير مثعقخلش ونع.خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب بار وخلعخياخاعقخيا  إلم عقختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفع ▪

عبار وخلعخيف  ميفعقخينع ئميف.تعخخل ليفعب خءاتخاخلعخيسم س لعق ▪

ع.خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تبار وخلعخءيككقنميف ▪

 .عسم س لعقإاتخاخلعخيا  قعإلجعسىإليفعقمف اتعله ميفعت من عخيدى  ▪

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ا  اراتـــ الب واالختبـــ م الطـــ تقويراءات  ـــ ات وإجسسي
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 ع32................................عع............................عقختبار وخلخيسم س لعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى ع ▪

 92......................................عععخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تلايخوعلجعختبار وخلعخيف  ميفعقخينع ئميف ▪

 31....................ععع خياك مف لعقخلش ونععقخيمخار ل خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعباس م عخيدى علع معخيا من ع ▪

ع32..........................................ععععخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبف أخنعتك مف لعقامقوخقعإا ب لعخيدى  ▪

 33................................................عععخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبا قنأعخيدى عب ياالينيفعخيتخاعيف ▪

ع53.................ععععهميفع عامل اعخيدى اع ختنا  ا عخيع هيعقخين خهيفعخيع خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تساى ▪

 63ععع........................ععخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبهمخئهيفعخيا من عي دى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليف ▪

ع83...............................عع...................ععتخيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب يدى عخلمشك عل عخياعث ▪

ع93عع....خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب بار وخلعخياخاعقخيا  إلم عقختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفعقخير مثعقخلش ون ▪

ع41..................................................عععبار وخلعخيف  ميفعقخينع ئميفتعقخءاتخاخلعخخل ليفعب خيسم س لع ▪

ع62.........................................................عععع س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تبار وخلعخءيككقنميفسمخي ▪

 56........................................عع...عع ميفعت من عخيدى سم س لعقإاتخاخلعخيا  قعإلجعسىإليفعقمف اتعله ▪

ع 
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العامة لعملية    - 4   ارات واالختتقويم  الالسياسات   ب

جيدبعامنعا ددددددبعاملضدددددد اعهمئديفعخيادأونسعخي د ئه عل عله مديفعتدأونسعقت من ععع-4-1

عع
ٍ
له مديفعخيا من عسردبعامنعننختطمخع عممد وسددددديفععععإلند سدددددبعحماخيدى عل عتدأوندب

عامنشدا عقإلع إل .

نهمذالعع-4-2 امقعإلجعبىاع خل توع تملدددددماع خيا من ع ع تمثقعبدددديفع امنع خمدجعععجيدددبع

ع. 1ععمذالهن ععخيا من عل عإلسامهعخل تو

نا ععععجيدددبعع-4-3 ب مدددثع قخل توخل،ع بددد يربنددد إلجع خخلددد لدددددددديفع خيا من ع تتخاععبدجع عامنع

 خياأمأعإلج:

ع.إلععنمختجعخياع  عخلساعأفيفعي ه توعقخسكختمجم لعخياأونسعخيا مم إليفعطتقعاإلمخع-4-3-1

ع.خياع  عينشديفعخخلربتعخلمأخنميفعإلععطتقعخيا مم عنمختجإليفعاإلمخعع-4-3-2

خعع-4-3-3 خيدد إلددجع خيددادد ددمندد تددنددد سددددددددبع يددعددهدد ددمددديفع خلدد ددتوعقلدددأاععععلددخ ددددددرع عإلددععإلسدددددداددمهع

ع.س ل ت عخلعاهأت

ي ا د محعإلثب:عسمخئ عخيا  ق،عسدىيعخيا أنت،ععقإلمضدملميفععقاماعإلع نريعقخضد يفعععع-4-3-4

عخيا  مح خيا أنت.عإل فمف ل

اأقاعخلمخلدف لععامسدسعلدم غيفعخيسدئ يفعقار وخلع عضدماععضد نعاماتعت دهم عختبع-4-3-5

ع.ع 4  ،ع -ام2 ع:ن ذالعيفقإلمخلف لعقوسيفعخيسئ 

بعع-4-4 خل توخلع إلدددأوسدددددمع خيربنددد إلجعطتقععععانفمدددين ا مع تملدددددماع خيمخواتع ع خيا مم ع

قخل توخل،عقتتفقعخياييفعقخيشدددددمخهأعل عتدرمقعت دكعخيدتقعبه فد لعخل توخل،عقتعع

إلدددد اعع خلع نددديفععجيمزع خيا من ع إلدددأواددديفع عبدددديفع تك مفددد لعغريع امقع خيدى عإلعددد مع

عخياكمنني.عب ساثن اعإلع معخيا من 

خيداد دمند عمدمسددددددمد ددديفعع-4-5 قطدتقع اماقخلع خسددددددادخدددأخمع تدددألد ع إادتخاخلع ععيد دادعد د ععقضددددددعع

Assessment for Learningخيرندد ئي ،عقيمسعف جعيا ددأنددأعع عع خياكمننيعامقع خيا من ع

،ععخلسددداعأفيف،عإلثب:ع وفميفعاماخاعخيد يبعإلسدددامهعخيد يبع عل مقعنمختجعخياع  

خل  يميفعخير مثعقخلشدددد ونعععععخيا أنتعيألسددددئ يفخسدددداخأخمعإل ددددفمف لعخيا دددد مح عع

عقإلىهن عإلسر   عي دى .عع قخياك مف ل

إلد دتو،عععع-4-6 يدكدددبع خيداد دمند ع قاماقخلع بدددتقع إلسددددددرد ددد  ع قإلدىإلدعد ع خيدددى ع تدعدتنداع عنداد ع

قختبار وخلعخينع ئميف،ععععقممفميفعإلنحعخيأوا لعقخيا ددددد محع عخيل اعخيف ددددد ميف

،عقايمدبععخيدى ععبدديفعخل توع عامقاعي د اعلدأولعخل توعإلعلتعععقذيدكعإلجعبىاعع

ع.ت من عخيد يب
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جيبعامنعتكمنعخي اليفعخلسددداخأإليفع عله ميفعخيا من عهيعذخلعخي اليفعخيايعُخسددداخأإل عععع-4-7

  عخياأونس.

 ر وخلعخينع ئميف.جيبعامنعاامُعمبعإل توعل عت من عإلساهتعب ءض فيفعإىلعختباعع-4-8

إلثب:ع خيا من عجيبعامنعن ممعإلأوسددمعخل توخلعب سدداخأخمعطتقعخيا من عخحلأنثيف،ععع-4-9

خيا من عخيديخ عإلجعسردبعخيدى عقت من عخيستخن.....عإيخ ،عممد عا قعععع-خءيككق(

خياع  عخيفع اعقخينشدج؛عقنسد لأعل عل مقعنمختجعخياع  عخلسداعأفيف،عإلععخياأممأع

عنأ :ل عإل ع

بدتن ديفعععع-إىلعادد نددبعخيدتقعخيا  مددأندديفعع-ت ددأن عطتقعخيا من عخحلددأنثدديفعي دى عععع-4-9-1

 ايف؛عقذيكعياعمئاع عقإلأخاه عيا كعخيدتقعغريعخيا  مأنيف.إلاأو

 .جيبعخياأمأعامنعت كعخيدتقعتمخئ عنمختجعخياع  عخلساعأفيفعقطتقعخياأونسعخلارعيفعع-4-9-2

ل عطتقعخيا من عخل أإليفعي دى عي اأمأعإلجعععجيبعإلمخف يفعخيسسدددد معخيم انهميفعع-4-9-3

 .خيم انهيعن إلجختس سع عإلععامنمهيفعقيمخئحعخجل إلعيفعقطرمعيفعخيرب

إلدجعععع-4-10 خيدعدددأندددأع خسددددددادخدددأخمع ع عع1خيداد دمند ع ادددأقاععطدتقععجيدددبع امنضدددددددد  ععع:ع  خندمدتع

خيا من عايمددبعخسدددددكختمجمدد لعقاماقخلعخيا من عخيرددأنددبعخي دددددد اوعلجعإلتم عاماتعع

نمختجعمعإلعععا،عب عناند سددددددبعإلععطرمعمديفعخيربخإلجعخيمد انهمديفعقنامخختبارد وخل ق

 :خياع  ،عقخيايعنهكجعامنعتشهبعخ  

ختبار وخلعع؛عختبار وخلعخيعه ميف؛ععختبار وخلعخيا تنتنيف عع،عقتشددددهب:ر وخلختبا ▪

  .خيشفمنيف

،ععما بيفعخيا  ونتعقخخلدج،عحبعخيا ونج،عحبعخلشدكىل خياك مف ل،عقتشدهب:عع ▪

خي ددع خيمخاردد لعخيعه مدديفخيمخاردد لع ،ع،عقخيعتقععخيا ددأنهمدديف ئهدديفعل عخير مث،ع

 . قت مم عطتقعخيعتع

 ت من عخياخا.ق،ععميفميف،عقتسجمبعخل وسيفعخيعه خيا من عخي  ئ عل عخلىح ▪

 خير مثعقخلش ونععقخياأونبعخلمأخ(. ▪
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ع :عنهمذالعخسكش اُعيا من عم تلعخياع  ع1اأقاع ع

م تلعع

عخياع  ع

عخيا من عخل كحيفعطتقعع

عختبار وخلعخيا  م ميفع خيا تنتنيفعقخيشفمنيف .عخلعتفيفع

عخلع وخلع

عع-ىلعدددخلشكععحبعع- لدددخلن سشع–عمثدددخير ع–عع لدددرخيمخاع– وخلعخيا  م ميفععدددختبار

ختبارد وخلعععع-ختبارد وخلعخيعه مديفعععع-خينشددددددديفعخجل لمديفعع-خينشددددددديفعخيفتانديف

عخل  بىل.ع-خبار وخلعخياخاعع-خيرسنتنيفع

عخي م ع

وفمددددديفعاماخاعع-ت دددددمن عخيسدددددتخنع-خيا دددددمن عخيددددديخ ع-خلعددددد وعع-خيعدددددتقع

ع–شدددددددد ونععقخير ددددددددمثعخلع-خيا دددددددد ونتعخيفتاندددددددديفعقخجل لمدددددددديفع-خيد يددددددددبع

عختباردددد وخلع-خياخاعت ددددمن ع–خل  مدددد تعع-خيددددا ونجع-قخيمخاردددد لعخياك مفدددد ل

عخل  بىلع-خيعه ميف

ع

خيعه ميفعقخيرسنتنيفعل عطتقعإلن سريفعيا من عخجل نبععجيبعامنعلامُعخل توخلععع-11ع-4

إلدثدددب:عع خلدمضددددددملديخيدعدهدو،ع خلدندمد ع خيدعدهدوع  The Objective Structuredختبدادرددد وع

"OSPE Examination " alPracticعمليعددددددع عخلمضددددددعتُعخلنمعددددددعتنددددددع وعخيسددددددعختبارق،ع

هبأفعخياع  عسددددمخاعع"The Objective Structured Clinical Examination "OSCEععع

عامقعهبأفعت مم عخيدى .

خير مثعقإلشددد ونععخيا ددد إلم عقخبار وخلعخياخاعقختبار وخلعخيشدددفمنيفعخيايعت م عع-12عع-4

نندرقعل معد عسدددددمد سددددد لعقإاتخاخلعختبارد وخلعإلجعحمدثععععإلجعسردبعجلد نعمما ن 

،عسدددددمد سدددددد لعقإاتخاخلعخيالشع إلىنعادأقاعخلمخلمدأعخخلد اعهبد عقامإلد مجعل دأهد 

 وخل.....عإيخ .خلايع هيعقختقختنا  اعخي

جيدبعت دأن عتالدينديفعوخاعديفعي دى علجعاماخئع ع عمدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من ععع-13عع-4

  عقس عنهكنع عإلجعلس عاماخئع .

بن اعل عب دد ئرعععقخحل تلعخخل لدديفععخءل سيفُترنةعله ميفعت من عخيدى عذقُعع-14عع-4

ع.قخحام ا لعمبعط يبعحسبعنم عإل سا عامقعخحام ا 

جيدبعامنعنا عتمحمدأعخبارد وخلعخيل اعخيف ددددد مديفعقخينعد ئمديفعامقعنا عخسددددداخدأخمعععع-15عع-4

خي ددددددموععختبدادرددد وخلعع خلدادعدددأاتذخلع خيشددددددعدددبع بد ع خلدادكددد فدئددديفع امقع عيدندفدسعععخلدادعدددأاتع

 خل توعخيأوخيس.



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

26 

خيسددئ يف،عقف   عيدرمعيفعمبععإلجعجيبعامنعلامُعختبار وخلعل عامشددك اعلأنأتععع-16عع-4

جعإلاعدأا،عقامسدددددئ ديفعخل خقاديف،عقخيسدددددئ ديفعخل د يمديف،ععإل تو،عإلثدب:عامسدددددئ ديفعختبامد وعإل

،عإلععخيبيع عختلار وعلأمعإلن سدددريفععقامسدددئ يفعخءم اعقخيسدددئ يفعس دددريتعخءا بيف

إلعع ع دددمخ ع عختبار وخلعيضدددعاعإل دددأخسماع ،عإل عيعُتسددداخأمععامسدددئ يفعخخلدأعقخي

 لر وتعإلععخياع مبعامقعذمتعخيسرب.

خمدجعختبار و اأقاعخلمخلدف لعبعأععتمضدععختبار وخلعخيا تنتنيفع عضدماععع-عع4-17

ععإلععب ياع قنعع–إلتخاعا عقخلا اسعقبن ئ عل عإلسدددامهعخل تو،عقن ممعإلنسدددقعخل تو

 ن عخل توت مععبدديفععبرند اعع-قادأقخععإنععخل توععنسأوبادعععخلشدددددد وم ععخيلضدددددد اععبد سي

Course Blueprintختبدادرددد و1 ندهدمذالعععع  Examمخلدددددفددد لخلدعادددأقاعع  ،عقخمدددجع

Blueprint،خلدددعدددتفدددمددديفعععع خيدددادددعددد ددد ع ندددمختدددجع لددد ع عععقخءاوخمدددمددديفقخيددديُعادددادددمُع

خيايعقضدددع عي م سدددع ععامن اعخيسدددئ يفععقعقامقزخهن عقخلمضدددمل لعخلتترديفعهب عقامقزخن

 . 3-2إل  قعع 

نا عتالمريعخيسدددددئ دديفعإلجعخباردد وع بتعطر دد  علمخلدددددفدد لعقب ددددددد ئرعاددأقاعععع-18عع-4

خياع  عامقعوامهعخل توعخييُعععنمختجعإلمخلدف لعختبار و،عخييُعتعناالريعإل عيعتاالري

 ُندت عي دى .

% عع40عع-عع%30جيبعامنعتكخق عنسددددريفعاوايفعختبار وعخينع ئيعخيا تنتُعإل عب ع ع-19عع-4

 تو.ععإلجعإمج يلعاوا لعخل 

 عإلجعإمج يلعاوا لعع%50عع-ع%30جيبعامنعتكخق عنسريفعختبار وعخينع ئيعإل عب ع عع-20عع-4

 خبار وخلعله ميفعامقعرسنتنيف.ععخل توعإذخعخشاهبعخل توعل 

يفعدددددعيفعقخيرسنتندددددع وخلعخيعه مدددددع  ع عختباردددددعيفعقضععحأعامانةعي نجدددددعمزعي ك مدددددعجيع-21عع-4

قف دد  علدد عتم عبدد عععع،خيعه مدديفقندديفععقخباردد وخلعخياخاعي ه توخلعذخلعخيدرمعدديفعخينمت

مد يسعخيسسدددددد معخيمد انهمديفعقت تسعمد يسعخيك مد لعقنىئ عطرمعمديفعخيربخإلجع

نمختجعخياع  ق ،عق عحدد يدديفعلددأمعخاامدد زعخيددد يددبعي  ددأعخيانةعي نجدد  ع ععا قع

،عقُنهنحعICععت دأنتخجلد ندبعخيعهوع ت من عإلسددددداهتعقخبارد وعهند ئي ،عُنتلددددددأعيد عع

وع خبار وعإل اتعهن ئي ،عق عح ييفعلأمعخاام زععخيعهععبار وتخفتلددديفعقخحأسعءل اتعع

 اوايف.ع58ُنعاربعوخسر  ع عخل توعقُنتلأعي عععخءل اتخيد يبعتبار وعع

جيمزعامنعُنسددددداثنيعإلجعخيف تخلعخيثىثعخيسددددد ب يفعخل توخلعذخلعخيدرمعيفعخيعه ميفععع-22عع-4

ذيكعب تخوععتنتنيف،عقددعخيسخير ايفعامقعخلمأخنميف،عقإل توخلعخيب  ثعقخينأقخلعقخيأقوخلعع
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إلجعم سعخيك مديفعبند اعل عتملدددددمديفعم سعخي سددددد عخيديُعنامىلعتدأونسعخل تو،عع

 سم لعل مبعخيد يبع عت كعخل توخل.ععطتن يفعقاأاعم سعخيك ميفع

خيسدد بقععععبار وجيبعامتعتاج قزعخلفتاخلعختبار ونيفعخيايعٌنع اعخسدداخأخإلع عإلجعختعع-23عع-4

مجد يلعلدأاعامسدددددئ ديفعختبارد وعخحلد يل؛عع عإلجعإع%30جع خينعد ئيعلخيف دددددوعقيىبارد وعع

ب د ئ دع عقإلع إلىهت عخءح د ئميفععاماتعطنديفعل م ع عإح د ئم  ،عقخياأمأعإلجع

  إلثبعخي عمبيفعقخياهمم .....عإيخ .

جيبعامنعععع خيف ددو،عقخينع ئي عنسددريفعخيسددئ يفعخلمضددملميفع عختبار وعخيا تنتُعع-24عع-4

تخاعسم سد ،عقاوايفعلدعمبيفعخيسدئ يف،ععخلعت عخلععتان سدبعإلععزإلجعختبار و،عقخلسدامه

 %عإلجعاوا لعختبار و.عع60ب مثعتعت نأعلجع

يا مم عخمتادد لعخياع  عخلعتفمدديفععأواددعخيددعجيددبعامتعتاجدد قزعععع-25عع-4  لعخلخ ددددد ددددددديفع

قخياك مفد لعخيمزنعختبارد وخلعخيا تنتنديفع خيف ددددد مديفعقخينعد ئمديف ععععقخءاوخممديفع 

  عخل تو.عععخلج تلعخيبتهياع  ع ا لعخبهختعخينسريعهليسعخلختا لعإل  ونيف

نا عخيا  قعإلجعاماتعختبارد وعخيا تنتُعقضددددد نعإلعد نريعخي ددددددأقعقخيثرد لعععع-26عع-4

 ،عقم فيفعإلع إلىلعخيا  مبعخءح  ئيعلفتاخلعختبار و.قخلمضملميف

لفتاخت عقخساث وععععخءح  ئينا عخيا  قعإلجعاماتعختبار وعإلجعبىاعخيا  مبعععع-27عع-4

 هيخعخيا  مب.ععنا ئج

ي هفتاخلعختبار ونيف؛عقذيكعي اأمأععععخءح ددددد ئيجيبعإلتخاعيفعنا ئجعخيا  مبععع-28عع-4

 إلثدبعخي دددددعمبديفعقخياهمم .....عإيخ ،ععععخءح دددددد ئمديفإلجعب دددددد ئ دددددعد عقإلعد إلىهتد عع

 قخياأمأعإلجعثر لع إلمثمسميفعختبار و .

جت سعخل توخلععععخخت ذعخءاتخاخلعخيىزإليفعجيبعل عخيك ميفعامقعخيربن إلجعخيم انهيعع-29عع-4

مب  عي اعتفعل عامسدددر  عوسدددم عخيدى عققس ناع عإلجعخياعثتعقت أن عخيمثتعوسدددع

خيداد دمند ع ادماتع إلدتمد ع إلدعع قخيداشدددددددد قوع خيدىزمعهلد ،ع خيمددد اندهديع خيدددىتع خيدددألد ع

  عخيأل عخيفنيعخيىزم.عنقختبار وخلعب جل إلعيفعيا أ

خلععخددأخمعخباردد و عنا شدددددةعإلععطرمعاعدد عخسدددددانهكجعي ربخإلجعخيمدد انهمدديفعقبعع-30عع-4

خيافكريعخيع مدد ع خيكادد  عخلفام عسدددددمخاعخل مددأتعامقعغريعخل مددأتعقخيايعت مسعإلعدد وخلع

م بعخلشددكىلعقخيافكريعخين سأعطنديفعتأونبعاملضدد اعهمئيفعخياأونسعل عاماتعع

 اُععامنمتعامنضد  :عخيأيمبعخءوشدع ععلدم غاع ،عقتأونبعخيدى عل عممفميفعخءا بيفعل مع 

ع. اتعخيا من عقختبار وخللفام عخي  اوعلجعإلتم عام عخبار وخلعخيكا  عخ
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جيدبعقضدددددععإاتخاخلعبد لدددددديفعي دى عخلمشدددددك عل عخياعثتعقت دأن عخيدأل عععع-31عع-4

خيىزمعهل  نمددد مععععخيمددد انهيع خءيككقنمددديفع ع خخلدددأإلددد لع إلعددد نريع إلعع نافقع ب ع

 .سجىلعخيدى 

تبارد وععيدبعبدللد اتعخخيفتلدددددديفعي دد  انهمديفعإتد حديفععجيمزعي ك مد لعقخيربخإلجعخيمدععع-32عع-4

تقاععدددع عي شدددعيف،عقف  عدددع اعخيف  مدددع وعخيلوعيأللهدددعلس عاواا ع عختباربالتععع

خيربن إلجعخيم انهيع إلثب:عإذخعم ن عنسددريفعاوايفعععقخلع نريعخيايعتضددعع عخيك ميفعامق

فدددأسدددب60خيددددد يدددبعع إلدؤطععإلدععع%ع يدىبدادرددد و عتدددأ(ع خءح دددددددد ئديع خيداد د دمدددبع ع،ععخلع

قضددهجعخياك مف لعععع عضددهجعبديفعت من عخل توٌنشددكاعامنعنكمنعإلأوا  عإلسددر  عم عع

إلكدد فئدد  عيىباردد وععععخباردد وعخءلدد اتعع،عقامنعنكمنخلددأوادديفع عنمدد معسدددددجىلعخيدى 

ختبدادرددد وندج اواددد تددد ع ع إلدادمسددددددجعمدهدم ع خيددددد يدددبع قنُدهدندحع  خيقاععععخيلددددددو،ع

 قخيا س  .

خينعدد ئيعحقععععقامردد وعخيف دددددوععخيام  عقختيا لعءلدد اتعت ددددد محعقوسدديفعختباعع-33عع-4

ي سدددددمد سدددددد لعقخءاتخاخلعخلن دددددماعل معد ع عهديخعخيدأيمدبعع د  ععفماعي دد يدبعطرإلك

ع.ععيااتخاخلعقخيرشقاعخلعاهأتعإلجعخجل إلعيفق

تعجيمزعخيام  عل عنادد ئجعختباردد وخلعخيشدددددفمندديفعقخباردد وخلعخياخاعقخلشدددددد ونععععع-4-34

إلكمنديفعإلجعثىثديفع عجلنديفععقخيا دددددد إلم عطد لد عخشدددددككع عت دأنتعاواد لعخيدد يدبعهبدع

 ،عم عتعجيمزعخيام  عل عنامجيفعخبار وعخيا س .إلجعخلها ن ععامقعاممثتعاملض ا

امنعنمختجعخياع  ععععإلجععنا عإلتخاعديفعقت مم عبدديفعت من عخل توعسدددددنمند  ،عي ادأمدأعع-4-35

خلسددددداعدأفديفعي ه توعتند سدددددبعخيدى ،عقامنعطتقعخيا من عخلسددددداخدأإلديفعل قعت دكعع

لدد عع قخيددربنددد إلددجع خلدد ددتوع إلددععطددرددمددعددمددديفع قتدداددنددد سددددددددبع ذيدددكع ععخيددنددمختددجع نددمثددقع عامنع

 إل اعخل توعقت تنتس.

جيبعخياأمأعإلجعسدىإليفعقمف اتعله ميفعخيا من عخلسداخأإليف،عقخسداخأخمعآيم لعععع-36عع-4

ي ا  قعإلجعإلسدددددامندد لع إلعدد نري عقلددددددد اسدديفعنهععإلندد سدددددردديف عكجعختلا اعل معدد ع

ل دمبعخيدى عإل  ونيفعب ين  اعخلتاعميفعذخلعخي د يفعسدمخاعل عخلسدامهعخيأخبوعع

 امقعخخل واي.

جيبعخيعهبعقخيا  قعإلجعإنج زعخيدى عينمختجعخياع  عقفقعإلسامن لعقإلؤطخلععع-37ع-4

إلدددتادددع قإلددد ددد وندددادددعددد ع خيمددد اندددهدددي،ع خيدددربنددد إلدددجع نضددددددددعدددعددد ع خيددداددديع عخياخاع ع ععدددمددد 

   .قب وام ععع اخب م ع
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اال - 5     الخاصة ب الفصلية والنهائية تعالسياسات واإلجراءات  ارات   ذار عن االختب

 السياسات  -5-1

خ ،عق عهديسعخحلد يديفعخيدد يدبعلجعختبععإذخعتالمدبعع-5-1-1
 
ارد وعخينعد ئيعتكمنعاوااد ع لدددددفت

ل مع ؛ععُااسددددبعت أنتعخل توعل عامسدددد لعاوا لعخيل اعخيف دددد ميفعخيايعح ددددبعع

خعي  اتعخحل انيفعلرشتعإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.  خسان ا 

لج سععإذخعيعناهكجعخيدد يدبعإلجعحضدددددموعختبارد وعخينعد ئيعيعديوعسعتُ،عاد زعععع-5-1-2

قذيكعإلجعبىاعععمهددددعتقوتعخي  ددددعسرماعخلايخوسع عح تلعخيضععامقعإلجعنفمض عخيك ميف

خعي هنم معسدجىلعخيدى  ععإلجعتئ يفعخيأوخسديفعع"تتدددددددعلشدعيفعدددددددعخيث نم" اتعدددددددع؛عخسدان ا 

قختبار وخلعب جل إلعيف.عق عهيسعخحل ييفعُنسدددددهحعي د يبعب ضدددددموعخبار وعبأنبع عع

 يل،عقُنعدةعخيد يبعخيا أنتعخييُعح دبععفكتعتعتاج قزعهن نيفعخيف دبعخيأوخيسعخيا

عل م ع عهيخعختبار و.

