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كلمـ ة افتتاحيـ ة
تُعددأعامل اعختبار د وخلعقخيا من عإلجعخءاتخاخلعخيم د انهمدديفعخلعهدديفع عخيعه مدديفع
خياع مهميف؛عممهن عخيسد د لعخييُع ُنعاهأعل م ع عسم لعل دددمبعخيدى عقإلأهعت أإلع ع
خيع هي،عم عامهن عقسم يفعي م لعفع يميفعخياع ُّ عقامات عقإلأهعل قعامهأخف .
إنعضددرجعاماتعت من عخيدى عقختبار وخلعناد بعخيعأنأعإلجعخءاتخاخلعخءاخونيفع
قخلع وخلعخيفنميفعخيايعجيبعامنعنها كع علضمعهمئيفعخياأونس،عييخعت عبن اعهيخعخيأيمبعيمضعع
خيطتعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى عقختبار وخلعقتمحمأعخءاتخاخلعخيسددد سددددميفعإلععتتكع
إلس حيفعإلجعخحلتنيفعي ك م لعيارنيعبعضعخيسم س لعخيايعتان سبعإلععطرمعاع .ع
نأإلبعامنع ُنسدددع عهيخعخيأيمبع عتمممأعقضدددرجعاماتعت من عخيدى عقختبار وخل،ع
ياؤاُعامهدأخفعد عخلتامتع عخي مد لعخيدأسمقعيا ددد دمدبعخيدى عقخلسدددد د ديفع علسددد د ع
خلختا لعخياع مهميف.ع
قخهللعقيلعخيامفمق.عع
يع
ا.عغ زُعبجعلرأعخيتمحجعخيعامر ع
قممبعخجل إلعيفعي شؤقنعخيم انهميفعع
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اخت صــ ارا ت
خجل إلعدديف:عا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم ب.ع
خيأيمددددددددب:عايمبعسم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخل.
قم ييفعخجل إلعيف:عقم ييفعخجل إلعيفعي شؤقنعخيم انهميفعع
قممبعخجل إلعيف:عقممبعخجل إلعيفعي شؤقنعخيم انهميف.ع
قممبعخيك ميف:عقممبعخيك ميفعي شؤقنعخيم انهميف.
تعريفـــ ات

▪

خبار عوعإلد اتع خيأقوعخيثد ) ع:Resit Examعخبارد وع ُنع دأعي دد يدبع عمد إلدبعوامهع
خل توعخييُعنتسددبعفم عي ربخإلجعخيايعتشددهبعنم إل عسددنمن ،عامقعإل توخلعسددنمنيفعطنديفع
امتعناج قزعلأاعقحأخلعإل توخلعخيتسددم علجع15عقحأتعاوخسددميف،عامقعتعت بعاواا علجع
50عاوايفعقذيكع عخخلدجعذخلعخل توعخيمخحأع عخيسنيف.ع

▪

خبار د وعبددأنددبع :Alternative Examعخبار د وع ُنع ددأعي د د يددبعخلاالمددبعلجعختبار د وع
خيف دددوعامقعخينع ئيعبعيوعإل رماعامقعخيدى عخيينجعتعتضدددمخعحل ييفعإلجعح تلعخيدمخو ع
امثند اعختبارد وعقيعن مإلمخعبدلم يد ،عقنتلددددددأعي دد يدبعخيدأواديفعخيايعح ددددددبعل معد ،ع ع
قنا عتعددأنددبعت ددأنتعخيدد يددبعقف د عيددييددك،عقنشدددددكاعامنعنكمنعختبارد وعإلاكد ف عإلعع
ختبار وعخيس يس.ع

▪

خبار وعلسدد د ع:Remediation Examعخبار وعنؤان عخيد يبعهيأفعإىلعلسددد د ع
اواا ع عختبار وعخيلوعيألل اعخيف ميفعطر ع عي شددددعدتقاعقخلع نمددددعدتعخيايعتضعع ع
خيك م لعقخيربخإلجعخيم انهميف،عق ُنهنحعخيد يبعإلامسدجعمهم عاوا ت ع عختبار ونجع
خيقاعقخيا س ،عقنشكاعامنعنكمنعإلأوا عإلسر عضهجعبديفعت من عخل تو.

▪

خبارد وعخيكاد عخلفام عع Open Book Examع:عطتن دديفعت مم عتامحعي دد يددبعخيتام ع
قختساعدددعد نيفعب ل دددعد او،عإلثدددعدب:عخل ادددعدمهعخياع مهدددعدي،عمادددعد عخل دددعدتو،عخليمدددعدتخل،ع
خل خ دد ل،عخلتخاع،عخيايعاا اع عخيد يبعي تبجعب عخلع وفعقخلع مإل لعياا بيفعلجع
امسئ ا ،عقنشكاعامنعت مسعامسئ يفعخبار وعخيكا عخلفام عإلع وخلعخيافكريعخيع م .ع

▪

خبار وعإلاك ف عع:Equivalent Examعن ددددأعب عقاماعلددددموت عامقعاممثتعإلجعنفسع
ختبار وعإلجعحمثعنمختجعخياع ،عقخل امهعخييُعن مسددد د ،عقامنمخ عخيسدددددئ يفعخلاضدددددهنيف،ع
قطتن ديفعلددد دمد غاعد ،عقلدأاهد ،عقإلسدددددامهعخي دددددعمبديف،عقطماعزإلجعختبارد و،عقطتن ديفع
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ت د م .عقنا عس د بعخي ددموعخلاك فئيفعقفقعاأقاعخلمخلددف لعقب عنضددهجعإلد ب يفع
خيقزخنعخينسرميفع عخي موعخلخا فيف.

▪

ختبارد وعخينعد ئيع :Final Examعخبارد وع عخل توع ُنع دأعإلتتعقخحدأتعهند نديفعخيف ددددددبع
خيأوخيس،عقنهكجعامنعناضهجعخبار وخلعلتنتنيفعقشفمنيفعقله ميف.

▪

ختبار عوعخيف دو عخ عين دفيع:Mid-Term Examع ُن
خيأوخيسعقنهكجعامنعناضهجعخبار وخلعلتنتنيفعقله ميف.ع

▪

اوايفعختبار وعخينع ئيع:Final Exam Markعخيأوايفعخيايعا دبعل مع عخيد يبع ع
ختبار وعخينع ئيعي ه توعخيأوخيس.ع

▪

اوايفعخيل اعخيف دد د ميفع:Continuous Assessment Markعخيأوايفعخلهنمحيفع
يألل ا،عقخيايعتكشددددداعل ددد دمدبعخيدد يدب ع عمجمععامنشددد ددديفعخيا مم عإلجعخبارد وخلعع
س ريتعقب مثعقامنشديفعتع مهميفعتا بعب ل توعخيأوخيس،عقذيكعبىاعف بعاوخيس.ع

▪

خيدأواديفعخينعد ئمديفع:Total Marksعمهم عاواد لعخيل اعخيف ددد د مديفعإلضددددد فد عإيمعد ع
ُ
توعقلسبعخيأوايفعإلجعإل ئيف.ع
اوايفعختبار وعخينع ئيعيكبعإل

▪

خمدددجع تد دمند عخلد دتو ع :Course Blueprint/ Macro Blueprintعخمدددجع
تف ددددموعخلديفعت من عخل تو،عقنا عفم عوبجعنمختجعتع عخل توعبدتقعقاماقخلعخيا مم ع
خلسددددداخدأإلديفع عسمد سددد دعد ع خبارد وخلعلتنتنديف،علتقععت دأنهمديف،عإلشددددد ونع،عب مث،ع
خبارد وخلعله مديف ،ع .....عخيخ ،عب عنامخامعإلععإل دددددفمفديف عنمختجعخياع عقطتقعت منهعد ع
ب د يربن د إلجعخيم د انهيعخيا د بععي د عخل تو،عإلععلددأنددأعتمسم د عت مم عخلختا د ل عبىاع
خيف بعخيأوخيسعامقعخيع معخيم انهيعقفقعطرمعيفعخل تو.ع

▪

خمدجعختبار و عاأقاعخلمخلدف لع:(Micro Blueprint) Exam Blueprintع
إل ددفمفيفعتمضددحعإل عننراليعسم س د عإلجعنمختجعخياع ع عختبار وعخيا تنتُعفم عناع قع
بهج اعخلعتفيفعقخلع وخلعخءاوخمميفعإلععإإلك نميفعوبدع عب ل امهعخيأوخيسعقذيكعهبأفع
إلمخاإلديفعخلفتاخلعختبارد ونديفعإلععنمختجعخياع عقلدأندأعخيقزخنعخينسدددددرمديفعخلند سددد درديفعيكدبع
إلنع ع لأاعخلفتاخلعختبار ونيفعقإل أخوعخيأوا لعخلخ د د ددديف ،عقنهكجعت دددهمه عل ع
إلسامهعخل تو،عث عنا عبن اعختبار وخلعخيا تنتنيفعي ه توع عضمئ .

▪

امسدئ يفعخبام وعختسداج ب عيفع:Selecting Responseع عهيخعخينهجعإلجعخيسددئ يفع ُت أمع
ي دد يدبعلدأتعإاد بد لعي سدددددؤخاعامقعح متعي هشدددددك ديف،عقل مد عامنعلاد وعخءاد بديفعامقعخحلدبع
خي ددد د محعإلجعبمنعد ،عقت سُسددد د سهةعهديسعخيسدددددئ ديفعبد يسدددددئ ديفعخلمضدددددملمديف،عممهند عتاهم ع
بهمضدددددملميفعخيا ددد د مح،عامُعتعلا اعت ددد د م ع عإلجعإل ددد د حع بت.عقتأبيعلأتع
امشك ا،عقهي:عختبام وعإلجعإلاعأا،عخي مخ عقخخلدأ،عخل خقايفعقامسئ يفعإل اتعخيكتمب.عع

ددأعب عخبار وعإلنا دداعخيف ددبع
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▪

امسدددئ يفعإنا العختسددداج بيفع:Constructing Responseعنهجعإلجعخيسدددئ يف،عناد بع
امنع ُنعديعخيد يبعإا بيفعل مع ،عقإلجعهيسعخيسددئ يف:عامسددئ يفعخءم ا،عقامسددئ يفعخياعتفع
ل عخي موعقخيتسمإل لعقخخلتخئج،عقامسئ يفعخل ا،عقاوخسيفعخحل ييفعقحبعخلشكىل.عع

▪

خبارد وعإلمحدأعذقعن ذالعإلاعدأات:عخسددددداخدأخمعنفسعختبارد وعإلععتالمريعتتتمدبعخيردأخئدبع
قخيسئ يفع عنهجعامسئ يفعخبام وعختساج بيف.ع

▪

لدددددموعخلفتاخلعخلاكد فئدع عيفع:Equivalent Itemsع ُقن ددددددأعبد عامنعنكمنعيكدبعإلفتاتع
خبار ونيفعلدددددموتعإلك فئيفعهل عإلجعحمثعب ددد د ئرعخلفتاخلعخليمموتع عبد سيفعخلفتاتع
Item Cardعإلثدبعنم عخلفتات ع إلمضدددددمليعامقعإل د يل ،عقند تجعخياع عخيديُعت مسدددد د ،ع
قوامهعخلفتات،عقخلسامهعخلعت ،عقإلسامهعخي عمبيف،عقخي إلجعقخيمس عخلخ رعهل .ع

▪

بنددكعخلفتاخلع خيسدددددئ دديف ع :Item/Question Bankعجتهمع عقخت نجعقت دددددنماع
إلنم عقآإلجعيعدأاعمرريعنسدددددرمد عإلجعخلفتاخلعختبارد ونديفع عإل توعاوخيس،عب عنسددد دعدبع
خسداخأخإلع ع علهبعختبار وخلعخلخا فيفعلجعطتنقعخيسد بعقخءضد فيف،عقنا علدم غاع ع
عضدددددماعطقاعخي دددددمد غدديفعخجلمددأتعين اعخلفتاخلعخلخا فدديفعقإلتخاعاعد عإلجعسرددبع
خلاخ دد دد عقخخلربخا،عقإلع نتهت عإلجعبىاعخياعتفعل عخلؤطخلعخيسدددمكمإلكنيفعإلجع
حمدثعإلعد إلىلعخي دددددعمبديفعقخياهمم عإضددددد فديفعإىلعفد ل مديفعخيردأخئدبعلفتاخلعختبامد وعإلجع
إلاعأا،عقخيايعنساأاعل مع عإلجعبىاعله م لعخياجتنبعقخيا مبعخءح ئي.ع

▪

خيا د د محعخ يلع:E-Markingعخسددداخأخمعخيربمم لعخلن سدددريفع عت د د محعختبار وعع
قل مبعنا ئج عقخخل دد د ئرعخيسددددمكمإلكنيفعي هفتاخلعختبار ونيف.عقنا عخياأمأعإلجع
اسديفعخيا ددد د مح عخ يل عبمخسدددددددديفع سسددد د دبعلمندديفعإلند سدددددردديفعيعددأاعإلجعإاد بد لعخيدى ع
قت م ع عنأقن عقإل ونيفعنا ئجع عبنا ئجعخيا محعخييل.عع

▪

خيا د د محعخل اقالعخلسدددا بع:Blind Double Markingعت مم عإلسدددا بعإلجعبىاع
،عب مثعتعن ّ
د ععامُعإلنع عل عإلىحم لعامقعاوا لعخ بت.ع
خثن عإلجعخل
ِ
ع
عإلجعس سربعإل دد د
خيا د د محعخل اقالعخلفام ع:Open Double Markingعت مم
ب مثعنسدددددادمععخل دددد حعخيث )عختطى عل عخلىحم لعقخيأوا لعخلهنمحيفعإلجعسربع
خل حعخيقا.ع

▪

خي مد لع :Measurementع ُن ددددددأعبد ي مد لع عخيعه مديفعخيكبمنديفعهمعتعم عاموسد مع
ءظع وعلدددفيفعيأهعخيفتخا.عإلثبعسم لعل دددمبعمهمليفعإلجعخيدى عل توعبمخسدددديفع
خبارد وعل دددددموعحمدثعنناعيعخي مد لعلندأعولددددددأعخيدأواد لعقإلعتفاعد عما دأنتخلع
ِ
مهميف،عقإلجع َّث عفلنعخي م لعهمعا اعإلجعله ميفعخيا من .ع

▪
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▪

خيا مم ع :Assessmentعله مدديفعتتبمندديف عهتددأفعإىلعإلدددددددأخوعحك عمهيعامقعممفيع
يسددددهيفعإلجعخيسدد د لعتتترجعبسدد د مكعوأاع عضددددماعإلعم وعامقعوك.عقخيا مم عنعنيع
ب ياشخمرعف ج،عقلأنأعن اعخي متعقخيضعا.ع

▪

خيا من ع :Evaluationعله مدديف عتتبمندديف عإلنعجمدديف عهتددأفعإىلعإلددددددأخوعحك عمهيعامقع
ممفيعحماعإلددأهعل قعخيهددأخفعخيكبمندديفعخل ددأاتع سددد د ف د ،عقلددأنددأعن د اعخي متع
قخيضدددددعا،عقخيعهدبعل عتع ن عن د اعخي متعقإلعد جلديفعن د اعخيضدددددعا،عامُعامنعخيا من ع
بهث بيفعإلأخوعامحك معقخخت ذعخي تخوخلعخلسانأتعإىلعهيسعخيحك م.ع

▪

خيا من عخياكمننيع خيرند ئي ع:Formative Assessmentعله مديفعت منهمديفعإلنعجمديفع
إلنمهيف علأثعامثن اعله ميفعخياأونس،عقهتأفعإىلعت قنأعامسدا ذعخل توعباالينيفعوخاعيفع
إلجعامابعإلعتفيفعإلأهع ست ُّ أمعخيدى عقلأنأعامخنبعخيضدددددعاعقخيعهبعل علسدددددمنع ،ع
اقنعخحاسددددد د عخينامجدديفعضدددددهجعت ددأنتعخيد د يددبعي ه توع عخيسدددددجددب عخيم د انهي
)(Assessment for Learningع
خيا عم عم عخيا دددموع خخلا إلي ع:Summative Assessmentعق ُن ددددأعب عخيا مم ع
خييُعنسددددانأعإىلعنا ئجعختبار وخلع سددددمخاعخيف دد د ميفعإلنع عامقعخينع ئميفع Assessment of
،Learningعث عولددددددأعناد ئجعد ع ع سدددددجدبعخيعىإلد لعيا دأندأعحد يديفعخيدد يدبعنجد حد ع
اممعوسمب .ع

▪

خيا من عخلسدددددا عهتع Continuous Assessmentع:عقن دددددأعب عخيل اعخيف ددد د ميف،ع
قتشددهبعل عسددرمبعخلث ا:عح لعخير ثعقخلن سشدديفعخل ددالتت،عامقوخقعخيعهب،عخيمخار ل،ع
قخياك مفدد ل،عقخير مث،عقخلشددددد د ونع ،عقختباردد وخلعخي دددددريت،عختباردد وخلعخيعه مدديف،ع
قختبار وخلعخيف ميف.ع

▪

خيا من عخيرأنبع:Alternative Assessmentعخيا من عخل ببعي ا من عخيا مأُعامقع
خي ئ عل عاماقخلعت من عغريعختبار وخلعخيا تنتنيفعخيا مأنيف،عقنكمنعإلسددانأخعي م لع
اماخاعخيد يبعقنا ا ت عب عنع زعخي م لعخلر طعيادرمقعخيد يبعي هعتفيفعقخلع وخل.ع

▪

وفمدديفعاماخا عخيد د يددب ع :Student Portfolioعامحددأعاماقخلعخيا من عخيرددأنددبعقنهثددبع
خيامثمقعخلماد د عيتح ددديفعتع عخيدد د يدددب ع Dossier of eventsعإلجعبىاعمجععقخت نجع
قتنمم عامل اعقنا د ا د لعخيد د يددبع علدددددموتعإلكامبدديفع امايدديف عخيد د يددبعل عل م عد ع
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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▪

سدددد عخيا أنتع:Rating Scaleعس ئهيفعولدددعدأعمهميفعذخلعاوا لعتعاهأعل علأنأع
اوايفعل ع ُبع ٍأعقخحأعإلا ددبعبسد مكعقإلع وتعإلعمنيفعامثتعإلىحماع ؛عحمثعختضددععمبع
ف تتع قلداعي هع وتعامقعخيسد مك عياأوالعإلجعلأتعفئ لعامقعإلسدامن لعنهثبعامحأعطتفم ع
خنعأخمعامقعم اع مت م عخلع وتعامقعخيس مك،عقإل عب عخيدتف ع ُنهثبعاوا لعإلاف قتيفعإلجع
قاماهد د ،عقناد عإلجعبىيد د عخيادهدمدمد عب عخيددى عقخحلكد عل عاماخئعد عبشدددددكدددبعاممثدتع
إلمضملميفعقإلجعامإلث اع :عس عخيا أنتعخيعأاُ،عس عخيا أنتعخي فمي.

▪

إل ددفمفيفعخيا د م عح ععخيا أنتع:Rubric Matrix/ Scoring Rubricعتاكمنعإلجع
ثىثديفعلند ،عقهي:عإلسدددددامهعخياخاعخلامسععقنكخق علدأاهد عخيإلثدبعإلجع،5-3عإلعد نريع
خياخاعقهيعخلعتفيفعقخلع وخلعخلتخاعسم سدددع عقت ممهع عقنا عوبدع عبنمختجعخياع ،عقلددداع
إلع نريعخياخاع عمبعإلسددامهعقهيعط عإلف ددبعيألاخاعخلامسععت ممه ع عمبعإلسددامهع
إلجعخلسامن ل.ع

▪

قع:Checklistعس ئهيفعإلجعخلع وخل،عامقعخلف هم ،عامقعختجت ه لعتُتلدددأعإلجع
س ئهيفعخيا ع
سردبعخيسددد داد ذعامقعخلاع عامثند اعتنفمديعإلعهديفعامقعإلعد وتعتع مهمديفعقنا عخيا مم عقفقعبمد وخلع
لدحعامقعبدأ...عنع عامقعت...عإلمخفقعامقعغريعإلمخفق...عإلن سدبعامقعغريعإلن سدب...ع ُإلت ٍ
عع
امقعغريع ُإلت ٍ
ع...إيخ .ععع

▪

لدددأقعختبار عوع:Validityعامنعن مسعختبار وعإل عاملأعي م سد د عإلجعامهأخف،عقنع زعإلجع
لددددأقعختبار وعختسددد قعخيقزخنعخينسددددرميفعيألهأخفعقخيمحأخلعإلععلأاعامسددددئ يفعختبار وع
طر عي ميفعخيهأخف.عع

▪

خيثر لع:Reliabilityعخحل دددددماعل عخينا ئجعنفسدددددع عإذخعإل عتكتوعختبار وعل عخيعمنيفع
نفسدع عق عذخلعخيمتقف،عبشعدددددعدتاعلأمعحأقثعتع عامقعتأونبعب عفكخلعختبار ونج،ع

▪

عامقعاممثتعل عت دأنتعإاد بديفع
إلمضدددددملمديفعختبارد وع:Objectivityعختفد قعإل ددد د
خيد يبعنفسد ،عامقعبهعنةعامبتعامنعتاسد عاماختعخيا من عب يرعأعلجعذختميفعخل د حعقخيد يبع
عت أنتعخيأوا ل.ع

قتعنةعامنعتاس عنا ئجعاماختعخيا من عب تتس قع عخينا ئجعب عافظعخلتم عخينسريعيألفتخا.

▪
▪

إلمخاإلدديفعخيا من ع Assessment Accommodationsع:عن دددددددأعب د عتكمما عإلع د مع
خيا من عخلسددددداهت عقختبارد وخلعب عنىئ عحد تلعخيدى عإلجعذقُ عخءلد سدديف عقخحلد تلع
خخل ليفعقب عا قعلأخييفعخيا من .
خيدى عذقُعخءل س عيفعقخحل تلعخخل لدد د عيف:عناضددددهجعهيخعخل ددددد حعخين اعإلجعذقُ:ع
خءل سيفعخحلتمميفع–عضددددع فعخيسددددهع–عضددددع فعخير ددعددددددد دددت-عإلضدددددتتعخيامخلددددبع–ع ع
إلد د سد د لعع لدددد دعدمبد د ل ععخيدادعد د  :عند درعخندادرد د سع قفدتاع حدتمددديف -عانسدددد د دمدكسددددددمد د ع–ع ع
خيد يبعخيلسدت،عذقُعخحل تلعخي ميف.

8
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

9
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

1ـ المبــ اد ئ العامـــ ة
-1 -1

الهدف من عملي ة التقويم

نعأعخيا من عإلكمن عه إل ع عخيعه ميفعخياع مهميف،عحمثعتُسدداخأمعطتقعقإلع معخيا من ع
ي م لعإلأهعل قعنمختجعخياع ُّ عخلسداعأفيفعي ربخإلجعقخل توخل،عم عامهن عتسد لأع عإل اتع
ت هم عطتقعقخسكختمجم لعخياع م عقخياع ُع عبن اعل عنا ئجعخياالينيفعخيتخاعيف.عقتعأعإلع مع
له مديفعخيا من عبهثد بديفعآيمد لعي ك عل عإلدأهعل مقعخيدى عيألهدأخفعخيايعتُدت عهل .ع
قختا اعإلعد معخيا من عإلجعم مديفعإىلعامبتهعطر د عيدرمعديفعخيربخإلجعخيايعت دأإلعد ؛عقيدييدكع
جيدبعامنع ُت ددددده عبدأسديفعقف د عيىحامد اد لعخخلد لدددددديفعيكدبعبتند إلجعل عامنعختضدددددععت دكع
خيعه م لعلر ا عقسم س لعقإاتخاخلعل إليفعتنمهع .ع
-2 -1

المباد ئ والسي اسات الح اكم ة لعملي ة التقويم بالج امع ة

هتأفعخجل إلعيفعإىلعتمفريعت من عا قعإلع نريعخجلماتعلجعطتنقعت أن عإط وعلهبع
ل معإلجعبىاعخلر ا عخ تميف:
 خيمضم عقخي أقعقخيعأخييف.ع لأنأعخلع معقتمزنععخياقخوعقلهبعخلسؤقيميف. عل مقعإلع نريعخجلماتعقختلا اعخيم انهي.قتعهبعخجل إلعيفعل عل مقعت كعخلر ا عإلجعبىاعخيسم س لعخ تميف:
امقت:عخ عيمضم عقخي أقعقخيعأخي عيف
-

إلنععتض و عخل يحعب عخي ئه عل عله ميفعخيا من عقب عخيدى .ع
تنفميعإلر ا عقسدم سد لعقإاتخاخلعقخضد يفعقلد اسيفعقل اييفعيعه ميفعخيا من ،عقإبى ع
املض اعهمئيفعخياأونسعقخيدى عهب .
إلمضملميفعله ميفعت من عخيدى عقشف فماع عقلأخياع .ع
ُإلىا سإلديفعلدأاعإلتخلعخيا من ،عقتمسمد عإاتخئعد ،عقتنم عاماقخهتد عطر د عيدرمعديفعخيربخإلجع
خيم انهميفعقخل توخلعخيأوخسميف.
حثعخيدى عل عإلتخسريفعخهللعقترنيعخي ددددأقعقخيإل نيفعخيع هميفعامثن اعاماخاعختبار وخل،ع
قإلأخاعخير مثعقخلش ونععقخياك مف ل.
قادماعآيدمد د لعقخضدددد د ددديفع يد دادعد د إلدددبع إلدعع تدمد د لعقشددددددكد د قهعخيدددى ع إلدجع نداد د ئدجع ع
له ميفعخيا من .
خيا قعإلجعمف اتعله ميفعخيا من عقسىإلاع .
متك عخيدى ع عمبعخيفئ لعإلجعإظع وعإلسامهعإنج زعنمختجعخياع .ع
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ث نم :علأنأعخلع مع عقتمزنععخياقخوعقلهبعخلسؤقيم عيفع
 ضددد د نعمفد اتعخيفتخاعخلشدددد د وم ع عت من عخيدى ،عقتمفريعخ يمد لعخلند سددد درديفعي ا قعإلجعذيك.
 قاماعإاتخاخلعقمم وس لع ُإل إليفعي ئه عل عله ميفعخيا من . لأنأعاماقخوعقإلسؤقيم لعقخض يفعي ئه عل عله ميفعخيا من ،عتا اعب يشف فميفعقلهبعخلسددؤقيميفع خلج يسعخلخا دديف،عقحأخلعخيا من عقختبار وخل،عجل نعخيا من ع
قختبارد وخل،ع جلد نعخلها ن  ،عخلُ ِّ م عخخلد واي،عاملضدددد د اعهمئعديفعخيادأونسعقإلجع ع
حكهع عقخيفنم .
ي
ل قعإلع نريعخجلماتعقختلا اعخيم انه ع
ث يث :ع ع
 قادددماعبددددددديفعيدد دددادد دددمندد عقإلدددمخاإلددديفعطدددتقع قاماقخلعخيدددادد دددمند د عيدددندددمختدددجعتدددعدد دد ع عخيربخإلجعقخل توخل.ع
 خساخأخمعخياالينيفعخيتخاعيفعمأاختعيا س عاماخاعخيدى عقزن اتعف ل ميفعخياع . خسددد دادمدفد د اعإلعد د نريعقخمتاد د لعلهد دمد د لعخياد دمن علاددد درد د لعهمدئددديفعت دمن عخيادعد م عقخياأونب،عقخهلمئ لعخلعنميفعخل ميفعقخيع لميف.
 -خيا

قعإلجعإلع نريعإنج زعخيدى .

 خساث وعنا ئجعله ميفعخيا من ع علس عقتدمنتعخيعه ميفعخياع مهميف.قيا مقعهديسعخلرد ا عقخيسددد دمد سدددد د لعخحلد مهديفعيعه مديفعخيا من عبد جلد إلعديف،عخوتك ع
خيأيمبعخحل يلعل عقضددددععسددددم سدد د لعل إليفعيعه ميفعخيا من ،عقلأنأعاماقخوعقإلسددددؤقيم لع
خي د ئه عل معد عقضددد د نعلدأمعقاماعامُعتضددددد و عي ه دددد د يحعبمنع ،علىقتعل علدأندأع
خءاتخاخلعخيايعجيبعختر لع عققضددععخيسددسعقخيدتقعخيىزإليفعي ا قعإلجعمف اتعله ميفع
خيا من عخلارعيفعقسىإلاع .عع
 -3 -1مج ال التطب ي ق

ععععععع ُعندرقعهديخعخيدأيمدبعل عمدبعإل توخلعبتخإلجعخيركد يمونملعف عاقنعخيايعمتنحعاواد لع
ل همديفعإلجعخجلد إلعديف.عقنامادبعل عخيك مد لعخيايعت دأمعت دكعخيربخإلجعختيا خمعهبديسعخلرد ا ع
قخيسددد دمد سددددد لعقخءاتخاخل،عقتُعاربعآيمد لعخيانفمديعخلعاهدأتعإلجعسردبعإلتم عاماتعخيا من ع
قختبار وخلعقخيايعيعتتاع عهيخعخيأيمبعهيعا اعتعناج امعإلنع عقجيبعختيا خمعهب .ع
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 -2األدوار والمسؤوليات
 -1 -2الط الب

 خلش وميفعبنش اعقإجي بميفع عمبعإلع معقامنشديفعله ميفعخيا من .ع إمد اعقتسدددد د دمد عمدددبع إلداددد درد د لعقإلدعد د معخيداد دمند عقفد د د عيد دجدددأقاعخيد إلدنديع عخل أاعإلسر ُع .
 خي م معبكبعإلع معخيا من عخلك اعهب عبأإل نيفعقإل أخسميف. ختيا خمعبهمخلمأعقامقس لعختبار وخل. ختيا خمعب ينمهيفعقخيكتمر لعخلاع يفعب تبار وخلعقلأمعخيالدددعدشعامقعخيشدددعدتق عفم عامقعخلس لأتع عخوتك ب .
 ختيا خمعب ءوشد اخلعقخياع م لعخيايعنماعع عخلسدؤقاعامقعخلتخسبع عس ليفعختبار وخلعامقعخلع إلبعقلأمعخءبىاعب ينم معامثن اعاماخاعختبار وخل.
 خي مد معبددلبددأخاعخيتامُعحماعإلعد مع قامنشدددددددديفعخيا من عخلارعدديفعإلجعبىاعختسدددددارد ند لع عخلعأتعيييك.
 -2 -2عضو هيئ ة التدري س

 ت هم عقتدرمقعإلع معقامنشديفعخيا من عخيايعل قعنمختجعخياع عخلساعأفيف.ع قضععإلع نريعقخض يفعيكبعإلعهيفعامقعنش اع ُنك اعهب عخيدى . إبى عخيدى عبهع معقامنشديفعقإلع نريعخيا مم . -إلنحعخيأوا ل،عقخياأمأعإلجعاسيفعله ميفعخيا

مح.

 ختحاف ظعباف لدمبعاماخاعخيدى ع عمبعإلع معقامنشدديفعخيا من ع عسدجىلعب لد عهب عطر عيآليم لعخلعهماعهب ع عخي س عقخيك ميف.
 ت قنأعخيدى عباالينيفعوخاعيفعبن اعل عله ميفعخيا من . خلشد د وميفع عإلتخاعيفعنا ئجعخيا من عسدددنمن ،عقخسددداث وعنا ئجع ع عتدمنتعخيعه ميفعخياع مهميفعقلسمنع .
 إاوخالعاوا لعخيدى عخيف دد د ميفعقخينع ئميفع عنم معسددددجىلعخيدى عب عتعناج قزعثىثيفعامن معإلجعت ونخعآبتعخبار و.
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 تعدددأندددبعاواددديفعخيددد يدددب عإإلدد عبسدددددردددبعبددددأعإابد د ا عامقعإلد د اتعت ددد د محعامقعبعدددأع عختبار وعخيرأنب.
 حرصعوس ئددددعدبعخيربنددددعدأعخءيكاددددعدتق)عخلاع يفعبهمخف يفعقمددددعد ييفعخيك مددددعديفعي شددددعدؤقنعخيم انهميفعل عامليخوعخيالم علجعختبار وخلع عنم معسجىلعخيدى .
 -3 -2لجن ة سير االختب ارات

ن ممعلهمدأعخيك مديفعامقعإلجعنفمضددددد عباشدددددكمدبعجلنديفعسدددددريعختبارد وخلع بد يك مديفعطر د ع
لع نريعوأاتعقإلافقعل مع عإلجعسربعم سعخيك ميفعقنكمنعهل عوئمدددعدسعقاملضدددعد اع ُعنشدددعدتفع
ل عامل هل عقممبعخيك ميف،عل عامنعنكمنعإلجعضهجعإلع إلع :
 جتعم عإلكابعجلنيفعسدددددريعختبار وخلعب يك ميفعحلفظعامظتفعخيسدددددئ يفعبشدددددكبعآإلج،عقخءطخفعل عسدددددريعختبارد وخلعقخي مد معباسددد د م عقتسددد د عامقوخقعخيسدددددئ ديفعقاف تتع
خءا بيف،عقمبعإل عناع قعبلاتخاخلعختبار وخل.ع
 خياددأمددأعإلجعجتعم عس د ل د لعختبار د وخل،عإلجعحمددث:عخياعمندديف،عقخءن د وت،ع قاماع تعخياكمما،عخياأمأعإلجعقاماعس د ليفعاخببعس ليفعختبار وعامقعامُعقسددم يفعامبتهعءلىنع
خيمس ،عسددد دعديفعخي د ل ل،علأاعخيشددد دعدبع عمبعإل تو،علأاعخيدى ع عمبعشدددددعرديف،ع
قب معخي ل لعإلجعامُعإل اتعل هميف.
 تمزنععخي ل لعقخلتخسر عقإلرش عخي ج نع عاأقاعختبار وخلعخينع ئميف. إلدأخاعخيكتمرد لعخخلد لدددددديفعبد تبارد وخلعخيف ددد د مديفعقخينعد ئمديفعي دى عذقُعخءلد سعد عيفعقخحل تلعخخل ليف.
 إلأخاعسددجىلعب لدديفعياسد عامقوخقعخيسددئ يفعإلجعمبعسس د ،عإلجعحمثعت ونخعتس د عختبار و،عقخسدد د عإلأولعخل تو،عقخسدد د عخل تو،علأاعخيدى ،عت ونخعخنع اعختبار و،ع
لأاعامقوخقعخيسئ يفع عخلمتقف.
 ح دددعدتعخيددددعدى عخل تقإلدددعد عإلجعابدددعدماعختباردددعد وخلع عمشدددعدمف،عقإلنععدددعد عإلجع عابدماعختبارد و.ع
 تسددد د عامقوخقعخيسدددددئ ددديفعقسمخئ عامسددد د اعخيدى عإلجعإلدددأولعخل تو،عقتسددد د مهعدد ع علتخسريعخي ج ن.ع
 تمفريعامقوخقعخءا بيفعب سددبعنم عختبار وع ت د محعآيل،عافكعخءا بيف،عخءا بيفعل عخيموسيفعنفسع .
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 تسددد عاف تتعخءا بيفعقمشددددمفعخيامسمع لعإلجعإلرشددد عجل نعختبار و،عقتسددد مهع علأولعخل تو.ع
 إلاد بعديفعحضدددددموعإلتخسريعقإلرشددد د ع جلد نعختبارد وخل،عقتمفريعخيردأندبع عخحلد تلعخيد وئيفع إلأخاعاأقاعبأنبعي هتخسر .
 خيانسمقعحل تلعخيا خإلجع عح اعقاماعخبار وعإل تونجعبنفسعخيمس عي د يب. وفدددععخحلد د تلعخيدددددددىبدددمددديفع حد د تل عخيدددالدددشعقخحلد د تلعخلدددتضددددد ددمددديف...عإيدددخ عإىلع عخي ج نعخلخا يف.
 إلأخاعت تنتعنمإليعيسريعختبار وخلعخينع ئميف،عقوفعع عإىلعقممبعخيك ميف. نهكجعي ج نعسريعختبار وخلعختحاف ظعب موتعإلك فئيفعيىبار وع عإلمتقفعإلال قعلسددر عياسعدددددددعدت عختبار وعامقعف أخن عامقعامُعخم طتعامبتهعواه يفعل عامنعتتاعإىلع
امسا ذعخل توعامقعخلنسقعبيخلعخلمتقفعخلال قع عح اعلأمعخساخأخإلع .
 خيانسددددمقعإلععقحأتعاماتعخيا من عقختبار وخلع عخيك ميفع علضددددريعقتنفميعبديفعخيدمخو عامثن اعختبار وخلعقخيانسمقعإلععخجلع لعخلعنميفعاخببعخجل إلعيفعبخ ملع .ع
 ُنهكجعي ك مد لعذخلعخيربخإلجعخيمد انهمديف عخلاعدأاتعتشدددددكمدبعجلد نعإل دددددالتتعيسدددددريعختبار وخلعتعهبعل عإطخفعجلنيفعسدريعختبار وخلعب يك ميفعققممبعخيك ميف،عقنا ع
ختحافد ظعبدأقوخقعخيسدددددئ ديفعقافد تتعخءاد بديفعبخ خئنعد عقإلكد ترعد عخلعدأتعيدييدك،عقنكمنع
هل عنفسعإلع معجلنيفعسريعختبار وخلعخيتئمسميفعب يك ميف.
ع
 -4 -2لجن ة جودة التقويم واالخت ب ارات

ن ممعم سعخي سددد د عباشدددددكمددبعجلندديفعاماتعخيا من عقختباردد وخلعيكددبعبتندد إلجع
امم انهيعن أإل ع امقعيكبعإلسدد وعبع اتعخيسدددنيفعخيا ضدددرينيف عطر ُ علع نريعوأاتعقإلافقع
ل مع عنضعع عخلج س،عقنكمنعهل عوئمسعل عامنعنكمنعإلجعضهجعإلع إلع :
 إلاد بعديفعتدرمقعسددد دمد سددددد لعخيا من عقختبارد وخلع بد جلد إلععديفع عمجمععخيربخإلجعخيايعن أإلع عخي س عخلخار.ع
 تنمم عي د اخلعهتمئديفعققوععلهدبعي دى عياعتنفع عبدتقعقاماقخلعقنم عخيا من عخلارعيفع عمبعبتن إلجعامم انهي.
 إلدددأخاعايمدددبعخيددد يدددبعي ا من عبدد ياعدد قنعإلععإلتم عاماتعخيا من عقختباردد وخلعب جل إلعيف.
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 خءطخف عخيعد م عل عتنفمديعبند اعبنمكعخيسدددددئ ديفعي ه توخلعإلجعسردبعاملضدددد د اعهمئديفعخياأونسعب يربخإلجعخيم انهميف.
 خيادأمدأعإلجعامنعبدديفعخيا من عيكدبعإل توخلعخيربند إلجعسدأعمتد عإلتخاعاعد عإلجعسردبعخلتخاع عخينمتخاعبد يربند إلجعخيمد انهي،ع قامنعإلعد مع قامنشدددددددديفعت من عخيدى عت ع
ت دددددهمهعد عقإاخوهتد عقإلتخاعاعد عقت ممهعد عبشددد دكدبعناسدددددقعقنامخامعإلععنمختجعخياع ع
قإلع نريعختلا اعخيم انهي.
 خياأمأعإلجعسم معاملضدد د اعهمئيفعخياأونسعب تسدددداع نيفعب ل ددددفمف لعامقعبأُعقسدد د ئبعامبته،عإلثددب:عإل دددددفمف د لعخيا ددد د مح خيا ددأنتعلنددأعت ددد د محعقخار د لعخيدى ع
قإلشدددددد ونعع ،عيضددد د نعتالدمدديفعمددبعنمختجعخياع عخلخدجع هل د عب دددددموتعل د ايدديفع
قإلمضملميف.
 خيادأمدأعإلجعخيا خمعمجمعع إلدأويسعخل توعخيمخحدأعبد سددددداخدأخمعطتقع قاماقخلعخيا من عقتمزنععخيأوا لعخلافقعل مع ع عتملددددماعخل تو؛عهبأفعتك فؤعل مقعنمختجعخياع ع
قلأخييفعخيا من عب عخيشعب.
 إلأخاعخيا ونتعخيفنميفعلجعختبار وخلعقإلع معخيا من عخيبتهعب يربن إلجعخيم انهيعقتمضددمحعن اعخي متعقخيضددعاعقخل وس د لعخلاهم تعقخيتفععهب عإىلعم سعخي س د ع
خلخارعتلا اهد عقإوسدددد د اعنسددد دخديفعإلنعد عإىلعقحعدأتعاماتعخيا من عقختبارد وخلع
ب يك ميف.
 سمد لع فد ل مديفعخينم عخلارعديفع عت من عخيدى عقختبارد وخلعقخيتفععهبد عإىلعقحدأتعاماتعخيا من عقختبار وخلعب يك ميف.
 خياأمأعإلجعسىإليفعله ميفعخيا من ،عقإلع نريعإنج زعخيدى . تسددد د م علمند لعإلجعامل اعخيدى عقف د عي دتن دديفعخل ددأاتعإلجعسرددبعإلتم عاماتعخيا من عقختباردد وخل،عقخيدديُعبددأقوسعن ممعبددلوسددددد د هلدد عإىل عخل مه عخخلدد وام ؛ع ع
هبأفعسم لعاماتعله ميفعت من عخيدى عب يربخإلجعخيم انهميف.
-5 -2
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ن ممعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد عبلنشد اعقحأتعاماتعخيا من عقختبار وخلعب يك ميفع
ُنشدددعدتفعل مع عقممدددعدبعخيك مدددعديف،عقنكمنعهل عاملض اعقإلأنتعامقعإلنسق،عنا عخبام وه عطر ع
لع نريعوأاتعقإلافقعل مع عنضعع عخلج س،عقنكمنعإلجعإلع إلع :
 خيدادعد د قنع إلدعع إلدتمد ع ادماتعخيداد دمند عقختبدادرد د وخلع خيداد د بدعع يدممد د يددديفعخجلد د إلدعددديفع عي شؤقنعخيم انهميف.ع
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 خءطخفعل علهددبعجلندديفعاماتعخيا من عقختبار د وخلعبكددبعبتن د إلجعامم د انهيع عخيك ميف.
 ض نعاماتعله ميفعت من عخيدى عقختبار وخلعب يك ميف. إلا بعيفعتنفميعسم س لعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيفع عمجمععبتخإلجعخيك ميف. خءطخفعخيع معل عبن اعبنمكعخيسئ يفعي ه توخلعب يك ميف. خيانسمقعإلععإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعقاع لعخياأونبعخلخا يفعب جل إلعيفعيدددددددداأونبعاملضد اعهمئيفعخياأونسعل عممفميفعإلأخاعقتدرمقعإلع معقامنشددديفعت من ع
خيدى .
 إلدأخاعخيا د ونتعخيفنمدديفعلج عختبارد وخلعقإلعد معخيا من عخيبتهعبد يك مدديفعقتمضدددددمحعن د اعخي متعقخيضدددددعاعقخل وسددددد لعخلاهم تعقخيتفععهبد عإىلعإلتم عاماتعخيا من ع
قختبارد وخلع بد جلد إلعديفعبعدأعلتضددد دعد عل عم سعخيك مديفعخلخارعإلجعسردبعقممدبع
خيك ميف.
 خلدددعد د مع قخيدددادددكد د دددمدددفد د لع خيبدددته،ع خيددداددديع ادددأاهد د ع إلدددتمد د ع ادددماتع خيددداد د دددمند د ع عقختبار وخلعب جل إلعيف.
 -6 -2رئي س القسم

 خخت ذعخيكتمر لعخيىزإليفعياأونبعاملض اعهمئيفعخياأونسعل عممفميفعت من عخيدى ععخجل نر :عخينمتُعقخيعهو.ع
 خياأمأعإلجعامنعبديفعخيا من عيكبعإل توعتٌسددع ع عل مقعنمختجعتع عخيربن إلج،عإلجعبىاعإلأخاعسمخئ عخلتخاع عقإلن سشيفعت ونته .ع
 إلأخاعسمخئ عاملضدددد اعهمئيفعخياأونسعخلك ف عبهتخاعيفعامسدددددئ يفعقاأخقاعإلمخلدددددف لعختبار وخلعقإل دددددفمف لعخيا ددد د مح خيا أنت،عققوسيفعخيسدددددئ يف؛عطر عي ضدددددمخبجع
قخلع نريعخيمخواتعبا كعخيمثم يفعقلتضع عل عم سعخي س عخلخار.
 خيادأمدأعإلجعامنعامسدددددئ ديفعقادأخقاعإلمخلددد دفد لعختبارد وخلعسدأعت عإلتخاعاعد عقخيامسمععب تلا اعامقعتفمنضعإلجعننمب عي م معبييك.ع
 إلأخاعسمخئ عخلها ن عخخل وام عيىباردددعد وخلعخيعه مدددعديفعقخيرسندددعدتنيفعقخيشفمندددعديفعب يك ميفعإذعخسددداخأإل عنم معخلها جعخخل واي؛عطر عي ضدددمخبجعقخلع نريعخلُ َّ تتعإلجع
ِس سربعم سعخيك ميفعخلخار،عقإستخوعخي مخئ ع عم سعخي س عخلخار.
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 خياددأمددأعإلجعامنعمجمععخيدى عسددأ ع ُامب المخ عبدتقع قاماقخلعقنم عخيا من عخلارعدديفعإلجعبىاعخي اخلعخياعتنفميفعامقعإلجعبىاعايمبعخيا من عي د يب.
 ت يعط ر لعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل لدديفعب ي س د عفم علرعتتتمر لعخبار وخهت عقخيتفععهب عإىلعقممبعخيك ميفعيبيعخلمخف يف.
 ت أن عخياالينيفعخيتخاعيفعيعضدددددمعهمئيفعخياأونسعحماعاماخئ ع عبن اعختبار وعبن اععل عت ونتعل مبعنا ئجعختبار وخل.
 خخت د ذعخي تخوخلعخلاع دديفعبنا د ئجعت من عخيدى عقتارععآث د وه د عل عإلسدددددامهعت ددأمعخيدى عخيم انهي.
 إنشد د اعتك مف لعخل توخلع عنم معسدددجىلعخيدى عقوفععتمزنععخيأوا لعخلعاهأع عتملماعخل توخلعخيا بعيفعي س .
 إلا بعيفعإاوخالعاملض اعهمئيفعخياأونسعي اك مف لع عنم معسجىلعخيدى . خلا اعخيددأوا د لعخينع د ئمدديفعي ه توخلعقط ر د لعتالمريعخيددأوادديف ع عنم د مع سدددددجىلعخيدى عبعأعإاوخالعقحفظعخيأوا ل.
 إلدداد د بددعددديفعاملد اعجلد د نع اددماتعخيدداد ددمند عختبدداددرد د وخلع بددكدددبعبددتند د إلددج عاممد د انددهديعع عن أإل عخي س .
 إلا بعيفعله ميفعخيا من عخلساهتعيكبعخل توخلعبىاعخيف بعخيأوخيس. وفععخيا ونتعخخل لددديفعبهع معقامنشدددديفعخيا من عب يربخإلجعخيم انهميفعخيايعن أإلع عخي سد د عإىلعقممبعخيك ميفعي شدددؤقنعخيم انهميفعإلاضدددهنيفعخي دددعمب لعخيايعقخاع ع
خي سددد عامثن اعتنفميه ،عإلععت أن عخياملددددم لعخيىزإليفعبشددددأنعلسددد عاماتعله ميفع
خيا من عقختبار وخل.
 -7 -2وكيل الكلي ة للشؤون األك اديمية

 خءطخفعل عقحأتعاماتعخيا من عقختبار وخلعب يك ميف.ع خءطخفعل عسدددددريعختبارد وخلعبد يك مديفعقتشدددددكمدبعجلد هند عبد يانسدددددمقعإلععخيسسددد د معخيم انهميفعقل اتعخي رماعقخياسجمب.
 خيانسمقعب عجلنيفعسريعختبار وخلعقخيسس معخيم انهميف. خياأمأعإلجعتنفميعسم س لعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيفع عمجمععبتخإلجعخيك ميف. نرشعخياملميفعخيىزإليفعي د ريفعب يسم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخل.17
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 نرشعإلمخلمأعختبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميفعي دى . خءطخفعل عإلأخاعسمخئ عخلتخسر عقإلرشدد عخي ج نعخلك ف عبأل اعخلتخسريف،عقذيكعب ياع قنعإلععخيسس معخيم انهميف.ع
 خءطخفعلد د ع إلدددأخاع سدددمخئد د عخيدددددددى عخلد د دددتقإلد د عإلدعدج عابدددماع ختبدددادددرد د وخل،ع عقتمسمععخيدى عب يع عامقعإشدع وه علجعطتنقعخيربنأعخءيككق)عخيتسعدهيعي ج إلعيفع
سربعفكتعختبار وخلعبأسرم ،عقإبى عإلأويسعخل توخلعقوئمسعجلنيفعسريعختبار وخلع
بأس ئع عقذيكع عخيسرم عخيبريعإلجعخيف بعخيأوخيس.
 تسددد د عط رد لعخيكتمرد لعخخلد لددددديفعيىبارد وخلعخيف ددد د مديفعقخينعد ئمديفعي دى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليفعإلجعوئمسعخي س عخلخارعقإلتخاعاع عقخلا اه .
 سرماعامقعوفضعامليخوعخيدى عخلاالمر علجعختبار وخلعخيف دد د ميفعطر عي سددددم سدد د لعقخءاتخاخلعخيمخواتع عهيخعخيأيمب.
 خياعد قنعإلععواسدددددد اعخيسسدددددد مع عإلددأخاعسمخئ عخلها ن عخخلعد وام عيىبار د وخلعخيعه ميفعقخيرسنتنيفعقخيشفمنيفعب يك ميفعإذخعخساخأإل عنم معخلها جعخخل واي؛عطر ع
ِ
نريعخلمضمليفعإلجعس سربعم سعخيك ميفعخلخار.
ي ضمخبجعقخلع
 نشددددعدتعخلمخلمددددعدأعخينع ئمددددعديفعءلددددعدىنعنا ئددددعدجعخيدددددعدى عب يانسمددددعدقعقخياعددددعد قنعإلعع عل اتعخي رماعقخياسجمب.
 خءطخفعل عإلددأخاعخيا د ونتعخيفنمدديفعلجعختبار د وخلع قامنشدددددددديفعخيا من عخيبتهعب يك ميفعقإل عنعكضع عإلجعلعمب ل،عقلتضع عل عم سعخيك ميف.
 خينمتع عتم لعخيدى عبشددددددأنعإلد اتعت ددد د محعافد تتعإاد بد هت عقلتضددد دعد عل عم سعخيك مديفعامقعإلجعنفمضددددد عي رماعخيد دبعامقعوفضددددد ،عقإوسددددد اعخي تخوعخينعد ئيعع
ي د يب.
 خلا اعخينا ئجعخينع ئميفعي دى . تتحمبعخينا ئجعخينع ئميفعيد ريفعخيك ميفع عنم معسجىلعخيدى . خلا اعط ر لعتالمريعخيأوا لعإلجعنم معسجىلعخيدى .ع
ع
ع