عممبعخيك ميفعإذخعيعناهكجعخيد يبعإلجعحضددموعخبار وعخيل اعخيف دد ميف،عا زعيمع-5-1-3

إذخعخندر د عل مد ععععإلجعبىاعنمد معسدددددجىلعخيدى سرماعخلاديخوسععععامقعإلجعنفمضدددددد 

تدأانديفعختبارد و،عق ععإحدأهعخحلد تلعخيايعنهكجعي دى عفمعد عخيا دأمعبد تلاديخوعلجعع

 عفكتعتعتاجد قزعهند نديفععإلاكد ف عهديسعخحلد يديفعُنسدددددهحعي دد يدبعبادأانديفعخبارد وعبدأندبعع

خيأوخيس،عقُنهنحعخيأوايفعخيفع ميفعخيايعح دبععععإلجعخيف دبتععدددددددعث يثعلشدعم عخيدددددددعخيسدر

عل مع ع عختبار و.

 :خحل تلعخيايعنهكجعي دى عفمع عختلايخوعلجعحضموعختبار وعتشهبعخ  ع-5-1-4

خيسددد و ععع-5-1-4-1 امحدددأع خيقىلععععقفددد تع خيدددأواددديفع امنددد م إلدددجع بدددخدددهسدددددددديفع إذنددد  ع هدددندددحع ععع ندددُ

طندديفعإوفد قعلدددددموتعإلجعع؛امند م ثىثديفعع ُنهنحعإذند  عبقإلجعخيدأواا عخيثد نمديفعقخيثد يثديفعع

 شع اتعخيمف تعيمممبعخيك ميف.

نسحعإذن  عبأسرمل  .عععت تنتعقتاتعي د ير لعإلجعامُعإلساشفةعحكمإليعامقعب اعع-5-1-4-2
 
ع مُت

 إلعديفع ُنهنحععحد تلعغمد  عخيمليع خءغ ا عامثند اعختبارد وخلعإلمث ديفعإلجعطرمدبعخجلدع-5-1-4-3

عدرمبعامقعت تنتعخلساشفةع عح ييفعن   عإيمع  .خيخءذنعطر   عل عهمعإليمموع عت تنتع

امقعامحأعخيمخيأنجعامقعخيقتاعإىلعخلسددددداشدددددفةعامثن اععععيفخي قاعخي قال عع عح اعإلتخف يفععع-5-1-4-4

طندديفعامنعتكمنعع،ع ُنهنحعخءذنعطر د علد عهمعإلديمموعبا تنتعخلسددددداشدددددفة عختبارد وخل

ع.يفعي   تلعخيد وئيفعقيمسعلملأعوقتمنيخلتخف 

امقعخيلديخوعخل دأإلديفعلتخاعديفعوقتمنمديفعنهكجعامنعتا ع ععععتعُن ردبعلديوعخيمممعخيمخحدأعع-5-1-5

ع.غريعامقس لعختبار وخل

سداشدفم لعخحلكمإلميفعقخخل لديفع عح ييفعُت ربعخيشدع اخلعخلتضدميفعخي د اوتعإلجعخلع-5-1-6

خلتنضعيعه مديفعاتخحمديفعامقعتنمن عامقعخحلد تلعخلتتردديفعبدأإلتخععإل إلنديف،عععبضدددددم 
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ل عامنعتكمنعإلسدددددامفمديفعيااتخاخلعخينمد إلمديف،عقُنهنحعخءذنعطر د  علد عهمعإلديمموعع

عبا تنتعخلساشفة.

اعقخيايععخيدد وئديفعخلمث ديفعإلجعإلسددددداشدددددفةعحكمإليعامقعبد ععُت ردبعاملديخوعخحلد تلعع-5-1-7

الرعخيك مُ،عخوتفد  عخيسدددددكتُ،عخين نا،عخيكسدددددمو،عناعديوعإلععد عتدأانديفعختبارد وع خل

.......إيخ عطندديفعت دأن عت تنتعطريعإلف ددددددبعع،عخوتفد  عاواديفعخحلتخوتخحلتقق

عيد عععجيمزخيديُععخيك مديفععقممدبععنمضدددددحعتشدددددخمرعخحلد يديفعقنا عإلتخاعاد عإلجعسردبعع

عيفعإلأخوعخيا تنتعي اأمأعإلجعل ا .خم طريفعاع

،ععاثديف عحد اعمد نعلددددد حدبعخيعديوعطتفد  ع عخحلد ععبسدددددردبعخحلمخاثلديخوععخيُت ردبعع-5-1-8

ع.تسهميفققس عإلتخاعيفعخجلعيفعخيعيفخحل اثقسم عل عامنعنمضحعب يعيوعقس ع

خيايعتاد بعرضقوتعحضموعل حبعععيفإلنم لعخيددددددعخجلعيفععددددددعيخوعإلتخاعددددددعُت ربعاملع-5-1-9

عتأام ع عقتاع وععإلععامقس لعختبار وخل.خحل ييفعقتعنهكجع

 اإلجراءات  -5-2

ن دأمعخيدد يدبعخيعديوعقسدددددردبعخياالمدبعلجعختبارد وعإلجعبىاعنمد معسدددددجىلعععع-1عع-5-2

ع عإلملأعامس  سعامسرم عإلجعت ونخعختبار و.عخيدى 

خل ددأإلدديفعل عععع-2عع-5-2 بدد يتاعل عاملدديخوعخيالمدد  ع خيك مدديفعامقعإلجعنفمضددددددد ع عن ممعقممددبع

ذعخل توعبتندأعنمد معسدددددجىلعخيدى ،عق عحد اعخلمخف ديفعل عخيد دبعن ددددددبعامسددددداد 

رمييفعامليخوه عقذيكعءبىغع عبهملأععإيكاددددتق(عت   ئيعب  ددددتعامس اعخيد ريفعخل 

 .ختبار وعخيرأنب

أسددددد اعخيدى عخل رميديفعاملديخوه ،عقخيديُعبدأقوسعنا عإبى عخي سددددد عخلخارعبدععع-3عع-5-2

 ن ممعبلبىغع عبهملأعختبار وعخيرأنب.

عخي نمخلعليفعب بار وخلعخلعايونجعلجعطتنقعنا عإبى عخيدى عب ياع م لعخخل ع-4عع-5-2

 ،عقذيكعسربعإلملأه عبأسرم عقخحأعل عخيسب.ععيفمخيتسه

ختبار وعخيف وعامقعخينع ئيعبعيوععنا عخبار وعخيدى عخيينجعخلايوقخعلجعحضموععع-5ع-5-2

 عع. عختبار وإل رما،عقُتتلأعهل عاوا هت عخيايعح  مخعل مع عع

يف ددددد ميفعقإلىنعنا ئجع ع ععن يفعتبار وخلعخيل اعخنا عل أعختبار وخلعخيرأع-6عع-5-2

عإلجعخيف بعخيأوخيس.ععث يثعلرشإلملأعامس  سعخيسرم عخي

 عفكتعتععقولددددددأعاواد هتد ععععخينعد ئمديفرد وخلععىباينا عل دأعختبارد وخلعخيردأن ديفعععع-7عع-5-2

إلجععع"تنجدددددددددععشدددعخيخخل إلسددديفعق"،عقف   عي  اتععخيا يلععخيف دددبعخيأوخيستاج قزعهن نيفعع
ع.لخسيفعقختبار وختئ يفعخيأو

ُنتلددددددأعي دد يدبعخلاالمدبعلجعختبارد وعخينعد ئيعبعديوعإل رماعإلجعلهمدأعخيك مديفعامقعععع-5-2-8

عقذيكعحل عتأانيفعختبار وعقولأعاوا ت .ععععICإلجعنفمض عت أنتعغريعإلكاهبع
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التقويم    - 6    ا   لمهــ الطالب  ليم  ــ ـ بتسـ ة  ـ ـ ـ ـ اصـ الخــ واإلجراءات  ات  ـ ـ ـ ـ اسـ ــ ي ــ ـ  السـ

 والبحوث(  والمشاريع   )الواجبات والتكليفات 

 السياسات  -6-1

جيدبعامنعُنع جعي دى عإلمخلمدأعتسددددد م عمدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من ع عبدأخنديفعععع-6-1-1

عخيسرم عخيقاعإلجعخيف بعخيأوخيس.

قخادرددد هتد عععع-6-1-2 تسددددد دمد ع لدجع خيدددى ع تدددأبدتع حددد اع يد دجد خاع ع ندمددد مع تدددردمدقع جيدددبع

ماعخل توع إلعععقتك مفد هت ع عخلملدأعخل دأاعطر د  عجلدأقاعخلعد معقخياك مفد لعباملدددددع

ع. قخحل تلعخخل ليفعخءل سيفإلتخل تعخيليخوعخل رمييف،عقح تلعخيدى عذقُعع

ا لعمنم معي ج خاع عح اعتأبتععيك م لعآيم لعتدرمقعخحلسددد عإلجعخيأوخععلأاعع-6-1-3

خيدى علجعت دأن عقخارد هت عقتك مفد هت ع عخلملدأعخل دأاعهلد عطر د  عيدرمعديفعمدبعع

ع.م ميفعقبتخمع عخيم انهميف

 اإلجراءات  -6-2

ت ممعخيك مدد لعقخيربخإلجعخيمدد انهمدديفعبددللددأخاعاددأقاعإلعدد معخيا من عقخيددأوادد لعععع-6-2-1

،عقنا عخلع م،عققسدددم يفعخياسددد م هل عقإلملأعتسددد م عمبعإلعهيفعإلجعت كععععخلخ ددد ددديف

إاوخالعت كعخيعن  ع عنم معسددجىلعخيدى عإلجعسربعوئمسعخي سدد عقفقعتملددماع

ع أنتخل.خل توخلعضهجعح إليفعخياك مف لعقخيا

ت ممعخيك م لعقخيربخإلجعخيم انهميفعبمضدددععآيم لعتدرمقعخحلسددد عإلجعخيأوا لعععع-6-2-2

هت عقتك مفد هت ع عخلملدأععمنمد معي ج خاع عحد اعتدأبتعخيدى علجعت دأن عقخارد 

 .خل أاعهل عطر   عيدرمعيفعمبعم ميفعقبتخمع عخيم انهميف

 خلخا يف.عع عخلج يسععقإاتخاخهت نا عخلا اعت كعخ يميفععع-6-2-3

ع،ععبنمد معخحلسددددد عإلجعخيدأواد لععى عبد ياع م لعخخلد لددددديفدددددددددددعخيدععى دددددددددددعبنا عإععع-6-2-4

ك ميف خي س عقمييكعنم مععبأيمبعخيربن إلجعقخلمسععخءيككق(عي عم عجيبعنرشس

 .إاخوتعخياع  عخءيككق(
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ة    - 7    ــ ـ ـ ـ اصـ خــ ــ ال راءات  واإلجــ ات  ــ ـ ـ ـ اسـ يــ ـ ـ ـ ـ اتالسـ ـ فـ ــ ي ــ ل كــ ــ ت دان  قــ فــ االت  حــ ــ    ب

 وأوراق إجابات الطالب 

 السياسات  -7-1

جيدبعل عإلدأولعخل توع عحد اعف دأخند عيحدأعخيمخارد لعامقعخياك مفد لعخيايعسد معععع-7-1-1

خيدد يدبعباسددددد مهعد ،عخختد ذعخءاتخاخلعخيا ددددد م مديفعخلند سدددددرديفعطر د  عيدرمعديفعمدبعع

عح ييف.ع

تاضدددددهجعخءاتخاخلعخيا ددددد م مديفعإتد حديفعحتنديفعختبامد وعي دد يدبعب عإلد اتعععع-7-1-2

عإلجعإلع م أس

ِ

إلن  عإلامسددددجعخيأوا لعخخل لدددديفعبكبعإلع معععخيا من عامقعتسدددد م عإل عُف 

ع.ف أسعت عا مم عخياك ماعخييُيمأوايفععخيا من 

أخنععيىبارد وعخيا تنتُععُنهنحعخيدد يدبعخيدأواديفعخينعد ئمديفعععع-7-1-3 إل ددددد حعع عحد اعفس د 

ع.ختبار وعيموسيفعإا بيفعخبار وس

 اإلجراءات  -7-2

قب مثعقإلشدددددد ونععخيدى ععلععن ممعامسددددداد ذعخل توعبد سددددداىمعقخارد لعقتك مفد عع-7-2-1

خياع  عع إاخوتع امإلنددديفعقإلمث ددديفع نمددد مع بموا"بدتن ددديفع خءيككق(خيعع-"خيرىكع ععربندددأع

عاس هع عإلجعبىاعمشمفعخيامسمع .ننسخعقوسميفععع-خجل إلعي

عختحافدددد ظعبنسددددخيفعإلددددجعامل يدددد عحلدددد عت ممهعدددد عتقوتعدضددددعخيد يددددبعبعر دددد نُعع-7-2-2

 قإلىنعنامجاع .

خيد يبع عح اعف أخنعامُعإلجعإلع معخيا من عخخل لديفعع ععن ممعإلأولعخل توعبلبىعع-7-2-3

عب عقخءاتخاعخييُعت عخخت ذس.

 عحدد اعف ددأخنعتك مفدد لعقامقوخقععععن ممعإلددأولعخل توعبددلبددد وعوئمسعخي سددددد عع-7-2-4

 .خيدى عقإل ك عخءاتخاعخيا  م يععإا ب ل

خيمخارد لعامقععت عخيادأمدأعإلجعلدأمعإلسدددددؤقيمديفعخيدد يدبعلجعف دأخنعامحدأعع عحد اعععع-7-2-5

 لدديفعب عقسم إل عبلوسدد هل عإىلعإلأولعخل تو،عُنهنحعخيد يبعإلامسددجععخياك مف لعخخل

خيدأواد لعخخلد لددددديفعبكدبعخياك مفد لعقخيمخارد لعمدأواديفعت مم عي اك ماعامقعخيمخادبع

 خييُعف أ.



 

 33 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

الخاصة ب  - 8  التغذية الراجعة    تزويدالسياسات واإلجراءات   الطالب ب

 السياسات  -8-1

االدديندديفعوخاعدديفعفموندديفعحماعاماخئع عقنادد ئجعت ممهع عبععن قاعخيدى جيددبعامنعععع-1عع-8-1

عاخا.تكمنعإل  مبيفعبآيم لعلس عخيل عامنعبىاعامسرم عقخحأعإلجعإلىنعخينا ئجعع

خخلد لدددددديفعبد ،عقإلند سشددددداعد عإلعععععإلعد معخيا من عع ئجاقعيكدبعطد يدبعإلتخاعديفعنادععع-8-1-2

عإلأولعخل تو.

خلعهديفع خياك ما ععععإوا  يا من عل عإلعهديفعسددددد ب ديف،عنا ععإذخعخلاهدألعامحأعإلعد معخع-8-1-3

امند معسردبعتد ونخعخسدددددا  د قعخلعهديفعخياد يمديف،عععع10خيقىلعإلجعسردبعإلدأولعخل توعبىاعع

عإل  مبيفعب يأوايفعخلسا  يفعقخياالينيفعخيتخاعيفعخخل ليفعهب .

جيدبعامنعتمثقعله مديفعت دأن عخياالدينديفعخيتخاعديفعي دى ع عإل اعخل توعبد  يمديفععع-8-1-4

عم انهميف.تتخه عخيسس معقخيربخإلجعخيععخياي

ل عخل توخلعععهيخعخيأيمبععُتدرقعسدددم سددد لعقإاتخاخلعخياالينيفعخيتخاعيفعخيمخواتع ع-8-1-5

خيايعلامُعل عتدأوندبعإلمدأخ(عقمدييدكعإل توخلعخيادأوندبعخلمدأخ(عخلسدددددا  ديف،عع

قإلسدددؤقيلعاالينيفعوخاعيفعإلسددداهتتعلجعاماخئ عإلجعسربعإلرشددد ععبيد يبععخع قاب مثعنُع

عخيد يبعإنعقاأل.خياأونبعقخجلع لعخيايعناأو عهب عع

،عع ت دأن عخياالدينديفعخيتخاعديفعيىبارد وعخينعد ئيعي دد يدبعتكمنعخبامد ونديفعلندأعط رعدععع-8-1-6

عقب  يميفعخيايعلأاه عخيك ميف خي س .

 اإلجراءات  -8-2

ععخيدى عبه دددفمف لعخيا ددد مح خيا أنت،عسدددىيعخيا أنتعامقعسمخئ ععت قنأنا ععع-8-2-1

منععسددددداعد نديفعهبد علندأعإلدأخاعخلعد معقتكعيكدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من عيما عختععخيا  ق

عهث بيفعخل كعيأوا هت .ب

 ياالدينديفعخيتخاعديفعلجعاماخئع ع عمدبععبدعخيدى ععععا قندأن ممعإلدأوسدددددمعخل توخلعبعع-8-2-2

إلع معخيا من ؛عقذيكعبىاعامسرم عإلجعإلىنعخينا ئجعي دى عيماهكنمخ،عإلجعلس عع

 خيا يميف.عإلع معخيا من 
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إلجع عتع  عخيدى ،عقذيدكعععسددددداخدأخمعخياالدينديفعخيتخاعديفنهكجعلدأويسعخل توخلعخعع-8-2-3

،عقذيكععبىاعلتععإل فمف لعخيا أنتعقإلع نريعخيا مم عهل عسربعإلأخاعتك مف هت 

 بالتععخيا س عقنساثنةعإلجعذيكعإلع معخيا من عخخل ليفعب تبار وخل.عع

 عامنعتؤاُعإىلعتدأبريعقلدددددماعخياالدينديفع عحد اعقاماعظتقفعسعتنديفعإلجعشددددددأهندععع-8-2-4

تفسدددددريعقخضدددددحعي دى ،عقخيمس عيفعي دى ع عخلملأعخل أا؛عننراليعت أن عخيتخاع

 خلن سبعءإلأخاه عب ياالينيفعخيتخاعيف.

إلعهددديفعت من عل عحدددأت،عععع-8-2-5 اماخئع ع عمدددبع تالدددينددديفعوخاعددديفعلجع ي دى ع عُت دددأمع

لدأعاوا لعمبعتك ماعبعأعوععب مثعتكمنعقخضد يفعقنهكجعختسداف اتعإلجعنا ئجع 

جعسربعوئمسععإلجعسربعامسدددددا ذعخل توعقفقعخلأتعخل أاتعإل عنم معسدددددجىلعخيدى عع

 خي س .

ُت ددأمعخياالدديندديفعخيتخاعدديفعي دى عبشدددددكددبعفتاُعامقعمجدد لي،عقذيددكعإلجعبىاعععع-8-2-6

لتععإل خرعي اع م  لعيكبعسددددؤخاعإلععإبف اعامسدددد اعخيدى عخيينجعُمار عهل عع

 هيسعخياع م  ل.

نهكجعط يب ،ععع50 ع اممثتعإلجعح ييفعخيشددعبعذخلعخيلأخاعخيكرريتعإلجعخيدىعع عع-7-2-8ع

ُنكافةعب سدددداعتخععخءا ب لعخي دددد م يف ن ذالعقلمن لعإلجعإلسددددامن لعخياخاععامنع

 .،عقلتععخيبد اعخيش ئعيفع عاماخاعخيدى خلار ننيفعي دى 

دى ععاوا لعخيختطى عل ععُنا  عي دى عخحل ددددماعل عاوا هت عف ج،عاقنعع-8-2-8

ي ددد يدبعختطى عل عاواادد عععع؛عحمددثعنادد  خلجهملد لععتك مفدد لخ بتنجعفم علدأخعع

خيك مدديفع عحدد اعتضدددددهجعخياك ماعخجل ليعل عإلعدد معفتاندديفعع قاوادديفعخلجهملدديفع

 ي دى عب عنع زعإلجعإلع وخلعلهبعخلسؤقيميف.

عخيدى عبدد ياالدديندديفعخيتخاعدديفعبددأُعطتن دديفعإلندد سدددددردديفععت قنددأععنا عتمثمقعله مدديفعععع-8-2-9

خجل إلعي،عمشددددمفعخيامسمعععق(ععءيككربنأعخخيعع-"خيرىكعبموا" معإاخوتعخياع  ع نمع

إلىحم لعإلكامبيفعل عخينسدددددخعخيقيميفعإلجعع-بعأعلتععقإلن سشددددديفعنهمذالعخءا بيف

 ... عقختحاف ظعبن ذالعإلنع ع عإل اعخل تو. من إلع معخيا

  



 

 35 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

ة    - 9    ــ ـ ـ ـ اصـ الخــ واإلجراءات  ات  ــ ـ ـ ـ اسـ يــ ــ ـ العلم   السـ ال(  )اال تحــ تالل  ــ ـ االسـ  بــ

 ريع(مشاوال والنزاهة العلمية )التكليفات والبحوث 

 السياسات  -9-1

جيدبعامنعا ددددددبعخيدى عل عتدأوندبعمد فعلجعممفمديفعخيكاد بديفعخيمد انهمديفعععع-9-1-1

خلدخداد دفددديفعع خيندمخ ع ندادعدتفدمخعلد عمدددبع امنع خلدخدادر،عمد عجيدددبع خيد سددددد ع سدردددبع إلدجع

 . 4إل  قعخيع هيع ي رسس لعخيابميفعقختنا  اعع

بددأنعخسددددداخددأخمعامل اعخ بتعع-9-1-2 نجعقنسدددددرعدد عجيددبعامنعنكمنعخيدى عل عاوخندديفع

 . 5 إل  قعخيع مبيفععينفسع عتعاربعخم يفيفعنم إلميفعقامم انهميفعتماب

 عامل اعخيدى عع Similarity Reportجيبعامتعتاج قزعنسدددددريفعت  ونتعخياشددددد ب عععع-9-1-3

 %ع ب ساثن اعخلتخاععقإل عن توسعإلأولعخل تو .عع20لجع

فمديفعخسددددداخدأخمععجيدبعامنعنكمنعاملضدددددد اعهمئديفعخيادأونسعل عاوخنديفعمد إل ديفعبكمعع-9-1-4

قستخاتعقتفسدريعخيا  ونتعخي د اوتعلجعبتخإلجعمشداعختسداىاعامقعختنا  اعخيع هيع

 ت كعخيربخإلج.

رعامل اعخيدى عخلكامبديفع خيمخارد ل،ععجيدبعل عاملضدددددد اعهمئديفعخيادأونسعف عع-9-1-5

إيخ عبمخسديفعبتخإلجعمشاعختنا  اعخيع هيعخلا حيفعإلجععع ل...دددع ث،عخلرشقلدددعخيب 

عسربعخجل إلعيف.

 اإلجراءات  -9-2

ممفمدديفعخيكادد بدديفعخيمدد انهمدديف،عععع ن ممعخي سددددد عخلخارعباددأونددبعخيدى علعع-9-2-1

 ععددددعيفعتك مف هتددددعق ع عما بيعسربعخيرشددددع اعخيع هددددعمخ عخلخا فيفعيىنا ددددعخينإلعتفيفععق

ع .ددقإلش ونعع

ن ممعإلدأوسدددددمعخل توخلعبد يادأمدأعإلجعامنعامل اعخيدى عهيعإلجعناد اع عخيفعوعععع-9-2-2

عإلد ب يفعيسم س لعخجل إلعيف.عع-إنعقاأعتش ب عع-نتعخياش ب قامنعنسبعت  و

خيا  ونتعامقععامقعخيا قنتع عععPlagiarismعإلجعنتتكبعخم يفيفعخنا  اعخل اتعخيع هميفعع-9-2-3

توعي عدددددددعخير مثعامقعخياأونر لعخيع هميفعقخلمأخنميفعامقعخيمخار لعقإلشد ونععخياختال،عا

خعباف لمدددع اتعوضدددع ذعخلدددعامسا
 
أخلعخيامثم ميفعقإف اتععدددعقعب عخلساندددعيفعقُنتفدددعبعخيمخسعدددعت

خيشدددددعماعإنعقادأل،عقن دأإلد عإلععخلسددددداندأخلعيتئمسعخي سددددد ،عءلدأخاعت تنتعبتامند عع

خي جنيفعخيفتلميفعيضرجعععإىلميف،عقيعهمأعخيك ميفعإح ييفعخيد يبعقخيتفععب عيعهمأعخيك 

خيسددددد مكعبدد يك مدديفعإلاةعوامُعإلماردد  عيددييددك،عقخيايعتم عبعددأعإاتخاعخيا  مقعإلععع

يفعب يع مبيفعخلن سددريفعضددهجعخيع مب لعخيمخواتعبىئ يفعضددرجعخيسدد مكععخيد يبعما ب ع

عخيدىتعب جل إلعيف.عع
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ة ب  - 10    ــ ـ اصـ الـخ واإلجراءات  ات  ــ ـ اسـ ـي ــ ـ ة مالسـ ة الطالب ذوي  قويم  ت  ؤائـم اـة   اإلـع

الخاصة   والحاالت 

 السياسات    -1- 10

إلع معخيا من عخلسدددداهتعقختبار وخلعب عنىئ عح تلعخيدى عإلجعععتكممانا ععع-1-1-10ع

قخحلدد تلعخخلدد لددددددديفعقب عا قعلددأخيدديفعخيا من ع إلمخاإلدديفعخيا من عععخءلدد سدديفذقُعع

Assessment Accommodationsعقنعهدبعل عامع عسدأوعخلسدددددادد  عإلععامستخهن عع 

ع.خيع ان 

خي  ل لعخلىئهيفعياأانيفعختبار وخلعيرعضعخءل س لع خءل سيفعخجلسأنيف،عععتمفتعع-10-1-2

عخيسهعميفعقخيررصنيفعقغريه  .

ختبارد وخلعخيايعتعتاند سددددددبعإلععامقضدددددد  ععقععخيا من عخلسددددداهتععاتخاخلإعععُتتخاععع-10-1-3

،عب عتعلدبعبا  مقعامهدأخفعخل توخلععقخحلد تلعخخلد لدددددديفععخيدى عذقُعخءلد سديف

عخيأوخسميف،عقنتخلةع عخيمس عنفس عح مقعخيدى عخ بتنج.