18
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

 -8 -2العميد

 إلن سشدددديفعت ونتعتدرمقعسددددم سددد لعخيا من عقختبار وخلع عمجمععبتخإلجعخيك ميفعإلععخجلعد لعذخلعخيعىسديف،عقخختد ذعخيىزمعبشددددددأهنعد عب عنضدددددهجعتنفمديهد عقف د عي جدأخقاع
خي إلنميفعخل أاتعإلجعسربعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيف.
 إلن سشدديفعخيا ونتعخيفنميفعلجعختبار وخلعقإلع معخيا من عخيبتهعب يك ميفعإلععخجلع لعذخلعخيعىسيف،عقخخت ذعخيىزمعبشأهن عب عنضهجعاماتعله ميفعت من عخيدى عب يك ميف.
 خلا اعخيناد ئجعخينعد ئمديفعي دى عامقعتفمنضعقممدبعخيك مديفع بدييدك،عقإلجعث عخطى عم سعخيك ميفعل عت كعخينا ئج.
 إلا بعيفعإاب اعخيأوا لع عنم معسددددجىلعخيدى عسربعإغىقعخينم معحسددددبعخلملأعخل أاعإلجعسربعل اتعخي رماعقخياسجمب.
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 -3تضارب المصالح
تؤمأعهيعخيسدددم سد د لعل علأمعقاماعتضد د و عي ه د د يحعب عخي ئه عل عله ميفع
خيا من عب جل إلعيف،عقإلنع :ع
-1-3عتعن ممعبأل اعختبار وخلعامقعخلتخسريفعامقعقضدددععختبار وعامقعإلتخاعا عامقعت د د م ع ع
امقعإل اتعخيا ددد محعإلجعم نعي عستناعحاةعخيأوايفعخيتخبعيفعب لجهمليفعنفسددددع عامقع
خيشعريفعخيايعن ممعب لتخسريفعل مع ع إل قع. 1ع
 -2-3عنندرقعخيرندأعخيسدددد د بقعل عخلها جعخيدأخبوعامقعخخلد وايعيىبارد وخلعخيشدددددفمنديفع
قخيعه ميفعقخيرسنتنيفعب يك م لعخيايعتعهبعبنم معخلها جعخيأخبوعامقعخخل واي.ع
-3-3عنف ددددحعخيعضددددمعسربعبأخنيفعختبار وخلعلجعقاماعستناعي ع عخيشددددعريفعخيايعنضددددعع
عامقع ُنعمأعت م عامقع ُنتخساعل مع .عع
خبار وه عامقع ُن
-4-3عتعن ممعإل ددد د حعختبارد وع بد تشدددددكخكع عجلنديفعإلد اتعخيا ددد د محعنامجديفعتم ع ع
امحأعخيدى .ع
-5-3عتع ُنسددهحعلأولعخل توعامقعقخضددععختبار وعب يأبماعإىلعس ليفعختبار وعيييكعخل توع
ي هتخسريفعامقعخءا بيفعلجعتس اتلعخيدى .
-6-3عتع ُنسدددهحعلتخساعختبار وعبأُعح اعإلجعخيحمخاعخءا بيفعل عتسد د اتلعخيدى عإتع
فم عناع قعبشدكبعختبار وعقيمسعإلضدهمنيفعقذيكعبهتخاعيفعخلتخساعلسدؤقيلعخيسدريع
لجعسؤخاعخيد يا.
-7-3ع ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجع
خيم انهيع سإلجعم ن عي عإل دددد يفعإلعنميفعامقعشدددددخ دددددميفعبأحأعاملضدددد اعامقعطى ع
عمه م م عب واي.ع
خيربن إلجعخلتشحعي
ّ
-8-3ع ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجع
خيم انهيع سإلجعم نعي عامُعنشد ط لعب ثميفعإلععامحأعخيلضد اعخلشد وم ع عإاخوتع
امقعتأونسعامقعت مم عخيربن إلجعبىاعخخلهسعسدددنمخلعخيسدعد ب يفعل عتتشدد عيا مم ع
اماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلج.
-9-3ع ُنسدارعأعإلجعخبام وخلعخلُ م مه عخخل وام عجلماتعله ميفعت من عخيدى عب يربن إلجع
عمه م م عب وايع
خيم انهيع سإلجعم نعلضدمخعسد ب عب يك ميفعامقعخيربن إلجعخلتشدحعي
ُ
إتعإذخعإلتعل م د ع سع سدددددنمخلعإلجعتتم د عي ك مدديف عامقعخيربن د إلج،ع قامنعنكمنعمددبع
خيدددددددى عخيددديندددجعسد د معبدددادددأونسددددد ددعد د عسدددأعاممدددهد د دددمخعإلددداددددد د دددرد د لعختدددتادددعد د ع ع
إلجعخيربن إلج.ع
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▪
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تلايخوعلجعختبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميف.
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعباس م عخيدى علع معخيا من ع خياك مف لعقخلش ونععقخيمخار ل .
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبف أخنعتك مف لعقامقوخقعإا ب لعخيدى .ع
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبا قنأعخيدى عب ياالينيفعخيتخاعيف.
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تساىاع ختنا ا عخيع هيعقخين خهيفعخيع هميفع عامل اعخيدى .ع
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبهع معخيا من عقخبار وخلعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليف.
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب يدى عخلمشك عل عخياعثتع
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب بار وخلعخياخاعقخيا إلم عقختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفعقخير مثعقخلش ونع.ع
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تعبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميف.ع
▪ خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تبار وخلعخءيككقنميف.ع
قعإلجعسىإليفعقمف
لعقإاتخاخلعخيا
▪
عخيدى .عالب واالختبـ ـ ارات
ميفعت منالطـ ـ
اتعلهـ م
تقويـ
وإجـ ـ راءات
سياسمسس ات
خيسم س لعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى عقختبار وخل.ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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ع
ع

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

خيسم س لعخيع إليفعيعه ميفعت من عخيدى عقختبار وخل ع ............................................................ع23ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تلايخوعلجعختبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميفع ......................................ع29
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعباس م عخيدى علع معخيا من ع خياك مف لعقخلش ونععقخيمخار ل ع ....................ع31
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبف أخنعتك مف لعقامقوخقعإا ب لعخيدى ع ..........................................ع32ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبا قنأعخيدى عب ياالينيفعخيتخاعيفع ................................................ع33
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تساىاع ختنا ا عخيع هيعقخين خهيفعخيع هميفع عامل اعخيدى ع .................ع35ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعبهمخئهيفعخيا من عي دى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليفع ........................عع36
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب يدى عخلمشك عل عخياعثت ع...................ع ...............................ع38ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب بار وخلعخياخاعقخيا إلم عقختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفعقخير مثعقخلش ونعع39....ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تعبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميف ع ..................................................ع41ع
خيسم س لعقخءاتخاخلعخخل ليفعب تبار وخلعخءيككقنميفعع .........................................................ع62ع
سم س لعقإاتخاخلعخيا قعإلجعسىإليفعقمف اتعله ميفعت من عخيدى عع ...........................................ع65
ع
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 -4السياسات العامة لعملية ال تقويم واالخت بارات
-1-4عجيدبعامنعا ددددددبعاملضددددد اعهمئديفعخيادأونسعخي د ئه عل عله مديفعتدأونسعقت من ع
خيدى عل عتدأون ٍدبعإلند سدددددبعحماعله مديفعخيا من عسردبعامنعننختطمخع عممد وسددددديفع
امنشدا عقإلع إل .ع
 -2-4عجيدددبعامنعتمثقعبدددديفعخيا من ع عتملدددددماعخل توعامقعإلجعبىاعنهمذال عخمدجع
خيا من عل عإلسامهعخل توع نهمذالع. 1ع
 -3-4عجيدددب عامنعتتخاععبدجعخيا من عخخلدد لددددد دديفعبد د يربند د إلجعقخل توخل،عب مدددثعنا ع ع
خياأمأعإلج:
-1-3-4عإلمخاإليفعطتقعخيا مم ع إلععنمختجعخياع عخلساعأفيفعي ه توعقخسكختمجم لعخياأونس.ع
-2-3-4عإلمخاإليفعنمختجعخياع عينشديفعخخلربتعخلمأخنميفعإلععطتقعخيا مم .ع
 -3-3-4عتددند د سددددددددبعخيد إلددجعخلددخ ددددددرعيددعددهد ددمددديفعخيدداد ددمند عإلددععإلسدددددداددمهعخلد ددتوعقلدددأاع ع
س ل ت عخلعاهأت.ع
-4-3-4عقاماعإلع نريعقخضد يفعقإلمضدملميفعي ا د محعإلثب:عسمخئ عخيا
إل فمف لعخيا مح خيا أنت.ع

ق،عسدىيعخيا أنت،ع

-5-3-4عضد نعاماتعت دهم عختبار وخلع عضدماعامسدسعلدم غيفعخيسدئ يفعقاأقاعخلمخلدف لع
قإلمخلف لعقوسيفعخيسئ يفعن ذال:ع 2ام، -ع . 4عع

 -4-4عن ا مع إلدددأوسدددددمعخل توخلعبانفمدددي عطتق عخيا مم عخيمخواتع عتملدددددماعخيربند د إلجع
قخل توخل،عقتتفقعخياييفعقخيشدددددمخهأعل عتدرمقعت دكعخيدتقعبه فد لعخل توخل،عقتع
جيمزعإلددد ا عخيدى عإلعدد معامقعتك مفدد لعغريعإلدددأواددديفع عبدددديفعخيا من عخلع نددديفع
ب ساثن اعإلع معخيا من عخياكمنني.ع
 -5-4عقضددددددععإادتخاخلعتدددألد عخسدددددادخدددأخمع اماقخلعقطدتقعخيداد دمند ع مدمسدددددمد ددديف عيد دادعد د ع
 Assessment for Learningع خيا من عخياكمننيعامقعخيرن د ئي ،عقيمسعف جعيا ددأنددأع
إلسدددامهعخيد يبع عل مقعنمختجعخياع عخلسددداعأفيف،عإلثب:ع وفميفعاماخاعخيد يب،ع
خسدددداخأخمعإل ددددفمف لعخيا دد د مح عخيا أنتعيألسددددئ يفعخل يميفعخير مثعقخلشدد د ونعع
قخياك مف ل عقإلىهن عإلسر عي دى .ع
 -6-4عنداد ع تدعدتنداعخيدددى عقإلدىإلدعد ع إلسدددددرد د د ع بدددتقع قاماقخلعخيداد دمند ع يدكدددبع إلد دتو،ع ع
قممفميفعإلنحعخيأوا لعقخيا ددد د محع عخيل اعخيف ددد د ميفعقختبار وخلعخينع ئميف،ع
قذيدكعإلجعبىا علتععبدديفعخل توع عامقاعي د اعلدأولعخل توعإلععخيدى ،عقايمدبع
ت من عخيد يب.ع
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-7-4عجيبعامنعتكمنعخي اليفعخلسددداخأإليفع عله ميفعخيا من عهيعذخلعخي اليفعخيايع ُخسددداخأإل ع
عخياأونس.
-8-4عجيبعامنعاامُعمبعإل توعل عت من عإلساهتعب ءض فيفعإىلعختبار وخلعخينع ئميف.
-9-4عجيبعامنعن ممعإلأوسددمعخل توخلعب سدداخأخمعطتقعخيا من عخحلأنثيف،عإلثب:ع خيا من ع
خءيككق)-عخيا من عخيديخ عإلجعسردبعخيدى عقت من عخيستخن.....عإيخ ،عممد عا قع
خياع عخيفع اعقخينشدج؛عقنسد لأعل عل مقعنمختجعخياع عخلسداعأفيف،عإلععخياأممأع
ل عإل عنأ :ع
 -1-9-4عت ددأن عطتقعخيا من عخحلددأنثدديفعي دى ع -عإىلع اد نددبعخيدتقعخيا مددأندديف-عبدتن ديفع
إلاأوايف؛عقذيكعياعمئاع عقإلأخاه عيا كعخيدتقعغريعخيا مأنيف.
-2-9-4ع جيبعخياأمأعامنعت كعخيدتقعتمخئ عنمختجعخياع عخلساعأفيفعقطتقعخياأونسعخلارعيف.
-3-9-4عجيبعإلمخف يفعخيسسددد معخيم انهميفعل عطتقعخيا من عخل أإليفعي دى عي اأمأعإلجع
ختس سع عإلععامنمهيفعقيمخئحعخجل إلعيفعقطرمعيفعخيربن إلجعخيم انهي.

 -10-4عجيدددبعخسددددددادخدددأخمع خيدعدددأندددأعإلدج عطدتق عخيداد دمند ع ادددأقا ع 1ع خندمدتعامنضددددددعد :عع ع
ايمددبعخسدددددكختمجمد لع قاماقخلعخيا من عخيرددأنددبعخي دددد د اوعلجعإلتم عامات عخيا من ع
قختبارد وخل ،عب عناند سددددددبعإلععطرمعمديفعخيربخإلجعخيمد انهمديفعقنامخامعإلع عنمختجع
خياع ،عقخيايعنهكجعامنعتشهبعخ :

▪

ختبار وخل،عقتشددددهب:ع ختبار وخلعخيا تنتنيف؛عختبار وخلعخيعه ميف؛عختبار وخلع
خيشفمنيف .

▪

خياك مف ل،عقتشدهب:ع ما بيفعخيا ونتعقخخلدج،عحبعخيا ونج،عحبعخلشدكىل،ع
خيمخار د لعخي عد ئهدديفعل عخير مث،عخيمخار د لعخيعه مدديف،عقخيعتقععخيا ددأنهمدديف،ع
قت مم عطتقعخيعتع .

▪
▪

خيا من عخي ئ عل عخلىحميف،عقتسجمبعخل وسيفعخيعه ميف،عقت من عخياخا.
خير مثعقخلش ونععقخياأونبعخلمأخ).

24
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

اأقاع ع: 1عنهمذالعخسكش اُعيا من عم تلعخياع عع
طتقعخيا من عخل كح عيفع

م تلع
خياع عع
خلعتف عيفع

ختبار وخلعخيا

لع
خلع وخ ع

ل-ع
ختبارد د وخلعخيا م ميفع–عخيمخارد د لع–عخير د دمثع–عخلن سشد د ل-عحبعخلشكد دى ع
خينشددد ددديفعخيفتانديف-عخينشددد ددديفعخجل لمديف-عختبارد وخلعخيعه مديفع-عختبارد وخلع
خيرسنتنيفع-عخبار وخلعخياخاع-عخل بىل.ع

خي م عع

م ميفع خيا تنتنيفعقخيشفمنيف .ع

خيعدددددتقع-عخلعددد د وع-عخيا دددددمن عخيددددديخ -عت دددددمن عخيسدددددتخن-عوفمددددديفعاماخاع
خيد يددددددددبع-عخيا دددددد د ونتعخيفتاندددددددديفعقخجل لمدددددددديف-عخلشدددددد د ونععقخير ددددددددمثع–ع
خياك مفدد د لعقخيمخاردد د ل-عخيددددا ونج-عخل مدد د تع–ت ددددمن ععخياخا-عختباردد د وخلع
خيعه ميف-عخل بىلع

ع

-4ع-11عجيبعامنعلامُعخل توخلعخيعه ميفعقخيرسنتنيفعل عطتقعإلن سريفعيا من عخجل نبع
خيدعدهدو،ع إلدثدددب :عختبدادرد د وعخيدعدهدوعخلدندمد عخلدمضددددددملدي The Objective Structured
مددددعد عخلمضددددعدمليع ع
"،Practical Examination " OSPEعقختبارددددعد وعخيسددددعدتنددددعدتُعخلن ع
عع"The Objective Structured Clinical Examination "OSCEعسددددمخاعهبأفعخياع ع
امقعهبأفعت مم عخيدى .ع
-4ع-12عخير مثعقإلشدد ونععخيا دد إلم عقخبار وخلعخياخاعقختبار وخلعخيشدددفمنيفعخيايعت م ع
إلجعسردبعجلد نعمما ن عنندرقعل معد عسددد دمد سددددد لعقإاتخاخلعختبارد وخلعإلجعحمدثع
إلىنعادأقاعخلمخلمدأعخخلد اعهبد عقامإلد مجعل دأهد ،عسددد دمد سددددد لعقإاتخاخلعخيالشع
قختنا اعخيع هيعقختلايخوخل.....عإيخ .
-4ع-13عجيدبعت دأن عتالدينديفعوخاعديفعي دى علجعاماخئع ع عمدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من ع
عقس عنهكنع عإلجعلس عاماخئع .
-4ع-14عتُرنةعله ميفعت من عخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل لدديفعبن اعل عب د ئرع
قخحام ا لعمبعط يبعحسبعنم عإل سا عامقعخحام ا .ع
-4ع-15عجيدبعامنعنا عتمحمدأعخبارد وخلعخيل اعخيف ددد د مديفعقخينعد ئمديفعامقعنا عخسددددداخدأخمع
ختبدادرد د وخلععذخلعخي ددددددمو عخلدادعدددأاتعامقعخلدادكد د فدئددديفع بد عخيشددددددعدددبعخلدادعدددأات عيدندفدسع ع
خل توعخيأوخيس.
25
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

-4ع-16عجيبعامنعلامُعختبار وخلعل عامشددك اعلأنأتعإلجعخيسددئ يف،عقف عيدرمعيفعمبع
إل تو،عإلثدب:عامسدددددئ ديفعختبامد وعإلجعإلاعدأا،عقامسدددددئ ديفعخل خقاديف،عقخيسدددددئ ديفعخل د يمديف،ع
قخيسدددئ يفعس دددريتعخءا بيفعقامسدددئ يفعخءم ا،عإلععخيبيع عختلار وعلأمعإلن سدددريفع
امسدددئ يفعخخلدأعقخي دددمخ ع عختبار وخلعيضدددعاعإل دددأخسماع ،عإل عيعتُسددداخأمعإلعع ع
لر وتعإلععخياع مبعامقعذمتعخيسرب.
17-4ع-عتمضدععختبار وخلعخيا تنتنيفع عضدماعخمدجعختبار و اأقاعخلمخلدف لعبعأع
إلتخاعا عقخلا اسعقبن ئ عل عإلسدددامهعخل تو،عقن ممعإلنسدددقعخل تو–عب ياع قنعإلعع
بد سيعخيلضددددد اعخلشددددد وم عباعدأونسعخل توعإنعقادأقخ-عبرند اعبدديفعت من عخل تو
 Course Blueprintع ندهدمذال ع، 1عقخمدددجعختبدادرد د و ادددأقاععخلعدمخلدددددفد د ل Exam
 ،Blueprintعقخيددديُعادددادددمُعلد د ع ندددمختدددجعخيدددادددعد د د د عخلدددعدددتفدددمددديف عقخءاوخمدددمددديفع ع
قامقزخهن عقخلمضدددمل لعخلتترديفعهب عقامقزخنعقامن اعخيسدددئ يفعخيايعقضدددع عي م سدددع ع
إل قع. 3-2
 -4ع -18عنا عتالمريعخيسدددددئ دديفعإلجعخبار د وع بتعطر د علمخلدددددف د لعقب دددددد ئرعاددأقاع
إلمخلدف لعختبار و،عخييُعتعناالريعإل عيعتاالريعنمختجعخياع عامقعوامهعخل توعخييُع
ُندت عي دى .
-4ع-19عجيبعامنعتكخق عنسددددريفعاوايفعختبار وعخينع ئيعخيا تنتُعإل عب ع %30ع-ع %40ع
إلجعإمج يلعاوا لعخل تو.ع
-4ع-20عجيبعامنعتكخق عنسريفعختبار وعخينع ئيعإل عب ع %30ع-ع %50عإلجعإمج يلعاوا لع
خل توعإذخعخشاهبعخل توعل عخبار وخلعله ميفعامقعرسنتنيف.
-4ع-21عجيدددعدمزعي ك مدددعديفعقضععحأعامانةعي نجدددعد ع عختباردددعد وخلعخيعه مدددعديفعقخيرسنتندددعديفع
قخبار د وخلعخياخاعي ه توخلعذخلعخيدرمعدديفعخينمتندديف عقخيعه مدديف ،عقف د عل د عتم عب د ع
مد يسعخيسسدددد د معخيمد انهمديفعقت تسعمد يسعخيك مد لعقنىئ عطرمعمديفعخيربخإلجع
قا قعنمختجعخياع ،عق عح د يدديفعلددأمعخاام د زعخيد د يددبعي ددأعخيانةعي نج د ع ع
خجلد ندبعخيعهوع ت من عإلسددددداهتعقخبارد وعهند ئي ،ع ُنتلددددددأعيد عت دأنتع،ICعق ُنهنحع
فتلددديفعقخحأسعءل اتعختبار وعخيعهوع خبار وعإل اتعهن ئي ،عق عح ييفعلأمعخاام زع
خيد يبعتبار وعخءل اتع ُنعاربعوخسر ع عخل توعق ُنتلأعي ع58عاوايف.
-4ع-22عجيمزعامنع ُنسددددداثنيعإلجعخيف تخلعخيثىثعخيسددد د ب يفعخل توخلعذخلعخيدرمعيفعخيعه ميفع
خير ايفعامقعخلمأخنميف،عقإل توخلعخيب ثعقخينأقخلعقخيأقوخلعخيسعدتنتنيف،عقذيكعب تخوع
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إلجعم سعخيك مديفعبند اعل عتملددد دمديفعم سعخي سددد د عخيديُعنامىلعتدأونسعخل تو،ع
قاأاعم سعخيك ميفعطتن يفعسم لعل مبعخيد يبع عت كعخل توخل.ع
-4ع-23عجيبعامتعتاج قزعخلفتاخلعختبار ونيفعخيايع ٌنع اعخسدداخأخإلع عإلجعختبار وعخيس د بقع
يىبارد وعخيف دددددوعقخينعد ئيعلجع  %30عإلجع عإمجد يلعلدأاعامسدددددئ ديفعختبارد وعخحلد يل؛ع
طنديفعل م ع عإح د ئم ،عقخياأمأعإلجعاماتعب د ئ دع عقإلع إلىهت عخءح د ئميفع
إلثبعخي عمبيفعقخياهمم .....عإيخ .
-4ع-24عنسددريفعخيسددئ يفعخلمضددملميفع عختبار وعخيا تنتُع خيف ددو،عقخينع ئي عجيبعامنع
تان سدبعإلععزإلجعختبار و،عقخلسدامهعخلعت عخلتخاعسم سد ،عقاوايفعلدعمبيفعخيسدئ يف،ع
ب مثعتعت نأعلجع%60عإلجعاوا لعختبار و.ع
 -4ع -25عجيددبعامتعتاج د قز عخيعدأواعد لعخلخ ددد د ددددددديفعيا مم عخمتا د لعخياع عخلعتفمدديفع
قخءاوخممديفع عختبارد وخلعخيا تنتنديفع خيف ددد د مديفعقخينعد ئمديف عقخياك مفد لعخيمزنع
خينسريعهليسعخلختا لعإل ونيفعبهختا لعخياع ع عخلج تلعخيبتهع عخل تو.
-4ع-26عنا عخيا قعإلجعاماتعختبارد وعخيا تنتُعقضددد د نعإلعد نريعخي ددددددأقعقخيثرد لع
قخلمضملميف،عقم فيفعإلع إلىلعخيا مبعخءح ئيعلفتاخلعختبار و.
-4ع-27عنا عخيا قعإلجعاماتعختبار وعإلجعبىاعخيا مبعخءح ئيعلفتاخت عقخساث وع
نا ئجعهيخعخيا مب.
-4ع-28عجيبعإلتخاعيفعنا ئجعخيا مبعخءح ددد د ئيعي هفتاخلعختبار ونيف؛عقذيكعي اأمأع
إلجعب ددددد ئ ددد دعد عقإلعد إلىهتد عخءح ددددد ئمديفع إلثدبعخي دددددعمبديفعقخياهمم .....عإيخ ،ع
قخياأمأعإلجعثر لع إلمثمسميفعختبار و .
-4ع-29عجيبعل عخيك ميفعامقعخيربن إلجعخيم انهيعخخت ذعخءاتخاخلعخيىزإليفعجت سعخل توخلع
خيمثتعوسدعدمب عي اعتفعل عامسدددر عوسدددم عخيدى عققس ناع عإلجعخياعثتعقت أن ع
خيدددألد عخيدددىتعخيمد د اندهديعخيدىزمع هلد ،عقخيداشددددددد قوع إلدعع إلدتمد ع ادماتعخيداد دمند ع
قختبار وخلعب جل إلعيفعيا أن عخيأل عخيفنيعخيىزم.ع
 -4ع -30عنهكجعي ربخإلجعخيمد انهمدديفعقب عنا شدددددةعإلععطرمعاعد عخسددددداخددأخمعخبارد وخلع
خيكا د عخلفام ع سدددددمخاعخل مددأتعامقعغريعخل مددأتعقخيايعت مسعإلع د وخلعخيافكريعخيع م د ع
م بعخلشددكىلعقخيافكريعخين سأعطنديفعتأونبعاملض د اعهمئيفعخياأونسعل عاماتع
لدم غاع ،عقتأونبعخيدى عل عممفميفعخءا بيفعل مع ع امنمتعامنضد :عخيأيمبعخءوشدع اُع
عخبار وخلعخيكا عخ لفام عخي اوعلجعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخل .ع
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-4ع-31عجيدبعقضدددددععإاتخاخلعبد لدددددديفعي دى عخلمشدددددك عل عخياعثتعقت دأن عخيدأل ع
خيمد د انهيعخيىزمعهل عب عنافقعإلععإلعد د نريعخخلدددأإلد د لعخءيككقنمددديفع عنمد د مع
سجىلعخيدى .
-4ع-32عجيمزعي ك مد لعقخيربخإلجعخيمعد انهمديفعإتد حديفعخيفتلدددددديفعي دد يدبعبدللد اتعختبارد وع
بالتععلس عاواا ع عختباردعد وعخيلوعيأللهدعد اعخيف مدعديف،عقف عدعد عي شدعدتقاع
قخلع نريعخيايعتضددعع عخيك ميفعامقعخيربن إلجعخيم انهيع إلثب:عإذخعم ن عنسددريفعاوايفع
خيددد د يدددب ع%60عفدددأسدددب عإلدع عتدددأ)ع إلدؤطخلعخيداد د دمدددبعخءح ددددددد ئديع يدىبدادرد د و ع ،ع ع
م ع ٌنشددكاعامنعنكمنعإلأوا عإلسددر ع عضددهجعبديفعت من عخل توعقضددهجعخياك مف لع
خلددأوادديفع عنمد مع سدددددجىلعخيدى ،ع قامنعنكمنعخبارد وعخءلد ات عإلكد فئد عيىبارد وع
خيلددددددو،عق ُندهدندحعخيددد د يدددبع إلدادمسددددددجع مدهدم عاواد د تد د ع عختبدادرد د وندج ع خيقاع
قخيا س .
 -4ع -33عخيام عقختيا لعءلد اتعت ددد د محعقوسدديفعختبارد وعخيف دددددو عامق عخينعد ئيعحقع
إلكفماعي دد يدبعطر د عي سددد دمد سددددد لعقخءاتخاخلعخلن دددددماعل معد ع عهديخعخيدأيمدبع
قيااتخاخلعقخيرشقاعخلعاهأتعإلجعخجل إلعيف.عع
 -34-4عتعجيمزعخيام عل عناد ئجعختبارد وخلعخيشدددددفمندديفعقخبارد وخلعخياخاعقخلشدددد د ونعع
قخيا ددددد إلم عطد لد عخشدددددككع عت دأنتعاواد لعخيدد يدبعهبعد عجلنديفعإلكمنديفعإلجعثىثديفع
املض اعامقعاممثتعإلجعخلها ن ،عم عتعجيمزعخيام عل عنامجيفعخبار وعخيا س .
 -35-4عنا عإلتخاعديفعقت مم عبدديفعت من عخل توع سدددددنمند ،عي ادأمدأ عإلجعامنعنمختجعخياع ع
خلسددددداعدأفديفعي ه توعتند سدددددبعخيدى ،عقامنعطتقعخيا من عخلسددددداخدأإلديفعل قعت دكع
خيددنددمختددجعقتدداددند د سددددد ددبع إلددععطددرددمددعددمددديفعخلد ددتوعقخيددربند د إلددجعلد عامنعنددمثددقعذيدددكع ع ع
إل اعخل توعقت تنتس.
-4ع-36عجيبعخياأمأعإلجعسدىإليفعقمف اتعله ميفعخيا من عخلسداخأإليف،عقخسداخأخمعآيم لع
إلندد سدددددردديف عقلددددد د اسدديفعنهكجعختلا اعل معدد عي ا قعإلجعإلسدددددامندد لع إلعدد نري ع ع
ل دمبعخيدى عإل ونيفعب ين اعخلتاعميفعذخلعخي د يفعسدمخاعل عخلسدامهعخيأخبوع
امقعخخل واي.
-4ع-37عجيبعخيعهبعقخيا قعإلجعإنج زعخيدى عينمختجعخياع عقفقعإلسامن لعقإلؤطخلع
خياخاع خيددداددديع نضددددد ددعدددعد د عخيدددربند د إلدددجعخيمد د اندددهدددي،ع قإلد د د د وندددادددعد د ع إلدددتادعدعدددمدعد ع ع
اخب مع عقب وامع .
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 -5السياسات واإلجراءات الخاصة باال ع ت ذار عن االختبارات الفصلية والنهائية
 -1 -5السياس ات