ميفعامقعغريه ععختيا خمعب يعهبعبمسددد ئبعختت ددد اعخيرأن يف،عسدددمخاعم ن عإيككقنعع-10-1-4

يا أن عختبار وخلع عح ييفععقخحل تلعخخل لدديفي امخلددبعإلععخيدى عذقُعخءل سيفعع

إليفعب ميفعخيمس ئبعخلعا اتعإلعع .
س
علأمعإلىا

خاعختبار وخلععقسا  عإض فم  عءاتععقخحل تلعخخل ليفخيدى عذقُعخءل سيفععععُنهنحعع-10-1-5

ءهن اعخيمخار لععععامطماعع،عم عنا عإلن ع عقسا  نع ااعن اعقس عختبار وعخيس يس

عقخينشديفعقخياك مف لع عضماعت أنتعسأوخهت عقإإلك ن هت .

إلجعختبار وخلعععجيمزعخسدددداخأخمعامسدددد م عخءا ب لعخيشددددفعميفعامقعخلسددددج يفعبأتعع-10-1-6

قخحلد تلععععلد سديفي دى عذقُعخءععخلكامبديف،عقذيدكع عخبارد وخلعخيل اعخيف ددددد مديف

بعسبعب اعن تامعل م عخيسددددئ يفعقنكا،عم عنهكجعإلتخف يفعخيد يبعبهتخععخخل لدددديف

ع.حسبعنم عخءل سيفععلن 

لنأعخيا ددددد محعجيبعامنعنضدددددععخل ددددد حع عخلار وسعلدددددعمبيفعستخاتعإا ب لعععع-10-1-7

خيدى ،عقتعجيمزعي عحسد عاوا لعيضدعاعبنميفعخجله يف،عقلأمعخسداع اعلىإل لعع

عسم ع إل عيعتكجعهيسعهيعخيعن  عخيايعجيتُعت ممهع عإلجعسربعخل  ح .ععخيك

ععتدرقعخيع مبدد لعخينمدد إلمدديفعخلعاهددأتع عخجلدد إلعدديفعل عخيدى عذقُعخءلدد سدديفعع-10-1-8

،عطنديفعامتعتكمنعخءل سيفعهيعخيسدربعخيتئمسعيا كعخيع مب ل،عععقخحل تلعخخل لديف
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خلعدد  قإهندد اع خياالمدداعلجعختباردد وخلع امقع خيدى عبهمخلمددأععمدد ياددأبتع م،عتوتردد اع

عخلساشفم ل،عتعتضع علض لف لعخياقنيف،عامقعتعدبعخياع تعخياعمنضميف.

ععإلجعحضدددموعععلايخوخلح تلعخءل سيفعخلؤسايفعنا عخياع إلبعإلعع عطر   عي مخلأعختعع-10-1-9

ع.خعخيأيمبختبار وخلعخيمخواتعهبي

 اإلجراءات   -2- 10

با أن عط اعيتئمسعخي سددددد عقخحل تلعخخل لددددديفععخءل سيفن ممعخيدى عذققعععع-10-2-1

عخبار وخهت عخيف دد ميفععهع معخيا من عخلسدداهتعقخيكتمر لعخخل لدديفعبعخلخارعبشدددددددددأن

 امقعخينع ئميف.

ععقخحل تلعخخل ليفعخءل سيفى عذقُععدددعخيد تلععدددعحتععدددعن ممعوئمسعخي س عب  عع-10-2-2

 مدديفعيبدديعخلمخف دديفعل عت ددكعخيكتمردد لعقإبددد وععقوفععدد عإىلعقممددبعخيكععبدد ي سددددد 

 خيدى عهب .

ا عخيكتمرد لعخخل لددددديفعب يدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل لددددديفع عإلملأععتعع-10-2-3

امس ددد سعخيسدددرم عخخل إلسعإلجعخيف دددبعخيأوخيسعفم علرعختبار وخلعخيف ددد ميف،عع

ع.قخيسرم عخيث (علرشعفم علرعختبار وخلعخينع ئميف

جلنيفعسددريعختبار وخلعب يك ميفعقبلطخفعقممبعخيك ميفعبللأخاعخيكتمر لعععت ممعع-10-2-4

 .قخحل تلعخخل ليفعخءل سيفخينع ئميفعي دى عذقُعخيف  ميفعقخخل ليفعب تبار وخلعع

ي   تلعخلتضددميفعععA3ععطر ليفعب ج عنا عطر ليفعنسددخعإلجعختبار وعل عقوقعع-10-2-5

ع.خيايعلا العإىلعذيكعإذخعقاأل
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الطالب  - 11   الخاصة ب  على التعثر  نالموشكيالسياسات واإلجراءات 

 السياسات   -1- 11

نشدددددددديفعخيا من عبدد ل توعمددلاتخاعقسدد ئيععامقتك مفدد لععجيددبعختسدددددافدد اتعإلجعععع-11-1-1

بدد سددددداث وعبددأإلدد لعخءطخفععععل عخياعثتععخلمشدددددك ياشدددددخمرعحدد تلعخيدى عع

ع.خيم انهيع عنم معسجىلعخيدى 

 اإلجراءات   -2- 11

إلجععفأسبعع%60تعخيدى عخيينجعح د مخعل ععدددددددعتوخلعب  دعدددددددعخل ععمن ممعإلأوسدعع-11-2-1

خيا خيدى عترعدد  عيددأوادد لع خلددأوادديفعع كبىاعنمدد معسدددددجىلع  امقعإلدد عن توسعمفدد لع

امقاعع خياعثت ع ع ياعتناع خيانةع خحلدددأع بشددددددددأنع تك ماعإلجعخيربنددد إلجعخيمددد انهيع

،عقبخ لدددديفعبعأعبىاعخيف ددددبعخيأوخيسعخييُعنأولعفم عخيد يبعخيا من ععتك مف ل

عت  يعخياالينيفعخيتخاعيفعل عاماخئع .

عع،ي ا من عع نميفثي%ع عخلعهيفعخ60إذخعتكتوعح ددددماعخيد يبعل عنسددددريفعامسبعإلجععع-11-2-2

يعير ثععدددع عخيم انهدددعبعإلععإلرشفدددعتوعخييُعنامخلدددعإلجعسربعإلأولعخل ع نا عتنرمع

عامسر  عخياعثت.

يعي د يبع عح اععدددددعتفعخيم انهدددددعبعإلععخلشدددددعتوعب يامخلدددددعن ا معإلأولعخل عع-11-2-3

قخيديُعبدأقوسععع%ع عمهم عخيل اعخيف ددددد مديف60ح دددددميد عل عنسدددددرديفعامسدبعإلجعع

نمد معسدددددجىلععععخءطخفعخيمد انهيع ععبدأإلد لىاععإلجعبنامخلددددددبعإلععخيدد يدبعع

ع.خيدى 
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ارات    - 12   اميم واالختب ـ ارات األداء والتصـ اختب ة ب ـ الخاصـ ات واإلجراءات  ـ ياسـ ـ السـ

 والبحوث والمشاريع   العملية والشفوية 

 السياسات   -1- 12

عنكمنععسأعع–تضددد عثىثيفعإلجعاملضددد اعهمئيفعخياأونسعععخلها ن ت ممعجلنيفعإلجعع-12-1-1

قخيا ددددددد إلم ععبعع-خل توععإلددأولععبمنع ععإلج ا ددأنتعاماخاعخيدى ع عخباردد وخلعخياخا،ع

ر مثعقإلشددد ونععخياختال،عقنسددداثنةعإلجعذيكععخيقختبار وخلعخيعه ميفعقخيشدددفمنيف،عق

 .OSPE،ععOSCEخبار وخلعع

خيعع-12-1-2 ختبارددد وخلع بددد وايع ع بهها جع قخيعه مددديفعجيمزعختسددددداعددد نددديفع شدددددفمنددديفع

ع .قخيرسنتنيف،عقخبار وخلعخياخاعقخيا  إلم

عنمختجعمعإلعععاختبار وخلعاماقخلعخيا من عخلن سدريفعقخيايعتاسدقعقتامخععسُت ده عهليعع-12-1-3

خياع  عخلتخاعسمدد سدددددعدد عطر دد  علعدد نريعوددأاتعقإلافقعل معدد ،عإلثددب:عسمخئ عخيا  ق،عع

ق خيدددأواددد لع تدمزندعع قمدمدفدمددديفع خيدا دددددد دمدح خيداد دددأندت،ع عنسددددددردعددد عقإل ددددددفدمفددد لع

 ب عخلها ن .

عشددد ونععت ددد م   عإل اقا  عسدددمخاعم نا عت ددد محعخير مثعقخلعع-12-1-4 امقععععنعإلسدددا ى 

 إلفامح  ،عإلعاهأنجع عذيكعل عإل فمف لعت  مح ت أنتعقخض يف.

وكدد لع عخيا ددأنت،عإلثددب:عخباردد وخلعخياخاععععإىل عحدد تلعخيا مم عخلسدددددانددأعععع-12-1-5

 ر ا عخ تميف:قخيل اعخيفنميفعجيبعامنعُتارععخل

تعسدددد ب يفعقيأهي عتأونبعإلن سددددبععخياأمأعإلجعامنعخلها ن عيأهي عإلعتفيفعقبرب -

 وا لعهيخعخينم عإلجعخيا مم . عت أنتعا

 إل فمف لعت أنتعيفمميفعقخض يف.قخساخأخمعوك لعع -

 رعض.خيخياأمأعإلجعامنعامل اعخلها ن عتا عب سا ىيميفعلجعبعضع ع -

خلددهددادد ددندد عع - بدد ع خيددكددرددريتع ختبدداددىفددد لع إلددعع يدد دداددعددد إلدددبع سدددددددمددد سدددددددد لع عقضدددددددعع

 %عإلجعاوا لعخيا مم  .10 اممثتعإلجع

 % عنؤبيعبهامسجعخيأوا ل.10أإل عتكمنعختباىف لعلالريتع امسبعإلجعنل -

ع

ع



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

40 

 ُنتخلةع عختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفعإل عنأ :عع-12-1-6

ل عععخمدجعخيا من ععختيا خمعب دد ئهدديفعنمختجعخياع  عخلسددددداعددأفدديف،عم عقواع  -

 ل تو.إلسامهعخ

 اماخاعخيدى .ع لقإل فمف لعت أنتعخياخاعخي فمميفعي مععا  قختيا خمعب مخئ عخي -

 ختيا خمعب يمس عخلخ رعيىبار و. -

 اإلجراءات   -2- 12

ععن ممعوئمسعخي سدد عباشددكمبعجل نعخلها ن عقخلا اه ع عم سعخي سدد ع عع-12-2-1

 إلجعخيف بعخيأوخيس.ععإلملأعامس  سعخيسرم عخيث (علرش

ت ممعجل نعخلها ن عب سددددداخأخمعإل دددددفمف لعخيا ددددد مح خيا أنتعامقعسمخئ عععع-12-2-2

ستخوخه عإلجعإعمت عإلتخاعاع عقخيايعخيا  قعقخلعأتعإلسدر   عإلجعسربعإلأويسعخل تو،عق

امقعخيمثتعع سربعامسدددددا ذعقخحأعل عخيسبع عخياخ دددددرع خيل ع عخيأوايفعخيع هميف

ع.خلا اه عإلجعم سعخي س عخلخارعقت ععنسعخل تو بربتعامقعاميسأمع عتأو

خيشدددددفمندديفعقخيعه مدديفعععع-12-2-3 قخلشددددددد ونععع عحدد اعختباردد وخلع عقإلندد سشددددددديفعخير مثع

 :جيبعإلتخل تعإل عنأ 

ع.تنام وعخيدى عست عإلك نعل أعختبار وععإلن سريفتمفريعامإل مجع -

ع.قاماعمشمفعإلع  يفعهب عتمزنععامس اعخيدى عل عخي ج ن -

عإلس فيفعإلن سريفعب عمبعجلنيفعقامبته.قاماع -

قنسددددداثنةعإلجعذيدكععععبد سيعخيدى قبهع اعلجععنا عخبارد وعمدبعطد يدبعل عحدأسعع -

 .خجل لميفير مثعقخلش ونعععخ

 

 

ع 
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ة  - 13   ة والنهائيـ ارات الفصليـ ة باالختبـ ات واإلجـراءات  الخاصـ  السياسـ

 

:ع عسم س لعقإاتخاخلعإل عسربعختبار وخلامقت 

 نأ :تشهبعإل عععع

عخجلأقاعخي إلنيعيل اعخيا من عقختبار وخلعععع ام عع

 أددددد وعخجلمدددددد عختبارددطقاع سمخلأ عت همعع   عع

  وددددددددددختبارع ادددددددددددمخلعبنددددددددبدععع ال عع

 إلتخاعيفعاأقاعإلمخلف لعققوسيفعامسئ يفعختبار وعععع ا عع

 يفددددددد نعخيرسندددددددد وخلعقضهدددتأإل عامقوخقعختبارعععع هد 

 السياسات   -1- 13

قخلمخلمأععجيبعامنعُنؤبيع عختلار وعلنأعقضدددددععخجلأقاعخي إلنيعلع معخيا من ععع-13-1-1

،عقخييُعنشددهبععخيف دد ميفعقخينع ئميفعيىبار وخلعخيرن اعخيم انهيعي ف ددبعخيأوخيس

ع خيلر اعخيم انهميفعععإمج يلنتخلةععععت من عمبعخل توخلعخيبته،عب مثععإلع م ععامنض 

ع.ي دى 

اأقاعزإلنيعإلاا بعععا أنأععخيسسددد معخيم انهميفعي عخجلعماعبععنسدددمقجيبعتعع-13-1-2

خياك مف لعقإلمخلمأعع:عخلمخلمأعخينع ئميفعياسدددد م عخيمخار لعقيل اعخيا من ،عنشددددهب

ععخيل اعخيف  ميفعقختبار وخلعخينع ئميف.

خعي  اتعععع-13-1-3 تعجيمزعخبارد وعخيدد يدبع عاممثتعإلجعإل تونجع عنممعقخحدأ،عخسددددداند ا 

خيسددددد اسددددديفعقخيثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسددددديفعقختبار وخلعب جل إلعيف،عقجيمزعلج سعع

عاعإلجعذيك.خجل إلعيفعختساثن 

فددلندد عاقعععع-13-1-4 خيمخحددأ،ع خيمممع ي ددد يددبع ع  عحدد اعقاماعاممثتعإلجعخباردد ونجع

أاعتح د ،ععخيا دأعع دد يدبي معبد دبعتدأامدبعامحدأعهديسعختبارد وخلع عإلملدأعآبتعادُ

غريعإلكاهدبعطندديفعامنعنمخفقعخي سددددد عععICععقُنتلددددددأعيد ع عإل توعهديخعختبارد وعوإل 

عخلعنيعل عإل اتعاأقييفعهيخعختبار و.
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إلأتعختبار وعععع-بن اعل عتملميفعم سعخي س عخلخارعع-اأاعم سعخيك ميفعع-13-1-5

 عامتعت دبعلجعسدددددد لديفعقتعت ندأعل عثىثعسدددددد لد ل،عل عامنعخيا تنتُعخينعد ئيعل

خععان سدددبععت لأاعسددد ل لعختبار وعإلععلأاعخيسددد ل لعخلعاهأتعي ه تو،عقذيكعخسدددان ا 

عوخل.ي  اتعخيوبع عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار 

خسدداخأمعلددموعععنا عقام،ععتكمنعختبار وخلعخيف دد ميفعقخينع ئميفعإلمحأتجيبعامنعععع-13-1-6

ع عاممثتعإلجعسددددددعقيمعخشدددددككع عتدأوناوخيسعحاةععععاكد فئديفعيكدبعإل توختبارد وخلعخل

عإلأول

نا عبن اعختبار وعطر   عجلأقاعإلمخلددف ت عامقعخمدد عخييُعت عإلأخاسعقبن ئ عععع-13-1-7

عإلجعسربعإلأويسعخل تو.

عع 4،عع2 ععذالطر   عين نا عإلتخاعيفعاأقاعإلمخلدددددف لعققوسيفعامسدددددئ يفعختبار وععع-13-1-8

امسددددا ذع عخياخ ددددرعنا عخبام وسعبن اعل عخيأوايفعخيع هميفعإلجعسربععيييكععخنخلُعأ

خيل ع عخياخ دددددر،عق عحد اعلدأمعتمخفتعخيدأواد لعخيع همديفعخيل عنا عخبامد وعع

ععع.تأونسعخل توعامقعخياخ رعخلتخاع عبن اعل عخيسأإلميفعامقعخيمثتعبربتع 

ع عحكهع عخعع-13-1-9 ج  س
لشد وم ع ععمجمععاملضد اعهمئيفعخياأونسعب يك ميف خي سد ،عقإل

إلأخاعختبار وخلعقإلتخاعاع عقمييكعاملضد اعجلنيفعسدريعختبار وخلعخيينجعتسد همخع

لجعض نعتأإل عامقوخقعخيسئ يفعقاف تتعإا ب لعخيدى عيض نععععقيمنختبار وعإلسؤ

ع وخل.رسنيفعختبار

 اإلجراءات   -2- 13

عخجلأقاعخي إلنيعيل اعخيا من عقختبار وخلع ام عع

 توعبلبى عخيدى ع عبأخنيفعاوخسيفعخل توعب عنأ :ن ممعإلأولعخل عع-13-2-1

 نمختجعتع  عخل توعخلساعأفيف. -

 لأاعإلتخلعخيا من عقامنمخل . -

 خلمخلمأعخينع ئميفعياس م عخيمخار ل. -

 خحلأعخيانةعي نج  . -

 بعتك ماعبا من عخل تو.أوا لعيكتمزنععخي -

 سمخلأعختساثن اخلعقإاتخاخهت . -

عختبار وخلعققخار هت .ح مقعخيدى عامثن اع -
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 إلمخلمأعختبار وخلعخيف  ميفعقخينع ئميفعقامإل منع . -

اعإل اتعختبار وخلع إنعقاأل عقطقطع . -
س
 ُفت

 إلمخلمأعإلىنعخينا ئج. -

 مديفعقخينعد ئمديفع عادأقاعخيا من عنا عخءلىنعلجعإلمخلمدأعختبارد وخلعخيف دددددععع-13-2-2

 .ك ميفخيم انهيعي 

ياشدددددهدبعآبتعامسدددددرمل عامقعثىثديفعععخيا تنتنديفعنعد ئمديفمتادأعفكتعختبارد وخلعخيعع-13-2-3

 م عقواع عتئ يفعخيأوخسدددديفعقختبار وخل:عتعن بععععخيأوخيسععامسدددد بمععإلجعخيف ددددب

بععخيف دددبعخيأوخيسعلجع سددديفعلشدددددددددددتتعامسدددرمل  عف ددد م  عقث نميفعامسددد بمععب يف دددع

 .خي مفي،عقتعتأببعإلجعضهنع عفكخلعخياسجمبعقختبار وخلعخينع ئميف 

يىبارد وخلععخيا تنتنديفععخيسدددددرم عسردبعفكتعختبارد وخلعخينعد ئمديفععُل دددددرعععع-13-2-4

 عخيم انهيعي ج إلعيفعددددعأقاعخيا منددددعأوالع عاددددعخيعه ميفعقخيرسنتنيفعقخيشفمنيف،عقن

 مأسرم عاوخسيف.

س دددددد سععي إلنيعيىبارد وخلعخيف ددددد مديفع عإلملدأعامنا عإبى عخيدى عبد جلدأقاعخعع-13-2-5

ختبار وخلعخينع ئميفع عإلملأعامس د سعع،عقهن نيفعخيسدرم عخخل إلسعإلجعخيف دبعخيأوخيس

 إلجعخيف بعخيأوخيسهن نيفعخيسرم عخيث (علرشعع

ن ممعخي سددددد عخلخارعبهتخاعديفعخيدى عخلسدددددج  عل توخلعإلجعإلسدددددامند لعععع-13-2-6

هل ع عععع امقعف ددددد مإلجعخبار ونجعهن ئم ععخما فيف،عي اأمأعإلجعلأمعقاماعاممثتعع

 ختساثن اعيبيعخلمخف يفعل مع .ععختبار وخل،عقخيتفععب  تلععنممعقخحأع عاأقا

ت ممعخيك م لعقخيسسد معخيم انهميفعبللأخاعاأخقاعخيا خإلجعقخياع وععقإل اتعععع-13-2-7

عاأقييفعختبار وخلعقفكخلعختسكخحيفعبمنع عطر   عيدرمعيفعمبعم ميف.

عختبار وعخجلمأعععت هم عععقاع  عطع 

 نا اعب ي أق،عقخيثر ل،عقخلمضملميف.ععععب مث ه عختبار وععنُععع-13-2-8

إليفعإلفتاخلع امسدددئ يف عختبار وعإلععاأقاععانا  قعلدددأقعختبار وعإلجعبىاعإلمخعع-13-2-8-1

عخياع  عقخل امهعخياع مهي.عنمختجخلمخلف لعقمتثمبعخيقزخنعخينسرميفعخلخ  يفعي

اعضددددد نعلددددددأسد عمخدمتعامقيمد ،عققضدددددم عع لعختبارد وعإلجعبىنا  قعثردعع-13-2-8-2

خلن سددبعي إلجعختبار و،عقتر نجعلددعمبيفعخيسددئ يف،عث ععععخلفتاخلم ت عقخبام وعلأاععتع 

،عقنا عخحاسدددددد  عإلعد إلىلعخيثرد لعبعدأععإاخوتعتدرمقعختبارد وعب عن  دبعفتاعخيالش

عتدرمقعختبار و.
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ضدددددععإلفادد  عت ددددد محعيألسدددددئ دديفعتا  قعإلمضدددددملمدديفعختباردد وعإلجعبىاعقعع-13-2-8-3

ت د محعيألسدئ يفعخل  يميفعتمضدحعإلع نريعقإلسدامن لعخيا أنتععخلمضدملميف،عقإل دفمفيفعع

إلجعامسددددا ذعقخحأعل عخيسبع عخياخ ددددرعيم تعلددد يفععععإلتخاعاع خلعأتعإلسددددر   عبعأعع

 عله ميفعخيا د محعتا ععقثر لعت أنتعخل د   ،عب دملد  عإذخعم نععأوا لتمزنععخي

قنتخلةععععب عنضددهجعلأمعتأثتعخيد يبعبيختميفعخل دد حبمخسددديفعاممثتعإلجعإل دد ح،عق

ع. 2-2-12 عذيكعإل عقواع عخيف تتع 

 بدمخلعبن اعختبار وعع ال ع

عتشهبعبدمخلعبن اعختبار وعإل عنأ :عع-13-2-9

علأنأعخهلأفعخيع معإلجعختبار و. -

 خلساعأفيفعخلتخاعسم سع .لأنأعنمختجعخياع  ع -

 ل،عح  ئق.... . إلف هم ،عإل د   ععخل توععل مبعوامه -

خعإىلعإلسددامن لع - بن اعاأقاعإلمخلددف لعختبار وعامقعخمدجعختبار وعخسددان ا 

  .2إل  قععنمختجعخياع  ع 

 خبام وعخيسئ يفعخل  ب يفعينمختجعخياع  عقلم غاع علم غيفعل م يف. -

 :إلأخاعختبار وعي ادرمقعإلجعبىا -

o أنأعزإلجعخءا بيفعلجعمبعسؤخا.ل 

o ألسئ يفعخل  يميف.إلأخاعإل فمف لعخيا أنت خيا  محعي 

o بن اعخيسئ يفعخلمضملميف.عإلع نريعاماتخياأمأعإلجعختيا خمعبانفميع 

o لم غيفعخيسئ يفعخل  يميف.عإلع نريعاماتخياأمأعإلجعختيا خمعبانفميع 

o .لم غيفعتع م لعختبار و 

 رنماعخياد يمديفعقخخلد لدددددديفعبهتخاعاعد ععخيادأمدأعإلجعإلدد ب ديفعقوسديفعختبارد وعي -

 قخييُعنشهبعإل عنأ :

ار ف ص(  1-)ج  حات االختب

خجل إلعيف:  الدةة ▪ قشع وع خس ع قخض يفع إلثبع خلع مإل لع تكمنعمبع امنع خس عععع-جيبع

قخي س  خل توعع-خيك ميفع قوإل ع خس ع ختبار و،ع ختبار وعع-زإلجع لأاعلف  لعععع-ت ونخع

خس عإلأولعععع-خلخ  يفعيكبعسؤخاخيأوايفعععع-خي إلجعخلخ رعيكبعسؤخاعع-ختبار و

امقعخيقىلعيىبار وعب س عإلأولععععسيفعخيبريتعتينمبعخيمو؛عقخس عقوس عخيد يب ععع-خل تو

 خل توعقتمسمع ،عخس عخلتخاععقتمسمع ،عقخس عوئمسعخي س عقتمسمع ع امقعإلجعنفمض  .ع



 

 45 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

األسئلة ▪ ختبار و،عع:  عدد  تع م لع ضهجع خلأقنع خيسئ يفع لأاع نكمنع امنع جيبع

لأاعع إا ب لععقمييكع اف تتع إلعععععخلمضملميفسئ يفععخيعخيسئ يفع ع قإلاس   ع ع م إلى 

 .يفعختبار واعخيفعوعيألسئ يفع عقوسخيعأ

خعقإلاس   ع عمبعقوسيفعخبار و.عع :الخط ▪
 
عجيبعامنعنكمنعخخلجعإل تقا

ار: ▪ عل م   ععتس ععجيبعامنعت  ترةيم األسئلة وصفحات االختب  
مبعخيسئ يفعتتسم 

ع عقإلاس   عقإلاس سى  لف  لعخيسئ يفع عح اعزن اهت عععع تتسامنععجيبعع؛عم عععقم إلى 

عذيكعضهجعتع م لعختبار و.ععلجعلف يفعقخحأت،عل عامن جس َّ
ه  ُنضس

السطور  ▪ بين  امقع:  المسافة  خيسئ يفع ب ع هن كعإلس ف لعم فميفع تكمنع امنع جيبع

ع.خيف تخل؛عب مثعتكمنعقوسيفعخيسئ يفعقخض يف

عسع يفعخي تخات.عجيبعامنعتكمنعقوسيفعخيسئ يفعقخض يفعقع: سهولة القراءة ▪

ار  ▪ االختب مواصفات  خلمخلف ل:  جدول  إوف قعاأقاع نا ع امنع ختبار وععععجيبع إلعع

عي هتخاع.ع

جيبعامنعتكمنعتع م لعختبار وعقخض يفعي د يبعقإلاس يفعإلععبعضع عع:  التعليمات ▪

عرعض.خي

اللغوية ▪ والقواعد  اغة  ب موتعع:  الصي قخيسئ يفع خياع م لع ُت   عمبع امنع جيبع

جيبعامتعع؛عم ععخيبد اعخءإلىئميفعقخين منيفعقخلدرعميفقخض يفعقإلعربتعقب يميفعإلجعع

ُتس لأعلم غيفععععاامُعختبار وعل  امقععامحأ  عل ععإا بيفععامقععسؤخي ع ختساأتاع

 خ بت.ععامقعخته عخءا بيفعل عخيسؤخاععخءا بيف

األسئلة ▪ ختبار و:  تكرار  بموسيفع امسئ يفعإلكتوتع نكمنعهن كع امتع امقععععجيبع ن   ع سمخاع

ع.ب لعنة

ا ية ▪ البي والرسو   خيشك اعقخيتسممعخيرم نميفعقخض يفععجيبعامنعتكمنعع:  األشكال 

ع.تس عقُتتإل عبشكبعإلن سبعقخيك  لعخيايعبأخب ع عإل تقاتعقجيبعامنعتُععقخيوس م
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اغة األسئلة(  2-ج)  صي

ار من متعدد ▪  أسئلة االختي

عخيرأخئب .ععإىللم غيفعخيسؤخاعبشكبعقخضحعقإلعربع ُنهكجعخءا بيفعلن عاقنعخينمتع -

-تدرمقع-فع عع-خيعهبعل عامنعت مسعخيسدددئ يفعإلسدددامن لعتفكريعخما فيفع تيمت -

   .ت منعع- مبل

 جتنبعخساخأخمعلم غيفعخينفيع عخيسؤخا. -

س َّ عب  اع عامقعُمهععل عبدئع . -
ُ
 امنعاامُعخيسؤخاعل عفكتتعإل

 خجله يفعم ع عخيكا  عببعخيفضبعإل اتعلم غاع عإلجعاأنأ.لأمعن بع -

 تش ب عمجمععخيرأخئبع عخيرن اعخي مخلأُ. -

 تس قُعلأاعخيرأخئبع عمبعخيسئ يفعقتتسمهع عبدتن يفعل م يفعقإلن سريف. -

تعحاةعتعتمحيععددددعماعامقعخي  ددددعيفع عخيدددددعبعإلاش هبددددعععخيرأخئددددعخياأمأعإلجعامنعمجم -

عخي  م يف.ي دى عب ءا ب لعع

لدأمعإلدد اعامنديفعإشدددددد وتعقيمعبسدددددمدديفعتسدددددد لدأعخيدد يدبع عخياعتفعل عخءاد بديفعع -

 خي  م يف.

 إا بيفعقخحأتعل م يفعف ج.عخياأمأعإلجعامنعنكمنعي سؤخا -

 عقبأهيم  . -
 ختباع اعلجعقضععبأخئبعنكمنعخخلدأعفمع عإلعتقف 

 خلدتق .خياأمأعإلجعامنعخيرأخئبعإلند ميفعقإلع مييفعقهل علىسيفعب يسؤخاع -

ععع-خجتنبعخساخأخمعخيك  لعخيش إل يفع امبأ ع -
 
  .اخئ 

غريععععامقعقاماعبم وخلعخءا بيفخياأمأعإلجعامن عتعتماأعلر وخلعقخضددددد يفعت ماعإىلعع -

عإل علأخ .عع- ،عمجمععإل عسرقعبدأع،له ميفع إلثبعمبعإل عسرقعل مح،عمىعإلجعام

 األسئلة المقالية  ▪

ن دد اعفتلمدديفعنا ععععخيسدددددئ دديفعذخلعإادد بدد لعوددأاتعقلامُعل جيددبعامنعتكمنعع -

خينهمذامددديف خءاددد بددد لع نهمذالع خيدى عإلجعبىهلددد ع نتفقع ععإل دددددفمفددديفعع-ت مم ع

 خيا أنت .

 .ياا بيفخ رععجيبعامنعتان سبعخيسئ يفعإلععخي إلجعخل -

 نيف.ن ملم غيفعخيسئ يفعب اليفعقخض يفعب يميفعإلجعخيبد اعخءإلىئميفعقخينا ع -
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ععقواع عاأقاتان سدبعخيأوايفعخلخ د ديفعيكبعسدؤخاعترع  عي ما عم عجيبعامنع -

 خلمخلف ل.

 تتممب .ع-ت من عع-امنعت مسعخيسئ يفعإلع وخلعخيافكريعخيع م ع ل مبجيبعع -

  يفعختبار وعإلتخاعيفعاأقاعإلمخلف لعققوسيفعامسئع ععاع 

قاماععععنا عإلأخاعقلدددم غيفعامسدددئ يفعختبار وعإلجعسربعإلأولعخل تو،عق عح اعع-13-2-10

بد يانسدددددمقعبمنع عيمضدددددععامسدددددئ ديفععاممثتعإلجعإلدأولعي ه توعن ممعإلنسدددددقعخل توعع

 .ختبار و؛عطر   عجلأقاعإلمخلف لعختبار و

اس م عامسئ يفععامقعإلنسقعخل توعبع-إذخعخنفتاعباأونسعخل تو-ن ممعإلأولعخل توعع-13-2-11

امسدددددرمل عسربععععامس ددددد سختبار وعقاأقاعإلمخلدددددف لعختبار وعإىلعخلتخاعع عإلملأع

 ت ونخعختبار و.

خاعيفعلن  عختبار وعطر   عجلأقاعإلمخلدددددف لعختبار و،ععن ممعخلتخاععبهتعع-13-2-12

ععذالعقناأمأعفع م  عإلجعتدرمقعب دددد ئرعقإلفتاخلعاأقاعإلمخلددددف لعختبار وع ن 

ع.ذيكعب  يميفعخيايعنتخه عخي س عامقعخيربن إلجعخيم انهيعع ،عقنا عتمثمق3عع،2

يموسيفع قطر   عينهمذالعس ئهيفعخيا   ن ممعخلتخاععبهتخاعيفعامسددئ يفعختبار و،عع-13-2-13

 . 4 نهمذالععععختبار وامسئ يفعع

بهتخاعدديفعامسدددددئ دديفعختباردد و،عقف دد  ععععخل تو ععامقعإلنسدددددق ن ممعإلددأولعخل توعععع-13-2-14

 ع عامادبعتعناجد قزعثىثديفعامند معلهدبعإلجعتد ونخععي هىحمد لعخلضدددددهنديفع إنعقادأل

 خساىإلع .

بعددأعععع-13-2-15 نعاهددأعوئمسعخي سددددد عخلخارعامقعإلجعننمبدد عقوسدديفعامسدددددئ دديفعختباردد وع

ث عُنسدددددهحعلأولعخل توعامقعإلجعسربعخلتخاعععإلتخاعيفعاأقاعخلمخلدددددف لعقخيسدددددئ يفعع

 Optical Markبدرععنسدددددخعختبار وعقت أنه ع علدددددموتعنهمذالعخءا بيفعإلنسددددد  ع

Readerإذخعتمفتعذيك-ع-. 

ع

ع

ع

ع
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 امقوخقعختبار وخلعقض نعخيرسنيفععع عتأإل عهدع ع

نا عخحلف ظعل عرسنيفعامقوخقعختبار وخل،عقخيايعتشدددددهب:عخيسدددددئ يفعقاف تتعععع-13-2-16

يككقنمديفعامقعإلدرملديفعقوسمد  عقتدأإلمنعد عإلجعسردبعمجمععخلعن عإعخءاد بديفعسدددددمخاعمد ند ع

 جلنيفعسريعختبار وخل .ع-وئمسعخي س عع- وإلتخاعيعختبارعع-هب ع قخضعيعختبار و

وعبعأاعخيدى عخيينجعسما أإلمنعي ،عنا عطر ليفعقنسخعامقوخقعامسئ يفعختبار عع-13-2-17

 قخحل تلعخخل ليفعإنعقاأقخ.عخءل سيفذقُععخيدى عحل تلعععخلعأتبخىفعخيقوخقعع

سربعت ونخعععع ودددددعرس عفمع عختباردددددعتقعامقعنُعدددددع عخحل تلعغريعخيع انيفعخيايعُلاعع-13-2-18

امقعجلنديفعإلك فديفعإلجعوئمسعععع-قتدأاناد عإلجعسردبعخيدى ،عن ممعإلدأولعخل توععئد إاتخ

بدللدأخاعخبارد وعبدأندبعامقعتدأامدبعختبارد وعلملدأعآبتعادأاسعم سعععع-خي سددددد عخلخار

امسدددددردد   ذيددكعلعتفدديفع خيا  مقع ع قنا ع امقعععخيك مدديفعخلخار،ع قممفمدديفعختبكخقع

ع.ععترسنبعختبار و

ياأمأعإلجعترس عامقعخبكخقعختبار وعبعأعتأانا عإلجعسربعخيدى عع عح اعت عخ-13-2-19

 اععددعخءاتخاعخينم إليعحمعع ذددعقخختت عددعيفعخياسددع  عقممفمددعلعتفيفعامسرقععددعنا عفاحعل م

خيدددينددج يدد دددددى ع إلدداددكددد فدد ع بدددأندددبع خبدداددرددد وع لدد دددأع إلددعع فدد ددجععععذيدددكع عخسددددددداددفددد اقخع

عإذخعت عخياأمأعإلجعذيك.ععإلجعترس عختبار و

ععععع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

عع

ع 
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ع وخلدم س لعقخءاتخاخلعامثن اعل أعختبارخيسعث نم  :

 تشهبعإل عنأ :   

عإلع معخلتخسر ع خلىحم  .ععععع ام عع

 إلسؤقيميفعخيدى عامثن اعختبار وخل.عععع   عع

 ح تلعخيالش.عععع ال عع

 خءاتخاخلع عح ييفعخيدمخو .عععع ا عع

 السياسات   -3- 13

قخيدفدندععع-13-3-1 حدكدهدعد ع ع ع ج  س
قإلد خيدادددأوندسع هدمدئددديفع املضدددددددد اع ند دمإلمنععند دممع خيددديندجع مد ع

عأل اعخلتخسريفعامثن اعختبار وخل.قخءاخون عبب ياأونسع عخلع إلبعع

لضدد اعي هتخسريفعختسدداع نيفععخيععإلجععايعتعنامخفتعهب علأاعم  جيمزعي ك م لعخيعع-13-3-2

 بألض اعإلجعم م لعامبتهعب جل إلعيف.

امحدأه عععع اعقاماعاممثتعإلجعإلتخسدبعاخبدبعخي جنديفعخيمخحدأت،عنا علدأندأ عحدععع-13-3-3

  .بربت،عإيخمهرشفعي جنيف؛عطر  علع نريعقخض يفع خيأوايفعخيع هميف،عخيمثتعع

خياعمندديفعقخءضددددددد اتعقتكمنععع-13-3-4 جيددبعامنعتكمنعامإلدد مجعل ددأعختباردد وخلعامددأتع

 عمبععإلاسدددعيفعيعأاعخيدى ،علىقتعل عقاماعإلسددد فيفعب عمبعط يبعقآبت،عقب

عجلنيفعقامبته.

 يعأاعخلتخسر عامثن اعختبار وخل.خحلأعخيانةعععع 2ععاأقانر ع عع-13-3-5

  عخحلأعخيانةعيعأاعخلتخسر ع عإل  ببعخيدى ع عامإل مجعختبار وخل.2اأقاع 

عخحلأعخيانةعيعأاعخلتخسر ععلأاعخيدى ع عإلك نعختبار وع

ع2عط ير  ععع40ع-1

ع3عط ير  عع41-60

ع4عط ير  عع100ع-61
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عبعأعبأئ .تعُنسهحعي دى عبأبماعس ليفعختبار وعععع-13-3-6

 عخحل تلعخيايعُن أوه علهمأعخيك ميفعامقعإلجعنفمضددد ،عنهكجعخيسددد  عي د يبعععع-13-3-7

خلادأبتعلجعبدأاعختبارد وعبدأبميد ،عقذيدكعلتتعقخحدأتعف جعبىاعفكتعختبارد وخلعع

طنددديفعامتععإلملددأعبددأاعختباردد وخلععععلجبعددأعامبدديعتععددأعبديعبعددأمعتكتخوعخياددأبتعع

ع و.خنيفعختبارناج قزعخياأبريعن اعس ليفعإلجعبأ

،عع عحد اعتكتخوعتدأبتعخيدد يدبعلجعإلملدأعبدأاعختبارد و،عتعُنسدددددهحعيد عبد يدأبماععع-13-3-8

 قنعاربعإلاالمر  علجعختبار و.

س ليفعإلجعيعسربعإليضعن اععدددع وعخينع ئدددعتعُنسهحعي دى عب خلتقالعإلجعختبارعع-13-3-9

عبأخنا .عع

اقوخلعخلمد سعإتعلجععىلععيدى عإلجعسد لديفعختبارد وعإعخععباكتخوعبتقالععتعُنسدددددهحعع-13-3-10

 يف.ددديأهي عامليخوعطرميفعإلمث 

تق عفم عامقعخم يفيفعخياع م لعقسمخلأعختبار وخلععددع وعامقعخيشددعشع عختبارددعخيالعع-13-3-11

حاةعقيمع-ختت دد اعبأحأععع نهكجعبمخسددداعععحم زتعقسددم يفخيف دد ميفعامقعخينع ئميف،عامقع

 يفعضددددرجعسدددد مكععتئُنعتععخيد يبعي ع مبيفعطر   عل عتنرعل م عععع-سدددداخأمتُعيعع

  .5إل  قعخيدى عب جل إلعيفع 

قإلىمععإلسدددددؤقيديفعلجعقضدددددععبدديفعي دمخو عامثند اعختبارد وخلععععيفتكمنعخيك مدععع-13-3-12

عمجمععخي  ئه عل عختبار وخلعبرنماه عقاقوه عفمع .

 اإلجراءات   -4- 13

 إلع معخلتخسر ع خلىحم  :ع ام عع

 اسم يفعل عخيسب.ععهسعلرشت عس ليفعختبار وعسربعبأخنا عبخعخيامخاأعع-13-4-1

 ت سم عخيعهبعاخببعخي  ليف،عقذيكعبامزنععخلتخسر عب موتعإلىئهيف.عع-13-4-2

ن ممعإلرشفعخي جنيفعباس  عامقوخقعخيسئ يفع عظتفعإلال قعقخمامم،عقمييكعععع-13-4-3

 عسربعبأاعمشداعحضدموعخيدى عإلجعجلنيفعسدريعختبار وخل،عقتمزنعع عل عخلتخسر

 سم يفعل عخيسب.ختبار وعبخهسعلرشتعا

 خياأمأعإلجعامنعمجمععخيدى عسأعخنامهمخعاخببعخي  ليفعسربعبأاعقس عختبار و.ع-13-4-4

 تمزنععامقوخقعامسئ يفعختبار وعقاف تتعخءا بيفع عخيمس عخل أاعيرأخنيفعختبار و.عع-13-4-5
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،عجيبعل عخلتخسبععآيم  يفعٌت  حع عح ييفعختبار وخلعخيايعتساخأمعامقوخقعإا بعع-13-4-6

 خيدى عب عنأ :ععبى إع

 لأمعثنيعامقعتأبمسعامقوخقعخءا بيفعامقعمت ن ع عبأُعطتن يف. -

تس عخجل إلعي،عخسدد عقوإل عخيسدد ،ععختتعرئيفعقخسدداك اعخيرم ن لعخلد مبيفعبدتن يفعلدد م يفع  -

 إيخ .عخل تو،

عك نعخلخ رعهل .خلضععخيعىإليفعخيأخييفعل عخءا بيفع خيام مب ع عق -

لىإليفعخءا بيفع خيام مب عجيبعامنعنا عبشدددكبعقخضدددحعقاقنععامُعتالمريعامقعت ددد محع عقضدددععع -

 تتكعامُعامثتعي عىإليفعخيايعت عقضعع عس ب   .

أخييفعع   عخيتلد اع امقعخي   عخلن سدبعطر  عياع م لعختبار و عيمضدععخيعىإليفعخيخيخسداخأخمعع -

 ل عخءا بيفعخي  م يف،عقايوعخساخأخمعس  عخحلرب.

ع.قل م يفع بيفعخي  م يفعبدتن يفعم إل يفتسمنأع تم مب عخيأخئتتعخيايعمتثبعخءاع -

 امتعن ممعخيدى عبام مبعاممثتعإلجعاخئتتعيكبعسؤخا. -

 خساخأخمعخي   عخحلربعياا بيفعلجعخيسئ يفعخل  يميف. -

ع.إلجعامنعمبعط يبعاهبعبد سيفعخياعتناعخجل إلعيعخياأمأعع-13-4-7

تعبعأععإععتعُنسدددهحعي د يبعبأبماعختبار وعإل يعنكجعاهبعبد سا عخجل إلعميفعع-13-4-8

خي مددد ات،ععععيف دددعنطتععُبدددأععاددد خيا  قعإلجعهمن امقعوب دددددددديفع خيمطنمددديفع خهلمنددديفع عإلثدددب:ع

خعب ي ععتعُنسدددددهحعتكتخوعذيك،عق عح اعتكتخوسععخيدد يبعبعدأم عإلجعدمد عقبعدأعامبيعتععدأ 

 بأبماعختبار و.

إلتخاعديفعخيرمد ند لعخلعردأتعإلجعسردبعخيدد يدبعل عافكعخءاد بديفعمد تسددددد عقخيتس ععع-13-4-9

خت قنهمذالع خين ذالعع-بارددد وععخجلددد إلعيع تعدددأاع حددد اع إلجعلددددد اعددد عععع- ع ي ادددأمدددأع

 قإلد ب اع عيرد سا عخجل إلعميفعققوسيفعخيسئ يف.

 شاعخلخ رعيييك.خياأمأعإلجعامنعمبعخيدى عسأعقسعمخعب حلضموع عخيكع-13-4-10

خيافت عي هتخسرديفعقلدأمعختنشدددددالد اعبدأُعثاعامبت،عإلثدب:عخهلد تاعخجلمخاعامقعععع-13-4-11

عا  عامقعإل عش ب عذيك.خحل سبعخ يلعامقعستخاتعم

خي دد لدديفعع-13-4-12 خلتخسر عخيا تكعاخبددبع بدتن دديفعمتكنع عإلجعإلتخسردديفعععجيددبعل ع

 .ختبار وعب موتعامأت

بدددلععند دممعع-13-4-13 مدددبعععبدى خلدتخسدردمنع ختبدادرددد وع زإلدجع إلدجع خلدادرد ديع بددد يدمسددد ع عخيدددى ع

ع.ن اعس ليفع
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 خلتخسرمنعإلسؤقيمنعلجعخهلأقاعاخببعخي  ليف.عع-13-4-14

ععبا تنتعورضعخيضرجع ععخلتخسب ،عن ممعدددددعتق عفمدددددعشعامقعخيشدددددعح اعخيال ععع-13-4-15

عذالععقطر   عي نهم يفدددددعتفعخي جندددددعامقعإلشعع وخلدددددعتعختباردددددعيفعسمدددددعسعجلندددددعوئمحضموعع

 . 5نهمذالعع عخلعأعيييك

ن ممعخلتخسبعبنع نيفعخي إلجعخل أاعيىبار و،عباسدددد  عامقوخقعخيسددددئ يفعقاف تتعععع-13-4-16

 اه عإلس قنيفعل عت عتمزنع ع عبأخنيفعختبار و.خءا بيف،عقخياأمأعإلجعامنعاملأخ

تفعدددعيفعإلععمشاعخحلضموعإىلعإلشدددعتعخءا بدددعبعباس م عمبعاف تدددعن ممعخلتخسعع-13-4-17

خييُعبأقوسعن ممعب ياأمأعإلجعلأاعامقوخقعخيسددئ يفعقلأاعاف تتععقعع-إنعقاأ-عخي جنيف

 خءا بيف،عطر   عيلأخاعخحلضموعسربعتس مهع عإىلعجلنيفعسريعختبار وخل.

ن ممعخلتخسبعباس م عامقوخقعامسئ يفعختبار وعخي خئأتع غريعخلساخأإليفعقخلعمريفععع-18-4-13ع

ممعدددعأقوسعن دددع و،عقخييُعبدددعيفعختباردددعسربعهن نعع-إنعقاأ-عيفدددعقخلا فيف عإىلعإلرشفعخي جن

 يفعسريعختبار وخل.دباس مهع عإىلعجلن

عإلسؤقيميفعخيدى عامثن اعختبار وخلع   عع

 ثن اعختبار وخلعلجعخ  :خيدى عإلسؤقيمنعامعع-13-4-19

 إلعتفيفعإلمخلمأعختبار وخلعقامإل مجعل أه . -

خعسربعإلملأعختبار وعبعرشعاس ئقعل ع -
 
 خيسب.خيملماعإلركت

  عس ليفعختبار و.عيفرد سيفعخجل إلعمخيمحبع -

،عخسد عخل توعقوإل ستس عخجل إلعي،ععخيسد ،ععختبأسيفع ععيلتعرئيفعبم ن لعافكعإا بيفعخيا د محعخ  -

 إيخ .

 لحض وعخلمخاعخيا يميفعإىلعس ليفعختبار و:بتعُنسهحعي دى ععع-13-4-20

قخيمث ئقعخلكامبيفع إل عيعتكجعهن كعامقعخلسماخلعععع،خليمتخلععقامخيكابعخيأوخسميف،عامقعخي مخإلمس،عع -

 تع م لعامبته .

حم زتعامُعثاعنهكجعبمخسدددددا عختت دددد اع إل عيعتكجعهن كعععامقامقعخيسدددد ل لعخييمميفععخجلمخاعع -

 إيخ .عخءح  ئميف، سر لعخيع هميف،عخجلأخقاعتع م لعامبته،عم حل

ععخيتلددد ا،ععخيغتخععخيشدددخ دددميفعفم علأخعخياقخلعخيىزإليفعيىبار وع خي   عخجل ف،عخي    -

 إيخ .
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طد يدبعآبتععععتعُنسدددددهحعي دد يدبعامثند اعختبارد وعبد يا دأثعامقعخيامخلدددددبعإلععامُعع-13-4-21

عءلد اعامقعخسا ر اعامُعشكبعإلجعامشك اعخلس لأتعخيع هميف.

تعُنسدددددهحعلدأولعخل توعامقعقخضدددددععختبارد وعبد يدأبماعإىلعإلكد نعختبارد وعععع-13-4-22

عي هتخسريفعامقعخءا بيفعلجعتس اتلعخيدى .

ختباردد وعهندد ئمدد  عل مدد عتسددددد م عمددبعامقوخقععععسدد لدديفخيددد يددبععإلالدد اوتعععع عحدد اعع-13-4-23

 ختبار وع افكعخءا بيفعقامقوخقعخيسئ يف عي هتخسب.

 لديفعختبارد وعتالدمديفعخيذن عامقعخيتخلعبد يشددددد  عامقععتعُنسدددددهحعي دى ع عسدععع-13-4-24

خينمددد وخلعع خوتدددأخاع قمدددييدددكع خهلمنددديف،ع إلجع خيا  قع امُعإلىبسعمتنعع امقع خي رعددد ل،ع

ع.خيشهسميفعامقعخل منيف

امقعتالدمديفعتعُنسدددددهحعي دد يرد لع عسد لديفعختبارد وعخوتدأخاعخيعرد اتعامقعخين د  عععع-13-4-25

قمدييدكععععبد يالش،منديفعامقعتسدددددهحععامُعإلىبسعمتنععخيا  قعإلجعخهلعععخوتدأخاامقععععخيذن 

 خل منيف.عقامخينم وخلعخيشهسميفع

 خيالشعامثن اعتأانيفعختبار وخلع ال عع

ععخحلد سدددددم عُنهنععنسدددددخعخءاد بد لعإلجعطد يدبعآبت،عامقعإلجعخيكادب،عامقعاماع تعععع-13-4-26

 خل همييف،عامقعخساخأخمعخجلمخاعي   ماعل مع .

امإلجعععع-13-4-27 إلنددد ع ُتسددددد دددبع ختبارددد و،ع امثنددد اع خيالشع خيالش،عنتتكدددبعخمددد يفددديفع عاختع

خعباف مبعإل عقسع،ععدددددعبعخي جندددددع و،عقُاتوعي عإلتخسدددددعتكعيمكهبعختباردددددعقُنا
 
يفعورض

سددددداندأخلعخيامثم مديفعإىلعجلنديفعختبارد وخلع عخيك مديفعخيايعبدأقوهد ععقن دأإلد عإلععخل

لمددبعمدد إلددبعخيقوخقعإىلعلهمددأعخيك مدديفعيعتضدددددعدد عل عجلندديفعضدددددرجعخيسددددد مكع

خيدددد يدددبعمادددع خياد د دمدقعإلعع إاتخاع قبعدددأع خيفدتلمددديفععخيفدتلمددديف،ع خي دجدنددديفع ت دممع  بددديفع

ععبد لد ات عتئ ديفعخيسددددد مكععبد ياملدددددمديفعبد يع مبديفعخلند سدددددرديفعقفقعخيع مبد لعخيمخواتعع

قخيتفععهب عإىلعخي جنيفعخيأخئهيفعقخيايعهل عإن   عععع"تتددعيفعلشددعخيث نم" اتععددعقخلعع"خيع طت"

قتععإلجعهيسعخيىئ يف،عععع"تتددعيفعلشددعخيث نم" اتععددعقخلعع"تتددعخيع ش"خيع مب لعخيمخواتعب ل اتعع

خيمخاددبعتمخفتسعب دد لدديفع بدد ينمدد مع إذخعامبددبع إتع سدد لدديفعختباردد وع لتالعخيدى عإلجع

عامقعإوب م  عيسريعختبار وخل.ععختبار وعامقعامحأثعفمىضعع

ع

ع
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عخءاتخاخلع عح ييفعخيدمخو ع ا عع

تضدددددععمدبعم مديفعبدديفعي دمخو عامثند اعختبارد وخلعلدأاعفمعد عنم عخلخد طتعععع-13-4-28

ر د  عتحا يمديفعحدأقثعد عقسمتعخ ثد وعخيند مجديفعلنعد عخل اه ديفعقامقيمند لعتتتمرعد ،عط

ع-ع ودددعخيالرعع- ودددعختبارععتخقدددعامقعخباعتنبدددعقممفميفعخياال بعل مع عامقعإلمخاعاع ،عإلثب:عتس

 خن د  عخيام وعخيكعتب ئيعقغريه عإلجعخلخ طتعخيبته.ع-ح ييفعخيد سعغريعخيع انيف

عيف،ععددددددعتتعاسم ددددددعشسعلددددددعيفعقخيايعتعت نأعلجع ددددددعمخو عخلؤساددددددع عح تلعخيدعع-13-4-29

نر ةعخيدى عل عضدددمخبجعختبار وعنفسدددع ع خي ددده ،علأمعخيامخلدددبعامقعخحلأنثعع

  ،عق عهيسعخحل ييفعنا عختحاف ظععددددعت عهبددددعتعإل ددددعمخاعغمددددعخجل نريعامقعخساخأخمعامُعإل

عبمخسدديفعوئمسعجلنيفعسدريعختبار وخلعع بأقوخقعخيسدئ يفعقاف تتعخءا بيفع عإلك نعآإلج 

عجعددددعأخوعخي إلددددعى عبنفسعإل ددددعضعخيدددددع ،عإلععتعمنددددعسرتف عقخلتخددددعأتعخلشددددعقبهس ل

  و.ددددددءم اعختبار

تتعاسم يفعامقعتر ةععدسعلشد اعخساهتخوعح ييفعخيدمخو علأتعاممثتعإلجع  عحعع-13-4-30

%عإلجعخي إلجعخلخ ددرعي ،عن توعلهمأعخيك ميفع25ختبار وعامسبعإلجعزإلجععل عخناع اع

امقعخسددددداهتخوسعع إيالدد اعختباردد وع عننمبدد ع ج  س
إلععتعمنضعخيدى عبفكتعإلجعخي إلجعامقعإل

 تع ااعخيفكتعخيايعف أقه عإلجعزإلجعختبار و.