-1-1-5عإذخعتالمدبعخيدد يدبعلجعختبارد وعخينعد ئيعتكمنعاوااد ع لدددددفتخ ،عق عهديسعخحلد يديفع
ااسددددبعت أنتعخل توعل عامسدد د لعاوا لعخيل اعخيف دد د ميفعخيايعح ددددبعل مع ؛ع
ُ
خسان اخعي اتعخحل انيفعلرشتعإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.
-2-1-5عإذخعيعناهكجعخيدد يدبعإلجعحضدددددموعختبارد وعخينعد ئيعيعديوعسعتُ،ع اد زعلج سع
خيك ميفعامقعإلجعنفمض عسرماعخلايخوسع عح تلعخيضددعدتقوتعخي ددعدمهعقذيكعإلجعبىاع
نم معسدجىلعخيدى ؛عخسدان اخعي هدددددعد اتع"خيث نمدددددعديفعلشعددددددعدتت"عإلجعتئ يفعخيأوخسديفع
قختبار وخلعب جل إلعيف.عق عهيسعخحل ييفع ُنسدددددهحعي د يبعب ضدددددموعخبار وعبأنبع ع
فكتعتعتاج قزعهن نيفعخيف دبعخيأوخيسعخيا يل،عق ُنعدةعخيد يبعخيا أنتعخييُعح دبع
ل م ع عهيخعختبار و.ع
-3-1-5عإذخعيعناهكجعخيد يبعإلجعحضددموعخبار وعخيل اعخيف د ميف،عا زعيمممبعخيك م عيفع
امقعإلجعنفمضددددد عسرماعخلاديخوسعإلجعبىاعنمد معسدددددجىلعخيدى عإذخعخندر د عل مد ع
إحدأهعخحلد تلعخيايعنهكجعي دى عفمعد عخيا دأمعبد تلاديخوعلجعتدأانديفعختبارد و،عق ع
هديسعخحلد يديفع ُنسدددددهحعي دد يدبعبادأانديفعخبارد وعبدأندبعإلاكد ف ع عفكتعتعتاجد قزعهند نديفع
خيسدردددددعدم عخيث يثعلشعددددددعدتعإلجعخيف دبعخيأوخيس،عق ُنهنحعخيأوايفعخيفع ميفعخيايعح دبع
ل مع ع عختبار و.ع
-4-1-5عخحل تلعخيايعنهكجعي دى عفمع عختلايخوعلجعحضموعختبار وعتشهبعخ :
-1-4-1-5ععقفد د تعامحدددأع خيسد د و عععإلدددجع خيدددأواددديفع خيقىلعع ُند دهدددندددحع إذند د ع بدددخدددهسدددددددديفع امند د م ع ع
قإلجعخيدأواا عخيثد نمديفعقخيثد يثديفع ُنهنحعإذند عبثىثديفعامند م ؛عطندديفعإوفد قعلدددددموتعإلجع
شع اتعخيمف تعيمممبعخيك ميف.
-2-4-1-5عت تنتعقتاتعي د ير لعإلجعامُعإلساشفةعحكمإليعامقعب اع ُ
متنسحعإذن عبأسرمل ع.ع
-3-4-1-5عحد تلعغمد عخيمليع خءغ ا عامثند اعختبارد وخلعإلمث ديفعإلجعطرمدبعخجلد إلعديفع ُنهنحع
خءذنعطر عل عهمعإليمموع عت تنتعخيدرمبعامقعت تنتعخلساشفةع عح ييفعن عإيمع .ع
ايفعامقعامحأعخيمخيأنجعامقعخيقتاعإىلعخلسددددداشدددددفةعامثن اع
-4-4-1-5ع عح اعإلتخف يفعخي قال عخي ق ع
ختبارد وخلع ُنهنحعخءذنعطر د علد عهمعإلديمموعبا تنتعخلسددددداشدددددفة ،عطندديفعامنعتكمنع
خلتخف يفعي تلعخيد وئيفعقيمسعلملأعوقتمني.ع

-5-1-5عتع ُن ردبعلديوعخيمممعخيمخحدأعامقعخيلديخوعخل دأإلديفعلتخاعديفعوقتمنمديفعنهكجعامنعتا ع ع
غريعامقس لعختبار وخل.ع
-6-1-5ع ُت ربعخيشدع اخلعخلتضدميفعخي د اوتعإلجعخلسداشدفم لعخحلكمإلميفعقخخل لديفع عح ييفع
بضدددددم عخلتنضعيعه مديفعاتخحمديفعامقعتنمن عامقعخحلد تلعخلتتردديفعبدأإلتخععإل إلنديف،ع
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ل عامنعتكمنعإلسدددددامفمديفعيااتخاخلعخينمد إلمديف،عق ُنهنحعخءذنعطر د علد عهمعإلديمموع
با تنتعخلساشفة.ع
-7-1-5ع ُت ردبعاملديخوعخحلد تلعخيدد وئديفعخلمث ديفعإلجعإلسددددداشدددددفةعحكمإليعامقعبد اعقخيايع
ناعديوعإلععد عتدأانديفعختبارد وع خلالرعخيك مُ،عخوتفد عخيسدددددكتُ،عخين نا،عخيكسدددددمو،ع
خحلتقق،عخوتفد عاواديفعخحلتخوت.......إيخ عطندديفعت دأن عت تنتعطريعإلف ددددددبع
نمضدددددحعتشدددددخمرعخحلد يديفعقنا عإلتخاعاد عإلجعسردبعقممدب عخيك مديفعخيديُعجيمزعيد عع
خم طريفعاعيفعإلأخوعخيا تنتعي اأمأعإلجعل ا .ع
-8-1-5ع ُت ردبعخيلديخوعبسددد دردبعخحلمخاثع عحد اعمد نعلددد د حدبعخيعديوعطتفد ع عخحلد اثديف،ع
ل عامنعنمضحعب يعيوعقس عقسم عخحل اثيفعققس عإلتخاعيفعخجلعيفعخيتسهميف.ع
-9-1-5ع ُت ربعاملددددعديخوعإلتخاعددددعديفعخجلعددددعد لعخيإلنميفعخيايعتاد بعرضقوتعحضموعل حبع
خحل ييفعقتعنهكجعتأام ع عقتاع وععإلععامقس لعختبار وخل.ع
 -2 -5اإلجراءات

-2-5ع-1ع ن دأمعخيدد يدبعخيعديوعقسددد دردبعخياالمدبعلجعختبارد وعإلجعبىاعنمد مع سدددددجىلع
خيدى ع عإلملأعامس سعامسرم عإلجعت ونخعختبار و.ع
 -2-5ع -2عن ممعقممددبعخيك مدديفعامقعإلجعنفمضدددددد عب د يتاعل عاملدديخوعخيالم د عخل ددأإلدديفعل ع ع
نمد معسدددددجىلعخيدى ،عق عحد اعخلمخف ديفعل عخيد دبعن ددددددبعامسددد داد ذعخل توعبتندأع
إيكاددددتق)عت ئيعب ددددتعامس اعخيد ريفعخل رمييفعامليخوه عقذيكعءبىغع عبهملأع
ختبار وعخيرأنب.
-2-5ع-3عنا عإبى عخي سددد د عخلخارع بعدأسددد د اعخيدى عخل رميديفعاملديخوه ،عقخيديُعبدأقوسع
ن ممعبلبىغع عبهملأعختبار وعخيرأنب.
لع
-2-5ع-4عنا عإبى عخيدى عب ياع م لعخخل ليفعب بار وخلعخلعايونجعلجعطتنقعخي نمخ ع
خيتسهميف،عقذيكعسربعإلملأه عبأسرم عقخحأعل عخيسب.ع
-2-5ع-5عنا عخبار وعخيدى عخيينجعخلايوقخعلجعحضموعختبار وعخيف وعامقعخينع ئيعبعيوع
إل رما،عقتُتلأعهل عاوا هت عخيايعح مخعل مع ع عختبار و.ع
-2-5ع-6عنا عل أعختبار وخلعخيرأن يفعتبار وخلعخيل اعخيف ددد د ميفعقإلىنعنا ئجع ع ع
إلملأعامس سعخيسرم عخيث يثعلرشعإلجعخيف بعخيأوخيس.ع
-2-5ع-7عنا عل دأعختبارد وخلعخيردأن ديفعيىبارد وخلعخينعد ئمديفعقولددددددأعاواد هتد ع عفكتعتع
تاج قزعهن نيفعخيف دددبعخيأوخيسعخيا يل،عقف عي اتع"خخل إلسددديفعقخيعشدعددددددددعدتنج"عإلجع
تئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.ع
-8-2-5ع ُنتلددددددأعي دد يدبعخلاالمدبعلجعختبارد وعخينعد ئيعبعديوعإل رماعإلجعلهمدأعخيك مديفعامقع
إلجعنفمض عت أنتعغريعإلكاهبعICعقذيكعحل عتأانيفعختبار وعقولأعاوا ت .عع
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 -6الســــي ـ اســـــ ات واإلجراءات الخ ـ اصـــــ ة بتســــليم الطالب لمه ـ ا التقويم
(الواجبات والتكليفات والمشاريع والبحوث)
 -1 -6السياس ات

-1-1-6عجيدبعامنع ُنع جعي دى عإلمخلمدأعتسددد د م عمدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من ع عبدأخنديفع
خيسرم عخيقاعإلجعخيف بعخيأوخيس.ع
 -2-1-6عجيدددبع تدددردمدقع ندمد د مع يد دجد خاع عحد د اع تدددأبدتعخيدددى ع لدجعتسددد د دمد عقخادرد د هتد ع
قتك مفد هت ع عخلملدأعخل دأاعطر د عجلدأقاعخلعد معقخياك مفد لعباملدددعدماعخل توع إلعع
إلتخل تعخيليخوعخل رمييف،عقح تلعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليف .ع
-3-1-6علأاعخيك م لعآيم لعتدرمقعخحلسدد عإلجعخيأوا لعمنم معي ج خاع عح اعتأبتع
خيدى علجعت دأن عقخارد هت عقتك مفد هت ع عخلملدأعخل دأاع هلد عطر د عيدرمعديفعمدبع
م ميفعقبتخمع عخيم انهميف.ع
 -2 -6اإلجراءات

 -1-2-6عت ممعخيك مد لعقخيربخإلجعخيمد انهمدديفعبددللددأخاعاددأقاعإلعد معخيا من عقخيددأواد لع
خلخ دد ددديفعهل عقإلملأعتسدد م عمبعإلعهيفعإلجعت كعخلع م،عققسدددم يفعخياسدد م ،عقنا ع
إاوخالعت كعخيعن ع عنم معسددجىلعخيدى عإلجعسربعوئمسعخي س د عقفقعتملددماع
خل توخلعضهجعح إليفعخياك مف لعقخيا أنتخل.ع
-2-2-6عت ممعخيك م لعقخيربخإلجعخيم انهميفعبمضدددععآيم لعتدرمقعخحلسددد عإلجعخيأوا لع
منمد معي ج خاع ع حد اع تدأبتعخيدى علجعت دأن عقخارد هت عقتك مفد هت ع عخلملدأع
خل أاعهل عطر عيدرمعيفعمبعم ميفعقبتخمع عخيم انهميف.
-3-2-6عنا عخلا اعت كعخ يميفعقإاتخاخهت ع عخلج يسعخلخا يف.
-4-2-6عنا ع عإبدددددددددعدى عخيددددددددددعدى عبد ياع م لعخخلد لددددديفعبنمد معخحلسددد د عإلجعخيدأواد ل،ع ع
م عجيبعنرشسعبأيمبعخيربن إلجعقخلمسععخءيككق)عي ك ميف خي س عقمييكعنم مع
إاخوتعخياع عخءيككق).
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 -7الســـــيــ اســــ ـ ات واإلجــراءات الــخــ اصــــ ـ ة بــحــ االت فــقــدان تــكــلــيــفــ ات
وأوراق إجابات الطالب
 -1 -7السياس ات

-1-1-7ع جيدبعل عإلدأولعخل توع عحد اعف دأخند عيحدأعخيمخارد لعامقعخياك مفد لعخيايعسد مع
خيدد يدبعباسددد د مهعد ،عخختد ذعخءاتخاخلعخيا ددد د م مديفعخلند سددد درديفعطر د عيدرمعديفعمدبع
ح ييف.عع
-2-1-7عتاضدددددهجعخءاتخاخلعخيا ددد د م مديفعإتد حديفعحتنديفعختبامد وعي دد يدبعب عإلد اتع
تسدد د م عإل ع ُف ِ أس عإلجعإلع معخيا من عامقعإلن عإلامسددددجعخيأوا لعخخل لدددديفعبكبعإلع مع
خيا من عمأوايفعيا مم عخياك ماعخييُعت عف أس.ع
-3-1-7ع ُنهنحعخيدد يدبعخيدأواديفعخينعد ئمديفعيىبارد وعخيا تنتُع ع حد اع سف دأخنعإل ددد د حع
ختبار وعيموسيفعإا بيفعخبار وس.ع
 -2 -7اإلجراءات

 -1-2-7عن ممعامسددددداد ذعخل توعبد سددددداىمعقخارد لعقتك مفد ل عقب مثعقإلشدددد د ونععخيدى ع
بدتن ددديفعامإلنددديفعقإلمث ددديفع نمدد معإاخوتعخياع ع"خيرىكعبموا" -عخيربندددأعخءيككق)ع
خجل إلعي-عنسخعقوسميفعناس هع عإلجعبىاعمشمفعخيامسمع .ع
-2-2-7ع ُعنر دد د عخيد يددددبعبضدددعدتقوتعختحافدد د ظعبنسددددخيفعإلددددجعامل يدد د عحلدد د عت ممهعدد د ع ع
قإلىنعنامجاع .
-3-2-7عن ممعإلأولعخل توعبلبى عخيد يبع عح اعف أخنعامُعإلجعإلع معخيا من عخخل لديفع
ب عقخءاتخاعخييُعت عخخت ذس.ع
 -4-2-7عن ممعإلددأولعخل توعبددلبد د وعوئمسعخي سددد د ع عح د اعف ددأخنعتك مف د لع قامقوخقع
إا ب لعخيدى عقإل ك عخءاتخاعخيا م ي.
 -5-2-7ع ع حد ا عت عخيادأمدأعإلجعلدأمعإلسدددددؤقيمديفعخيدد يدبعلجعف دأخنعامحدأ عخيمخارد لعامقع
خياك مف لعخخل لدديفعب عقسم إل عبلوس د هل عإىلعإلأولعخل تو،ع ُنهنحعخيد يبعإلامسددجع
خيدأواد لعخخلد لددددديفعبكدبعخياك مفد لعقخيمخارد لعمدأواديفعت مم عي اك ماعامقعخيمخادبع
خييُعف أ.
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 -8السياسات واإلجراءات الخاصة ب تزويد الطالب بالتغذية الراجعة
 -1 -8السياس ات

 -1-8ع -1عجيددبعامن عن قاعخيدى عباالدديندديفعوخاعدديفعفموندديفعحماعاماخئع عقنا د ئجعت ممهع ع
بىاعامسرم عقخحأعإلجعإلىنعخينا ئجعل عامنعتكمنعإل مبيفعبآيم لعلس عخياخا.ع
-2-1-8عاقعيكدبعطد يدبعإلتخاعديفعناعد ئجعإلعد معخيا من عخخلد لدددددديفعبد ،عقإلند سشددددداعد عإلعع
إلأولعخل تو.ع
-3-1-8عإذخعخلاهدألعامحأعإلعد معخيا من عل عإلعهديفعسددد د ب ديف،عنا عإوا عخلعهديفع خياك ما ع
خيقىلعإلجعسردبعإلدأولعخل توعبىاع10عامند معسردبعتد ونخعخسدددددا د قعخلعهديفعخياد يمديف،ع
إل مبيفعب يأوايفعخلسا يفعقخياالينيفعخيتخاعيفعخخل ليفعهب .ع
-4-1-8عجيدبعامنعتمثقعله مديفعت دأن عخياالدينديفعخيتخاعديفعي دى ع عإل اعخل توع بد يمديفع
خيايعتتخه عخيسس معقخيربخإلجعخيم انهميف.ع
-5-1-8عتُدرقعسدددم سدد لعقإاتخاخلعخياالينيفعخيتخاعيفعخيمخواتع عهيخعخيأيمبعل عخل توخلع
خيايعلامُعل ع تدأوندبعإلمدأخ)عقمدييدكعإل توخلعخيادأوندبعخلمدأخ)عخلسدددددا ديف،ع
ب مثع ُعن قاعخيد يبعباالينيفعوخاعيفعإلسددداهتتعلجعاماخئ عإلجعسربعإلرشد د عقإلسدددؤقيلع
خياأونبعقخجلع لعخيايعناأو عهب عخيد يبعإنعقاأل.ع
-6-1-8عت دأن عخياالدينديفعخيتخاعديفعيىبارد وعخينعد ئيعي دد يدبعتكمنعخبامد ونديفعلندأعط رععد ،ع
قب يميفعخيايعلأاه عخيك ميف خي س .ع
 -2 -8اإلجراءات

-1-2-8عنا عت قنأعخيدى عبه دددفمف لعخيا د د مح خيا أنت،عسدددىيعخيا أنتعامقعسمخئ ع
خيا قعيكدبعإلعهديفعإلجعإلعد معخيا من عيما عختسددددداعد نديفعهبد علندأعإلدأخاعخلعد معقت عكمنع
بهث بيفعخل كعيأوا هت .ع
-2-2-8عن ممعإلدأوسدددددمعخل توخلعبا قندأعخيدى عبعد ياالدينديفعخيتخاعديفعلجعاماخئع ع عمدبع
إلع معخيا من ؛عقذيكعبىاعامسرم عإلجعإلىنعخينا ئجعي دى عيماهكنمخ،عإلجعلس ع
إلع معخيا من عخيا يميف.
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-3-2-8عنهكجعلدأويسعخل توخلعخسددددداخدأخمعخياالدينديفعخيتخاعديفع عتع عخيدى ،عقذيدكعإلجع
بىاعلتععإل فمف لعخيا أنتعقإلع نريعخيا مم عهل عسربعإلأخاعتك مف هت ،عقذيكع
بالتععخيا س عقنساثنةعإلجعذيكعإلع معخيا من عخخل ليفعب تبار وخل.ع
-4-2-8ع عحد اعقاماعظتقفعسعتنديفعإلجعشددددددأهنعد عامنعتؤاُعإىلعتدأبريعقلدددددماعخياالدينديفع
خيتخاعيفعي دى ع عخلملأعخل أا؛عننراليعت أن عتفسدددددريعقخضدددددحعي دى ،عقخيمس ع
خلن سبعءإلأخاه عب ياالينيفعخيتخاعيف.
 -5-2-8ع ُت دددأمعي دى عتالدددينددديفعوخاعددديفعلجعاماخئع ع عمدددبعإلعهددديفعت من عل عحدددأت،ع ع
ب مثعتكمنعقخضد يفعقنهكجعختسداف اتعإلجعنا ئجع عبعأعولدأعاوا لعمبعتك ماع
عنم معسدددددجىلعخيدى عإلجعسربعامسدددددا ذعخل توعقفقعخلأتعخل أاتعإلجعسربعوئمسع
خي س .
 -6-2-8ع ُت ددأمعخياالدديندديفعخيتخاعدديفعي دى عبشدددددكددبعفتاُعامقعمج د لي،عقذيددكعإلجعبىاع
لتععإل خرعي اع م لعيكبعسددددؤخاعإلععإبف اعامسددد اعخيدى عخيينجعمُار عهل ع
هيسعخياع م ل.
ع-7-2-8ع عح ييفعخيشددعبعذخلعخيلأخاعخيكرريتعإلجعخيدى ع اممثتعإلجع50عط يب ،عنهكجع
امنع ُنكافةعب سدددداعتخععخءا ب لعخي دد د م يف ن ذالعقلمن لعإلجعإلسددددامن لعخياخاع
خلار ننيفعي دى ،عقلتععخيبد اعخيش ئعيفع عاماخاعخيدى .
-8-2-8ع ُنا عي دى عخحل ددددماعل عاوا هت عف ج،عاقنعختطى عل عاوا لعخيدى ع
خ بتنجعفم علدأخ عتك مفد ل عخلجهملد ل؛عحمددثعناد عي دد يدبعختطى عل عاوااد ع
قاوادديفعخلجهملدديفعخيك مدديفع عح د اعتضدددددهجعخياك ماعخجل ليعل عإلع د معفتاندديفع
ي دى عب عنع زعإلجعإلع وخلعلهبعخلسؤقيميف.
 -9-2-8عنا عتمثمقعله مدديف عت قنددأ عخيدى عبد ياالدديندديفعخيتخاعدديفعبددأُعطتن دديفعإلند سدددددردديفع ع
م معإاخوتعخياع ع"خيرىكعبموا"-عخيربنأعخءيككق)عخجل إلعي،عمشددددمفعخيامسمعع
ن ع
بعأعلتععقإلن سشددددديفعنهمذالعخءا بيف-عإلىحم لعإلكامبيفعل عخينسدددددخعخيقيميفعإلجع
إلع معخيا من  ...عقختحاف ظعبن ذالعإلنع ع عإل اعخل تو.
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 -9الســــيــ اســــ ـ ات واإلجراءات الخــ اصــــ ـ ة بــ االســــتالل (اال تحــ ال) العلم
والنزاهة العلمية (التكليفات والبحوث وال مشا ريع)
 -1 -9السياس ات

-1-1-9عجيدبعامنعا ددددددبعخيدى عل عتدأوندبعمد فعلجعممفمديفعخيكاد بديفعخيمد انهمديفع
إلدجع سدردددبعخيد سددد د عخلدخدادر،ع مد عجيدددبعامنع ندادعدتفدمخع لد عمدددبعخيندمخ عخلدخداد دفددديفع
ي رسس لعخيابميفعقختنا اعخيع هيع إل قع. 4
 -2-1-9عجيددبعامنعنكمنعخيدى عل عاوخندديفعبددأنعخسددددداخددأخمعامل اعخ بتنجعقنسدددددرع د ع
ينفسع عتعاربعخم يفيفعنم إلميفعقامم انهميفعتمابعخيع مبيفع إل قع. 5
-3-1-9عجيبعامتعتاج قزعنسدددددريفعت ونتعخياشدددد ب ع Similarity Reportعامل اعخيدى ع
لجع%20ع ب ساثن اعخلتخاععقإل عن توسعإلأولعخل تو .ع
-4-1-9عجيدبعامنعنكمنعاملضدددد د اعهمئديفعخيادأونسعل عاوخنديفعمد إل ديفعبكمفمديفعخسددددداخدأخمع
بتخإلجعمشداعختسداىاعامقعختنا اعخيع هيعقستخاتعقتفسدريعخيا ونتعخي د اوتعلجع
ت كعخيربخإلج.
-5-1-9عجيدبعل عاملضدددد د اعهمئديفعخيادأونسعف رعامل اعخيدى عخلكامبديفع خيمخارد ل،ع
خيب دعد ث،عخلرشقلدعد ل...عإيخ عبمخسديفعبتخإلجعمشاعختنا اعخيع هيعخلا حيفعإلجع
سربعخجل إلعيف.ع
 -2 -9اإلجراءات