خبارد وععععإاتخا عحد اعإيالد اعختبارد وعنامجديفعتسددددداهتخوعحد يديفعخيدمخو ،عنا عععع-13-4-31

كد ف عيىبارد وعخيلدددددوعيكدبعطى عخيشدددددعرديفعخيدينجعتدأثتقخعف جعب د يديفععابدأندبعإل

عامبت.لأعقُاأاعي عإلمع-عباقنعب سيعخيُشعع-خيدمخو عع

ع
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عاتخاخلعإل عبعأعختبار وخلإسم س لعقعع:يث  ث 

عتشهبعإل عنأ :ع

 خيا  محعقإلنحعخيأوا ل ام ععععع

 خيا  مبعخءح  ئيعي هفتاخلعختبار ونيفع خيسئ يف    ععع

عجددددددددددددىنعخينا ئدددددددددددددددإل ال عععع

 ختبار وع خيام  عل عخينا ئج ععت  محععط بعإل ات ا ععع

  وخلدددددددددرعإلجعامقوخقعختبارددد ظعقخياخ ددددددختحاف هد ععع

 ت السياسا    5- 13

عإلععإلأولعخل توعإلاخ    ععددددعسعخي سددددعجيمزعيتئمع-13-5-1
كس
ِ
 ع لنأعخحل ايف عامنعُنرش 

تقوتعامنعنسنأعخيا  محععددددعيفعلنأعخيضددددعسعخيك مددددعامقعاممثتع عخيا  مح،عقجيمزعلج 

خعي  اتعخيتخبعيفعقخي عثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.إىلعإلجعنتخس؛عخسان ا 

بدد ياعع-13-5-2  ددددد محعطر دد  عيعندد  عت ددددد محعقخضددددد دديف،ععن ممعإلددأوسدددددمعخل توخلع

ين ذالعخءاد بد لعخلعدأتععععخيا ددددد مح خيا دأنتععإلسددددداخدأإل ع عذيدكعإل دددددفمفد ل

عإلسر   .

 عخحل تلعخيايعُنسدهحعفمع عب سد  عإلامسدجعخيأوا لعيمثتعإلجعإل د ح،عععع-13-5-3

 معخيا مم عقخض   عي دى عقخل    .جيبعامنعنكمنعنم 

خينامجيفعخيايعا ددددبعل مع عخيدى ع عخل توعإلجعبىاععخيأوايفعخينع ئميفعهيععع-13-5-4

،ععععح لدددبعمجععخيأوا لعخيايعح ددد مخعل مع ع عخيا من عخلسددداهتعقختبار وعخينع ئي

  عب يسم س لعخيع إليف.21-4إلععإلتخل تعإل عقواع عخيف تتع 

ععإلجعإلئدديفععئمدديفعخلهنمحدديفعي ددد يددبععخيددأوادديفعخينعدد عع-13-5-5 خعمدد إلى  جيددبعامنعتكمنعلددأا 

تنيفعإىلععدددددع ،عقجُتربعخيأوا لعخيعش6إل  قعع تنيفعدددددعلشموععدددددعسعهب عمسل م   عقيم

 وس عل محع عح ييفعح ماعخيد يبعل عن اعاوايفعامقعامل .
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تقوت،عخلمخف يفعل عإل اتعت  محعامقوخقعإا بيفععددددعيفع عح اعخيضددددعسعخيك مددددعلج عع-13-5-6

خعي  اتععبىاعفكتعتعتاعأهعبأخنيفعخبار وخلعخيف بعخيا يل؛عخسان ا عخينع ئيععختبار وعع

 خيا سعيفعقخيثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخلعب جل إلعيف.

نا عخيا  مدبعخءح دددددد ئيعي هفتاخلعختبارد ونديفعي   دددددماعل عإح دددددد اخلعععع-13-5-7

 امس سميفعحماعخخل  ئرعخلهم تعيا كعخلفتاخل.

سعل عامبد اعتاع وعععععامظعتإذخععع-13-5-8
س
خيا  مبعخءح دددد ئيعيسددددئ يفعختبار وعخحامخا

،عسدأوتععخيسدددددئ ديفعل عخياهمم عب عخيدى بعضععسدأوتعع:عع،عإلثدبإلعد نريعخيا من إلععع

خيسدددددئ دديفعتتترجعبه امهععبعضععععبنمدديفخلشددددداادد لعل عخياهمم عامقعلمم ع ععبعضعع

لعبعأعإلمخف يفعتمزنععخيأوا ععب يفعهيسعخيسدئ يفعقإل اتخل توعععنسدقإلخل تو،عن ممعع

،عقطر د  عيآليمديفعخلعاهدأتعإلجعوئمسعخي سددددد عسردبعإلىنعخيدأواد لعب دددددموتعهند ئمديف

 .إلتم عاماتعخيا من عقختبار وخل

إلأوسدددددمعخل توخلعإلسدددددؤقيمنعلجعختحاف ظعبسدددددجىلعاوا لعمبعخيدى عععع-13-5-9

 خيك ميف خي س .خلسج  عب ل تو؛عطر   عيآليم لعخلعهماعهب ع عع

إلجع دأاععُتع جعخيدأواد لعخينعد ئمديفعي دى عطر د  عي جدأقاعخي إلنيعخلجيدبعامنعععع-13-5-10

ع.سربعل اتعخي رماعقخياسجمب

تعُنسدهحعيلضد اعهمئيفعخياأونسعب يك ميف خي سد عبلبى عخيدى عبأوا هت ععع-13-5-11

ارععخينعد ئمديفعامقعناد ئجعله مد لعخيا ددددد محعسردبعخلا اهد عإلجعوئمسعخي سددددد عخلخ

عيفعي شؤقنعخيم انهميف.،عامقعقممبعخيك مقلهمأعخيك ميف

ا عإلىنعخيناد ئجعخينعد ئمديفعبعدأعإاتخاعله مديفعخيا  قعخيدأخبوعإلجعسدددددىإلديفععنعع-13-5-12

 .يخعخيأيمبقمف اتعله ميفعت مم عخيدى عبلحأهعامقعمبعخيدتقعخليمموتعهب

بعع يددباقعي دددععع-13-5-13 ختباردد ولد ددبععخيا ددأمع قإلدد اتععععخينعدد ئيععتخاعدديفعاوادد لع

يدأوخسدددددديفعقختبارد وخلعبد جلد إلعديفع عإلد اهتد عخياد سدددددعديفععخيا ددددد مح؛عطر د  عيىئ ديفعخ

،عق عح اعثر علد يفعخيد بعنا عتالمريعخيأوايفعإلجعقخيثىث عقسمخلأه عخيانفمينيف

خيد سدددددد ع وئدمدسع ثد ع خلد دتوع امسدددددداددد ذع سدردددبع إلدجع خيدددى ع سددددددجدىلع ندمددد مع عبدىاع

 ققممبعخيك ميف.

خيف دددددوعقإلددعنهكجعي ددد يددبعخيا ددأمعبد ددبعلتعع-13-5-14  اتععخاعدديفعاوادد لعختباردد وع

بنفسععععمجيفعخل توعخلتخاعإلتخاعيفعت دددد م  ت دددد م  عبىاعامسددددرم عإلجعإلىنعنا

خ يمديفعقخءاتخاخلعخلارعديفع عط دبعإلد اتعت ددددد محعختبارد وعخينعد ئيعل عامنعنر  عع

 إلجعخيف بعخيأوخيس.ععث يثعلرشبنامجيفعخلتخاعيفع عإلملأعامس  سعخيسرم عخي
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إذخعم نعسأعسدددرقعي عقامنعتبار وععخععل اتعت ددد محءتعجيمزعي د يبعخيام  ععع-13-5-15

هن ئميفعل توخلعسدددرقعي ععف ددد ميفعامقعت أمعبثىثيفعط ر لعءل اتعت ددد محعخبار وخلعع

 .قذيكعلأتعف   عاوخسم ععت عحفمع قععيفعهيسعخيد ر لاوخساع عقثر علأمعل 

%عجيبعل عع60لجععPassing Rate عح اعخنخفضد عنسدريفعخينج  ع عخل توعععع-13-5-16

ندد إلجعخيمدد انهي،عخلاردد وعخل توعإلجعخل توخلعخي دددددعردديفعذخلعنسددددددبعخيك مدديفعامقعخيرب

خيتسدددددم عخيعد يمديفعقل معد عخختد ذعخءاتخاخلعخيىزإلديفعي اعتفعل عامسدددددرد  عوسدددددم عع

خيدى عققسدد ناع عإلجعخياعثتعقت ددأن عخيددأل عخيدىتعخيىزمعهل ،عقخياشدددددد قوعإلععع

 ىزم.ر وخلعب جل إلعيفعيا أن عخيأل عخيفنيعخيإلتم عاماتعخيا من عقختبا

اف تتعع  يم لعخخل لديفعب تحاف ظعقخياخ رعإلجعبمبعم ميف سسد ععت ا معع-13-5-17

 .قإلع معخيا من عخيبتهععختبار وخلععإا ب ل

جيدبعل عمدبعخيسسدددددد معخيمد انهمديفعخيادأمدأعإلجعامنعمدبعامل اعت من ععع-13-5-18

هد علجعطتنقعإلدرعديفعخجلد إلعديفعطر د  ععخيدى عسدأعت عخياخ رعإلنعد عبدللد اتعتدأقنت

خاخلعقخ يمد لعخلارعديفعهبديخعخخل دددددما،عقذيدكعبعدأعخن ضدددددد اعخيفكتعخي إلنمديفععياات

 يىحاف ظعهب .

خجلمأتععععفتاخلحلفظعخلعع بنكعامسدددئ يف ععنا عإنشددد اعبنكعي هفتاخلعختبار ونيفعع-13-5-19

عإلجعمجمععختبار وخل،عقذيكعبعأعل م ع عإح دددد ئم ع  ن اعبنمكععايمبعبعع: خنمتعامنضدددد 

 . ختبار وخلخيا من عقععخيسئ يفعخي  اوعلجعإلتم عامات

 اإلجراءات   -6- 13

عقإلنحعخيأوا لعععام عخيا  مح 

ععنا عت دددد محعختبار وخلعطر   عين ذالعخيا دددد محعخلعأتعإلسددددر   عامقعبمخسددددديفعع-13-6-1

امنعامنعنشد وكع عإلأخاه عإلأويسعخل توعقجيبعععخيا د محعخياي إل دفمفيفعخيا أنت

به امهعخل توعيم تقخعل عخيسددبعإلجعذقُعخخلربتععامسدددددادد ذعقخحددأععععإلجعسرددبععُتتخاع

 لعخيا ددد محعقخياأمأعإلجعثر هت ،عب دددملددد عإذخعم ن عله ميفععاوالددد يفعتمزنععع

 خيا  محعتا عبمخسديفعاممثتعإلجعإل  ح.

 اأقاعإلمخلف لعختبار و. عقواع ععنا عتمزنععخيأوا لعطر   علعع-13-6-2

والع عإل ددفمفيفعخيا دد مح خيا أنت إلفاُن دد حعععع-13-6-3 أ 
ٌ
  ععختبار وعطر   عل عهمعإل

 خءا بيفعخييُعاملأسعخلها ج.
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 لعخيا ددددد محععاوادعخيادأمدأعإلجعامنعمدبعاما خاعخءاد بديفعسدأعلدددددُ  د ،عقامنعععع-13-6-4

ج  عبدتن يفعل م يف.
ُ
ه عسأعت عمجعع عم إل يفعقس

س
 قاما خا

تعقخيادأمدأعإلجعلددددد ديفععن ممعخلتخاععبد يادأمدأعإلجعقاماعاواديفعامإلد معمدبعف تعع-13-6-5

ف،عقلددد يفعخجلهععخينع ئيعل ععمجععخيأوا لعقلددد يفعخين بعإلجعخيأفكعإىلعخيالى

 خيالىفعقخيامسمععمهتخاععل عمبعقوسيفعإا بيف.

عخءح  ئيعي هفتاخلعختبار ونيفععع  عخيا  مبع 

نا عخلسدحعخيضدمئيعيقوخقعختبار وعبمخسدديفعإل سدحعضدمئي،عحمثعنا عخيا  مبعععع-13-6-6

عخءح  ئيعي هفتاخلعختبار ونيفعخلمضملميفعب ساخأخمعخيربمم لعخلن سريف.

عناضهجعخيرم ن لعخيتميف:ل عإلسامهعخل توععُن   عت تنتعيكبعخبار وعععع13-6-7

 بم ن لعامس سميفعلجعختبار و. -

 لعخيملفميفعلجعختبار و. خيرم ن -

 .نسبعتكتخوخلعت أنتعخيدى ع -

 إلع إلبعثر لعختبار و. -

 اضهج:نعيُيألسئ يفعخلمضملميفعخيعخءح  ئيخيا  مبع -

 ينجعاما بمخعلجعخلفتاتعبدتن يفعل م يف.إلع إلبعخي عمبيف:عقهمعنعكسعنسريفعخيدى عخي ✓

ب عنسددددددبعخلجهملدد لعخيع مدد عقخيددأنمدد عإلجعععخيسدددددؤخام ععمعكسعمتإلعدد إلددبعخياهمم :عقهمعن ✓

 .خيدى عخيينجعاما بمخعإا بيفعل م يف

 .بعأعحيفع عاوا هت خلفتاخلعخيايعت عإل اتعتمزنعع ✓

 قممفميفعخساث وعخينا ئج.عخءح  ئيتع مقعل عنا ئجعخيا  مبع ✓

لهبععامن معع3ا عتس م عت تنتعخيا  محعخ يلعلأولعخل توع عإلأتعتعتاج قزعنع-13-6-8

عبعأعتس ُّ عختبار و.

خل توعبهتخاعديفعخيا تنتع عبىاعنممعلهدبعقخحدأعإلجعتسددددد هد ،ععععنسدددددقن ممعإلعع-13-6-9

 قجيبعامنعُنمسععإلجعوئمسعخي س عبعأعخلمخف يفعل م .

إذخعُلأاععععىنعخينا ئجعب ددموتعهن ئميفسربعإلععخلفتاخلعختبار ونيفععإلتخاعيفنا ععع-13-6-10

يفدد عإلندد عإلفتاخلعخباردد وندديف  عضدددددماعنادد ئجعخيا  مددبععععإلفادد  عختباردد وعامقعإذخعحددُ

 .قطر   عيآليميفعخلعاهأتعإلجعخلتم ععي هفتاخلعقاماتعإلؤطخهت عع ئيخءح 

ع
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عخلا اعخينا ئجعقإلىهن ع ال عع

عل عاوايفعععع-13-6-11 خعتف ددم م  عإلشدداهى  خيل اعخيف دد ميف،ععنا عولددأعخيأوا لعولددأ 

بعإلددأولعخل تو رددس

ِ

خينعدد ئيعقخيا ددأنتعخينعدد ئيعإلجعس امقعإلجعسدد معععع-قاوادديفعختباردد وع

 خي مخئ عخلعأتعإلجعل اتعخي رماعقخياسجمب. عععع-ب يا  مح

خيدى ععععسدددجىلنم مععع ن ممعإلأوسدددمعخل توخلعبلاب اعخيأوا لعخينع ئميفععع-13-6-12

PeopleSoftآبدتع عع إلدجعلضددددددمع إلدتخادعدادعددد ع امنععععبدعدددأع سدردددبع عدادهدددأخيد سدددددد ع عإلدجعععتدُ

 .خي س ععوئمس

امقععععيك مديفلهمدأعخععنا عوفععخيأوا لعخل ددددد اقعل معد عإلجعخي سددددد عخلخارعإىلعع-13-6-13

قممبعخيك ميفعي شدددددؤقنعخيم انهميفعيىلا ا،عقإلجعث عإطى عم سعخيك ميفعل عع

 .ت كعخينا ئج

ل دأعامبتعععإلجعسددددد لديفعع 72نا عإغىقعخينمد معقنامساعإابد اعخيدأواد لعبعدأع عع-13-6-14

 خبار وعحسبعخجلأقاعخلع جعيىبار وخل.

لهمدأعخيك مديف عععع-ك مديفقممدبعخيعع-ت ممعإاخوتعخيك مديفعممث ديفع ع وئمسعخي سددددد عع-13-6-15

خينمد مععععإغىقبهاد بعديفعإابد اعخيدأواد لع عخينمد معقخيادأمدأعإلجعإمتد معذيدكعسردبعع

عطر   عي هملأعخل أاعإلجعسربعل اتعخي رماعقخياسجمب.

عختبار وع خيام   ععع  محعط بعإل اتعت ا ع

ن ممعخيد يبعبا أن عخيا لعإل اتعخيا د محعل عخينهمذالعخيتسدهيعيييك،عععع-13-6-16

  .6قناععأعب  يفعخلع مإل لعخيمخواتعفم ع نهمذالعع

ن ممعخيد يبعبلوسددد اعخيد بعإىلعلهمأعخيك ميفعامقإلجعنفمضددد عبىاعامسدددرم عععع-13-6-17

مل عإلجعتد ونخعإلىنعنامجديفع،عقامسدددددرخيف دددددوختبارد وععععإلجعتد ونخعإلىنعنامجديف

قن ممعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد عب رماعخيد بعامقعوفضد عطر  ععععخينع ئيععختبار و

 يضمخبجعإل اتعخيا  مح.

خيك مدديفعععع-13-6-18 خيد ددبعن ممعقممددبع خيك مدديفع عحدد يدديفعسرماع بافمنضعإلجعم سع

 باشكمبعجلنيفعب ي س عحسبعخياخ ر،عقتاكمنعإلج:

 وئمسعخي س . -

 إلأولعخل تو. -

 معآبتع عخياخ ر.لض -
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خي جنيفعب ياأمأعإلجعسددىإليفعخيا دد محعقولددأعخيأوا ل،عقل مع عط بعخحل ددماعل ععت ممعع -

قوسديفعإاد بديفعخيدد يدب،عقإطى عخيدد يدبعل معد عقإل د وناعد عبد ءاد بديفعخينهمذامديفعخل فمظديفع عع

إل اعخل تو،عق عح اعخسان  عخيد يبعبسىإليفعخيا  محعقخيتلأ،عنمسععخيد يبعل عخينهمذالعع

سددد  عهيخعخيد بعمأحأعط ر لعإل اتعخيا ددد محعخيايعت أمعع عقُافظعخيد ب،عإلععخحاب يع 

 .هب عخيد يب

 تشهبعله ميفعخياأمأعإلجعسىإليفعخيا  محعإلجعسربعخي جنيفعإل عنأ :عع-13-6-19

 خياأمأعإلجعامنعمبعا اع عافكعخءا بيفعت عت  م  عقإلن  عاوايف. -

 خياأمأعإلجعل يفعولأعإمج يلعخيأوا ل. -

ىإلدديفعخيا ددددد مح،عن ممعقممددبعخيك مدديفعاعلددأمعخساندد  عخيددد يددبعبسدددددع عحدد عع-13-6-20

إلععوئمسعخي سد عباعم عثىثيفعإل د   عذقُعبربتعل هميفعب ل توعإلجعانسدمقعب ي

املضدددد اعخي سدددد عقخياخ ددددرعيمسعإلجعبمنع عإلأولعخل تو،عل عامنعتناعيعخي جنيفع

تعإلجعامل هل عبىاع سدديفعامن معلهبعإلجعت ونخعتشددكم ع ،عقُنتلددأعي د يبعخيا أن

 .امقعإلجعنفمض عبعأعخلا اه عإلجعم سعخيك ميفع عخي جنيفإلن اعقخيأوايفعخي يخنع

 :تشهبعله ميفعإل اتعخيا  محعإل عنأ عع-13-6-21

 ت منتعقوسيفعخءا بيفعقإبف اعخس عخيد يبعقخيأوايفعخلهنمحيفعي . -

 .ت  محعخيموسيفع عضماعنهمذالعخءا بيفعخلعأعإلسر   عإلجعسربعإلأولعخل تو -

خي سددددد عبتفععخينهمذالعيمممدبعخيك مديفععع اتعخيا ددددد مح،عن ممعوئمسبعدأعإلدععع-13-6-22

خييُعن ممعب لا اعخينامجيفعقإلدددأخوععامقعإلجعنفمضددد عقيعتضددد عل عم سعخيك ميفعع

 خي تخوعخينع ئي.

ع،ععنامجديفعءلد اتعخيا ددددد محعع عحد اعحدأقثعامُعتعدأندبع عاواد لعخيدد يدبعع-13-6-23

خياعدأندبعسردبعل عامنعنا عععع عإلجعبىاعنمد معسدددددجىلعخيدى يككقنمد عإعنا عتعدأن عد ع

ثععددددعم عخيث يعددددعيف،عقخيسرددددع وخلعخينع ئمددددعختبارعيف عح يععبأخنيفعختبار وخلعي ف بعخيا يل

 .ختبار وعخيف وعيف عح يإلجعخيف بعخيأوخيسععتععدلش

امقعلربعخيربنأععنا عإبى عخيد يبعب ينامجيفعخينع ئميفعءل اتعخيا  محعما بيفعع-13-6-24

 ل مع عب يع  .عع يبعب يامسمع،عل عامنعن ممعخيدخءيككق(

جيدبعامنعُاافظعبنسدددددخعإلجعمجمععخيقوخقعقخين ذالعخلتسددددد ديف،عقمدييدكععع-13-6-25

عنامجيفعخيد بع عإل اعخيا س لعخيدى .
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نا ععععذخعخناعد عنامجديفعخينمتع عخيام  عإىلعقاماعبددأع عولددددددأعخيدأواديفإععع-13-6-26

ادد ئجععيفعخلا اعخينتعددأن عدد عإيككقنمدد  عإلجعبىاعنمدد معسدددددجىلعخيدى عبنفسعآيمددع

ع.23-6-13طر   عل عقواع عخيف تتععخيل ميفعل عامنعنا عخياعأنبع

 ععل اعت من عخيدى ختحاف ظعقخياخ رعإلجعامع هد عع

ختحافددد ظعع-13-6-27 خيا من بكدددبععععنا ع قامنشددددددددديفع خيدى ععععإلعددد مع إاددد بددد لع عقافددد تتع

إلجعبدتن ديفعآإلنديفعاخبدبعإل فد لعخل توخلعقيدأهعلضدددددمعهمئديفعخيادأونسعيفكتعإلجعخي 

له مد لعخلتخاعديفعخيدأخب مديفعقخلتخاعديفعإلجعسردبعخلتخاع عخخلد وام ععععيددددددددددد:ععمد فمديف

ءلد اتعخيا ددددد محععععتكمنعإلاد حديفع عحد تلعخيا سدددددد لعخيدى ؛عققهمئد لعختلا ا

 . خيام دد  

بن ذالعإلجعإاد بد لعخبارد وخلعخيدى عققخارد هت ععععاافظعإلدأوسدددددمعخل توخلعع-13-6-28

 عامنعنكمنعختحافد ظعبرد سيعافد تتعإاد بد لعخيدى ععقتك مفد هت ع عإل اعخل تو،عل

عقامل هل عإلسؤقيميفعإلأولعخل توعقلأتعسنيفعقخحأت.

 عحد اعت د لدأعلضدددددمعهمئديفعخيادأونسعامقعخناعد اعل دأسعإلععخجلد إلعديف،عن ممععع-13-6-29

تعإاد بد لعقامل اعخيدى علجعخيعد معخيسددددد بقعيا د لدأسعامقععباسددددد م عإلد عيدأند عإلجعافد ت

 خي س .خناع اعل أسعإىلعوئمسعع

 عامقوخقععمسددددد ان ممعقممددبعخيك مدديفعبهخدد طردديفعإلدرعدديفعخجلدد إلعدديفعسدددددنمندد عيعع-13-6-30

ع ععي اخ رعإلنع عقذيكعبهمابعورضعوسهي.ععقامل هل ععخبار وخلعخيدى 
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الخاصة   - 14  ارات ب  السياسات واإلجراءات   اإللكترو ية   االختب

 السياسات   -1- 14

عجيبعإلتخل تعإل عنأ :عOnline Examعخءيككقنميف عح ييفعتدرمقعختبار وخلعع

يسدددددمد سدددددد لعختبارد وخلععععخءيككقنمديفقت دددددهم عختبارد وخلععععإلدأخالضدددددععععع-14-1-1

اأقاعخلمخلددددف لععقععامسددددسعلددددم غيفعخيسددددئ يفععخيا تنتنيفعإلجعحمثعخيرن اع عضددددما

،عقخيا  قعإلجعاماتعختبار وعقل مبععسعخيا ددددد محقإل  نمعخءا بيفقإلأخاعن ذالعع

 .ععخينا ئجعقخساث وه 

بد يك مديفعامقعإلعد إلدبعخحلد سدددددم عخلجع تععععخءيككقنمديفختبارد وخلععتدرمقععععنهكجعع-14-1-2

عب جل إلعيفع أوا لععخيتلأععتخيف  ميفعقختبار وخلعخينع ئميفعقععإلجعختبار وخلع عمى 

عحسبعبديفعخيا من عخلعاهأتعي ه تو.