 -1-2-9عن ممعخي سددد د عخلخارعباددأونددبعخيدى عل عممفمدديفعخيكا د بدديفعخيم د انهمدديف،ع
قإلعتفيفعخينددعدمخ عخلخا فيفعيىنا ددعد اعخيع هددعديعسربعخيرشق ع عما بددعديفعتك مف هتددعد ع
قإلش ونععدد .ع
-2-2-9عن ممعإلدأوسدددددمعخل توخلعبد يادأمدأعإلجعامنعامل اعخيدى عهيعإلجعناد اع عخيفعوع
قامنعنسبعت ونتعخياش ب -عإنعقاأعتش ب -عإلد ب يفعيسم س لعخجل إلعيف.ع
-3-2-9عإلجعنتتكبعخم يفيفعخنا اعخل اتعخيع هميفعPlagiarismعامقعخيا قنتع عخيا ونتعامقع
خير مثعامقعخياأونر لعخيع هميفعقخلمأخنميفعامقعخيمخار لعقإلشد ونععخياختال،عادددددعدتوعي ع
امسادعد ذعخلدعد اتعوضدعدتخعباف لمدعدبعخيمخسعدعديفعق ُنتفدعدقعب عخلساندعدأخلعخيامثم ميفعقإف اتع
خيشدددددعماعإنعقادأل،عقن دأإلد عإلععخلسددددداندأخلعيتئمسعخي سددد د ،عءلدأخاعت تنتعبتامند ع
قخيتفععب عيعهمأعخيك ميف،عقيعهمأعخيك ميفعإح ييفعخيد يبعإىلعخي جنيفعخيفتلميفعيضرجع
خيسددد د مكعبد يك مدديفعإلاةع وامُعإلمارد عيددييددك،عقخيايعتم عبعددأعإاتخاعخيا مقعإلعع
خيد يبعما بعيفعب يع مبيفعخلن سددريفعضددهجعخيع مب لعخيمخواتعبىئ يفعضددرجعخيس د مكع
خيدىتعب جل إلعيف.عع
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 -10الســــ ـي اســــ ات واإلجراءات الخـ اصــــ ة ب م ؤائ ـم ة تقويم الطالب ذوي اإل ـع ا ةـ ة
والحاالت الخاصة
 -1 -10السي اس ات

ع-1-1-10عنا عتكمماعإلع معخيا من عخلسدددداهتعقختبار وخلعب عنىئ عح تلعخيدى عإلجع
ذقُ عخءلد سدديف ع قخحلد تلعخخلد لددددددديفعقب عا قعلددأخيدديفعخيا من ع إلمخاإلدديفعخيا من ع
 Assessment Accommodationsعقنعهدبعل عامع عسدأوعخلسدددددادد عإلععامستخهن ع
خيع ان .ع
-2-1-10عتمفتعخي ل لعخلىئهيفعياأانيفعختبار وخلعيرعضعخءل س لع خءل سيفعخجلسأنيف،ع
خيسهعميفعقخيررصنيفعقغريه .ع
-3-1-10عتُتخاعع عإاتخاخلعخيا من عخلسددددداهتعقختبارد وخلعخيايعتعتاند سددددددبعإلععامقضددددد ع
خيدى عذقُعخءلد سديفعقخحلد تلعخخلد لدددددديف،عب عتع لدبعبا مقعامهدأخفعخل توخلع
خيأوخسميف،عقنتخلةع عخيمس عنفس عح مقعخيدى عخ بتنج.ع
-4-1-10عختيا خمعب يعهبعبمسد د ئبعختت د د اعخيرأن يف،عسدددمخاعم ن عإيككقنميفعامقعغريه ع
ي امخلددبعإلععخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل لدديفعيا أن عختبار وخلع عح ييفع
لأمعإلى ساإليفعب ميفعخيمس ئبعخلعا اتعإلعع .ع
-5-1-10ع ُنهنحعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليفعقسا عإض فم عءاتخاعختبار وخلع
نع ااعن اعقس عختبار وعخيس يس،عم عنا عإلن ع عقسا عامطماعءهن اعخيمخار لع
قخينشديفعقخياك مف لع عضماعت أنتعسأوخهت عقإإلك ن هت .ع
-6-1-10عجيمزعخسدددداخأخمعامسددد م عخءا ب لعخيشددددفعميفعامقعخلسددددج يفعبأتعإلجعختبار وخلع
خلكامبديف،عقذيدكع عخبارد وخلعخيل اعخيف ددد د مديف عي دى عذقُعخءلد سديف عقخحلد تلع
خخل لدددديفع،عم عنهكجعإلتخف يفعخيد يبعبهتخسبعب اعن تامعل م عخيسددددئ يفعقنكابع
لن عحسبعنم عخءل سيف.ع
-7-1-10علنأعخيا ددد د محعجيبعامنعنضدددددععخل ددد د حع عخلار وسعلدددددعمبيفعستخاتعإا ب لع
خيدى ،عقتعجيمزعي عحسد عاوا لعيضدعاعبنميفعخجله يف،عقلأمعخسداع اعلىإل لع
خيكسم ع إل عيعتكجعهيسعهيعخيعن عخيايعجيتُعت ممهع عإلجعسربعخل ح .عع
 -8-1-10ع تدرقعخيع مبد لعخينمد إلمدديفعخلعاهددأتع عخجلد إلعدديفعل عخيدى عذقُعخءلد سدديفع
قخحل تلعخخل لديفع،عطنديفعامتعتكمنعخءل سيفعهيعخيسدربعخيتئمسعيا كعخيع مب ل،ع
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م د ياددأبتعامقعخياالمدداعلجعختبار د وخلعقإهن د اعخلع د م،عتوتر د اعخيدى عبهمخلمددأع
خلساشفم ل،عتعتضع علض لف لعخياقنيف،عامقعتعدبعخياع تعخياعمنضميف.ع
-9-1-10عح تلعخءل سيفعخلؤسايفعنا عخياع إلبعإلعع عطر عي مخلأعختلايخوخلعإلجعحضدددموعع
ختبار وخلعخيمخواتعهبيخعخيأيمب.ع
 -2 -10اإلجراءات

-1-2-10عن ممعخيدى عذققعخءل سيفعقخحل تلعخخل لددددديفعبا أن عط اعيتئمسعخي سددد د ع
خلخارعبشددددددددأنعخيكتمر لعخخل لدديفعبهع معخيا من عخلسدداهتعقخبار وخهت عخيف د ميفع ع
امقعخينع ئميف.
-2-2-10عن ممعوئمسعخي س عب دعدتعحدعد تلعخيددعدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليفع
بد ي سددد د عقوفععد عإىلعقممددبعخيك مدديفعيبدديعخلمخف دديفعل عت ددكعخيكتمرد لعقإبدد وع
خيدى عهب .
-3-2-10عتا عخيكتمرد لعخخل لددددديفعب يدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل لددددديفع عإلملأع
امس د د سعخيسدددرم عخخل إلسعإلجعخيف دددبعخيأوخيسعفم علرعختبار وخلعخيف د د ميف،ع
قخيسرم عخيث )علرشعفم علرعختبار وخلعخينع ئميف.ع
-4-2-10عت ممعجلنيفعسددريعختبار وخلعب يك ميفعقبلطخفعقممبعخيك ميفعبللأخاعخيكتمر لع
خخل ليفعب تبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميفعي دى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليف.
-5-2-10عنا عطر ليفعنسددخعإلجعختبار وعل عقوقعطر ليفعب ج عA3عي
خيايعلا العإىلعذيكعإذخعقاأل.ع

تلعخلتضددميفع
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 -11السياسات واإلجراءات الخاصة بالطالب الموشكي ن عل ى التعثر
 -1 -11السي اس ات

 -1-1-11عجيددبعختسدددددافد اتعإلج عتك مفد ل عقامنشدددددددديفعخيا من عب د ل توعمددلاتخاعقس د ئيع
ياشدددددخمرعحد تلعخيدى عخلمشدددددك عل عخياعثت عبد سددددداث وعبددأإلد لعخءطخفع
خيم انهيع عنم معسجىلعخيدى .ع
 -2 -11اإلجراءات

-1-2-11عن ممعإلأوسعدمعخل دددددعدتوخلعب عددددددعدتعخيدى عخيينجعح د مخعل ع%60عفأسبعإلجع
بىاعنم د مع سدددددجىلعخيدى عترع د عيددأوا د لعخياك مف د لعخلددأوادديف ع امقعإل د عن توسع
خيربندد إلجعخيمدد انهيعبشددددد ددأنعخحلدددأعخيانةعياعتناعخياعثت ع عامقا عتك ماعإلجع
تك مف لعخيا من عبىاعخيف ددددبعخيأوخيسعخييُعنأولعفم عخيد يب،عقبخ لدددديفعبعأع
ت يعخياالينيفعخيتخاعيفعل عاماخئع .ع
-2-2-11عإذخعتكتوعح ددددماعخيد يبعل عنسددددريفعامسبعإلجع%60ع عخلعهيفعخيث نميفعي ا من ،ع
نا عتنرمع عإلجعسربعإلأولعخل دعدتوعخييُعنامخلدعدبعإلععإلرشفدعد عخيم انهدعديعير ثع
امسر عخياعثت.ع
-3-2-11عن ا معإلأولعخل دددعدتوعب يامخلدددعدبعإلععخلشدددعدتفعخيم انهدددعديعي د يبع عح اع
ح دددددميد عل عنسددد درديفعامسدبعإلجع%60ع عمهم عخيل اعخيف ددد د مديفعقخيديُعبدأقوسع
نامخلددددددبعإلععخيدد يدبعإلجعبىاعبدأإلد لعخءطخفعخيمد انهيع عنمد معسدددددجىلع
خيدى .ع
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 -12الســياســ ات واإلجراءات الخاصــ ة باختبارات األداء والتصــ اميم واالختبارات
العملية والشفوية والبحوث والمشاريع
 -1 -12السي اس ات

-1-1-12عت ممعجلنيفعإلجعخلها ن عتضدد عثىثيفعإلجعاملضدد اعهمئيفعخياأونسع–عسأعنكم عنع
إلج عبمنع عإلددأول عخل تو -عبا ددأنتعاماخاعخيدى ع عخبار د وخلعخياخا،عقخيا ددددد د إلم ع
قختبار وخلعخيعه ميفعقخيشدددفمنيف،عقخير مثعقإلشد د ونععخياختال،عقنسددداثنةعإلجعذيكع
خبار وخلع،OSCEع.OSPE
 -2-1-12عجيمزعختسددددداعدد نددديفعبهها جعبدد وايع عختباردد وخلعخيشدددددفمنددديفعقخيعه مددديفع
قخيرسنتنيف،عقخبار وخلعخياخاعقخيا إلم .ع
جع
-3-1-12ع ُت ده عهليسعختبار وخلعاماقخلعخيا من عخلن سدريفعقخيايعتاسدقعقتامخامعإلععنمخت ع
خياع عخلتخاعسمد سدددددعد عطر د علعد نريعوددأاتعقإلافقعل معد ،عإلثددب:عسمخئ عخيا ق،ع
قإل دددد دفدمفد د لعخيدا دددد د دمدح خيداد دددأندت،عقمدمدفدمددديفع تدمزندععخيدددأواد د لعقنسدددد دردعد د ع ع
ب عخلها ن .
-4-1-12عنا عت د د محعخير مثعقخلشد د ونععت د د م عإل اقا عسدددمخاعم نعإلسدددا ىععامقع
إلفامح ،عإلعاهأنجع عذيكعل عإل فمف لعت مح ت أنتعقخض يف.
 -5-1-12ع عحد تلعخيا مم عخلسدددددانددأ عإىل عوكد لع عخيا ددأنت،عإلثددب:عخبار د وخلعخياخاع
قخيل اعخيفنميفعجيبعامنعتُارععخلر ا عخ تميف:
 خياأمأعإلجعامنعخلها ن عيأهي عإلعتفيفعقبربتعسدد د ب يفعقيأهي عتأونبعإلن سددددبععت أنتعاوا لعهيخعخينم عإلجعخيا مم .
 خساخأخمعوك لعقإل فمف لعت أنتعيفمميفعقخض يف. خياأمأعإلجعامنعامل اعخلها ن عتا عب سا ىيميفعلجعبعضع عخيرعض. قضدددددددعع سدددددددمد د سددددددد لع يد دداددعد د إلدددبع إلددععختبدداددىفد د لع خيددكددرددريتعبد عخلددهدداد ددند ع عاممثتعإلجع%10عإلجعاوا لعخيا مم .
 لنأإل عتكمنعختباىف لعلالريتع امسبعإلجع %10عنؤبيعبهامسجعخيأوا ل.ع
ع
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-6-1-12ع ُنتخلةع عختبار وخلعخيعه ميفعقخيشفمنيفعإل عنأ :
 ختيا خمعب د ئهدديفعنمختجعخياع عخلسددددداعددأفدديف،عم عقواع عخمدجعخيا من عل عإلسامهعخل تو.
 -ختيا خمعب مخئ عخيا

قعقإل فمف لعت أنتعخياخاعخي فمميفعي م لعاماخاعخيدى .

 ختيا خمعب يمس عخلخ رعيىبار و. -2 -12اإلجراءات

-1-2-12عن ممعوئمسعخي س د عباشددكمبعجل نعخلها ن عقخلا اه ع عم سعخي س د ع ع
إلملأعامس سعخيسرم عخيث )علرشعإلجعخيف بعخيأوخيس.
-2-2-12عت ممعجل نعخلها ن عب سددددداخأخمعإل دددددفمف لعخيا ددد د مح خيا أنتعامقعسمخئ ع
خيا قعقخلعأتعإلسدر عإلجعسربعإلأويسعخل تو،عقخيايعمت عإلتخاعاع عق عإستخوخه عإلجع
سربعامسدددددا ذعقخحأعل عخيسبع عخياخ دددددرع خيل ع عخيأوايفعخيع هميف امقعخيمثتع
بربتعامقعاميسأمع عتأونسعخل تو عقت عخلا اه عإلجعم سعخي س عخلخار.ع
 -3-2-12ع عح د اعختبار د وخلعخيشدددددفمندديفعقخيعه مدديف عقإلن د سشددددددديفعخير مثعقخلشددددد د ونعع ع
جيبعإلتخل تعإل عنأ :
 تمفريعامإل مجعإلن سريفعتنام وعخيدى عست عإلك نعل أعختبار و.ع قاماعمشمفعإلع يفعهب عتمزنععامس اعخيدى عل عخي ج ن.ع قاماعإلس فيفعإلن سريفعب عمبعجلنيفعقامبته.ع نا عخبارد وعمدبعطد يدبعل عحدأسعقبهع اعلجعبد سيعخيدى عقنسددددداثنةعإلجعذيدكعخير مثعقخلش ونععخجل لميف.

ع
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 -13السياسـات واإلجـراءات الخاصـة باالختبـارات الفصليـة والنهائيـة

امقت:عسم س لعقإاتخاخلعإل عسربعختبار وخلع
عععتشهبعإل عنأ :
ام عععععخجلأقاعخي إلنيعيل اعخيا من عقختبار وخلع
عععطقاع سمخلأ عت همدد عختباردددددد وعخجلمدددددأ
ال عععبدددددددددمخلعبنددددددددددد اعختباردددددددددد و
ا ععععإلتخاعيفعاأقاعإلمخلف لعققوسيفعامسئ يفعختبار و
هد ععععتأإل عامقوخقعختبارددد وخلعقضهدددددددد نعخيرسنددددددديف
 -1 -13السي اس ات

-1-1-13عجيبعامنع ُنؤبيع عختلار وعلنأعقضدددددععخجلأقاعخي إلنيعلع معخيا من عقخلمخلمأع
خيف د ميفعقخينع ئميفعيىبار وخلعخيرن اعخيم انهيعي ف ددبعخيأوخيس،عقخييُعنشددهبع
امنضع عإلع معت من عمبعخل توخلعخيبته،عب مثعنتخلةعإمج يلعخيلر اعخيم انهميفع
ي دى .ع
-2-1-13عجيبعتنسدددمقعخجلعماعب عخيسسد د معخيم انهميفعيا أنأعاأقاعزإلنيعإلاا بعع
يل اعخيا من ،عنشددددهب:عخلمخلمأعخينع ئميفعياسدد د م عخيمخار لعقخياك مف لعقإلمخلمأع
خيل اعخيف ميفعقختبار وخلعخينع ئميف.عع
-3-1-13عتعجيمزعخبارد وعخيدد يدبع عاممثتعإلجعإل تونجع عنممعقخحدأ،عخسددددداند اخعي اتع
خيسدددد اسددددديفعقخيثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسددددديفعقختبار وخلعب جل إلعيف،عقجيمزعلج سع
خجل إلعيفعختساثن اعإلجعذيك.ع
 -4-1-13ع عحدد اعقاماعاممثتعإلجعخباردد ونجعي ددد يددبع عخيمممعخيمخحددأ،عفددلندد عاقع
عإلملدأعآبتعادأاعتح د ،ع
ي دد يدبعخيا دأمعبد دبعتدأامدبعامحدأعهديسعختبارد وخلع
ُ
ق ُنتلددددددأعيد ع عإل توعهديخعختبارد وعوإل عICعغريعإلكاهدبعطندديفعامنعنمخفقعخي سددد د ع
خلعنيعل عإل اتعاأقييفعهيخعختبار و.ع
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-5-1-13عاأاعم سعخيك ميف-عبن اعل عتملميفعم سعخي س عخلخار-عإلأتعختبار وع
خيا تنتُعخينعد ئيعل عامتعت دبعلجعسددددد لديفعقتعت ندأعل عثىثعسددددد لد ل،عل عامنع
تان سدددبعلأاعسد د ل لعختبار وعإلععلأاعخيسد د ل لعخلعاهأتعي ه تو،عقذيكعخسدددان اخع
ي اتعخيوبع عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.ع
-6-1-13عجيبعامنعتكمنعختبار وخلعخيف د ميفعقخينع ئميفعإلمحأت،عامقعنا عخسدداخأمعلددموع
جع
ختبارد وخلعخلاكد فئديفعيكدبعإل توعاوخيسعحاةعقيمعخشدددددككع ع تدأونسددددعد عاممثتعإل ع
إلأولع
-7-1-13عنا عبن اعختبار وعطر عجلأقاعإلمخلددف ت عامقعخمدد عخييُعت عإلأخاسعقبن ئ ع
إلجعسربعإلأويسعخل تو.ع
-8-1-13عنا عإلتخاعيفعاأقاعإلمخلدددددف لعققوسيفعامسدددددئ يفعختبار وعطر عين ذالع ،2ع 4ع
خلُعأخنعيييكعإلجعسربعامسددددا ذع عخياخ ددددرعنا عخبام وسعبن اعل عخيأوايفعخيع هميفع
خيل ع عخياخ دددددر،عق ع حد اع لدأمعتمخفتعخيدأواد لعخيع همديفعخيل عنا عخبامد وع
خلتخاع عبن اعل عخيسأإلميفعامقعخيمثتعبربتع عتأونسعخل توعامقعخياخ ر.عع
-9-1-13عمجمععاملضد اعهمئيفعخياأونسعب يك ميف خي سد ،عق سإلجع عحكهع عخلشد وم ع ع
إلأخاعختبار وخلعقإلتخاعاع عقمييكعاملضد اعجلنيفعسدريعختبار وخلعخيينجعتسد همخع
ختبار وعإلسؤقيمنعلجعض نعتأإل عامقوخقعخيسئ يفعقاف تتعإا ب لعخيدى عيض نع
رسنيفعختبار وخل.ع
 -2 -13اإلجراءات

لع
ام عخجلأقاعخي إلنيعيل اعخيا من عقختبار وخ ع
-1-2-13عن ممعإلأولعخل توعبلبى عخيدى ع عبأخنيفعاوخسيفعخل توعب عنأ :
-

نمختجعتع عخل توعخلساعأفيف.
لأاعإلتخلعخيا من عقامنمخل .
خلمخلمأعخينع ئميفعياس م عخيمخار ل.
خحلأعخيانةعي نج .
تمزنععخيأوا لعيكبعتك ماعبا من عخل تو.
سمخلأعختساثن اخلعقإاتخاخهت .
ح مقعخيدى عامثن اعختبار وخلعققخار هت .ع
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 إلمخلمأعختبار وخلعخيف ميفعقخينع ئميفعقامإل منع . ُف ستاعإل اتعختبار وخلع إنعقاأل عقطقطع . إلمخلمأعإلىنعخينا ئج. -2-2-13عنا عخءلىنعلجعإلمخلمدأعختبارد وخلعخيف دددعد مديفعقخينعد ئمديفع عادأقاعخيا من ع
خيم انهيعي ك ميف.
-3-2-13عمتادأعفكتعختبارد وخلعخينعد ئمديفعخيا تنتنديفعياشددد دهدبعآبتعامسدددددرمل عامقعثىثديفع
امسدددد بمععإلجعخيف ددددبعخيأوخيسع م عقواع عتئ يفعخيأوخسدددديفعقختبار وخل:عتعن بع
خيف دددبعخيأوخيسعلجع سددديفعلشددددددددددتتعامسدددرمل عف دد م عقث نميفعامسدد بمععب يف دعدبع
خي مفي،عقتعتأببعإلجعضهنع عفكخلعخياسجمبعقختبار وخلعخينع ئميف .
ل دددددرعخيسدددددرم عسردبعفكتعختبارد وخلعخينعد ئمديفعخيا تنتنديف عيىبارد وخلع
 -4-2-13ع ُ
خيعه ميفعقخيرسنتنيفعقخيشفمنيف،عقنددعدأوالع عاددعدأقاعخيا منددعد عخيم انهيعي ج إلعيفع
مأسرم عاوخسيف.
-5-2-13عنا عإبى عخيدى عبد جلدأقاعخي إلنيعيىبارد وخلعخيف ددد د مديفع عإلملدأعامس ددددد سع
هن نيفعخيسدرم عخخل إلسعإلجعخيف دبعخيأوخيس،عقختبار وخلعخينع ئميفع عإلملأعامس د سع
هن نيفعخيسرم عخيث )علرشعإلجعخيف بعخيأوخيس
-6-2-13عن ممعخي سددد د عخلخارعبهتخاعديفعخيدى عخلسدددددج عل توخلعإلجعإلسدددددامند لع
خما فيف،عي اأمأعإلجعلأمعقاماعاممثتعإلجعخبار ونجعهن ئم عامقعف ددد د م عهل ع ع
نممعقخحأع عاأقاعختبار وخل،عقخيتفععب تلعختساثن اعيبيعخلمخف يفعل مع .
-7-2-13عت ممعخيك م لعقخيسسد معخيم انهميفعبللأخاعاأخقاعخيا خإلجعقخياع وععقإل اتع
اأقييفعختبار وخلعقفكخلعختسكخحيفعبمنع عطر عيدرمعيفعمبعم ميف.ع
اعت هم ععختبار وعخجلم عأع
طق ع
ع ع
-8-2-13ع ُعن ه عختبار وعب مثعنا اعب ي أق،عقخيثر ل،عقخلمضملميف.ع
-1-8-2-13عنا قعلدددأقعختبار وعإلجعبىاعإلمخاإليفعإلفتاخلع امسدددئ يف عختبار وعإلععاأقاع
خلمخلف لعقمتثمبعخيقزخنعخينسرميفعخلخ يفعينمختجعخياع عقخل امهعخياع مهي.ع
-2-8-2-13عنا قعثرد لعختبارد وعإلجعبىاعضددد د نعلددددددأسد عمخدمتعامقيمد ،عققضدددددم ع
تع م ت عقخبام وعلأاعخلفتاخلعخلن سددبعي إلجعختبار و،عقتر نجعلددعمبيفعخيسددئ يف،عث ع
إاخوتعتدرمقعختبارد وعب عن دبعفتاعخيالش،عقنا عخحاسدددد د عإلعد إلىلعخيثرد لعبعدأع
تدرمقعختبار و.ع
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 -3-8-2-13عتا قعإلمضدددددملمدديفعختبار د وعإلجعبىاعقضدددددععإلفا د عت ددد د محعيألسدددددئ دديفع
خلمضدملميف،عقإل دفمفيفعت د محعيألسدئ يفعخل يميفعتمضدحعإلع نريعقإلسدامن لعخيا أنتع
خلعأتعإلسددددر عبعأعإلتخاعاع عإلجعامسددددا ذعقخحأعل عخيسبع عخياخ ددددرعيم تعلد د يفع
،عب دملد عإذخعم ن عله ميفعخيا د محعتا ع
تمزنععخيأوا لعقثر لعت أنتعخل د
بمخسددديفعاممثتعإلجعإل د ح،عقب عنضددهجعلأمعتأثتعخيد يبعبيختميفعخل د حعقنتخلةع
عذيكعإل عقواع عخيف تتع . 2-2-12ع

ال عبدمخلعبن اعختبار وع
-9-2-13عتشهبعبدمخلعبن اعختبار وعإل عنأ :ع
 لأنأعخهلأفعخيع معإلجعختبار و.ع لأنأعنمختجعخياع عخلساعأفيفعخلتخاعسم سع . -ل مبعوامهعخل توع إلف هم ،عإل د

ل،عح ئق. ....

 بن اعاأقاعإلمخلددف لعختبار وعامقعخمدجعختبار وعخسددان اخعإىلعإلسددامن لعنمختجعخياع ع إل قع. 2
 خبام وعخيسئ يفعخل ب يفعينمختجعخياع عقلم غاع علم غيفعل م يف. إلأخاعختبار وعي ادرمقعإلجعبىا: oلأنأعزإلجعخءا بيفعلجعمبعسؤخا.
 oإلأخاعإل فمف لعخيا أنت خيا

محعيألسئ يفعخل يميف.

 oخياأمأعإلجعختيا خمعبانفميعإلع نريعاماتعبن اعخيسئ يفعخلمضملميف.
 oخياأمأعإلجعختيا خمعبانفميعإلع نريعاماتعلم غيفعخيسئ يفعخل يميف.
 oلم غيفعتع م لعختبار و.

 خيادأمدأعإلجعإلدد ب ديفعقوسديفعختبارد وعي رنماعخياد يمديفعقخخلد لدددددديفعبهتخاعاعد عقخييُعنشهبعإل عنأ :
(ج ) 1 -ص ف ح ات االختب ار

▪

الدة ة :جيبع امنع تكمنع مبع خلع مإل لع قخض يفع إلثبع خس ع قشع وع خجل إلعيف-ععخس ع
خيك ميفعقخي س  -عزإلجعختبار و،عخس عقوإل عخل تو -عت ونخعختبار و -علأاعلف لع
ختبار و-عخي إلجعخلخ رعيكبعسؤخا-عخيأوايف عخلخ يفعيكبعسؤخا-عخس عإلأولع
خل تو-عخس عقوس عخيد يب ع؛عقتينمبعخيموسيفعخيبريتععامقعخيقىلعيىبار وعب س عإلأولع
خل توعقتمسمع ،عخس عخلتخاععقتمسمع ،عقخس عوئمسعخي س عقتمسمع ع امقعإلجعنفمض .ع
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▪

عدد األسئل ة :جيبع امنع نكمنع لأاع خيسئ يفع خلأقنع ضهجع تع م لع ختبار و،ع
قمييكع لأاععخيسئ يفع ع اف تتع إا ب لععخيعسئ يفععخلمضملميفععم إلىع قإلاس ع إلعع
خيعأاعخيفعوعيألسئ يفع عقوسيفعختبار و.

▪

الخ ط :جيبعامنعنكمنعخخلجعإل تقاخعقإلاس ع عمبعقوسيفعخبار و.عع

▪

ترةيم األسئل ة وصفح ات االختب ار :جيبعامنعتتس عمبعخيسئ يفعتتسم عل م ع
قإلاس عقإلاس سىععقم إلىع؛عم عجيبعامنعتتس علف لعخيسئ يفع عح اعزن اهت ع
لجعلف يفعقخحأت،عل عامنع ُن سض َّه سجعذيكعضهجعتع م لعختبار و.ع

▪

المس افة بين السطور :جيبعامنعتكمنعهن كعإلس ف لعم فميفعب عخيسئ يفعامقع
خيف تخل؛عب مثعتكمنعقوسيفعخيسئ يفعقخض يف.ع

▪

سهول ة القراءة :جيبعامنعتكمنعقوسيفعخيسئ يفعقخض يفعقعسع يفعخي تخات.عع

▪

جدول مواصف ات االختب ار:

جيبعامنعنا عإوف قعاأقاعخلمخلف ل عإلععختبار وع

ي هتخاع.عع

▪

التعليم ات :جيبعامنعتكمنعتع م لعختبار وعقخض يفعي د يبعقإلاس يفعإلععبعضع ع
خيرعض.ع

▪

الصي اغ ة والقواعد اللغوي ة :جيبعامنع ُت عمبعخياع م لعقخيسئ يفعب موتع
قخض يفعقإلعربتعقب يميفعإلجعخيبد اعخءإلىئميفعقخين منيفعقخلدرعميف؛عم عجيبعامتع
اامُعختبار وعل عسؤخي ع تُس لأعلم غيف عامق عإا بيف عامحأ عل عختساأتاعامقع
خءا بيفعامقعخته عخءا بيفعل عخيسؤخاععخ بت.ع

▪

تكرار األسئل ة:

ب لعنة.ع

▪

جيبعامتعنكمنعهن كعامسئ يفعإلكتوتعبموسيفعختبار و عسمخاعن عامقع

األشك ال والرسو البيا ي ة :جيبعامنعتكمن عخيشك اعقخيتسممعخيرم نميفعقخض يفع
قخيوس معقخيك لعخيايعبأخب ع عإل تقاتعقجيبعامنع ُعتتس عقتُتإل عبشكبعإلن سبع.ع
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( ج ) 2 -صي اغ ة األسئل ة

▪

أسئل ة االختي ار من متعدد

 لم غيفعخيسؤخاعبشكبعقخضحعقإلعربع ُنهكجعخءا بيفعلن عاقنعخينمتعإىلعخيرأخئب .ع خيعهبعل عامنعت مسعخيسدددئ يفعإلسدددامن لعتفكريعخما فيفع تيمت-عفع -عتدرمق-ل مب-عت من .
 جتنبعخساخأخمعلم غيفعخينفيع عخيسؤخا. امنعاامُعخيسؤخاعل عفكتتع ُإلس َّ عب لأمعن بعخجله يفعم ع عخيكا عببعخيفضبعإل اتعلم غاع عإلجعاأنأ.عامقعمهععل عبدئع .
اع
ُ

 تش ب عمجمععخيرأخئبع عخيرن اعخي مخلأُ. تس قُعلأاعخيرأخئبع عمبعخيسئ يفعقتتسمهع عبدتن يفعل م يفعقإلن سريف. خياأمأعإلجعامنعمجمدددعدععخيرأخئدددعدبعإلاش هبدددعديفع عخيددددعدماعامقعخيي دى عب ءا ب لعخي م يف.ع

دددعدتعحاةعتعتمحيع

 لدأمعإلدد اعامنديفعإشددددد وتعقيمعبسدددددمدديفعتسددددد لدأعخيدد يدبع عخياعتفعل عخءاد بديفعخي م يف.
 خياأمأعإلجعامنعنكمنعي سؤخاعإا بيفعقخحأتعل م يفعف ج. ختباع اعلجعقضععبأخئبعنكمنعخخلدأعفمع عإلعتقف عقبأهيم . خياأمأعإلجعامنعخيرأخئبعإلند ميفعقإلع مييفعقهل علىسيفعب يسؤخاعخلدتق . جتنبعخساخأخمعخيك لعخيش إل يفع امبأعخ-عاخئ ع . خياأمأعإلجعامن عتعتماأعلر وخلعقخضددد د يفعت ماعإىلعخءا بيفعامقعقاماعبم وخلعغريعله ميفع إلثبعمبعإل عسرقعل مح،عمىعإلجعام،ع ،عمجمععإل عسرقعبدأ-عإل علأخ .عع

▪

األسئل ة المق الي ة

 جيددبعامنعتكمن عخيسدددددئ دديفعذخلعإاد بد لعوددأاتعقلامُعل عن د اعفتلمدديفعنا عت مم عخيدى عإلجعبىهلد د ع نتفقعنهمذالعخءاد د بد د لعخينهمذامددديف -عإل دددددفمفددديفع
خيا أنت .
 جيبعامنعتان سبعخيسئ يفعإلععخي إلجعخلخ رعياا بيف. نا علم غيفعخيسئ يفعب اليفعقخض يفعب يميفعإلجعخيبد اعخءإلىئميفعقخين منيف.46
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

 جيبعامنعتان سدبعخيأوايفعخلخ د ديفعيكبعسدؤخاعترع عي ما عم عقواع عاأقاعخلمخلف ل.
 جيبعامنعت مسعخيسئ يفعإلع وخلعخيافكريعخيع م ع ل مب-عت من -عتتممب .عا عإلتخاعيفعاأقاعإلمخلف لعققوسيفعامس عئ يفعختبار عو
-10-2-13عنا عإلأخاعقلدددم غيفعامسدددئ يفعختبار وعإلجعسربعإلأولعخل تو،عق عح اعقاماع
اممثتعإلجعإلدأولعي ه توعن ممعإلنسدددددقعخل توعبد يانسدددددمقعبمنع عيمضدددددععامسدددددئ ديفع
ختبار و؛عطر عجلأقاعإلمخلف لعختبار و.
-11-2-13عن ممعإلأولعخل تو-إذخعخنفتاعباأونسعخل تو-عامقعإلنسقعخل توعباس م عامسئ يفع
ختبار وعقاأقاعإلمخلدددددف لعختبار وعإىلعخلتخاعع عإلملأعامس دددد سعامسدددددرمل عسربع
ت ونخعختبار و.
-12-2-13عن ممعخلتخاععبهتخاعيفعلن عختبار وعطر عجلأقاعإلمخلدددددف لعختبار و،ع
قناأمأعفع م عإلجعتدرمقعب دد د ئرعقإلفتاخلعاأقاعإلمخلددددف لعختبار وع ن ذالعع
،2ع، 3عقنا عتمثمقعذيكعب يميفعخيايعنتخه عخي س عامقعخيربن إلجعخيم انهي.ع
-13-2-13عن ممعخلتخاععبهتخاعيفعامسددئ يفعختبار و ،طر عينهمذالعس ئهيفعخيا
امسئ يفعختبار وع نهمذالع. 4

ق يموسيفع

 -14-2-13عن ممعإلددأولعخل تو ع امقعإلنسدددددق عخل تو عبهتخاعدديفعامسدددددئ دديفعختبار د و،عقف د ع
ي هىحمد لعخلضدددددهنديفع إنعقادأل ع عامادبعتعناجد قزعثىثديفعامند معلهدبعإلجعتد ونخع
خساىإلع .
 -15-2-13عنعاهددأعوئمسعخي سددد د عخلخارعامقعإلجعننمب د عقوسدديفعامسدددددئ دديفعختبار د وعبعددأع
إلتخاعيفعاأقاعخلمخلدددددف لعقخيسدددددئ يفعإلجعسربعخلتخاععث ع ُنسدددددهحعلأولعخل توعامقع
إلنسددد د عبدرععنسدددددخعختبار وعقت أنه ع علدددددموتعنهمذالعخءا بيفع Optical Mark
Readerع-إذخعتمفتعذيك.-
ع
ع
ع
ع
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عهعد عتأإل ععامقوخقعختبار وخلعقض نعخيرسن عيف
-16-2-13عنا عخحلف ظعل عرسنيفعامقوخقعختبار وخل،عقخيايعتشدددددهب:عخيسدددددئ يفعقاف تتع
خءاد بديفعسدددددمخاعمد ند ع عإيككقنمديفعامقعإلدرملديفعقوسمد عقتدأإلمنعد عإلجعسردبعمجمععخلعن ع
هب ع قخضعيعختبار و-عإلتخاعيعختبار و-عوئمسعخي س -عجلنيفعسريعختبار وخل .
-17-2-13عنا عطر ليفعقنسخعامقوخقعامسئ يفعختبار وعبعأاعخيدى عخيينجعسما أإلمنعي ،ع
بخىفعخيقوخقعخلعأتعحل تلعخيدى عذقُعخءل سيفعقخحل تلعخخل ليفعإنعقاأقخ.
انيفعخيايعلادددعدتقعامقع ُعندددعدرس عفمع عختباردددعد وعسربعت ونخع
-18-2-13ع عخحل تلعغريعخيع
ُ
إاتخئد عقتدأاناد عإلجعسردبعخيدى ،عن ممعإلدأولعخل تو-عامقعجلنديفعإلك فديفعإلجعوئمسع
خي سددد د عخلخار-عبدللدأخاعخبارد وعبدأندبعامقعتدأامدبعختبارد وعلملدأعآبتعادأاسعم سع
خيك مدديفعخلخار،عقنا عخيا مقع عذيددكعلعتفدديفعامسدددددر د عقممفمدديفعختبكخقعامقع
ترسنبعختبار و.عع
 -19-2-13عح اعت عخياأمأعإلجعترس عامقعخبكخقعختبار وعبعأعتأانا عإلجعسربعخيدى ع
نا عفاحعل معدقعلعتفيفعامسرعد عقممفمعديفعخياسعدت عقخختعد ذعخءاتخاعخينم إليعحمعد اع
ذيدددكعإلددععلد دددأعخبدداددرد د وع بدددأندددبع إلدداددكد د فد عيد دددددى عخيدددينددج عخسددددددداددفد د اقخع ف د ددجع ع
إلجعترس عختبار وعإذخعت عخياأمأعإلجعذيك.ع
ععععع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
عع
ع
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ث نم :عخيسم س لعقخءاتخاخلعامثن اعل أعختبارد وخلع
تشهبعإل عنأ :
ام ععععععإلع معخلتخسر ع خلىحم

.ع

ععععإلسؤقيميفعخيدى عامثن اعختبار وخل.
ال عععععح تلعخيالش.
ا عععععخءاتخاخلع عح ييفعخيدمخو .
 -3 -13السي اس ات

 -1-3-13عند دممعاملضددددددد اع هدمدئددديفعخيدادددأوندسعق سإلدجع ع حدكدهدعد عقخيدفدنعدمد عخيددديندجع ند دمإلمنع
ب ياأونسع عخلع إلبعقخءاخون عبأل اعخلتخسريفعامثن اعختبار وخل.ع
-2-3-13عجيمزعي ك م لعخيايعتعنامخفتعهب علأاعم عإلجعخيلضد اعي هتخسريفعختسدداع نيفع
بألض اعإلجعم م لعامبتهعب جل إلعيف.
 -3-3-13ع ع حعد اعقاماعاممثتعإلجعإلتخسدبعاخبدبعخي جنديفعخيمخحدأت،عنا علدأندأ عامحدأه ع
مهرشفعي جنيف؛عطر علع نريعقخض يفع خيأوايفعخيع هميف،عخيمثتعبربت،عإيخ .
 -4-3-13عجيددبعامنعتكمنعامإل د مجعل ددأعختبار د وخلعامددأتعخياعمندديفعقخءضددددد د اتعقتكمنع
إلاسدددعيفعيعأاعخيدى ،علىقتعل عقاماعإلسد د فيفعب عمبعط يبعقآبت،عقب عمبع
جلنيفعقامبته.ع
-5-3-13عنر ع اأقاع 2عخحلأعخيانةعيعأاعخلتخسر عامثن اعختبار وخل.
اأقاع  2عخحلأعخيانةعيعأاعخلتخسر ع عإل ببعخيدى ع عامإل مجعختبار وخل.
لأاعخيدى ع عإلك نعختبار عوع

خحلأعخيانةعيعأاعخلتخسر عع

-1ع40عط ير عع

2ع

60-41عط ير عع

3ع

-61ع100عط ير عع

4ع
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-6-3-13عتع ُنسهحعي دى عبأبماعس ليفعختبار وعبعأعبأئ .ع
-7-3-13ع عخحل تلعخيايع ُن أوه علهمأعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد د ،عنهكجعخيسد د عي د يبع
خلادأبتعلجعبدأاعختبارد وع بدأبميد ،عقذيدكعلتتعقخحدأتعف جعبىاعفكتعختبارد وخلع
بعددأعامبدديعتععددأعبديعبعددأمعتكتخوعخياددأبت علج عإلملددأعبددأاعختبارد وخل عطنددديفعامتع
ناج قزعخياأبريعن اعس ليفعإلجعبأخنيفعختبار و.ع
-8-3-13ع عحد اعتكتخوعتدأبتعخيدد يدبعلجعإلملدأعبدأاعختبارد و،عتع ُنسدددددهحعيد عبد يدأبماع،ع
قنعاربعإلاالمر علجعختبار و.
-9-3-13عتع ُنسهحعي دى عب خلتقالعإلجعختباردعد وعخينع ئدعديعسربعإليضعن اعس ليفعإلجع
بأخنا .عع
-10-3-13عتع ُنسدددددهحعباكتخوعبتقالعخيدى عإلجعسد لديفعختبارد وع عإىل عاقوخلعخلمد سعإتعلجع
يأهي عامليخوعطرميفعإلمث ددديف.
-11-3-13عخيالعدشع عختبارعد وعامقعخيشعدتق عفم عامقعخم يفيفعخياع م لعقسمخلأعختبار وخلع
خيف د ميفعامقعخينع ئميف،عامقعحم زتعقسددم يفعنهكجعبمخسددداع عختت د اعبأحأع-حاةعقيمع
يع ُعتسدددداخأم-ع ُنعتععخيد يبعي ع مبيفعطر عل عتنرعل م عتئ يفعضددددرجعسدد د مكع
خيدى عب جل إلعيفع إل قع. 5
-12-3-13عتكمنعخيك معديفعإلسدددددؤقيديفعلجعقضدددددععبدديفعي دمخو عامثند اعختبارد وخلعقإلىمع
مجمععخي ئه عل عختبار وخلعبرنماه عقاقوه عفمع .ع
 -4 -13اإلجراءات

ام عإلع معخلتخسر ع خلىحم

ع:

-1-4-13عخيامخاأع عس ليفعختبار وعسربعبأخنا عبخهسعلرشتعاسم يفعل عخيسب.
-2-4-13عت سم عخيعهبعاخببعخي ليف،عقذيكعبامزنععخلتخسر عب موتعإلىئهيف.
-3-4-13عن ممعإلرشفعخي جنيفعباس عامقوخقعخيسئ يفع عظتفعإلال قعقخمامم،عقمييكع
مشداعحضدموعخيدى عإلجعجلنيفعسدريعختبار وخل،عقتمزنعع عل عخلتخسر عسربعبأاع
ختبار وعبخهسعلرشتعاسم يفعل عخيسب.
-4-4-13خياأمأعإلجعامنعمجمععخيدى عسأعخنامهمخعاخببعخي ليفعسربعبأاعقس عختبار و.ع
-5-4-13عتمزنععامقوخقعامسئ يفعختبار وعقاف تتعخءا بيفع عخيمس عخل أاعيرأخنيفعختبار و.
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-6-4-13ع عح ييفعختبار وخلعخيايعتساخأمعامقوخقعإا بيفع ٌت
عإبى عخيدى عب عنأ :

حعآيم ،عجيبعل عخلتخسبع

 لأمعثنيعامقعتأبمسعامقوخقعخءا بيفعامقعمت ن ع عبأُعطتن يف. تعرئيفعقخسدداك اعخيرم ن لعخلد مبيفعبدتن يفعل د م يفع ختس د ،عخيتس عخجل إلعي،عخس د عقوإل عخل تو،عإيخ .
 قضععخيعىإليفعخيأخييفعل عخءا بيفع خيام مب ع عخلك نعخلخ رعهل .ع امُعتالمريعامقعت د د محع عقضدددععلىإليفعخءا بيفع خيام مب عجيبعامنعنا عبشدددكبعقخضدددحعقاقنعتتكعامُعامثتعي عىإليفعخيايعت عقضعع عس ب .
 خسداخأخمعخي عخيتلد اع امقعخي عخلن سدبعطر عياع م لعختبار و عيمضدععخيعىإليفعخيأخييفعل عخءا بيفعخي م يف،عقايوعخساخأخمعس عخحلرب.
ا بيفعخي
 -تسمنأع تم مب عخيأخئتتعخيايعمتثبعخء ع

م يفعبدتن يفعم إل يفعقل م يف.ع

 امتعن ممعخيدى عبام مبعاممثتعإلجعاخئتتعيكبعسؤخا. -خساخأخمعخي

عخحلربعياا بيفعلجعخيسئ يفعخل يميف.

-7-4-13عخياأمأعإلجعامنعمبعط يبعاهبعبد سيفعخياعتناعخجل إلعي.ع
-8-4-13عتع ُنسدددهحعي د يبعبأبماعختبار وعإل يعنكجعاهبعبد سا عخجل إلعميفع عإتعبعأع
خيا قعإلجعهمنادد عبدددأُ عطتن دعديف عإلثدددب:عخهلمنددديفعخيمطنمددديفعامقعوب ددددد دديفعخي مدد ات،ع ع
قبعدأعامبيعتععدأخعبدمعد عإلجعخيدد يبعبعدأمعتكتخوعذيك،عق عح اعتكتخوسعتع ُنسدددددهحعي ع
بأبماعختبار و.
-9-4-13عإلتخاعديفعخيرمد ند لعخلعردأتعإلجعسردبعخيدد يدبعل عافكعخءاد بديفعمد تسددد د عقخيتس ع
خجلد د إلعيع قنهمذالعختبارد د وعع -ع عحد د اع تعدددأاعخين ذال -عي ادددأمدددأعإلجعلددد د اعد د ع
قإلد ب اع عيرد سا عخجل إلعميفعققوسيفعخيسئ يف.
-10-4-13عخياأمأعإلجعامنعمبعخيدى عسأعقسعمخعب حلضموع عخيكشاعخلخ رعيييك.
-11-4-13عخيافت عي هتخسرديفعقلدأمعختنشددد دالد اع بدأُعثاعامبت،عإلثدب:عخهلد تاعخجلمخاعامقع
خحل سبعخ يلعامقعستخاتعما عامقعإل عش ب عذيك.ع
 -12-4-13عجيددبعل عخلتخسر عخيا تكعاخبددبعخي د لدديف عبدتن دديفعمتكنع عإلجعإلتخسردديفع
ختبار وعب موتعامأت.
 -13-4-13عند دمم عخلدتخسدردمنعبدددلبدى عخيدددى عبد د يدمسد د عخلدادرد ديع إلدجعزإلدجعختبدادرد د وع مد دبع ع
عن اعس ليف.ع
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-14-4-13عخلتخسرمنعإلسؤقيمنعلجعخهلأقاعاخببعخي ليف.
-15-4-13ع عح اعخيالدددعدشعامقعخيشدددعدتق عفمدددعد ،عن ممعخلتخسبعبا تنتعورضعخيضرجع ع
حضموعوئمددددعدسعجلنددددعديفعسمددددعدتعختبارددددعد وخلعامقعإلشددددعدتفعخي جنددددعديف قطر عي نهمذالع ع
خلعأعيييكع نهمذالع. 5
-16-4-13عن ممعخلتخسبعبنع نيفعخي إلجعخل أاعيىبار و،عباسدد د عامقوخقعخيسددددئ يفعقاف تتع
خءا بيف،عقخياأمأعإلجعامنعاملأخاه عإلس قنيفعل عت عتمزنع ع عبأخنيفعختبار و.
-17-4-13عن ممعخلتخسدعدبعباس م عمبعاف تدعدتعخءا بدعديفعإلععمشاعخحلضموعإىلعإلشدعدتفع
خي جنيفع-إنعقاأ-عقخييُعبأقوسعن ممعب ياأمأعإلجعلأاعامقوخقعخيسددئ يفعقلأاعاف تتع
خءا بيف،عطر عيلأخاعخحلضموعسربعتس مهع عإىلعجلنيفعسريعختبار وخل.
ع-18-4-13عن ممعخلتخسبعباس م عامقوخقعامسئ يفعختبار وعخي خئأتع غريعخلساخأإليفعقخلعمريفع
قخلا فيف عإىلعإلرشفعخي جندعديفع-إنعقاأ-عسربعهن ندعديفعختباردعد و،عقخييُعبدعدأقوسعن دعدممع
باس مهع عإىلعجلنديفعسريعختبار وخل.
لع
عإلسؤقيميفعخيدى عامثن اعختبار وخ ع
-19-4-13عخيدى عإلسؤقيمنعامثن اعختبار وخلعلجعخ

:

 إلعتفيفعإلمخلمأعختبار وخلعقامإل مجعل أه . خيملماعإلركتخعسربعإلملأعختبار وعبعرشعاس ئقعل عخيسب. محبعخيرد سيفعخجل إلعميفع عس ليفعختبار و. تعرئيفعبم ن لعافكعإا بيفعخيا د محعخ يلعبأسيفع ختسد ،عخيتس عخجل إلعي،عخسد عخل توعقوإل س،عإيخ .

-20-4-13عتع ُنسهحعي دى عبلحض وعخلمخاعخيا يميفعإىلعس ليفعختبار و:
 خيكابعخيأوخسميف،عامقعخي مخإلمس،عامقعخليمتخل،عامقعخلسماخلعقخيمث ئقعخلكامبيفع إل عيعتكجعهن كعتع م لعامبته .
 خجلمخاعامقعخيسددد ل لعخييمميفعامقعحم زتعامُعثاعنهكجعبمخسدددددا عختت ددد اع إل عيعتكجعهن كعتع م لعامبته،عم حل سر لعخيع هميف،عخجلأخقاعخءح ئميف،عإيخ .
 خيغتخععخيشدددخ دددميفعفم علأخعخياقخلعخيىزإليفعيىبار وع خيإيخ .