امنعنهنحعل ععيغتخععخيا من عخيرند ئيععععخءيككقنمديفختبارد وخلععععتدرمقععنهكجعع-14-1-3

ع.مثتعإلجعو قييفياالينيفعخيتخاعيفعخيد يبعخي

تضدددددهجعنتخلةعلندأعت دددددهم عختبارد وخلعخءيككقنمديفعخختد ذعخءاتخاخلعخيايعععع-14-1-4

 .ب عخيدى عامل ييفعخياخاعقخين خهيفعخيم انهميف

ختبدادرددد عع-14-1-5 لدتعععنُداددد  ع قندالد دقع يدادددردمد ددد ،ع خلد دددأاع خيدمسددد ع فد دجع ع يد دددى ع وع

 .ا ت حختبار وعبعأعخناع اعخي إلجعخلخ رعء

ذخعت عإلجعبىاعنمد معتعندأل ععإعععبد والعخجلد إلعديفتعنسدددددهحعبادرمقعختبارد وعععع-14-1-6

،عقنندرقعل مدد عخيسدددددمدد سدددددد لعععدد زعخيدديُعنؤاهعل مدد عخيددد يددبعختباردد وخجلإلتخسردديفعع

خلندمدهددديفعع خياد دتنتُقخءاتخاخلع ختبادرددد وع خيمدتقفععءاخوتع ذيدددكع قنسدددددادثدندةعإلجع ،ع

خيددأوخسددددددديفعععععدد فمععتؤاهخ عخيايعع...عإيعع-خيكمخوثعع-خحلتق عع-ختسددددداثندد ئمدديفع خيقبئدديف

عقختبار وخلعلجعُبعأ.

 اإلجراءات   -2- 14

عبعخلخا فيفعسربعنرشععيدى عخل توع عخيُشععيددعخءيككقن وععددع عختبارددعنا عت همعع-14-2-1

إلأوسدددددمععيفعقب عنسدددددهحعبامحمأعإاتخاخلعخيا دددددهم عإلجعسربععختبار وعبفكتعم فم

ععب.ععيُشعا كعخخل توعي



 

 63 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

،عقتعنسهحععجيبعل عخيد يبعتعع-14-2-2  خلتقالعإلجعختبار وععبي عأانيفعختبار وعم إلى 

 .قإم ي ع عقس عتحق

ضددددد نععنا ععععيالتععخيا من عخينعد ئيععخءيككقنمديفلندأعخسددددداخدأخمعختبارد وخلعععع-14-2-3

قخين خهددديفعع خياخاع خيدى ععيفخيمددد انهمدددعاملدددددددد يددديفع امنضدددددددد  :ع:ع إلجعبىاععب ع عععامنمتع

ع. ايمبعختبار وخلعخءيككقنميفعلجعبعأ

خبام وعتالمريعتتتمبعخيرأخئبعيسدددددئ يفعختبام وعإلجعإلاعأاعامقعتالمريعتتتمبععع-14-2-3-1

ع،عقخت مرعخي إلجعخلن سبعيىبار و.امن اعخيسئ يفعخيبته

خيادأمدأعامنعخينمد معإلؤإلجعضددددددأعامُعخبكخق،عب مدثعتعناهكجعخيدى عإلجععع-14-2-3-2

 ءنكن .خساخأخمعامُعبتمم لعغريعإلرص عب ساخأخإلع ع عختبار وعامقعت فحعخ

يىبار وعع ختعع-14-2-3-3 ختبار وخلععععإنعع-مرعم هيفعرسع نم مع إلجعبىاع خإلكجع

عار و.عتعتعدةعي دى عإتعقس عنرشعقإت حيفعختبع-خلساخأمعخءيككقنميف

ختبارد وععلندأعتدرمقععنتخلةعتتكعإلسددددد فد لعمد فمديفعب عمدبعاعد زعقآبتعع-14-2-3-4

ع.حضمون  عبهع إلبعخجل إلعيف

خل  يميفعقخبار وخلعخيكا  عععخيسددئ يفاماخاعخيدى ع عععاملدد ييفجعنا عخيا  قعإلع14-2-3-5

ع.ختنا  اعخيع هيعمشاعخلفام عب ساخأخمعبتخإلج

إلعتفديفعنامجديفعع ععFeedbackععخبامد وعخياالدينديفعخيتخاعديفبد لدددددمديفععفعدبععتُعتعع-14-2-3-6

عاوايفعخيد يبععإبف ام عنا عععإا با علدددمخ عامقعبدأ عبعأععسدددمخاعم ن عخيسدددؤخاعع

 .وعإلؤسا  عإلجعبىاعإلتم عخيا أنتخلعب يرىكعبموا عختبار عخينع ئميف

إلدجعلدددددد ددديفعععع-14-2-4 قخيداد د دقع ختبدادرددد وع لدنددد  ع إلدتخادعددديفع ععإلدفداددد  ععإابددد انداد ع

 يىبار و.ععخءيككق(خي  م يفعيض نعاسيفعخيا  محععععخءا بيفخيا  مح 

سردبععععخيدى عهبد عبمسد عمد  ععبى ،عقإعخءيككقنمديفإلدأخاعتع م لعيىبارد وخلعععع-14-2-5

عع–تع م لعخيدأبماعل عخينمد معععع-خلعإلثدب:ع إنشدددددد اعحسدددددد  عل عخينمد مععختبارد و

  .إيخعع...تبار وخععامثن اعخلد مبيفععخحل سمبميفععخل  اوعع–ععخلساخأمعخيربن إلج

إلجعا ه نيفعنم معختبار وخلعخءيككق(عب يانسدددمقعإلعععإلأولعخل توععناأمأععع-14-2-6

 إلسؤقاعخيأل عخيفني.

يىبار وعي د يبعقذيكعإلجعبىاعخبام وعتعم عععنا عإت حيفعخي إلجعخلخ دددددرعع-14-2-7

 .خيمس عخلامسععءم اعختبار وعيممعتعي د يبع عامل عخي ف يف

ضددد   عقسدددعبعخي تخاتع سدددؤخاعبكبععختععختبار وعي د يبعب مثعنكمنعقنا علعع-14-2-8

 . قفقعنهجعخيسؤخاععش شيفعامقعلأاعوأاعإلجعخيسئ يفع عخيش شيفعخيمخحأت
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امعع-14-2-9 إلدجع ختبدادرددد وخلععخيدادددأمدددأع إلدعع يد دادعددد إلدددبع قإلدؤهد دمنع إلدددأوبدمنع خلدتخسدرد ع نع

 ،عإلجعحمث:خءيككقنميف

ي اعد إلدبعإلععخحلد سددددددبعخ يل،عقخي دأوتعل عإلد إلع عبد لعد وخلعخيسدددددد سدددددمديفععع14-2-9-1

 ت أن عخيأل عي دى عي أبماعل عنم معختبار وخل.

امُععع14-2-9-2 حدددأقثع حددد يددديفع خيدفدنديع ع خيدددألد ع خيدادمخلددددددددبعإلدعع بدددآيدمددد لع عإلدعدتفدادعد ع

عك يفعت نميف.إلش

خءيككقنمديفعيىبارد وخلعلجعبعدأع عخيمتقفعختسددددداثند ئمديفععتفعمدبعخي جد نعععع14-2-9-3

 ر وخلعلجعُبعأ.خيايعُتع أعفمع عختبا

 عحد اعحدأقثعتمساعامقععععبدأن ديفعيادأانديفعختبارد وعإلجعسردبعخيدى قاماعبدديفعععع-14-1-10

امقعخيا ماععععتعدبعخينم معبأُعشكبعإلجعخيشك ا،عإلثب:علأنأعإلملأعبأنبعيىبار و

 .يىبار وعخيموسي

خيرددأنددبعقوسمدد  عععع-14-2-11 خلاالمر ععإلجعسرددبعخيدى ععامقعإيككقنمدد  ععنا عتددأاندديفعختباردد وع

بأليخوعإل رمييفعامقعخيينجعقخاعمخعإلشددددكىلعامثن اعخيادرمقع بعأعثرملعذيكعإلجعبىاعع

 ععإتع عح ييفعل أعختبار وخلعلجعُبعأعفماعخينم م ،ع عإلملأعتحقعنر  عب عخيدى 

 .إل اتعختبار وعإيككقنم  

خينمدد معقنسددددداختععخءيككقنمدديفنا عل مددبعنادد ئجعختباردد وخلعععع-14-2-12 الععإلجعبىاع

امنمتعامنضدددددد  :عع عع 7نهمذالعع ععخيا د ونتعخلد مبديفعم ع عحد يديفعختبارد وخلعخيا تنتنديف

خيداد دمند عع ادماتع إلدتمد ع لدجع خي دددددددد اوع بدعدددأع خءيدكدكقندمددديفعلدجع ختبدادرددد وخلع ايدمدددبع

ع. خءيككقنميفس ئهيفعخيا  قعإلجعاماتعختبار وخلععععقنهمذال،ععقختبار وخل



 

 65 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

ة   - 15   المــ ــ ـ ـ سـ ن  ـم ق  ـق ـح ـت اـل راءات  وإـج ات  ــ ـ ـ ـ اسـ يــ ــ ـ ـ م    سـ وـي ـق ـت اـل ة  يــ ـل ـم ـع اءة  ـ فـ  وـك

إ جاز الطالب   ومعايير 

و ال  -15-1 ادئ  المبــ ات  اســــــ ة  الســـــيــ عمليــ اءة  كفــ للتحقق من  ة  امــ  عــ

 تقويم الطالب

خيدددأوادددععع-15-1-1 خيداد دمند علد عخمدددجع اماقخلع إلدجع اماختع امنعلدادمُعمدددبع  لععجيدددبع

قخيا ددد محعقإل دددفمف لعت أنتعخياخاعخي فمميفعخيايعنهكجعت أنهع عي ه ددد   عع

بددد يربنددد إلجعخلسدددددا   ع خينمتخ خيدى ع يعه مددديفعت من ع ّمه عخخلددد وام ع قخلُ س ا ،ع

 خيم انهي.

 ت من عإلععن تجعتع  عوأاعي ه تو.عطتن يفمبعععماامنعتاسقعقتامخجيبععع-15-1-2

خاعيفعت ددد محعاف تتعخءا ب لعي ا  قعإلجعجيبعقضدددععإاتخاخلعقخضددد يفعلتع-15-1-3

ع م ع ،عإلثب:اسيفعت أنتعاوايفعخيد يب،عققضععخل وس لعخلاهم تعيا 

عن ممعب لتخاعيف.ع- ج  س
عإلع نريعخبام وعإل

عخلع معخلمم يفعيكبعإلتخاع.ع-

 خ يم لعخيايعنا عهب عتمثمقعامل اعخلُتخاع.ع-

يدأسديفعقخيعدأخيديفع عمدبعإلجعله مايععأندأعإلسدددددؤقيمديفعإلدأولعخل توعقخلُتخاعع عل مقعخلدعع-

 .خيا  محعقخلتخاعيف

عنا عخياددأمددأعإلجعسدددددىإلدديفعقمفدد اتعله مدديفعخيا من عقإلعدد نريعإنجدد زعخيدى عععع-15-1-4

عإلجعبىا:

خيدددأخبدوعقخخلددد واديعععع-15-1-4-1 إلدجعععInternal and External Verificationخيداد د دقع

م عبشدددددكبعإلاسدددددق،ععخيأوا لعقخيا أنتخلعيضددددد نعتدرمقعخل ددددد   علع نريعخيا م

ع  عإلشدددددككعينمختجعخياع  عع
خلامسععامنعا  عدد عخيدى ،عقامنعنادد ئجعله مدديفععققاماعفس

ع.خيا مم عل اييفعقث بايف

خل  ون لعخلتاعميفعلسدامن لعخلشد ونععقخيمخار لعإلععت مم لعبهؤسدسد لعامبته،عععع-15-1-4-2

عقإل  ونيفعخسكختمجم لعخيا مم عقخلع نريعخلساخأإليف.

 يفعنا ئجعخيدى عبهع نريعإلتاعميفعاخب ميفعقب واميف.إل  ونع-15-1-4-3
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 من كفاءة عملية تقويم الطالب   التحقق طرق   -2- 15

 خيأخبوعطتقعخيا  قع-15-2-1

 نا عخيا  قعخيأخبوعإلجعإلع نريعإنج زعخيدى عبلحأهعخيدتقعخ تميف:

تا عإلتخاعيفعله ميفعخيا دددد محعع:ععCheck Markingإلتخاعيفعخيا دددد محعع-15-2-1-1

غريعإلأولعخل توعيمخار لععع عذخلعخياخ ددرضددمعهمئيفعتأونسعبمخسددديفعل

قخبارد وخلعخيدى ،عقخيادأمأعإلجعامنعمبعاما خاعخيعهدبعسأعت عإلن عد عاوا لعع

طر   عل ددددفمف لعخيا أنتعخي فمميفعامقعن ذالعخيا دددد محعخلعأتعإلسددددر   ،عقامنع

 خيأوا لعسأعت عجتهمعع عبشكبعل مح.

تر ااعت د محعختبار وخلعامقع:ععCross Check Markingخيا د محععتر ااعععع-15-2-1-2

علمنيفعإلجعخيمخار لعإلععلضمعهمئيفعتأونسعآبتعب يربن إلج.

لدمدنددديفعلشددددددمخئدمددديفعخمداددد وتععع-15-2-1-3 لد ع خيدا دددددد دمدحع اسددديفع إلدجع عخيداد د دقع

Random Sample Markingع

بدد يربندد إلجعع - خيا من عقختباردد وخلع خيمدد انهيععت ممعجلندديفعضددددد نعاماتع

%عإلجعإا ب لعخيدى عتبار وعمبعع10لمنيفعلشددمخئميفعتعت بعلجعععب بام و

إل توعإلجعإل توخلعخيف دددددبعخيأوخيس،عل عامنعتاضدددددهج:عخيأوا لعخيمثتع

 خوتف ل  عقهرمط  ،عقح تلعخيتسم .عع

نا عتشددددكمبعجلنيفعإلجعخل دددد   ع خلسددددا    عخينمتخاعإلجعسربعخي سدددد ع -

وأاتعقإلع نيفعءل اتعت دددد محعخيعمنيفعخيعشددددمخئميفعخلخار؛عطر   علع نريع

 وت.خلخا 

عتسددددد مهعد ع -
َّ
عنا عإبفد اعامسددددد اعخيدى عإلجعخيقوخقعقت دددددمنتهد ،عقإلجعث  

 ي عضمعخلُتخاع.

قتكمنعع - خينمتخاع خل ددددد   ع سردددبع إلجع خيدى ع تعدددأندددبعاواددد لع تعجيمزع

عتملم هت عب   :

o لعخيا مم عجلهمععخيدى .اواعخلمخف يفعل ع  

o بتفععامقعبفضعل عاماتعخيا ددددد محعجل اعإلجعخيعمنديفعخلخاد وت،عقُنم عخلمخف ديفعع

 خجل اعخ بتعإلجعخيعمنيفع خلارضونج عبدتن يفعإلن سريف.ع لاواع

o ععوفضعخيا ددد محعبأمه  عين عإلعمب،عقناد بعإل اتعت ددد محعبمخسدددديفعإل ددد ح

 إلسا بعذُعبربتعقإلعتفيفعل هميفعب ل تو.ع

o عمبعخيسئ يف.سأعُتدرقعنا ئجعخلتخاعيفعل عسؤخاعقخحأعامقعل  
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o إلاضدددددهنيفعععخيا من عقختبار وخلعب ي سددددد ُتعتععخينا ئجعل عجلنيفعضددددد نعاماتعععع

 امسر  عخياعأنب.

o نا عخختد ذعخي تخوعخلند سددددددبع عضدددددماعخيا تنتعخلعتقع،عقنا عخلا اسعإلجعخلجد يسعع

 خلخا يف.

o امهتنديفع عت دأنتععععخباىفد لتا عإلتخاعديفعقتعدأندبعخيا مم لعبدأمه عد علندأعقاماع

علعب عخل    عقخل    عخينمتخا.خيأوا 

ع  قعخخل وايطتقعخياع-15-2-2

بدمخسدددددددددديفعععععع خيدددى ع قخبدادرددد وخلع يدمخادرددد لع خيدا دددددد دمدحع لدهد دمددديفع إلدتخادعددديفع عتداد ع

م   External Evaluatorععيخخل واععخلُ ِّ

م عخخل وايعععع-15-2-2-1  External Evaluatorخل  ِّ

م عخخلدد وايعإىلعضددددد نعتمفتعع إلعدد نريعاسم دديفعقإلمثمسدديفععهيددأفعنمدد معخلُ ِّ

 نددأت،عتع زعإلجعخل ددددددأخسمدديفععقختوتكدد زعإىلعن دد اعإلتاعمدديفعبدد وامدديفعوددع

قخيث يفعبهع نريعخيا مم عخلسدددداخأإليفعب يربخإلجعخيم انهميف،عقتمفريعت مم ع

عياخاعخيدى 
ٍ
م عخخل وايعف جعددعقتعت ا ،عل ااعقإلاس ق تعإلسؤقيم لعخلُ ِّ

 دى ،عقإن عمتادأعيعمند لعإلجععل عإاتخاعخيا مم عل عختبارد وعخينعد ئيعي

 خيا من عخلساهت.

م عخخل وايعع-15-2-2-2  إلع نريعخبام وعخلُ ِّ

بددمخسدددددددددديفع - اوخيسع بددتنددد إلددجع يددكدددبع خخلددد واددمدد ع مددهدد ع خلددُ ددِّ عنددادد علدددأندددأع

تتشدددددم ددد لعع امبددديع بعدددأع بددد جلددد إلعددديفع خيا من عقختبارددد وخلع عإلتم عاماتع

 .خلخارعخي س 

خبدادمددد وندع - بدعععاد ع خخلددد واديع مد ع خيداد دمند ععخلُد دِّ ادماتع إلدجعإلدتمد ع ادملددددددمددديفع

 قخلع نري،عقإلنع :؛عطر   علجهمليفعإلجعخءاتخاخلعقختبار وخل

o خياخ دددرعع عم اعرضقوتعامنعنكمنعخلُ مِّ عخخل وايعنعهبع عإلؤسدددسددديفعتع مهميفعع

 قخلسامهعخيايعت أإل عخجل إلعيفعامقعامل عإلنع .

o م عخخلد وايعبتترديفعل همديفعت ت دبعلجعإلدأويسعخل توخلعبد يربند إلجعخيديُععععامنعنكمنعخلُ ِّ

  اعتأونسعخياخ ر.جُيتُعت مم عامل هل ،عامقعامنعناهاععبخربتعم فميفع عم

o .امنعنكمنعيأن عخلعتفيفعقخيفع عبنم عخياع م عخيع يلعب له كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف 

o خياخ دددددرعع عمد اععامنعنكمنعيدأند عخجلدأخوخلعقخخلربخلعقخلؤهىلعخيمد انهمديفعع

م عب واي.عخلتشحعي  ِّ 
ُ
 مه
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o  لع نريععامنعنكمنعيأن عبربتعبا ددهم عقتنفميعإلع معخيا من ،عقيأن عخلعتفيفعخيك إل يفعب

 خلامسععإنج زه عإلجعخيدى عي   ماعل عخيأوايف.

o امنعنكمنعل عاوخنديفعبد يادموخلعخحلد يمديفع عتدأونسعقت مم عخلند هجعقيدأند عخخلربتعع

  .قخجلأخوتعخلتترديفعبا س عبربتعتع  عخيدى

م عخخلد وايعتا علجعطتنقعإلتم عاماتع - مجمععإاتخاخلعخياعد سدأعإلععخلُ ِّ

  إلعيف.خيا من عقختبار وخلعب جل

م عبدد وايعقخحددأعيع همدديفعت من عخيدى عيعددأاعإلجعع - ِّ 
ُ
جيمزعخياعدد سددأعإلععإل

 .خيربخإلجعخيأوخسميفعخلا  وبيف

 إلع معخل م عخخل وايعقإلسؤقيم ت عع-15-2-2-3

م ع - خخل وايعخباأخاعإلجعخلسدامن عخخل إلسعقخيسد ال،عقنهكجععنرأامعلهبعخلُ ِّ

قخيتخبععلنددأعقام خيثدد يددثع نرددأامعله دد عإلجعخلسدددددامن ع ن دد اعبتقالععامنع اع

 ي ربن إلج.

 نهكجعامنعتاضهجعامل اعخلتخاعيفعزن وتعي هؤسسيفعخياع مهميف. -

علج: - م عخخل وايعإلسؤقت   نكمنعخلُ ِّ

o اددألعله مدد لعخيا من ععكددبعإل تو،عقإىلعامُعإلددأهعخإلعيممدد وسدددددد لعخيا من ععععإلتخاعدديف

قإلدأهعخما اعإلتح ديفعله مديفعخيا من عإلنديعخياخدمجعععياشدددددهدبعمدبعاما خاعخل تو

؟عقهدبعإلكند عت دكعخيعه مد لعخيدى عإلجعل مقعنمختجعخياع  ععيناد ئجإىلعخسددددداث وعخ

 خلساعأفيف؟ع

o خيا ددددد محعع دددددفمفدد لعخيا ددأنت خي مدد معبدد ياع مقعل عخمدددد لعختباردد وخلعقإلع

 .قن ذالعخءا بيف

o لمنيفعإلجعامقوخقعع،عقذيكعبهتخاعيفععامنعإلع نريعخيا ددددد محعم ن عم فميفعخياأمأعإلج

  ،عقتشهبعلمن لعخيا مم عإل عنأ :ختبار وخلعيكبعإل توعقلمنيفعإلجعلن  عت ممه

 خلافمس عقخلاهم نج.ععخيدى علمنيفعإلجعت مم ل ✓

 لمنيفعإلجعت مم لعخيدى عخيتخسر .ع ✓

 لمنيفعإلجعامل اعخيدى عإلامسديعخياخا.ع ✓

 خبا اعت أنتعخل    عيأوا هت عبشكبعإل  مظ.علمنيفعممجع ✓

 ن ذالعإلجعوفميفعاماخاعخيدى .ع ✓

،عقإل  ونيفعهيخعخءنج زعإلععإلؤطخلع عإلؤسس لععخياع مقعل عإلؤطخلعإنج زعخيدى  ✓

 تع مهميفعامبتهعإلن ظتتعل عخلسامهعخل وعقخءس مهيعقخيأقيل.ع

خء ✓ حماع خياملم لع خلععاتخاعإلد اع اوا لع تكمنع لنأإل ع خينهجععخلن سبع ب والع  توع

 خيدرمعيعب موتعقخض يف.ع

ع
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م عخخل وايعع-15-2-2-4  إاتخاخلعخيا مم عإلجعسربعخلُ ِّ

    :تعخيا من عقختبار وخلعب يربن إلجعخيم انهيعبت ممعجلنيفعاما

عع،ع عإلتف يفعإلععامقوقعخيسئ يف%ع30-عع%عع10 ععى لمنيفعإلجعامل اعخيدخساىمعع -

ععقتمزنععخيدأواد لععع،قخمددد لعختبارد وخلعع،قن ذالعخءاد بد لعخينهمذامديف

 قذيكعبهمابعورضعبدي.قفقعايمبعتملماعخيربن إلجعقخل توخل؛عع

 قختبار وخلعبا كعخيعمنيف.إلتم عاماتعخيا من عت قنأع -

لوسدددددد اعت دكعخيعمند لعندأقند  عامقعن ممعإلتم عاماتعخيا من عقختبارد وخلعبدع -

م عخخل واي.ععككق(خءيبمخسديفعخيربنأع  إىلعخلُ ِّ

خعءبأخاعخيتامُعحماعت كعخيعمن ل،عقتعرئيفعنهمذالعع -
 
م عخخل وايعشعت ُنهنحعخلُ ِّ

خخلددد واديع  مد ع خلُد دِّ فد درعع8ندهدمذالععتد دتندتع قندهدمذالع خخلددد واديعع ،ع مد ع خلُد دِّ

وس  عي عقإل اهت عم إل  يف.9نهمذالع 
ُ
  ،عقإوف سع عإلععمبعخيقوخقعخيايعام

خلدد ددمدد  - تدد ددتنددتع قلدددددددماع لدددأمع حددد اع بددىاعععع ع  ،ععع30خخلددد وادديع
 
عنددمإلددد

 عإض فميفعإلجعسربعإلتمدددددعيفعلشدددددعحع سدددددعُنهن
 
 ععدددددعماتعخيا مندددددع عادددددعتتعنمإل

منديفععقختبارد وخلعءوسدددددد اعخيا تنت،عل عامنعنتسددددد د عإلععمد فديفعامقوخقعخيع

 .ي عإلجعسربعبالتععخيا مم عسربعخناع اعت ونخعخلأتعخءض فميفععخلتس يف

مه -  عخخلد وام عاخبدبعجلنديفعنا عإلند سشددددديفعمد فديفعخيا د ونتعخيمخواتعإلجعخلُ ِّ

قختبدادرددد وخل خيداد دمند ع خيمددد اندهديععادماتع خيد دجدنددديفعبددد يدربنددد إلدجع تد دممع ثد ع ،ع

به خ ددددد لعس دددددريتععلجعطتنقعوئمسعخي سددددد ععبد طى عإلدأويسعخل توخل

 جعت كعخلىحم لعقخياعأنىل.ععتاضه

خيدربخإلدجعع - يدكدددبع خخلددد وادمد ع مدهد ع خلُد دِّ قتدملددددددمددد لع تد ددد وندتع عنداد علدتعع

خيك مديفعخلخار،عم عنا علتععآيمد لعقإاتخاخلععقخي سددددد ععل عم سعع

تنفميعت كعخياملدم لعإلجعسربعخيربخإلج،عإلععذمتعامسدر  علأمعتنفميعمجمععع

 خياملم لعامقعبعضع .

يانفميه عإىلعععيملم لعقخجلأقاعخي إلننا عوفععلموتعإلجعبديفعتنفميعخيا -

بددهدداددد بددعددديفعع بدددأقوسع ندد ددممع خيددديُع قختبدداددرددد وخلع خيددادد ددمندد ع اددماتع عإلددتمدد ع

قخ خخلددددديفع خيمددد اندهدمددديفععتدندفدمددديع يد شدددددؤقنع خجلددد إلدعددديفع قمدمدددبع إىلع يدتفدعع

 بهسامن لعإنج زه .
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 والمصادر مراجع ال

عخيعتبميفعخيسعمانيف.عي هؤهىل،عخيتن ع،عخله كيفعمطنيم .عخءط وعخي2020همئيفعت من عخياع م عقخياأونبع 

قختبارد وخلعي هتح ديفععم .عتئ ديفعخيدأوخسدددددديفع2017عع-هددددددددددد1438اد إلعديفعخءإلد معلردأعخيتمحجعبجعفم ددددددبع 

عخجل إلعميفعقخي مخلأعخيانفمينيفعجل إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم ب.