عخجل ف،عخي

عخيتلد د ا،ع
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-21-4-13عتع ُنسدددددهحعي دد يدبعامثند اعختبارد وعبد يا دأثعامقعخيامخلدددددبعإلععامُعطد يدبعآبتع
ءلد اعامقعخسا ر اعامُعشكبعإلجعامشك اعخلس لأتعخيع هميف.ع
 -22-4-13عتع ُنسدددددهحعلدأولعخل توعامقعقخضدددددععختبارد وعبد يدأبماعإىلعإلكد نعختبارد وع
ي هتخسريفعامقعخءا بيفعلجعتس اتلعخيدى .ع
 -23-4-13ع عحد ا عإلالد اوت عخيدد يددب عسد لدديف عختبارد وعهند ئمد عل مد عتسددد د م عمددبعامقوخقع
ختبار وع افكعخءا بيفعقامقوخقعخيسئ يف عي هتخسب.
-24-4-13عتع ُنسدددددهحعي دى ع عسعد لديفعختبارد وعتالدمديفعخيذن عامقعخيتخلعبد يشددد د عامقع
خي رعد د ل،عامقعامُعإلىبسعمتنععخيا قعإلجعخهلمنددديف،عقمدددييدددكعخوتدددأخاعخينمد د وخلع
خيشهسميفعامقعخل منيف.ع
 -25-4-13عتع ُنسدددددهحعي دد يرد لع ع سد لديفعختبارد وعخوتدأخاعخيعرد اتعامقعخين د عامقعتالدمديفع
هلمنديفعامقعتسدددددهحعبد يالش،عقمدييدكع
خيذن عامقعخوتدأخاعامُعإلىبسعمتنععخيا قعإلجعخ ع
خينم وخلعخيشهسميفعامقعخل منيف.
ل
ال عخيالشعامثن اعتأانيفعختبار وخ ع
 -26-4-13ع ُنهنععنسدددددخعخءاد بد لعإلجعطد يدبعآبت،عامقعإلجعخيكادب،عامقعاماع تعخحلد سدددددم عع
ماعل مع .
خل همييف،عامقعخساخأخمعخجلمخاعي
 -27-4-13عإلج عنتتكدددبعخمد د يفددديفعخيالشعامثند د اعختبارد د و،ع تُسددد د دددبعإلند د عاماختعخيالش،ع ع
و،عقاتوعي عإلتخسدددعدبعخي جندددعديفعورضخعباف مبعإل عقسع،ع
ق ُنادددعدتكعيمكهبعختباردددعد
ُ
قن دأإلد عإلععخلسددددداندأخلعخيامثم مديفعإىلعجلنديفعختبارد وخلع عخيك مديفعخيايعبدأقوهد ع
لمددبعمد إلددبعخيقوخقعإىلعلهمددأعخيك مدديفعيعتضدددددعد عل عجلندديفعضدددددرجعخيسددد د مكع
خيفدتلمددديف،عقبعدددأعإاتخاعخياد د دمدقعإلععخيدد د يدددبعمادعد بددديفع ت دممعخي دجدنددديفعخيفدتلمددديفع
بد ياملددد دمديفعبد يع مبديفعخلند سددد درديفعقفقعخيع مبد لعخيمخواتع عتئ ديفعخيسددد د مكعبد لد اتع
"خيع طت"عقخلعد اتع"خيث نمعديفعلشعدتت"عقخيتفععهب عإىلعخي جنيفعخيأخئهيفعقخيايعهل عإن ع
خيع مب لعخيمخواتعب ل اتع"خيع شعدتت"عقخلعد اتع"خيث نمعديفعلشعدتت"عإلجعهيسعخيىئ يف،عقتع
لتالعخيدى عإلجعس د لدديفعختبار د وعإتعإذخعامبددبعب د ينم د معخيمخاددبعتمخفتسعب د لدديفع
ختبار وعامقعامحأثعفمىضعامقعإوب م عيسريعختبار وخل.عع
ع
ع
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ا عخءاتخاخلع عح ييفعخيدمخو عع
-28-4-13عتضدددددععمدبعم مديفعبدديفعي دمخو عامثند اعختبارد وخلعلدأاعفمعد عنم عخلخد طتع
خل اه ديفع قامقيمند لعتتتمرعد ،عطر د عتحا يمديفعحدأقثعد عقسمتعخ ثد وعخيند مجديفعلنعد ع
قممفميفعخياال بعل مع عامقعإلمخاعاع ،عإلثب:عتسدعدتنبعامقعخبادعدتخقعختباردعد و-عخيالردعد و ع-ع
ح ييفعخيد سعغريعخيع انيف-عخن د عخيام وعخيكعتب ئيعقغريه عإلجعخلخ طتعخيبته.
-29-4-13ع عح تلعخيدددددعدمخو عخلؤساددددعديفعقخيايعتعت نأعلجع ددددعدسعلشددددعدتتعاسم ددددعديف،ع ع
نر ةعخيدى عل عضدددمخبجعختبار وعنفسدددع ع خي ددده ،علأمعخيامخلدددبعامقعخحلأنثع
خجل نريعامقعخساخأخمعامُعإلددعدمخاعغمددعدتعإل ددعدت عهبددعد ،عق عهيسعخحل ييفعنا عختحاف ظع
بأقوخقعخيسدئ يفعقاف تتعخءا بيفع عإلك نعآإلجعبمخسدديفعوئمسعجلنيفعسدريعختبار وخلع
قبهس لدددعدأتعخلشدددعدتف عقخلتخسردددعد ،عإلععتعمندددعدضعخيددددعدى عبنفسعإل دددعدأخوعخي إلدددعدجع ع
ءم اعختباردددددد و.
-30-4-13ع عح اعخساهتخوعح ييفعخيدمخو علأتعاممثتعإلجع دسعلشدتتعاسم يفعامقعتر ةع
ل عخناع اعزإلجعختبار وعامسبعإلجع%25عإلجعخي إلجعخلخ ددرعي ،عن توعلهمأعخيك ميفع
امقع سإلجعننمب د عإيال د اعختبار د وعامقعخسددددداهتخوس عإلععتعمنضعخيدى عبفكتعإلجعخي إلجع
تع ااعخيفكتعخيايعف أقه عإلجعزإلجعختبار و.
-31-4-13ع عحد اعإيالد اعختبارد وعنامجديفعتسددددداهتخوعحد يديفعخيدمخو ،عنا عإاتخاعخبارد وع
بدأندبعإلاكد ف عيىبارد وعخيلدددددوعيكدبعطى عخيشدددددعرديفعخيدينجعتدأثتقخعف جعب د يديفع
قاأاعي عإلملأعامبت.
خيدمخو ع-عاقنعب سيعخيشُععب-ع ُ
ع

ع
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ث يث :عسم س لع عقإاتخاخلعإل عبعأعختبار وخلع
عتشهبعإل عنأ :ع
ام ععععخيا

محعقإلنحعخيأوا ل

عععخيا مبعخءح ئيعي هفتاخلعختبار ونيفع خيسئ يف
ال عععإلدددددددددددددددىنعخينا ئددددددددددددجع
ا عععط بعإل اتعت

محعختبار وع خيام عل عخينا ئج

هد عععختحافدددددد ظعقخياخ دددرعإلجعامقوخقعختبارددددددددد وخل
 5 -13السياس ا ت

-1-5-13عجيمزعيتئمددعدسعخي سددعد ع لنأعخحل ايف عامنع ُن ِ
رش س
ع
كعإلععإلأولعخل توعإلاخ
امقعاممثتع عخيا مح،عقجيمزعلج ددعدسعخيك مددعديفعلنأعخيضددعدتقوتعامنعنسنأعخيا محع
إىلعإلجعنتخس؛عخسان اخعي اتعخيتخبعيفعقخيثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخل.ع
 -2-5-13عن ممعإلددأوسدددددمعخل توخلعبد يا ددد د محعطر د عيعن د عت ددد د محعقخضددد د دديف،ع
إلسددددداخدأإل ع عذيدكعإل دددددفمفد ل عخيا دأنت خيا ددد د مح عين ذالعخءاد بد لعخلعدأتع
إلسر .ع
-3-5-13ع عخحل تلعخيايع ُنسدهحعفمع عب سد عإلامسدجعخيأوا لعيمثتعإلجعإل د ح،ع
.
جيبعامنعنكمنعنم معخيا مم عقخض عي دى عقخل
-4-5-13عخيأوايفعخينع ئميفعهيعخينامجيفعخيايعا ددددبعل مع عخيدى ع عخل توعإلجعبىاع
ح لدددبعمجععخيأوا لعخيايعح دد مخعل مع ع عخيا من عخلسددداهتعقختبار وعخينع ئيع،ع
إلععإلتخل تعإل عقواع عخيف تتع  21-4عب يسم س لعخيع إليف.
 -5-5-13عخيددأوادديفعخينع د ئمدديفعخلهنمحدديفعي د د يددب عإلجعإلئدديف عجيددبعامنعتكمنعلددأاخعم د إلىع
ُ
،عقجتربعخيأوا لعخيعشدددعدتنيفعإىلع
ل م عقيمسعهب عمسدددعدموعلشدددعدتنيفع إل قع6
وس عل محع عح ييفعح ماعخيد يبعل عن اعاوايفعامقعامل .
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-6-5-13علج دددعدسعخيك مدددعديفع عح اعخيضدددعدتقوت،عخلمخف يفعل عإل اتعت محعامقوخقعإا بيفع
ختبار وعخينع ئيعبىاعفكتعتعتاعأهعبأخنيفعخبار وخلعخيف بعخيا يل؛عخسان اعخعي اتع
خيا سعيفعقخيثىث عإلجعتئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخلعب جل إلعيف.
-7-5-13عنا عخيا مدبعخءح دددد د ئيعي هفتاخلعختبارد ونديفعي
امس سميفعحماعخخل ئرعخلهم تعيا كعخلفتاخل.

دددددماعل عإح دددد د اخلع

-8-5-13عإذخعامظعتعخيا مبعخءح دد د ئيعيسددددئ يفعختبار وعخحامخ ساسعل عامبد اعتاع وعع
إلع عإلعد نريعخيا من ،عإلثدب :عسدأوت عبعضعخيسدددددئ ديفعل عخياهمم عب عخيدى ،ع سدأوتع
بعض عخلشدددددااد لعل عخياهمم عامقعلمم ع عبنمدديفعبعض عخيسدددددئ دديفعتتترجعبه امهع
خل تو،عن ممعإلنسدقعخل توعب يفعهيسعخيسدئ يفعقإل اتعتمزنععخيأوا لعبعأعإلمخف يفع
وئمسعخي سددد د عسردبعإلىنعخيدأواد لعب دددددموتعهند ئمديف،عقطر د عيآليمديفعخلعاهدأتعإلجع
إلتم عاماتعخيا من عقختبار وخل.
-9-5-13عإلأوسدددددمعخل توخلعإلسدددددؤقيمنعلجعختحاف ظعبسدددددجىلعاوا لعمبعخيدى ع
خلسج عب ل تو؛عطر عيآليم لعخلعهماعهب ع عخيك ميف خي س .
-10-5-13عجيدبعامنعتُع جعخيدأواد لعخينعد ئمديفعي دى عطر د عي جدأقاعخي إلنيعخل دأاعإلجع
سربعل اتعخي رماعقخياسجمب.ع
-11-5-13عتع ُنسدهحعيلضد اعهمئيفعخياأونسعب يك ميف خي سد عبلبى عخيدى عبأوا هت ع
خينعد ئمديفعامقعناد ئجعله مد لعخيا ددد د محعسردبعخلا اهد عإلجعوئمسعخي سددد د عخلخارع
قلهمأعخيك ميف،عامقعقممبعخيك ميفعي شؤقنعخيم انهميف.ع
-12-5-13عنا عإلىنعخيناد ئجعخينعد ئمديفعبعدأعإاتخاعله مديفعخيا قعخيدأخبوعإلجعسدددددىإلديفع
قمف اتعله ميفعت مم عخيدى عبلحأهعامقعمبعخيدتقعخليمموتعهبيخعخيأيمب.
 -13-5-13عاقعي دعد يددب عخيا ددأمعبد ددب علتخاعدديفعاوا د لعختبار د و عخينع د ئي عقإل د اتع
خيا ددد د مح؛عطر د عيىئ ديفعخيدأوخسدددددديفعقختبارد وخلع بد جلد إلعديفع عإلد اهتد عخياد سددد دعديفع
قخيثىث عقسمخلأه عخيانفمينيف،عق عح اعثر علد يفعخيد بعنا عتالمريعخيأوايفعإلجع
بدىاع ندمد د مع سدددد دجدىلعخيدددى ع إلدجع سدردددبعامسدددددداد د ذعخلد دتوع ثد عوئدمدسعخيد سدددد د ع ع
ققممبعخيك ميف.
 -14-5-13عنهكجعي دد يددبعخيا ددأمعبد ددبعلتخاعدديفعاوا د لعختبار د وعخيف دددددوعقإلعد اتع
ت ددد م عبىاعامسددددرم عإلجعإلىنعنامجيفعخل توعخلتخاعإلتخاعيفعت دد د م عبنفسع
خ يمديفعقخءاتخاخلعخلارعديفع عط دبعإلد اتعت ددد د محعختبارد وعخينعد ئيعل عامنعنر ع
بنامجيفعخلتخاعيفع عإلملأعامس سعخيسرم عخيث يثعلرشعإلجعخيف بعخيأوخيس.
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-15-5-13عتعجيمزعي د يبعخيام عءل اتعت د د محعختبار وعإذخعم نعسأعسدددرقعي عقامنع
ت أمعبثىثيفعط ر لعءل اتعت د د محعخبار وخلعف د د ميفعامقعهن ئميفعل توخلعسدددرقعي ع
عاوخسم .
اوخساع عقثر علأمعل يفعهيسعخيد ر لعقت عحفمع عقذيكعلأتعف
-16-5-13ع عح اعخنخفضد عنسدريفعخينج ع عخل توعPassing Rateعلجع%60عجيبعل ع
خيك مدديفعامقعخيربند إلجعخيمد انهي،عخلارد وعخل توعإلجعخل توخلعخي دددددعردديفعذخلعنسددددددبع
خيتسدددددم عخيعد يمديفعقل معد عخختد ذعخءاتخاخلعخيىزإلديفعي اعتفعل عامسددد درد عوسدددددم ع
خيدى عققسد ناع عإلجعخياعثتعقت ددأن عخيددأل عخيدىتعخيىزمعهل ،عقخياشدددد د قوعإلعع
إلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيفعيا أن عخيأل عخيفنيعخيىزم.
-17-5-13عت ا معمبعم ميف سسد عب يم لعخخل لديفعب تحاف ظعقخياخ رعإلجعاف تتع
إا ب لعختبار وخلعقإلع معخيا من عخيبته.
-18-5-13عجيدبعل ع مدبعخيسسدددد د معخيمد انهمديفعخيادأمدأعإلجعامنع مدبعامل اعت من ع
خيدى عسدأعت عخياخ رعإلنعد عبدللد اتع تدأقنتهد علجعطتنقعإلدرعديفعخجلد إلعديفعطر د ع
يااتخاخلعقخ يمد لعخلارعديفعهبديخعخخل دددددما،عقذيدكعبعدأعخن ضددددد اعخيفكتعخي إلنمديفع
يىحاف ظعهب .
-19-5-13عنا عإنشدد اعبنكعي هفتاخلعختبار ونيفع بنكعامسدددئ يف عحلفظعخلفتاخلعخجلمأتع
إلجعمجمععختبار وخل،عقذيكعبعأعل م ع عإح دد د ئم ع خنمتعامنضددعد :عايمبعبن اعبنمكع
خيسئ يفعخي اوعلجعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخل .
 -6 -13اإلجراءات

ام عخيا

لع
محعقإلنحعخيأوا ع

-1-6-13عنا عت ددد محعختبار وخلعطر عين ذالعخيا ددد محعخلعأتعإلسددددر عامقعبمخسددددديفع
إل دفمفيفعخيا أنت خيا د محعخيايعجيبعامنعنشد وكع عإلأخاه عإلأويسعخل توعقامنع
تُتخاع عإلجعسرددب عامسدددددا د ذعقخحددأ عل عخيسددبعإلجعذقُعخخلربت عبه امهعخل توعيم تقخع
لدد يفعتمزنععاوا لعخيا دد محعقخياأمأعإلجعثر هت ،عب دددملدد عإذخعم ن عله ميفع
خيا محعتا عبمخسديفعاممثتعإلجعإل ح.
-2-6-13عنا عتمزنععخيأوا لعطر عل عقواع عاأقاعإلمخلف لعختبار و.
-3-6-13ع ُن د حعختبار وعطر عل عهمع ٌإلأوالع عإل ددفمفيفعخيا د مح خيا أنت إلفا ع
خءا بيفعخييُعاملأسعخلها ج.
57
دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات

دأعلددد د د ،ع قامنعاواعد لعخيا ددد د محع
 -4-6-13عخيادأمدأعإلجعامنع مدبعاما خاعخءاد بديفع س ُ
يفعقسج عبدتن يفعل م يف.
قاما خ ساه عسأعت عمجعع عم إل
ُ
-5-6-13عن ممعخلتخاععبد يادأمدأعإلجعقاماعاواديفعامإلد معمدبعف تتعقخيادأمدأعإلجعلددد د ديفع
مجععخيأوا لعقلدد يفعخين بعإلجعخيأفكعإىلعخيالىف،عقلد د يفعخجلهععخينع ئيعل ع
خيالىفعقخيامسمععمهتخاععل عمبعقوسيفعإا بيف.
عخيا م عبعخءح ئيعي هفتاخلعختبار ون عيفع
-6-6-13عنا عخلسدحعخيضدمئيعيقوخقعختبار وعبمخسدديفعإل سدحعضدمئي،عحمثعنا عخيا مبع
خءح ئيعي هفتاخلعختبار ونيفعخلمضملميفعب ساخأخمعخيربمم لعخلن سريف.ع
7-6-13ع ُن

عت تنتعيكبعخبار وعل عإلسامهعخل توعناضهجعخيرم ن لعخيتميف:ع

 بم ن لعامس سميفعلجعختبار و. خيرم ن لعخيملفميفعلجعختبار و. نسبعتكتخوخلعت أنتعخيدى ع. إلع إلبعثر لعختبار و. خيا مبعخءح ئيعيألسئ يفعخلمضملميفعخييُعناضهج:✓ إلع إلبعخي عمبيف:عقهمعنعكسعنسريفعخيدى عخيينجعاما بمخعلجعخلفتاتعبدتن يفعل م يف.
✓ إلعد إلددبعخياهمم :عقهمعنعكسعمتمم عخيسدددددؤخاعب عنسددددددبعخلجهملد لعخيع مد عقخيددأنمد عإلجع
خيدى عخيينجعاما بمخعإا بيفعل م يف.
✓ خلفتاخلعخيايعت عإل اتعتمزنععاوا هت عبعأعحيفع .
✓ تع مقعل عنا ئجعخيا مبعخءح ئيعقممفميفعخساث وعخينا ئج.

-8-6-13عنا عتس م عت تنتعخيا
بعأعتس ُّ عختبار و.ع

محعخ يلعلأولعخل توع عإلأتعتعتاج قزع3عامن معلهبع

-9-6-13عن ممعإلنسدددددقعخل توعبهتخاعديفعخيا تنتع عبىاعنممعلهدبعقخحدأعإلجعتسددد د هد ،ع
قجيبعامنع ُنمسععإلجعوئمسعخي س عبعأعخلمخف يفعل م .
-10-6-13عنا عإلتخاعيفعخلفتاخلعختبار ونيفعسربعإلىنعخينا ئجعب ددموتعهن ئميفعإذخع ُلأاع
وعامقعإذخعح ديف د عإلن د عإلفتاخلعخبار د وندديف ع عضدددددماعنا د ئجعخيا مددبع
إلفا د عختبار د
ُ
خءح ئيعي هفتاخلعقاماتعإلؤطخهت عقطر عيآليميفعخلعاهأتعإلجعخلتم .
ع
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ال عخلا اعخينا ئجعقإلىهن عع
-11-6-13عنا عولددأعخيأوا لعولددأخعتف ددم م عإلشدداهىعل عاوايفعخيل اعخيف د ميف،ع
ِ
ئيعإلجعس سر دبعإلددأولعخل تو -عامقعإلجعس د مع
قاوادديفعختبار د وعخينع د ئيعقخيا ددأنتعخينع د
ب يا مح-ع عخي مخئ عخلعأتعإلجعل اتعخي رماعقخياسجمب.
-12-6-13عن ممعإلأوسدددمعخل توخلعبلاب اعخيأوا لعخينع ئميفع عنم معسدددجىلعخيدى ع
 PeopleSoftعبدعدددأع إلدتخادعدادعد د ع إلدجعلضددددددمعآبدتع عخيد سدددد د ع سدردددبعامن ع دُت عدادهدددأ عإلدجع ع
وئمسعخي س .
-13-6-13عنا عوفععخيأوا لعخل ددد د اقعل معد عإلجعخي سددد د عخلخارعإىلعلهمدأعخيك مديفعامقع
قممبعخيك ميفعي شدددددؤقنعخيم انهميفعيىلا ا،عقإلجعث عإطى عم سعخيك ميفعل ع
ت كعخينا ئج.
-14-6-13عنا عإغىقعخينمد معقنامساعإابد اعخيدأواد لعبعدأع  72عسددد د لديفعإلجعل دأعامبتع
خبار وعحسبعخجلأقاعخلع جعيىبار وخل.
-15-6-13عت ممعإاخوتعخيك مديفعممث ديفع ع وئمسعخي سددد د -عقممدبعخيك مديف-علهمدأعخيك مديف ع
بهاد بعديفعإابد اعخيدأواد لع عخينمد معقخيادأمدأعإلجعإمتد معذيدكعسردب عإغىقعخينمد مع
طر عي هملأعخل أاعإلجعسربعل اتعخي رماعقخياسجمب.ع
ا عط بعإل اتعت

م عحعختبار وع خيام عع

-16-6-13عن ممعخيد يبعبا أن عخيا لعإل اتعخيا د محعل عخينهمذالعخيتسدهيعيييك،ع
قناععأعب يفعخلع مإل لعخيمخواتعفم ع نهمذالع. 6
-17-6-13عن ممعخيد يبعبلوسددد اعخيد بعإىلعلهمأعخيك ميفعامقإلجعنفمضددد عبىاعامسدددرم ع
إلجعتد ونخعإلىنعنامجديفعختبارد و عخيف دددددو،ع قامسدددددرمل عإلجعتد ونخعإلىنعنامجديفع
ختبار وعخينع ئيعقن ممعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد عب رماعخيد بعامقعوفضد عطر ع
يضمخبجعإل اتعخيا مح.
 -18-6-13ع عح د يدديفعسرماعخيد ددبعن ممعقممددبعخيك مدديف عبافمنضعإلجعم سعخيك مدديفع
باشكمبعجلنيفعب ي س عحسبعخياخ ر،عقتاكمنعإلج:
 وئمسعخي س . إلأولعخل تو. لضمعآبتع عخياخ ر.59
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 ت ممعخي جنيفعب ياأمأعإلجعسددىإليفعخيا د محعقولددأعخيأوا ل،عقل مع عط بعخحل ددماعل عقوسديفعإاد بديفعخيدد يدب،عقإطى عخيدد يدبعل معد عقإل د وناعد عبد ءاد بديفعخينهمذامديفعخل فمظديفع ع
إل اعخل تو،عق عح اعخسان عخيد يبعبسىإليفعخيا محعقخيتلأ،عنمسععخيد يبعل عخينهمذالع
عقافظعخيد ب،عإلععخحاسدد عهيخعخيد بعمأحأعط ر لعإل اتعخيا دد محعخيايعت أمع
ب يع
ُ
هب عخيد يب.

-19-6-13عتشهبعله ميفعخياأمأعإلجعسىإليفعخيا

محعإلجعسربعخي جنيفعإل عنأ :

 -خياأمأعإلجعامنعمبعا اع عافكعخءا بيفعت عت

م عقإلن عاوايف.

 -خياأمأعإلجعل يفعولأعإمج يلعخيأوا ل.

 -20-6-13ع عحد اعلددأمعخساند عخيدد يددبعبسدددعدىإلدديفعخيا ددد د مح،عن ممعقممددبعخيك مدديفع
عذقُعبربتعل هميفعب ل توعإلجع
ب يانسدمقعإلععوئمسعخي سد عباعم عثىثيفعإل د
املضددد اعخي سددد عقخياخ ددددرعيمسعإلجعبمنع عإلأولعخل تو،عل عامنعتناعيعخي جنيفع
إلجعامل هل عبىاع سدديفعامن معلهبعإلجعت ونخعتشددكم ع ،عق ُنتلددأعي د يبعخيا أنتع
قخيأوايفعخي يخنعإلن اع عخي جنيفعبعأعخلا اه عإلجعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمض .
-21-6-13عتشهبعله ميفعإل اتعخيا

محعإل عنأ :

 ت منتعقوسيفعخءا بيفعقإبف اعخس عخيد يبعقخيأوايفعخلهنمحيفعي .-ت

محعخيموسيفع عضماعنهمذالعخءا بيفعخلعأعإلسر عإلجعسربعإلأولعخل تو.

 -22-6-13عبعدأعإلعد اتعخيا ددد د مح،عن ممعوئمسعخي سددد د عبتفععخينهمذالعيمممدبعخيك مديفع
يعتضد د عل عم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمضد د عقخييُعن ممعب لا اعخينامجيفعقإلدددأخوع
خي تخوعخينع ئي.
 -23-6-13ع ع حد اع حدأقثعامُعتعدأندبع عاواد لعخيدد يدبعنامجديفعءلد اتعخيا ددد د مح،ع ع
نا عتعدأن عد ع عإيككقنمعد عإلجعبىاعنمد معسدددددجىلعخيدى عل عامنعنا عخياعدأندبعسردبع
بأخنيفعختبار وخلعي ف بعخيا يلع عح ييفعختبارددعد وخلعخينع ئمددعديف،عقخيسرددعدم عخيث عيددعدثع
لشدتعإلجعخيف بعخيأوخيسع عح ييفعختبار وعخيف و.
-24-6-13عنا عإبى عخيد يبعب ينامجيفعخينع ئميفعءل اتعخيا
خءيككق)،عل عامنعن ممعخيد يبعب يامسمععل مع عب يع .