عم .عتئ يفعضرجعس مكعخيدى ع خياأانب .ع2020ع-هدع1441ا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم بع 

ع.ققخار هت عح مقعخيدى ععقثم يف .عهد1439إل معلرأعخيتمحجعبجعفم بع ا إلعيفعخء

 .همئيفعخياأونسعمخار لعقامبىسم لعلضإلمث قعق .عهد1439عخيتمحجعبجعفم بع ا إلعيفعخءإل معلرأع

 .عع8هددددددددد .عسدددد سدددد يفعال عخياع  عقخياع م ع عخجل إلعيفع ع1434ا إلعيفعخءإل معوهأعبجعسددددعماعخءسددددىإلميفع 

عامجتنرع ؟عخيرسسيفعخيع هميف،عقمماع

عم عقخيانهميف.م ميفعخياكنميماعع- .عايمبعخي مخلأعخلنمهيفعيىإلا  ن ل2014ا إلعيفعخي س زنقع 

ع .عايمبعت من عخيدى عقختإلا  ن ل.2011ا إلعيفعخيفمممع 

ع .عختنا  اعخيع هي.عإلنمهيفعخلجاهععخيع هيعخيعتت.2016ا إلعيفعخل كعسعماع 

لعخيا مم عجل إلعيفعل عشهسع عضماعمبعإلجعخلع نريعع .عإلمث قع مما عمم وس 2013ا إلعيفعل عشهسع 

عخي مإلميفعقخيممخاعخيع لميف.

خيرنماعخيانفمدينديفعحل مقعخيد رديفعذقُعخءلد سديفع عإلؤسدددددسدددددد لعخياع م عخيعد يلعبدأقاعم سعخياعد قنععتئ ديفعع

ع .2016خخل مجيعحسبعإلع نريعختتف سميفعخيأقيميفعحل مقعخيشخ اعذقُعخءل سيفع 

م ،عخيتن ع،عخله كيفعع2007هددددددددد،عع1428ع يلعقخجل إلع لعقيمخئ  ،عخيدرعيفعخيث يثيفع نم معم سعخياع م عخي

عخيسعمانيف.خيعتبميفع

خلتم عخيمطنيعي ا من عقختلا اعخيم انهي.عخينسددددخيفعخلدموتعععع- عع2018همئيفعت من عخياع م عقخياأونبع 

علع نريعختلا اعخيربخمي،عخيتن ع،عخله كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.

 من ععخلتم عخيمطنيعي ا من عقختلا اعخيم انهي.عإل د نمسعخياع- عع2018خياع م عقخيادأونبع ععهمئديفعت من 

عخييخ عي ربخإلجعخيم انهميف،عخيتن ع،عخله كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.

 



 

 71 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

Queen Mary University of London (2015-16). Assessment Handbook. 

TU Delft (2013). Assessment and Examination Policy Plan. Aerospace Engineering. 

Strode's College Egham (2016). Examination and Assessment Policy. 

University of Amsterdam (2010). Assessment Policy Framework.   

University of Birmingham (2015-16). Code of Practice of External Examining. 

University of Canterbury (2015). Assessment- Examinations Policy. 

University of Canterbury (2016). Assessment Policy, Principles and Guidelines. 

University of Cumbria (2015). Academic Procedures and Processes. Appendix 4a. Roles 

and Responsibilities of External Examining 

University of Heriot- Watt (2008). Student Guide to Plagiarism. 

University of McGill (2013). University Student Assessment Policy. 

University of South Australia (2019). Assessment Policies and Procedures Manual.  

University of St Andrews (2013). Assessment Polices & Procedures. 

University of Ulster (2015). External Examiners' Handbook. 

University of Wellington (2015). Assessment Handbook. 



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

72 
  



 

 73 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

 

 

  

ق الدليــــــــل  مالحــــــ
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ع

ع

ع

ع

ع :عخيس و عحاةعخيأوايفعخيتخبعيف1إل  قع 

ع :عبدمخلعبن اعخمدجعختبار وعخيا تنت2ُإل  قع 

عختبار وعخيا تنتُإلمخلف لعع :عبدمخلعبن اعاأقا3إل  قع 

ع :عخيرسس لعخيابميفعقختنا  اعخيع هي4إل  قع 

ع :عخيع مب لعخياأانرميفعي س مكعغريعخلنضرجعامثن اعختبار وخل5إل  قع 

ع :عوإلمزعخيا أنتخلعقإلنحعخيأوا لعقخيا أنتخل6إل  قع 
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 ( 1ملحق ) 

 األةارب حتى الدرجة الرابعة 

عامس و عخيأوايفعخيقىلع

عام عقاممعخي قا  عخيبجعقخيبنيفععخيمع-خي ع

عامس و عخيأوايفعخيث نميفع

عخجلأعقخجلأت

عاأعقاأتعخي قا 

عخيخعقخيب 

عامبمتعخي قا 

عخبجعقبن عختبج

عخبجعقبن عختبنيف

عامس و عخيأوايفعخيث يثيفع

خي عع قادددددأتع ادددددأع

عقخيم

قاممع ام ع قادددأتع ادددأع

عخي قا 

خبدددجع قخبدددجع بدددنددد ع

عختبج

بدنددد ع قخبدجع بدنددد ع

عختبج

خبدجع قخبدجع بدنددد ع

عبنيفخت

بندد عقخبجعبندد عع

عختبنيف

عخيع عقخيعهيف

قلددددددهدددددديفع لدددددد ع

عخي قا 

عخخل اعقخخل ييف

قبددددد يدددديفعع بددددد اع

عخي قا 

عخيبمتامبن اع

امبدددددمتع امبدددددنددددد اع

عخي قا 

عامس و عخيأوايفعخيتخبعيفع

خبجعقبندد عخخلدد اعامقع

خخلد يديفعامبند اعبد اعامقع

عب ييفعخي قا 

عل عقلهيفعقب اعقب ييفعخي عقخيم

قاممع ام ع ل عقلهددديفعقبددد اعقبددد يددديفع

عخي قا 

أعقاددأتعخجلددأععادد

عقخجلأت

اددأعقاددأتعخجلددأعع

عقخجلأتعي  قا 

خيبددددمتع امبددددندددد اع

عامبددددددمت امبددددددندددددد ا

عخي قا 

خيع ع خبجعقبندد ع

خيددددددعددددددهدددددديفعع امقع

عامق لدددد  امبددددندددد ا

علهيفعخي قا 

ع

ع2018 عيسنيفع3وس ع عخلمخواعخيررشنيفقزخوتعطر   علتفقعتع م لعع
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 ( 2ملحق ) 

اء مخطط اال  ار خطوات بن  أ(- 2) موذج   التحريريختب

خعل ع سديفع .1 لأنأعخيمزنعخينسدريعي ميفعمبعن تجعتع  عإلجعنمختجعخل توعخلا ا 

هيعخيمثتعخوترد طد  ععععثىثديفعإلؤطخلعإلنعد عف جإلؤطخلعنا عختتفد قعل عخبامد وعع

ا عت دأنتععمجمععنمختجعخياع  ،عقنبدرمعديفعخل تو.عقنا عتدرمقعذخلعخلؤطخلعل 

عم عنو:عع3عامقعع2عامق1قزنعمبعن تجعقفقعت كعخلؤطخلعب م ع

•  

312 

•  

312 

•  

312 

•  

312 

•  

12

اأاعخيمزنعخينسدددددريعإلأهعام ميفعمبعن تجعتع  عقل م عنا عخت دددددمرعاوا لعع .2

عمبعن تجعتع  ع عختبار و.

تع  عإل سددمإل عح لددبعرض عخلؤطخلعخيثىثعيكبعن تجعحسدد  عخيمزنعخينسددري ع  .3

تخل عقنرض عخين تجع عمهم عخيأوايفعخينع ئميفعددددعم عام ميفعمبعخلؤشددددعل عمه

يىبار وعخيا تنتُعقذيكعحلسددد  عخيأوا لعخلخ ددد ددديفعخيا تنرميفعهليخعخين تج،ع

ع.اوا لعت تنر  عع7امُععع6.67 ععع) × 3640÷3× عع2 × 1(قل عسرمبعخلث اعع

بعند تجعإلجعنمختجعتع  عخل توععا عماد بديفعاموسد معإلفتاخلعختبارد وعخيايعت مسعمدعن .4

ع.ال ع18قعع12امعقعع1خيبريع إلثى عوس ع عخيعهماع

2020
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 ( 3لحق ) م 

اء   ار خطوات بن  ب( - 2) موذج التحريريجدول مواصفات االختب

نهمذالع ع .1 ي همضمل لعع عع2ناد بع خينسريع خيمزنع حس  ع ختبار وع إلمخلف لع جلأقاع  ع

خياع  ،عع ينمختجع خينسريع قخيمزنع خيس ل ل،ع قحأتع خينسريعععإض فيفب ساخأخمع خيمزنع إىلع

خيأوا لعإىلعقحأخلعتعربعععقنهكجعتضه يألسئ يف.عع لجعنم ععععامنمخ عخيسئ يفعبعأعلمنبع

تعقت من عختبار وخل،عنا ععبأيمبعسم س لعاماعع -2سرمبعخلث اع عنهمذالععععل خيسؤخاع 

تتمجيفعمبعسؤخاعخبام وعإلجعإلاعأاعإىلعقحأتعامقعف تتعتع ااعن اعاوايف،عقنا علمنبعع

عقل م :عععخلد مبيف،خيسئ يفعخل  يميفعإىلعلأاعقحأخلعتع ااعخيسئ يفعخل  يميفع

0.5

44×0.5

51010×0.5

102020×0.5

إلجععععخيس ل لعخيايعب   عياأونسعخلمضم  ليعأاعخل  رضخنا عحس  عخيمزنعخينسريعع .2

امقععبىاع خيس ل لع ث عسسها علبعمهم ع خل  رضخل خيس بمعع خيس ل لع :علأنأعلأاع

ع.عخل  رضخلعي ه توعامقخيس بمعع

ع .3 خياأونسميفع ع يألهأخفع خينسريع خيمزنع حس  ع عامُنا ع إلعتع بىاعع عإلسامهع ع:ععإلجع

خلساخأم   خينهمذالع خيمحأخلع قفقع لربع امقع خيمحأتع خيهأخفع ع لأاع سسهيفع عن تجع

ععع.لأاعخيهأخفعخيك ميف

ع ععخلعت  ععخلسامهعع لأاعامسئ يفعمبعإلمضم ع عمبعإلسامُعإلعت ع إلمضم ن عحس  عع .4

ععإلععإلتخل تعامنعخيسئ يفعنعربعلنع عبعأاعخيمحأخلع علأاعخيسئ يفعع×عخيمزنعخينسريعي همضم ع

ععع. خيس بقعتمضم ع 

 عخيمزنعخينسريععخلسامه عععع×ععاوايفعخيسئ يفعخلخ  يفعيكبعإلمضم ع إلمضم عن عحس  عع .5

 .عاوايفعختبار وعع×عي همضم 
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 ( 4ملحق ) 

 السرةات األدبية واال تحال العلم   

عتعتناعختنا  اعخيع هي:ع ▪

وتعإيمع عم عيمععهمعترنيعخيشددخرعامفك وعخ بتنجعقما ب هت عقن  ع عبشددكبعغريعس نم(،عاقن عخءشدد 

خ عامقعغريعإلاعهأ،عقإلجعامشك ي :ع عم ن عإلجعنا ا عخخل اعسمخاعم نعإلاعهأ 

 .ترنيعامفك وعخ بتنجعقما ب هت عاقن عخساخأخمعلىإل لعختسار لعامقعذمتعخل أو -

  .خسار لعإل  اعبأمه  عامقعا اعإلن -

  لعختسار ل.اقنعختساشع اعبهك نعخين بعامقعخساخأخمعلىإلععخءنكن ن بعقنرشعإلع مإل لعإلجع -

 خساخأخمعلموتعامقعوس عاقنعذمتعخل أو. -

 إل اتعلم غيفعخيفك وعقخيكا ب لعاقنعذمتعخل أو. -

 . امقعطخئع عإلن ،عقختال اعامهن عإلجعامل يع ختساع نيفعبشخرعآبتعيكا بيفعامل ي -

عهميفعيىساشع ا:عخي مخلأعخيم ان ▪

قنر عععع، عبأنعاأاعخيشددددد هأجيبعل عخيد يبعختلكخفعبأل اعخ بتنجعقإسدددددع إل هت ع عامل ي -

 إل أوسعيأهعقوقاسع عخينر.

ي أتييفعل عخيسمخاعخل ارسددددديفعحتفم  ،عب ءضددددد فيفعإىلعذمتعععع"...."خسددددداخأخمعلىإليفعختسار لعع -

 خلتاع.

 م فيفعخلتخاععخلساخأإليفع عب ث .ناع عل عخيد يبعإنش اعس ئهيفعتاضهجع -

 يفعخساشع اسعخيع هيعب لتخاع.خساخأخمعبتخإلجعمشاعختنا  اعخيع هي،عي اأمأعإلجعل  -

ع .ع5:عإل  قعع خنمتل مبيفعختنا  اعخيع هيعع ▪
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 ( 5ملحق ) 

ارات اء االختب أديبية للسلوك غير المنضبط أثن ات الت  العقوب

سددددد مكعخيدى عبجد إلعديفعخءإلد معلردأععطر د  عيحكد معخلد اتعخياد سدددددعديفعإلجعتئ ديفعضدددددرجعع ▪

عد يبعل عخلخ يف لعخ تميف:ع ،عُنع سبعخي23،عع6،ع5،عع4،عع3خيتمحجعبجعفم بع عبنماه ع 

عخءبىاعبنم معختبار وخلعقتع م ت عقإاتخاخت . -

تق عفم ،عامقعو قييفعدددد و،عامقعختشكخكعفم عامقعخلس لأتعل م عامقعخيشددددشع عختبارددددمبعغ -

ععيفعغريددددددماعبدتن ددددددإل ي عل يفعب ل توعقيمعيعنسافأعإلن ،عامقعخحل خيالش،عامقعخلد   عع

عت،ععددددددشع عخيا  ونددددددععذيكعخيالدددددد اس،عقنارددددددبعخنع  وعسردددددديفعختبارددددددتقليفعل عامسئ ددددددإلش

 قخلش ونععخيأوخسميف.

خنا  اعلدفيفعط يبعاخببعختبار وعخل توعإلجعخجل إلعيف،عسدمخاعامم نعذيكعاخببعخجل إلعيفعع -

 امقعب واع .

 .Plagiarism يفهمخنا  اعخل اتعخيع  -

 ر و.عخهل تاعخجلمخاعامقعامحأعخياع تعخءيككقنميفعخل مموتعاخببعس ليفعختباعإاب ا -

بددد تبدداددرددد وخلعإلددرددد طت،ع - تددتتددرددجع قخيددادديعتع خيدداددد سدددددددعددديف،ع بددد لددد اتع خيبددتهع عخيددرددنددماع

 قإن عبس مكعخيد يبعغريعخلنضرجعامثن اعتأانيفعختبار و.

خيع مبد لعخيسدددددد سدددددمديفعقخياكهم مديف،عتنرعخلد اتععإلععإلتخلد تعإلد عقواعبد لد اتعخيعد طتعإلجعع ▪

 يبععدددددعإلع سريفعامُعطععيفعل دددددعى عب جل إلعدددددعيفعلرشتعإلجعتئ يفعضرجعس مكعخيددددددعخيث نم

  عإلجعخل اتعخيا سعيفعقف   عيآل :4نتتكبعخم يفيفعخيالشع عختبار وعخيمخواتعب يرنأع 

عخيع مبيفع خلخ يفيفع

ع لفت ع عختبار وعوبعخلخ يفيفنهنحعاوايفععغشع عخبار وعف وعامقعخيرشق عفم 

آبتعبددأسددبعلددأاععنتسدددددددبع عخل توعوددبعخلخدد يفدديفعقإل توعععغشع عخبار وعهن ئيعامقعخيرشق عفم 

عس ل لعقامسبعاوايف

قي جنيفعخيأخئهيفعيضرجعس مكعخيدى عتشأنأعخيع مبيفعل عخيد يبعلنأعتكتخوعخلخ يفيفعع

 . إذخعواملعإل   يفع عذيك

سددد معع ▪ إلدجع اوخيسعمدددبع ف ددددددددبع لدجع تد دددبع تع إلدددأتع خجلددد إلدعددديفع إلدجع بددد يدف ددددددددبع عددد سدددبع عندُ

 ب تنا  اعخيع هي.عع

 



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

80 

 رموز التقديرات ومنح الدرجات (6ملحق ) 

يماععخلأع خيملاع

عب يعتبميفع

عخلأيماعب ءنج م نيفع خيتإل عع

عب يعتبميفع

خيتإل عع

عب ءنج م نيفع

عحأقاعخيأوايفع   ع5خين  اع ع

ع عمما زعإلتتفع Exceptional +عام A+ 95-100ع ع5

ع عمما زع Excellent عام A 90ع95امسبعإلجعع ع4.75

ع امأعاأخعع

عإلتتفع

Superior  +ع B+ 85ع90امسبعإلجعع ع4.50

ع

ع عامأعاأخع Very good  ع B 80ع85امسبعإلجعع ع4

ع عامأعإلتتفعع Above 
Average 

عال+ C+ 75ع80امسبعإلجعع ع3.50

ع عامأ Good عال C 70ع75امسبعإلجعع ع3

ع إل رماعع

عإلتتفع

High Pass عا+ع D+ 65ع70امسبعإلجعع ع2.50

ع عإل رماع Pass عاع D 60ع65امسبعإلجعع ع2

ع عوخسب Fail عهدع F ع60امسبعإلجع ع1

يكدددبعإل توع ُنتلدددددددأعإلؤساددد  ع

ُنسداكهبع عاممثتعإلجعف دبعع

عاوخيس

عإلساهت In- Progress عم IP - - 

ُنتلأعإلؤسا  عحل عخساك اع

عإلاد ر لعخل تو.

عغريعإلكاهبع In- Complete عا IC - - 

خحلأعتأ(عنسدددددرديفعغمد ب علجعع

عخيانةعخلسهم عب 

عوتقمع Denied  ع DN - 1ع-لفت 

إل توخلعسددأعتاد ددبعت ددأن ع

خادادمددد زهددد عع يدكدجع خبدادرددد وخلع

 نكمنعاقنعولأعاوا ل

ن احعاقنع

عاوايف

No Grade- 
Pass 

عنأ NP 60عقاممثتعع - 

امنعع اقنع خلد دتوع خادادمددد زع لدددأمع

 ناد بعولأعاوا ل

وخسبعاقنعع

عاوايف

No Grade- 
Fail 

عهأ NF ع60امسبعإلجع - 

إلنس بعع 

عبعيوع

Withdrawn  ع W - - 

خيددددد يدددبعع إلدعددد ايددديفع إلد دتوخلع

 إلعيفعامبتهععددددددددددخل ماعإلجعا

تاعامنعنكمنعت عخاام زه ععدبش

اقنعع خجلددد إلددعددديفعخيبددتهع  ع

ولددددأعاوا هت عقتعت نأعلجعع

إلجعإلاد ردد لعخياختالعع%عع50

لددردددأعع خءإلددد مع إلددجعاددد إلددعددديفع

عخيتمحجعبجعفم ب

ع Transfer ع TR - إلددددنددددادددد ددددبعع

بدددددردددددعدددددضع

خيدددددمحدددددأخلعع

بددد والعع إلدددجع

اددددد إلدددددعددددديفعع

خءإلدد معلرددأعع

بجعع خيدتمحدجع

 فم ب
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ع

ع

ع

عخمدجعخيا من عل عإلسامهعخل تو:ع 1نهمذالع 

عع خيا تنتُعاأقاعإلمخلف لعختبار وختبار وع خمدجع:ع  -امع2نهمذالع 

عذالعإلتخاعيفعلن  عختبار وععنهم:ع 3نهمذالع 

عنيفختبار وموسيفعخيتخاعيفعخيا  قعلس ئهيفع:ع 4نهمذالع 

  غش عضرجعخم يفيفعورض:ع 5نهمذالع 

ع ام  ط بعإل اتعخيا  محع خي:ع 6نهمذالع 

ع:عس ئهيفعخيا  قعإلجعاماتعختبار وعخءيككق( 7نهمذالع 

م عخخل واي:ع 8نهمذالع  عت تنتعخلُّ ِّ

م عخخل وايعس ئهيفعخيف ر:ع 9نهمذالع  ِّ 
ُ
عي ه

 

ع 
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 (  1 موذج )

 المقرر مخطط التقويم على مستوى 

  خيف بعخيأوخيس  خي س ع  خيك ميف

      

ععخلسامهععععوإل عخل توعععخس عخل تو

 

عخلتخاعععطتقعخيا من *ععنمختجعخياع  ع

خبار وعع

عهن ئيع

خبار وعع

 ف و

خبار وخلعع

 س ريتع

خبار وعع

ُع  شفم

عخياك مف لع

ع-إلش ونع

 ب مث

ُعرسن لهو  إلش وم لعت

خلعتفيفعع

عقخيفع ع

عععععععععع1 

عععععععععع2 

عععععععععع3 

عععععع ععع4 

عععععععععع... 

عخلعددد وخل

عععععععععع1م

عععععععععع2م

عععععععععع3م

ععععععععععم...

عخي مدددد 

عععععععععع1ق

عععععععععع2ق

ععععععععععق..
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 ( أ- 2 موذج )

ارمخطط اال   التحريري  ختب

  خيف بعخيأوخيس  خي س ع  خيك ميف

      

ععخلسامهععععوإل عخل توعععخس عخل تو

 

عنمختجعخياع  ع

عع-ع امهع إلمضمل لعخلع

 قحأتعاوخسميف ع

سع
ن
و
أ
ا
ي
خ

ع

عع
 
ج
ح

هع
م
ا
 
ل
خ

ع

ريع
ث
أ
ا
ي
خ
ع
ه
أ
إل

وع 
تخ
ك
ا
ي
خ
ع
ه
أ
إل

 

يفع
 
ب
 
س
ي
خ
ع
ل
خ
و
 
ر
ا
ب
ت
خ

 

ععخيمزنع

عخينسريع

عخيأوايفع

وس عخيسؤخاعع

عع ع عختبار وع

ععإلىحم لع
*ع
ع

 ع
ع
ف
ي
خ
ق
ع
يف
ف
ت
ع
ل
خ

ع

ع1ع-1
*
ععع      ع

عععععععععع2ع-1

عععععععععع3ع-1

عععععععععع4ع-1

ع
ل
خ
 
ل
وخ
عع

يف
م
م
وخ
ا
ء
خ

*ع
*
*

ع

عددد
ل
خ

ل
وخ
 

ع

ععععععععععع1ع-2

عععععععععع2ع-2

عععععععععع3ع-2

عععععععععع4ع-2

* 2 

 

عوئمسعخي س ععخلتخاععخل توععإلنسق

عختس 

عخيامسمع

عخيا ونخ
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 ( ب  - 2 موذج )

ار  التحريري   موذج جدول مواصفات االختب

  خيف بعخيأوخيس  خي س ع  خيك ميف

      

ععخلسامهععععوإل عخل توعععخس عخل تو

 

 

 3 و*

 

عي س عوئمسعخعخلتخاععامسا ذع عإلنسقعخل توع

عختس 

ععع

عخيامسمع

ععع

عخيا ونخ

   

  

عمهم  ععلأاعخيسدددئ يفع  خلعتفيفع خءاوخميعخلج اعع

×ععخيمزنعخينسدري

لدددأاع مدددهدددم ع

عخيسئ يف

 خيأوا لع ع

خيمزنعخينسري×عع

مهم عاوا لعع

 ختبار وع

خيمزنعع

عخينسريع

 

لأاعع

خيس ل ل عع

عع عخيس بمعع

 خي ف  لع

 خل امهع

عع-ع إلمضمل لع

 قحأتعاوخسميف ع

بع
م
م
ك
ي
خ

 

 ع
ن
م
 
ا
ي
خ

بع 
م
 
 
ا
ي
خ

 

قع
م
ر
د
ا
ي
خ

 

 ع
ع
ف
ي
خ

ع

تع
م
ي
ا
ي
خ

 

            

            

            

            

            

            

عخلجهم ع  %ع100         

           %ع100

خيمزنعخينسريعع

عينمختجعخياع  ع

ع           

مهم عع

خيأوا لعحسبعع

عختبار وع
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 ( 3 موذج )

ار ال ارتحريري   موذج مراجعة عناصر االختب ا لجدول مواصفات االختب  طبًق

  خيف بعخيأوخيس  خي س ع  خيك ميف

      

ععخلسامهععععختبار وع

 

خيدددمحدددأتعععم خلدددمضدددددددم  ع

عخيأوخسميف

خيددأوادديفعع

عخلخ  يفع

اموسدددددددددددددددد معع

 ععخيسددددئ يفعع

ختبدددداددددردددد وعع

عخينع ئي

خيداديعتد دمسدددددعدد ععختدجعخيدادعد د ععندم

ندد تددجعع  نددكدداددفدديعبددديمددتعوإلدد ع

عخياع   

عتع مقعخلتخاع

عععععع1

عععععع2

عععععع3

عععععع4

عععععع5

ع

 

عوئمسعخي س ععخلتخاع

عختس 

عع

عخيامسمع

عع

عخيا ونخ

  

ع  عاأقاعإلمخلف لعختبار و.2ُنساخأمعهيخعخينهمذالعف جعلنأعخساخأخمعنهمذالع عع * 

ع
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 ( 4موذج ) 

ارية ةائمة الت  حقق لمراجعة الورةة االختب

 

  خيع معخيأوخيسع  خي س ع  خيك ميف

      

ععوإل عخل توعععخس عخل توععخيف بعخيأوخيس

 

Bع Aع  نموذج االختبار:  

ع ع ع ع ع  
تعع إلىحم لع

 تندرقع

عماعدددعخيرنع نع ع تع # 

ععع إلمخئهيفعختبار وعإلععنمختجعخياع  عقخيسم س لعخيع إليفعي ا من ععع-ع1

    

% عإلجعع50-30وادديفعختباردد وعخينعدد ئيعخيا تنتُعإلدد عب ع تكخق عنسدددددردديفعا

عإمج يلعاوا لعخل تو

1.1 

    
خيسدددع إلدادكددد فدئددديفعلد ع نسدددددخددديفع يددد ع امقع إلدمحدددأتع نسدددددخددديفع ختبدادرددد وع ععع،بعندهدثدددبع

عخيكتمبعامقعنسخا عخما فايع

ع2.ع1

    

ع ع2،3تامخامعامسئ يفعختبار وعإلععنمختجعخياع  ع  عضماعن ذالع 1.3 

    
 1.4  2  عضماعنهمذالععميفعيسئ يفعختبار وعإلععاأقاعخلمخلف لععخينسرعخيقزخنتامخامعع

    
مت عإلتخاعيفعخيموسيفعختبار ونيفعإلجعسربعإلتخاععاخبوعقخلا اعوئمسعع

 خي س عامقعإلجعنفمض ع

1.5 

    

 1.6 %عإلجعاوايفعختبار و60تاج قزععإلمضملميفعت نشاهبعختبار وعل عامسئ يف

ععخيالىفقوسيفع-2

    
 2.1 فعل عمبعإلج:عتشاهبعقوسيفعخيالى

    

عخي س  –خيك ميفعع–بم ن لعم إل يفعععلجعخلؤسسيفعخياع مهميفع خجل إلعيفع 2.1.1 

    
خيفئيفعخلسدداعأفيفعإلجعع-إلع مإل لعم إل يفعلجعإل توعختبار وع خسدد عقوإل عخل تو

عختبار وع 

2.1.2 

    
-عخياد ونخععع-خيف ددددددبعخيدأوخيسعع-إلع مإلد لعلجعتمسمد عختبارد و خيعد معخجلد إلعي

 تبار و نم عخ

2.1.3 

    
 2.1.4 خي إلجعخيكوعياا بيفعلجعختبار و

    
عيىبار وععخيس سميفخيانرمع لعقخياع م لع 2.1.5 

    
امسسد معختبار وعقخيأوا لعخلخ د ديفعيكبعععع-لأاعخي دف  ل ختبار وعإلكمن لع

علأاعخيسئ يفع-قيكبعسؤخا قخي إلجعخيكوعخلخ رعي سس ع

2.1.6 
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عر ونيفتنسمقعخيموسيفعختبا-3

خخلجعخيس يسعإل تقاعقإلاسقع عمبعقوسيفعختبار و،عإل لأخعح تلعب ليف،عع    

عإلثب:عخي م ،عنرعاوخسيفعخحل ييف،عإيخ

3.1 

عم فميفعقتسهحعب تخاتعقخض يفع.خلس ف لعب عخيسئ يف،عخيف تخل،عإيخ     3.2 

ع     عتتسم عخي ف  لعقخيسئ يفعل م   عقإلاس سى  3.3 

 معقخيك  لعخيايعبأخب ع عإل تقاتعقإلتسهيفعبشددددكبععخيشددددك اعقخضدددد يفعقخيوس    

عنعقاأ إل مح 

3.4 

 اماتعلم غيفعامسئ يفعختبار وعبشكبعل معع-4

عل عمبعسؤخاعب يمضم عقلأمعخيالهمععامقعخياأقنبععخءا بيفتاس عتع م لع     4.1 

 4.2  تانم عامسئ يفعختبار وعب عخل  يميفعقخلمضملميف    

امقعخلسددامن لععععتتتمبعوامهعخل توعمهعخي ددعمبيفعامقتاأوالعخيسددئ يفعقفقعإلسددا    

عخلعتفميف

4.3 

عتانم عععخيسئ يفع عسم لعخلسامن لعخلعتفميفعخلساعأفيفع     4.4 

خي  يفعخي المنيفع علم غيفعخيسئ يفعب مثعخت معإلجعخيبد اعخهلج ئميفعععوقلي    

عقخلدرعميفعقخين منيف

4.5 

امُعل علر وخلعغ إلضدديفعامقعغريععلددم غيفعخيسددئ يفعقخضدد يفعقوأاتع،عقتعل    

 إلكاه يف

4.6 

 4.7 غريعإلمحميفعبلا بيفعامسئ يفعامبتهععععخيسئ يف    

 4.8 تعنماأعامسئ يفعإلكتوت    

عاماتعلم غيفعنهج نم عخيسؤخا-5

 5.1 قاأ عإنإلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعختبام وعإلجعإلاعأاع 

مهعدد عبدتن دديفعإلمحددأتععمددبعسدددددؤخاعيدد عخيعددأاعنفسدددددد عإلجعخيرددأخئددب،عقت عتتس    

عقإلاس يف

5.1.1 

إل ددد  عبشدددكبعقخضدددحعقإلسدددا بعب مثعنهكجعخءا بيفعلن عاقنعاي عخيسدددؤخاع    

عخينمتعإىلعختبام وخل

5.1.2 

عاي عخيسؤخاعل معإلجعامُعتعرريخلعإلمحميفعب ءا بيف     5.1.3 

خلشداا لعواه يفعقإلاج نسديفعقفع ييفعقتعتاضدهجعبم وخلعغريعله ميفعععإلثب:ععع    

ع. عسرقعام،ع عإلع  مجمععإلع

5.1.4 

لددددد م ديفعقخحدأتعي سدددددؤخاع تتخاععقفقعنهمذالعععإاد بديفخيردأخئدبعتشددددداهدبعل ع    

عا بيف خءع

5.1.5 

اواديفعخيسدددددؤخاعمد إل ديفعقغريعم امتعقتعنمادأعب ددددد عيدأواديفعخيدد يدبعحد اع    

ع+  -بدأع عخءا بيفم ن ع

5.1.6 

    
عل عخيسبعع6-4لأاعخيرأخئبعإلجع

5.1.7 

 5.2 قاأ ععإنخل  يميفع خجلمأتعيألسئ يفععإلتخل تعامسسعخي م غيف

    
عخيسئ يفعتعتاد بعخياج ئيفعخىلعامسئ يفعفتلميفعامبتُع 5.2.1 

    
ععامن اإلجعععامبتخبام وعخيسددؤخاعخل  يلع عإلمضددع عقتعاا العخسددارأخي عبنهجع

عخيسئ يف

5.2.2 

    
عتتممبعقإبأخ  عع-ت من ع- ل مبعخيسئ يفعت مسعإلع وخلعخيافكريعخيع م  5.2.3 

ل عن  اعفتلميفعنا عت مم عخيدى عععقلامُخيسدددئ يفعذخلعإا ب لعوأات،عع    

  خيسؤخا ت أنتإل فمفيفعع-إلجعبىهل ع نتفقعنهمذالعخءا ب لعخينهمذاميف
5.2.4 
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عقاأ عإن عخءم اإلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفع ع5.3

تاعم  لعخلفا حميف عخيسد سدميفعقيمسعمعخيك  لععإم اخيسدؤخاعناد بعع    

عإل ادعيفعإلجعمج يفعخيسؤخاع

5.3.1 

عهمعب لتاعععمم ي ه امهعقيمسعنسخيفععلم غيفعإل اتخيسؤخاعنهثبع     5.3.2 

خيسدؤخاعاامُعل عفتخغ لع عإلمسعع عخلن سدبع هن نيفعخجله يفعامقعب عتعنعمقعع    

عفع عخيسؤخاعققضمح  

5.3.3 

خيددد يددبعءم اععقاامهعمددبعخلعدد وفعخيايعاادد اعدد ععخيسدددددؤخاعقخضدددددحعع    

عخيفتخغ ل

5.3.4 

عخي  م يفععخءا بيفخيسؤخاعل معإلجعخحا اعتعأاع     5.3.5 

ع.ع5.4 قاأ عععإنإلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخل خقايفع 

،عبمن عختساج ب لع عخيعهماععخينهج ماعب يعهماددعبعخيطددع لعمتثبعخجلهددعخل أإلع    

عقمتثبعخجلهبعخيسرصععخينرس

ع.ع5.4.1

علأاعختساج ب لعاممثتعإلجعلأاعخل أإل ل     ع5.4.2

ع عمبعس ئهيفعإلأوايفع علف يفعقخحأتعع10-4نكخق علأاعخجلهبعإلجع     ع.ع5.4.3

عختساج ب لعب لند ميفعقخياج نسع تاس عخيرأخئب     ع.ع5.4.4

عنساخأمعنم إل عخما ف عي كسم ع عس ئهايعختبام وخلع     ع.ع5.4.5

 قاأ عإنمأتعيسئ يفعخي مخ عقخخلدأع إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجل

ع تساخأمعف جعإلععذمتعخيسربعامقعتع مبعسربعخبام وعخءا بيفع خي مخ عامقعخخلدأ .ع

ع5.5

عخيسئ يفعت مسعخمتالعتع  عقخحأعب ساخأخمعياليفعبسمديفعقإلر طتع     ع5.5.1

عخيسئ يفعخت معإلجعخجلهبعخيال إلضيفعامقعخياعهم لع     ع5.5.2

خسدددددع خيسدددددئ دديف     ت ععخت معإلجع خينفيعإذخع امقعت عمتمم ع خينفيع،ع اخددأخمعامسددددد م ع

عخساخأخإل ع

ع5.5.3

عخجله يفعخلاضهنيفع عخيسؤخاعإإل عل م يفعم م  عامقعبدأعم م  ع     ع5.5.4

 خخلدأ ب ياعهم ل ل ات ت كن خيسددددئ يفعخت معإلجعخسدددداخأخمعخيك  لعخياي    

ع،عل إليفع...خيخ إلثب
 
ع،عغ ير  ع،عاخئ   

عاخئ 

ع5.5.5

عسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخيكتمبعإلتخل تعام  .ع5.6

ع تتتمبعامحأخثععخءاتخئميفن مسعخلعتفيفع      .ع5.6.1

عت عتالمريعتتتمبعختساج ب لع     5.6.2 

عل عخيسبعع9-5نكخق علأاعختساج ب لعإلجع     5.6.3 

.............................................................................ع......................................................

ع......ع.....................................................ع........................................................................ع

ع
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 ( غش )  ضبط مخالفة   محضر

عخل كمعععععععع...............ع.........................سع اتعلهمأعم ميفع عل اتع

عخيسىمعل مك عقومحيفعخهللعقبتم ت ع

عنفمأم عبأن ع :ع

ع ععععععع:عععععع ععع عمت معخيس ليفعبا ونخع.........................عععععععععععععععععععععع.................ع نممع

عامثن اعخنع  اعختبار و:ع

 خينع ئيعععع  عخيف وع امل اعخيسنيف عع عختلايخوع لجعخينع ئي عع عختلايخوع لجعخيف و عع

ع..............................................عععوإل عخل توع عععععععععععععععععععععع عل توعع

عخي مفيعععع عخيث (عععع  خيقاعععع    للفصل الدراسي: 

ععع..............................................ع عضرجعخيد يب ت:ععت

 امقعلموتعإلنع عإلععخل رض ع- عح اعقاماه عع-ع جيبعإوف قعاماختعخيالشقم ن عقسم يفعخيالشعخلساخأإليف:ع

 عس  ليفعقوسميفع عخيكا بيفعل عخيمأ خيس ق خيد قييفع

 عاع زعخجلمخاعامقعخيس ليفعخييمميفعع عتر ااعخيقوخقع

 عخيا أثعإلععزإلم  ع عخينمتعإىلعقوسيفعزإلم  ع

 عامبتهع ُتكابعبأسيف ع: 

ع.................................................................ع...............................................

ع.................................ععتمسمععخيد يب ت:ع

  خي س ع خلس وع عختس عخيتب ليع

  خيأوخيسععخلسامه  خيتس عخجل إلعيع

  مخاعددددددد عخجلددوس  خيك ميفع عخيع ات

 ع
 
  ع عخيالشش ول ع   عب يالشعإلا رس

 ع  تخاخت عامقعخهلأقاعخلد م عي خمى عبنم معختبار وعقإا  عيشخ ميفعغريسع عختبار وإلنا ى 

 ع ع  عبجع زعخجلمخاعامقعخيس ليفعامقعخيس ليفعخييمميفععاخبى 
 
عيقوخقعختبار وعخإل مو

  ععامبتهع ُتكابعبأسيف: 

ع........................................................................................................ع
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خيضرجععحمثعامف اعإلتخسبعختبار وعب   :ع نكابعهن عب ياف مبعإل عش هأسعخلتخسبعقمماعمت عله ميفعع

عإلععلتُعخيأسيفع عرساعخيمس ئع .ع

.................................................................................................ع...................

....................................................................................................................ع

.........................................................................ع...........................................

....................................................................................................................ع

.................................................ع...................................................................

....................................................................................................................ع

.........................ع...........................................................................................

....................................................................................................................ع

ع.ع...................ع................................................................................................

عقب يتام عإىلعامسا ذعخل اتعتر عامنعاماختعخيالشعلامُعل :ع

 عرعإل توعختبار وعددددإل اتعل همديفعخت

 عإل اتعل هميفعتعخترعإل توعختبار وع

عقل م عاتهعس بعاماختعخيالشعإلجعخيد يبعقُتتكعيمكهبعختبار و.ع

عل عإل عت أمعاتهعخيامسمع:
 
عقبن ا

ع....ع.............................عخس عخيد يب ت:ع

ع.................................عععع:دددددددددددددددددددخيامسم

 التوقيع  االسم  

اقب لجنة االختبار     مر

   رر ــــــــــــــــــــــــــاذ املقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأست

ام على  ـــــــــرف العــــــــــاملش

 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــة االختب ـــــــــــــــــلجن
  

 

 

ع

ع

ع
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ار تصحيح  طلب إعادة  ( تظلم )ال  االختب

 بم ن لعتعرأعبمخسديفعخيد يبع

  خيتس عخجل إلعي  ختس عخيتب لي

  وس عخهل تا  خيربنأعخءيككق(

 عخيف بعخيأوخيس عخيع معخجل إلعي

  وس عخيشعريف  خس عقوإل عخل توع

 عاعخيكخمهيعخلعأع  اوايفعختبار و

عنتاةعما بيفعط عخمارصعنمضحعامسر  عخيام  

ع

عتمسمععخيد يب:ع.....................ععععععععععععععععععععععععععععععت ونخعت أن عخيد ب:ع.................................ع

عستخوعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمض 

عبحفظعخيد عع□

م انهميفعتخت ذعخيىزم،عقف   عي ضدمخبجعخلنمهيفعءاتخاخلععإىلعسدع اتعقممبعخيك ميفعي شدؤقنعخيععخءح ييفعع□

عإل اتعخيا  مح

عهد14:ع....................................ععععععععععععععععععععععععععخيا ونخ:ع عععع عععامقعإلجعنفمض ععلهمأعخيك ميف

عخيام  خينمتع عجلنيفععستخو

عع:ع اتعدددعخءفع

عت منبعخيأوايفعع

ع  مححفظعخيد بعامقعإل اتعخيا

ت عخطى عخيد يبعل عامقوخقعإا با عقإلتخاعاع عإلععإلأولعخل توعقامسا ذعبنفسعخياخ رعقب ضموعوئمسعع

عخي س عقت تو:

عخيأوايفعسربع............عععععععععععععععععععععععخيأوايفعبعأع............ععع:عت منبعخيأوايفع□

ع...................عحفظعخيد بعبسرب:ع..........................................ع□

عختبار وخلمخف يفعل عإل اتعت  محعععع□

عاملض اعخي جنيفعع ختس  ع

ع............................................-1

ع............................................-2

ع............................................-3

عخيامسمعع

ع................................ععععععععععععع

ع................................ععععععععععععع

ع................................ععععععععععععع

عهد14خيا ونخ:ععع عععع ععع

ع:ستخوعخي جنيفعخلشك يفعءل اتعخيا  مح

ع.....عععععععععععععععععععععععخيأوايفعبعأع............خيأوايفعسربع.......ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 خي جنيفاملض اععتمسمععع

ع.................-3عععععععععععععععععععع..........................-2ععععععععععععععععع......................-1

 .ع......................... 
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ار ةا  اإللكترو   ئمة التحقق من جودة االختب

 ل إليف:بم ن لع

خجلددد إلدددعدددي عخيدددعددد مع

 

خيددأوخيس  عخيف دددددددبع

 

 

عخيددددددددددكدددددددددد ددددددددددمدددددددددديف

ع

 عسوإل خس عخل توعق 

ختبدددددادددددرددددد وع  خي س عخيم انهي عندددددم ع

 

 هن ئيععع☐ف وعععععععع☐

  

عختبار وعععاماتعععإلجعععخيا  قعععبنماععإلفتاخلعخيا مم ع

عإلسامن لعخيا أنتع

عإلىحم لع

 إلسام 

عغري

 إلسام 

ععت هم عععسربع

عيككقنم  عإعععختبار وع

عع☐ع☐ع  2إلتخاعيفعامسئ يفعختبار وع عضماعاأقاعخلمخلف لع نهمذالعع

إلمخاإلاعد عإلععخمتاد لعخياع  ععإلتخاعديفعلند  عختبارد وعي ا  قعإلجعع

ع 3 عضماعنهمذالع 
عع☐ع☐

عع☐ع☐ع 4إلتخاعيفعخيموسيفعختبار ونيفع عضماعنهمذالع 

ععقت هم عععإلأخاع

ععل ععختبار وع

عخينم مع

خل ددأاعع خيمسدد ع عإلتتعقخحددأتع ع خءيككق(عمدد إلىس قتععندرقعختباردد وع

ع م ي ع عقس عتحقإختبار وعقعي د يبعبلهن اعنسهح
عع☐ع☐

عع☐ع☐عنمعتعي د يبتعم عتمسم عي إلجعختبار وعب مثع

عع☐ع☐عخيكتمبعخيعشمخئيعي رأخئبع امسئ يفعختبام وعإلجعإلاعأا 

عع☐ع☐عخيكتمبعخيعشمخئيعينمخ عخيسئ يفعب عنضهجعإلك فئيفعخي موعختبار ونيف

عع☐ع☐علأمعإظع وعخياالينيفعخيتخاعيفعبعأعمبعسؤخا

عع☐ع☐عقذيكعإلجعبىاعإلتم عخيا أنتخلع إبف اعخيأوايفعخينع ئميفعي دى

ععسدؤخاعبمخسعععضد   عقسدعبعخي تخاتععخب مثعنكمنعقععي د ريفلتععختبار وعع

عخلتترديفعقفقعنهجعخيسؤخاععخيسئ يفمهمليفعإلجعععامقعبكبعش شيفقخحأعع
عع☐ع☐

عع☐ع☐عتفعمبعب لميفعلأمعوام عخيد يبعإىلعخيسؤخاعبعأعإا با 

م ع عععخءيككقنميفخبام وعنم عخيسدؤخاعخي د محعل عنم معختبار وخلعع

عيككقنم  إخيموسيفعختبار ونيفعقسربعت همه ع
عع☐ع☐
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ارج   يم الخ  تقرير الٌمقِّ

م عخخل وايخس ع  عخٌل ِّ

 خلؤسسيفعخيايعنعهبعهب  إلك نعخيعهب 

عخءيككق(خيربنأع 

عوس عخيا مفمن 

عخس عخيربن إلجعخيم انهي 

  

عإىلعخل توعخييُعتع قعل م .ع ▪
 

ِ

عإذخعم نعهيخعخيا تنتعنالديعاممثتعإلجعإل تو،عإلجعفض كعخسط

عخس عخل توععخل توعوإل عععم

ععع1

ععع2

ععع3

ععع4

عإوش اخلعياعرئيفعنهمذالعخيا تنت

م عخخل واي،عم عا الع ع .1 ع.عهيخعخيأيمبنتاةعختطى عل عإلع معخلُ ِّ

ت عععع  .2 إل ع تع مقعحماع بتا اعما بيفع سرب،ع إلجع نفس ع خل توخل ع خل توع بهتخاعيفع سم إلك ع ح اع

عتنفميسعإلجعتملم تك .ع

عخسكخح تك عقخياملم لعخلتخاعتنفميه عإلجعجلنيفعخل تو.عنتاةعخيافتسيفعب عع .3

 .عنتاةعلأمعلأنأعامس اعطى عامقعاملض اعهمئيفعخياأونسع عخيا تنت .4
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عخاعيفختشكخكع عامل اعخلت

إلديفعخيايعسدأإلد ععحماعمفد نديفعخلع مإلد لععخياع مقععخيتاد اعع
س
م عبد واي،عإلىا ِّ 

ُ
إيمك عبخ دددددماعاقوم عمه

خلسدددددانأخلعخلتسددددد يفع تشدددددهبعخيسدددددم سددددد لعقخءاتخاخلعقإلع نريعخيا من  ،عفتاعف رعلمن لعإلجعامقوخقعع

عقخياك مف لعقخير مثعقخلش ونع.ختبار وخلعقخيمخار ل،عع

ع

ع

ع

ع توإلىاإليفعهمكبعقوامهعخل

إلاد علسدددددامهعخلؤهدب،عخلمضدددددم ،عقامهدأخفعخل توعطر د  عخيتاد اعخياع مقعل عتتخبجعبند اعقوامهعخل توعقإل
س
ىا

ع.قخيا من ععيعي هؤهىل،عتملماعخيربن إلج،عسم سيفعخجل إلعيفعفم علرعخياع  عقخياأونسمطنياط وعخي

ع

ع

ع

عخيا من 

إليفع
س
قبن اععع خياع ععنمختجحعقإلأهعإلمخئهاع عيألهأخفعققإلع معخيا من ،عخيا د معطتقخيتا اعخياع مقعل عإلىا

خل توعقوامخس،عإلد عإذخعمد ند عإلعد نريعخيا من عقخمددد لعخيا ددددد مح خيا دأنتعت عإلدأخاهد عل عخلسدددددامهعع

م نعيأهي عععع دد   خلىئ ،عإل عإذخعم ن عطتقعخيا من عخينع ئميفعتسددهحعباهمم عإلىئ عب عخيدى عقامنعخل

ع .بهع نريعقخمدد لعخيا منخيمليعع

ع

ع

ع

عإلع نريعخيا  مح

اتن عبأسيفعق
ُ
إلععقاماعخمدجعلنحعععإلمضددملميفخيتا اعخياع مقعفم عإذخعم ن عله ميفعخيا دد محعخيأخبوعام

خيأوا لع إل دفمفيفعت د مح ت أنت إلفا  عإا بيف س ئهيفعل ق عجيتُعتدرم  عب سداهتخو،عقإل عإذخعم نعع

عقف   علع نريعإلنحعخيأوا ل. عخيا من عخينع ئيعي د يبعل ات 

ع

ع

ع



  

 

 سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات دليل 

 

96 

عاماتعامل اعخيدى 

ت دأإلع ،عقإلد عإذخعمند عإل انعد  عبدأنعاماتعخيتاد اعخياع مقعل عختندرد  عخيعد معل عاماتعامل اعخيدى عقلجعع

ع.ععخلعامقعخيربن إلجعخيم انهيامل اعخيدى عتعكسعإلسامهعخلؤهبعقخيهأخفعقخلختا لعخياع مهميفعي ه تو

ع

ع

عتع  عخيد يب

ع عطتقعخيا من عخلساخأإليفعت مسعبف ل ميفعتع  عخيد يب.ععخيتا اعخياع مقعفم عإذخعم ن

ع

ع

عخل  ونيفعإلععبتخإلجعاوخسميفع عإلؤسس لعامبته

عبن اعل عبربتك،عهبعإلع نريعبديفعخل توعقت منه عقاماخاعخيدى عنهكجعإل  وناع عإلععخلؤسس لعخيبته؟ع

ع

ع

عإاخوتعله م لعخيا من 

إليفعخيأل عخل أمعيك خيتا اعخياع مقعل عخءاتخاخلعخلارعيفعقخيكت
س
إلاع عقف ل ماع عقإلىا

س
عمر لعخءاخونيفعقإلىا

ع

ع

عخل وس لعخلاهم ت

خءشددددددد وتعإىلعامفضدددددددبعع ن دد اعخي متعقن دد اعخيضدددددعا،ععخيدى عع عله مدد لعت من ععخل وسددددددد لخيتادد اع ع،ع

مِّ عب عخياملم لعقختسك س
خح لععقخيتا اعإض فيفعامُعتع مقعتتخسعناضهجعطتقعخيا س عخلهكنيف.عإلجعفض كعإل

 ي نمتعفمع .

ع

ع

 ع ع

  خيا ونخع  خيامسمعع
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يم الخارج  ةائمة الفحص   للُمقِّ

عتعنع ع

عخيا يميفعخل ف لهبعتس ه ع

ع☐ع☐عايمبعخيربن إلجعقخل توخلع

ع☐ع☐عتئ يفعخيربن إلجع

ع☐ع☐عتملماعخيربن إلجعقخل توخلع

ع☐ع☐ععيفعسم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخلعب جل إلع

ع☐ع☐عتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخلعب جل إلعيفع

عختبار وخلنسخعامقوخقع

ع☐ع☐عهبعتس ه عمبعنسخعامقوخقعختبار وخل؟ع

ع☐ع☐عإذخعم ن عخءا بيفع ت ،عهبعم نعهيخعبن اعل عط رك ؟ع
ع ام عهبعم نعإلسامهعقطرمعيفعخيسئ يفعإلن سر  ؟ع

ع☐ع☐
ع؟إل عهيعتع م  تك عع؛   عإذخعم ن عخءا بيفع ت 

ع☐ع☐

عختبار وخلعامقوخقت  محع

خعم فم  عإلجعاف تتعإا ب لعخيدى ؟ع ام عهبع.ع1 عت  ما علأا 

ع☐ع☐
ضميفععععع

 
ت
ُ
ع   عإذخعيعتا  مخعمبعاف تتعإا ب لعخيدى ،عهبعم ن عطتن يفعختبام وعإل

ع☐ع☐

عام عهبعم نعخلسامهعخيع معقختس قعخيا  محعإلن سر  .ع ع2

ع☐ع☐
ع لعأواإلش هأتعسربعإلنحعخيد يبعهيسعخيهبعت عت  محعخيف تخلعبدتن يفعمتكنك عإلجعع   عععععععع

ع☐ع☐

عخلش ونع

ع☐ع☐عهبعم نعخبام وعإلمضم عخلرشق عإلن سر  ؟ع

ع☐ع☐عهبعطتن يفعقإلسامُعخيا مم عإلن سريف؟ع

عخيا من عخلساهتعإلع م

عإلجع

ٍ

عم ف
ٍ
ع☐ع☐عيا ممهع ؟ععخل توععإلع معت من هبعت عتمفريعسأو

ضميف؟عهبعطتن يفعخيا  محعع
 
ت
ٌ
ع☐ع☐عقخلسامهعخيع معقختتس قعإل
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