محعما بيفعامقعلربعخيربنأع

جيدبعامنعاافظعبنسدددددخعإلجعمجمععخيقوخقعقخين ذالعخلتسددد د ديف،عقمدييدكع
 -25-6-13ع
ُ
نامجيفعخيد بع عإل اعخيا س لعخيدى .ع
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 -26-6-13ع عإذخعخناعد عنامجديفعخينمتع عخيام عإىلعقاماعبددأع عولددددددأعخيدأواديفعنا ع
تعددأن عد عإيككقنمد عإلجعبىاعنمد مع سدددددجىلعخيدى عبنفسعآيمعديفعخلا اعخيناد ئجع
خيل ميفعل عامنعنا عخياعأنبعطر عل عقواع عخيف تتع.23-6-13ع
هد عختحاف ظعقخياخ رعإلجععامل اعت من عخيدى ع
 -27-6-13عنا عختحافد د ظ عبكدددب عإلعد د مع قامنشددددددددديفعخيا من عقافد د تتعإاد د بد د لعخيدى ع ع
بدتن ديفعآإلنديفعاخبدبعإل فد لعخل توخلعقيدأهعلضدددددمعهمئديفعخيادأونسعيفكتعإلجعخي إلجع
مد فمديفعيددددددددددد:عله مد لعخلتخاعديفعخيدأخب مديفعقخلتخاعديفعإلجعسردبعخلتخاع عخخلد وام ع
قهمئد لعختلا ا؛عقتكمنعإلاد حديفع عحد تلعخيا سددددد لعخيدى عءلد اتعخيا ددد د محع
خيام دد .
-28-6-13عاافظعإلدأوسدددددمعخل توخلعبن ذالعإلجعإاد بد لعخبارد وخلعخيدى عققخارد هت ع
قتك مفد هت ع عإل اعخل تو،عل عامنعنكمنعختحافد ظعبرد سيعافد تتعإاد بد لعخيدى ع
قامل هل عإلسؤقيميفعإلأولعخل توعقلأتعسنيفعقخحأت.ع
 -29-6-13ع ع حد اعت د لدأعلضدددددمعهمئديفعخيادأونسعامقعخناعد اعل دأسعإلععخجلد إلعديف،عن ممع
باسددد د م عإلد عيدأند عإلجعافد تتعإاد بد لعقامل اعخيدى علجعخيعد معخيسددد د بقعيا د لدأسعامقع
خناع اعل أسعإىلعوئمسعخي س .
 -30-6-13عن ممعقممددبعخيك مدديفعبهخد طردديفعإلدرعدديفعخجلد إلعدديفع سدددددنمند عياسددد د م عامقوخقع
خبار وخلعخيدى عقامل هل عي اخ رعإلنع عقذيكعبهمابعورضعوسهي.ع
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 -14السياسات واإلجراءات الخاصة ب االختبارات اإللكترو ية
 -1 -14السي اس ات

عح ييفعتدرمقعختبار وخلعخءيككقنميفعOnline Examعجيبعإلتخل تعإل عنأ :ع
-1-1-14علضدددددع عإلدأخاعقت دددددهم عختبارد وخل عخءيككقنمديفعيسددد دمد سدددد د لعختبارد وخلع
خيا تنتنيفعإلجعحمثعخيرن اع عضددددماعامسددددسعلددددم غيفعخيسددددئ يفعقاأقاعخلمخلددددف لع
قإلأخاعن ذالعخءا بيفعقإل نمسعخيا دددد مح،عقخيا قعإلجعاماتعختبار وعقل مبع
خينا ئجعقخساث وه .ع
-2-1-14عنهكجعتدرمق عختبارد وخل عخءيككقنمديفعبد يك مديفعامقعإلعد إلدبعخحلد سدددددم عخلجع تع
ب جل إلعيفع عمىععإلجعختبار وخلعخيف ميفعقختبار وخلعخينع ئميفعقتتلأعخيأوا لع
حسبعبديفعخيا من عخلعاهأتعي ه تو.ع
-3-1-14عنهكجعتدرمقعختبارد وخل عخءيككقنمديفعيغتخععخيا من عخيرند ئي عل عامنعنهنحع
خيد يبعخياالينيفعخيتخاعيفعيمثتعإلجعو قييف.ع
-4-1-14عنتخلةعلندأعت دددددهم عختبارد وخلعخءيككقنمديفعخختد ذعخءاتخاخلعخيايعتضدددددهجع
امل ييفعخياخاعقخين خهيفعخيم انهميفعب عخيدى .
 -5-1-14ع ُنداد د عختبدادرد د وع يد دددى ع فد دجع عخيدمسد د عخلد دددأاع يدادددردمد د د ،ع قندالد دقع لدتعع
ختبار وعبعأعخناع اعخي إلجعخلخ رعءت حا .
 -6-1-14عتعنسدددددهحعبادرمقعختبارد و عبد والعخجلد إلعديفع عإذخعت عإلجعبىاعنمد معتع ندأل ع
إلتخسردديف عخجلعد زعخيدديُعنؤاهعل مد عخيدد يددبعختبارد و،عقنندرقعل مد عخيسدددددمد سدددد د لع
قخءاتخاخلعخلندمدهددديف عءاخوتعختبادرد د وعخياد دتنتُ،عقنسددد دادثدندةعإلجعذيدددكعخيمدتقفع
ختسددددداثن د ئمدديفع خيقبئدديف -عخحلتق  -عخيكمخوث -ع...عإيخ عخياي عتؤاه عفمع د عخيددأوخسددددددديفع
قختبار وخلعلجع ُبعأ.ع
 -2 -14اإلجراءات

-1-2-14عنا عت همعد عختبارعد وعخءيككقنعديعيدى عخل توع عخيشُععبعخلخا فيفعسربعنرشع
ختبار وعبفكتعم فميفعقب عنسدددددهحعبامحمأعإاتخاخلعخيا دددددهم عإلجعسربعإلأوسدددددمع
خل توعيا كعخيشُععب.عع
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-2-2-14عجيبعل عخيد يبعتأانيفعختبار وعم إلى،عقتعنسهحعي عب خلتقالعإلجعختبار وع
قإم ي ع عقس عتحق.
-3-2-14علندأعخسددددداخدأخمعختبارد وخلعخءيككقنمديفعيالتععخيا من عخينعد ئيعنا عضددد د نع
املددددددد يددديفعخياخاعقخين خهددديف عخيمدد انهمدعديف عب عخيدى عإلجعبىا:ع امنمتعامنضددددددد :عع ع
ايمبعختبار وخلعخءيككقنميفعلجعبعأ .ع
-1-3-2-14عخبام وعتالمريعتتتمبعخيرأخئبعيسدددددئ يفعختبام وعإلجعإلاعأاعامقعتالمريعتتتمبع
امن اعخيسئ يفعخيبته،عقخت مرعخي إلجعخلن سبعيىبار و.ع
-2-3-2-14عخيادأمدأعامنعخينمد معإلؤإلجعضددددددأعامُعخبكخق،عب مدثعتعناهكجعخيدى عإلجع
خساخأخمعامُعبتمم لعغريعإلرص عب ساخأخإلع ع عختبار وعامقعت فحعخءنكن .
 -3-3-2-14عخت مرعم هيفعرسعيىبار و ع -عإن عخإلكجعإلجعبىاعنم معختبار وخلع
خءيككقنميفعخلساخأم-عتعتعدةعي دى عإتعقس عنرشعقإت حيفعختبار و ع.ع
-4-3-2-14عنتخلةعتتكعإلسددد د فد لعمد فمديفعب عمدبعاعد زعقآبتعلندأعتدرمقعختبارد وع
حضمون عبهع إلبعخجل إلعيف.ع
5-3-2-14عنا عخيا قعإلجعامل د ييفعاماخاعخيدى ع عخيسددئ يفعخل يميفعقخبار وخلعخيكا ع
خلفام عب ساخأخمعبتخإلجعمشاعختنا اعخيع هي.ع
-6-3-2-14ت ع ُعتفعدبعبد لددد دمديفعخبامد وعخياالدينديفعخيتخاعديفعFeedbackع إلعتفديفعنامجديفع
خيسدددؤخاعسدددمخاعم ن علدددمخ عامقعبدأ عبعأعإا با ععم عنا عإبف اعاوايفعخيد يبع
خينع ئميفع عختبار وعإلؤسا عإلجعبىاعإلتم عخيا أنتخلعب يرىكعبموا.

 -4-2-14عنداد ع إلدتخادعددديفع لدند د عختبدادرد د وع قخيداد د دقع إلدجعلدددد د ددديف عإابد د اععإلدفداد د ع
خيا مح خءا بيفعخي م يفعيض نعاسيفعخيا محعخءيككق)عيىبار و.
-5-2-14عإلدأخاعتع م لعيىبارد وخل عخءيككقنمديف،عق عإبى عخيدى عهبد عبمسد عمد عسردبع
ختبارد وخلعإلثدب:ع إنشدددد د اعحسدددد د عل عخينمد م ع-عتع م لعخيدأبماعل عخينمد مع–ع
خيربن إلجعخلساخأمع–عخل اوعخحل سمبميفعخلد مبيفعامثن اعختبار و...عإيخ .
-6-2-14عناأمأعإلأولعخل توعإلجعا ه نيفعنم معختبار وخلعخءيككق)عب يانسدددمقعإلعع
إلسؤقاعخيأل عخيفني.
-7-2-14عنا عإت حيفعخي إلجعخلخ دددددرعيىبار وعي د يبعقذيكعإلجعبىاعخبام وعتعم ع
خيمس عخلامسععءم اعختبار وعيممعتعي د يبع عامل عخي ف يف.
-8-2-14عنا علتععختبار وعي د يبعب مثعنكمنعقخضد د عقسدددعبعخي تخاتع سدددؤخاعبكبع
ش شيفعامقعلأاعوأاعإلجعخيسئ يفع عخيش شيفعخيمخحأتعقفقعنهجعخيسؤخا .
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 -9-2-14عخيدادددأمدددأع إلدجعامنعخلدتخسدرد عإلدددأوبدمنعقإلدؤهد دمنع يد دادعد د إلدددبع إلدععختبدادرد د وخلع
خءيككقنميف،عإلجعحمث:
1-9-2-14عإلد إلع عبد لعد وخلعخيسددددد سددد دمديفعي اعد إلدبعإلععخحلد سددددددبعخ يل،عقخي دأوتعل ع
ت أن عخيأل عي دى عي أبماعل عنم معختبار وخل.
 2-9-2-14عإلدعدتفدادعد عبدددآيدمد د لعخيدادمخلددددددددبع إلدععخيدددألد عخيدفدنديع عحد د يددديفعحدددأقثعامُع ع
إلشك يفعت نميف.ع
3-9-2-14عتفعمدبعخي جد نعخءيككقنمديفعيىبارد وخلعلجعبعدأع عخيمتقفعختسددددداثند ئمديفع
خيايعتُع أعفمع عختبار وخلعلجع ُبعأ.

-10-1-14عقاماعبدديفعبدأن ديفعيادأانديفعختبارد وعإلجعسردبعخيدى ع عحد اعحدأقثعتمساعامقع
تعدبعخينم معبأُعشكبعإلجعخيشك ا،عإلثب:علأنأعإلملأعبأنبعيىبار وعامقعخيا ماع
يىبار وعخيموسي.
 -11-2-14عنا عتددأاندديفعختبار د وعخيرددأنددبعقوسم د عامقعإيككقنم د عإلجعسرددبعخيدى عخلاالمر ع
بأليخوعإل رمييفعامقعخيينجعقخاعمخعإلشددددكىلعامثن اعخيادرمقع بعأعثرملعذيكعإلجعبىاع
خينم م ،ع عإلملأعتحقعنر عب عخيدى عإتع عح ييفعل أعختبار وخلعلجع ُبعأعفما ع
إل اتعختبار وعإيككقنم .
 -12-2-14عنا عل مددبعنا د ئجعختبار د وخل عخءيككقنمدديف عإلجعبىاعخينم د معقنسددددداختالع
خيا د ونتعخلد مبديفعم ع عحد يديفعختبارد وخلعخيا تنتنديفع نهمذالع 7ع امنمتعامنضددددد :ع
ايدمدددبعختبدادرد د وخلع خءيدكدكقندمددديفع لدجع بدعدددأعخي ددددددد اوع لدجع إلدتمد ع ادماتعخيداد دمند ع
قختبار وخل،عقنهمذالعس ئهيفعخيا قعإلجعاماتعختبار وخلعخءيككقنميف .ع
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 -15ســـ ــيــ اســــ ـ ات وإ جـراءات ا لـ تـ حـ قـ ق مـن ســـ ــالمــ ة و كـفــ اءة عـ مـ لـيــ ة ا لـ تـ قـويـم
ومعايير إ جاز الطالب
 -1 -15ال مب ــاد ئ و الســـــي ــاســــــات ال ع ــام ــة للتحق ق من كف ــاءة عملي ــة
تقويم الطالب

 -1-1-15عجيدددبعامنعلدادمُعمدددبعاماختعإلدجعاماقخلعخيداد دمند علد عخمدددجعخيدددأوادعد لع
ع
قخيا د د محعقإل دددفمف لعت أنتعخياخاعخي فمميفعخيايعنهكجعت أنهع عي ه د د
خلسدددددا ع خينمتخا ،عقخلُ س ّمه عخخلدد وام عيعه مددديفعت من عخيدى عبدد يربندد إلجع
خيم انهي.
-2-1-15عجيبعامنعتاسقعقتامخامعمبعطتن يفعت من عإلععن تجعتع عوأاعي ه تو.
-3-1-15عجيبعقضدددععإاتخاخلعقخضد د يفعلتخاعيفعت د د محعاف تتعخءا ب لعي ا
اسيفعت أنتعاوايفعخيد يب،عققضععخل وس لعخلاهم تعيا م ع ،عإلثب:ع

قعإلجع

عإلع نريعخبام وع سإلجعن ممعب لتخاعيف.ععخلع معخلمم يفعيكبعإلتخاع.ععخ يم لعخيايعنا عهب عتمثمقعامل اعخلُتخاع.علدأندأعإلسدددددؤقيمديفعإلدأولعخل توعقخلُتخاعع عل مقعخيدأسديفعقخيعدأخيديفع عمدبعإلجعله مايعخيا محعقخلتخاعيف.

 -4-1-15عنا عخياددأمددأعإلجع سدددددىإلدديفعقمفد اتعله مدديفعخيا من عقإلعد نريعإنجد زعخيدى ع ع
إلجعبىا:ع
 -1-4-1-15عخيداد د دقعخيدددأخبدوعقخخلد د وادي ع Internal and External Verificationعإلدجع
علع نريعخيا مم عبشدددددكبعإلاسدددددق،ع
خيأوا لعقخيا أنتخلعيضددد د نعتدرمقعخل ددد د
ققاماع سفع عإلشدددددككعينمختجعخياع عخلامسععامنعا عد عخيدى ،عقامنعناد ئجعله مدديفع
خيا مم عل اييفعقث بايف.ع
-2-4-1-15عخل ون لعخلتاعميفعلسدامن لعخلشد ونععقخيمخار لعإلععت مم لعبهؤسدسد لعامبته،ع
قإل ونيفعخسكختمجم لعخيا مم عقخلع نريعخلساخأإليف.ع
-3-4-1-15عإل ونيفعنا ئجعخيدى عبهع نريعإلتاعميفعاخب ميفعقب واميف.
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 -2 -15طرق التحق ق من كف اءة عملي ة تقويم الطالب

-1-2-15عطتقعخيا
نا عخيا

قعخيأخبو

قعخيأخبوعإلجعإلع نريعإنج زعخيدى عبلحأهعخيدتقعخ تميف:

-1-1-2-15إلتخاعيفعخيا دددد محع:Check Markingعتا عإلتخاعيفعله ميفعخيا دددد محع
بمخسددديفعلضددمعهمئيفعتأونسع عذخلعخياخ ددرعغريعإلأولعخل توعيمخار لع
قخبارد وخلعخيدى ،عقخيادأمأعإلجعامنعمبعاما خاعخيعهدبعسأعت عإلن عد عاوا لع
طر عل ددددفمف لعخيا أنتعخي فمميفعامقعن ذالعخيا دد د محعخلعأتعإلسددددر ،عقامنع
خيأوا لعسأعت عجتهمعع عبشكبعل مح.
-2-1-2-15عتر ااعخيا د محع:Cross Check Markingعتر ااعت د محعختبار وخلعامقع
لمنيفعإلجعخيمخار لعإلععلضمعهمئيفعتأونسعآبتعب يربن إلج.ع
 -3-1-2-15عخيداد د دقعإلدجعاسددديفعخيدا دددد د دمدحعلد علدمدنددديفعلشددددددمخئدمددديفعخمداد د وتع ع
Random Sample Markingع

 ت ممعجلندديفعضددد د نعاماتعخيا من عقختبار د وخلعب د يربن د إلج عخيم د انهيعب بام وعلمنيفعلشددمخئميفعتعت بعلجع%10عإلجعإا ب لعخيدى عتبار وعمبع
إل توعإلجعإل توخلعخيف دددددبعخيأوخيس،عل عامنعتاضدددددهج:عخيأوا لعخيمثتع
خوتف ل عقهرمط ،عقح تلعخيتسم .ع
عخينمتخاعإلجعسربعخي سدد د ع
ع خلسددددا
 نا عتشددددكمبعجلنيفعإلجعخل دد دخلخار؛عطر علع نريعوأاتعقإلع نيفعءل اتعت دد د محعخيعمنيفعخيعشددددمخئميفع
خلخا وت.
 نا عإبفد اعامسددد د اعخيدى عإلجعخيقوخقعقت دددددمنتهد ،عقإلجعث َّ عتسددد د مهعد ع عي عضمعخلُتخاع.
 تعجيمزعتعدددأندددبعاواد د لعخيدى عإلجعسردددبعخل ددد د:ع
تملم هت عب
o
o
o
o

عخينمتخاعقتكمنع

ا لعخيا مم عجلهمععخيدى .
خلمخف يفعل عاو ع
خلمخف ديفعل عاماتعخيا ددد د محعجل اعإلجعخيعمنديفعخلخاد وت،عق ُنم عبتفععامقعبفضع
ا لعخجل اعخ بتعإلجعخيعمنيفع خلارضونج عبدتن يفعإلن سريف.
او ع
وفضعخيا د د محعبأمه عين عإلعمب،عقناد بعإل اتعت د د محعبمخسدددديفعإل د د حع
إلسا بعذُعبربتعقإلعتفيفعل هميفعب ل تو.ع
سأعتُدرقعنا ئجعخلتخاعيفعل عسؤخاعقخحأعامقعل عمبعخيسئ يف.
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 oعتُعتععخينا ئجعل عجلنيفعضدددد نعاماتعخيا من عقختبار وخلعب ي سدددد عإلاضدددددهنيفع
امسر عخياعأنب.
 oنا عخختد ذعخي تخوعخلند سددددددبع عضدددددماعخيا تنتعخلعتقع،عقنا عخلا اسعإلجعخلجد يسع
خلخا يف.
 oتا عإلتخاعديفعقتعدأندبعخيا مم لعبدأمه عد علندأعقاماعخباىفد لعامهتنديفع عت دأنتع
عخينمتخا.ع
عقخل
خيأوا لعب عخل

-2-2-15عطتقعخيا

قعخخل وايع

عععععتداد ع إلدتخادعددديفع لدهد دمددديفع خيدا دددد د دمدحع يدمخادرد د لعقخبدادرد د وخلع خيدددى ع بدمخسدددددددددديفع ع
خلُ ِّ م عخخل وايعExternal Evaluator
-1-2-2-15عخل ِّ م عخخل وايعExternal Evaluator

هيددأفعنمد معخ ُل ِّ م عخخلد وايعإىلعضددد د نعتمفت عإلعد نريعاسم دديفعقإلمثمسدديفع
قختوتكد زعإىلعن د اعإلتاعمدديفعبد وامدديفعوعد نددأت،عتع زعإلجعخل ددددددأخسمدديفع
قخيث يفعبهع نريعخيا مم عخلسدددداخأإليفعب يربخإلجعخيم انهميف،عقتمفريعت مم ع
ل ااعقإلاس ٍقعياخاعخيدى ،عقتعت ا عدتعإلسؤقيم لعخلُ ِّ م عخخل وايعف جع
ل عإاتخاعخيا مم عل عختبارد وعخينعد ئيعي دى ،عقإن عمتادأعيعمند لعإلجع
خيا من عخلساهت.
-2-2-2-15عإلع نريعخبام وعخلُ ِّ م عخخل واي
 ندداد علدددأندددأعخلُد ِّ دمددهد عخخلد د واددمد عيددكدددبعبددتند د إلددجعاوخيسعبددمخسدددددددددديفع عإلتم عاماتعخيا من عقختباردد وخلعبد د جلد د إلعددديفعبعدددأعامبددديعتتشدددددم د د لع ع
خي س عخلخار.
 نعداد عخبدادمد د و عخلُد ِّ دمد عخخلد د واديع بعدادملددددددمددديفع إلدجع إلدتمد ع ادماتعخيداد دمند عقختبار وخل؛عطر علجهمليفعإلجعخءاتخاخلعقخلع نري،عقإلنع :
o
o
o
o

رضقوتعامنعنكمنعخلُ ِّم عخخل وايعنعهبع عإلؤسدددسددديفعتع مهميفع عم اعخياخ دددرع
قخلسامهعخيايعت أإل عخجل إلعيفعامقعامل عإلنع .
امنعنكمنعخلُ ِّ م عخخلد وايعبتترديفعل همديفعتعت دبعلجعإلدأويسعخل توخلعبد يربند إلجعخيديُع
جيتُعت مم عامل هل ،عامقعامنعناهاععبخربتعم فميفع عم اعتأونسعخياخ ر.
ُ
امنعنكمنعيأن عخلعتفيفعقخيفع عبنم عخياع م عخيع يلعب له كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.
امنعنكمنعيدأند عخجلدأخوخلعقخخلربخلعقخلؤهىلعخيمد انهمديفع عمد ا عخياخ دددددرع
مه ِّ م عب واي.
خلتشحعي ع ُ
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 oامنعنكمنعيأن عبربتعبا ددهم عقتنفميعإلع معخيا من ،عقيأن عخلعتفيفعخيك إل يفعب لع نريع
ماعل عخيأوايف.
خلامسععإنج زه عإلجعخيدى عي
 oامنعنكمنعل عاوخنديفعبد يادموخلعخحلد يمديفع عتدأونسعقت مم عخلند هجعقيدأند عخخلربتع
قخجلأخوتعخلتترديفعبا س عبربتعتع عخيدى .

 مجمععإاتخاخلعخياعد سدأعإلععخلُ ِّ م عخخلد وايعتا علجعطتنقعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعب جل إلعيف.
 جيمزعخياع د سددأعإلعع ُإل ِّ م عب د وايعقخحددأعيع همدديفعت من عخيدى عيعددأاعإلجعخيربخإلجعخيأوخسميفعخلا وبيف.
-3-2-2-15عإلع معخل م عخخل وايعقإلسؤقيم ت
 نرأامعلهبعخلُ ِّ م عخخل وايعخباأخاعإلجعخلسدامن عخخل إلسعقخيسد ال،عقنهكجعامنعنر دأامعله د عإلجعخلسدددددامن عخيث د يددثعقخيتخبععلنددأعقاماعن د اعبتقالع
ي ربن إلج.
 نهكجعامنعتاضهجعامل اعخلتخاعيفعزن وتعي هؤسسيفعخياع مهميف. نكمنعخلُ ِّ م عخخل وايعإلسؤقتعلج: oإلتخاعدديفعممد وسدددد د لعخيا من عيكددبعإل تو،عقإىلعامُعإلددأهعخ عإلاددألعله مد لعخيا من ع
ياشددد دهدبعمدبعاما خاعخل توعقإلدأهعخما اعإلتح ديفعله مديفعخيا من عإلنديعخياخدمجع
إىلعخسددددداث وعخيناد ئج؟عقهدبعإلكند عت دكعخيعه مد لعخيدى عإلجعل مقعنمختجعخياع ع
خلساعأفيف ع؟
 oخي م د معب د ياع مقعل عخمدد د لعختبار د وخلعق عإل دددددفمف د لعخيا ددأنت خيا ددد د محع
قن ذالعخءا بيف.
 oخياأمأعإلجعامنعإلع نريعخيا ددد د محعم ن عم فميف،عقذيكعبهتخاعيفعلمنيفعإلجعامقوخقع
ختبار وخلعيكبعإل توعقلمنيفعإلجعلن عت ممه ،عقتشهبعلمن لعخيا مم عإل عنأ :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

لمنيفعإلجعت مم لعخيدى عخلافمس عقخلاهم نج.ع
لمنيفعإلجعت مم لعخيدى عخيتخسر .ع
لمنيفعإلجعامل اعخيدى عإلامسديعخياخا.ع
عيأوا هت عبشكبعإل مظ.ع
لمنيفعممجعخبا اعت أنتعخل
ن ذالعإلجعوفميفعاماخاعخيدى .ع
خياع مقعل عإلؤطخلعإنج زعخيدى ،عقإل ونيفعهيخعخءنج زعإلععإلؤطخلع عإلؤسس لع
تع مهميفعامبتهعإلن ظتتعل عخلسامهعخل وعقخءس مهيعقخيأقيل.ع
إلد اع خياملم لع حماع خءاتخاعععخلن سبع لنأإل ع تكمنع اوا لع خل توع ب والع خينهجع
خيدرمعيعب موتعقخض يف.ع

ع
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-4-2-2-15عإاتخاخلعخيا مم عإلجعسربعخلُ ِّ م عخخل واي
ت ممعجلنيفعاماتعخيا من عقختبار وخلعب يربن إلجعخيم انهيعب

:

 خساىمعلمنيفعإلجعامل اعخيدى ع 10ع%ع30-ع %عإلتف يفعإلععامقوقعخيسئ يف،ععقن ذالعخءاد بد لعخينهمذامديف،عقخمددد لعختبارد وخل ،عقتمزنععخيدأواد لعع
قفقعايمبعتملماعخيربن إلجعقخل توخل؛عقذيكعبهمابعورضعبدي.
 ت قنأعإلتم عاماتعخيا من عقختبار وخلعبا كعخيعمنيف. ن ممعإلتم عاماتعخيا من عقختبارد وخلع بعدلوسدددد د اعت دكعخيعمند لع ندأقند عامقعبمخسديفعخيربنأعخءيككق)عإىلعخلُ ِّ م عخخل واي.
 ُنهنحعخلُ ِّ م عخخل وايعشعتخعءبأخاعخيتامُعحماعت كعخيعمن ل،عقتعرئيفعنهمذالعتد دتندتعخ ُلد ِّ دمد عخخلد د واديع ندهدمذال ع، 8عقندهدمذالع فد در عخ ُلد ِّ دمد عخخلد د واديع
نهمذالع، 9عقإوف سع عإلععمبعخيقوخقعخيايع ُاموس عي عقإل اهت عم إل يف.
 عحد د اعلدددأمعقلدددددددماعت د ددتنددتعخل د ددم د عخخلد د وادديعبددىا ع 30عنددمإلد د ،ع عُنهندددعدحع سدددعديفعلشدددعدتتعنمإل عإض فميفعإلجعسربعإلتمدددعد عادددعدماتعخيا مندددعد ع
قختبارد وخلعءوسدددد د اعخيا تنت،عل عامنعنتسددد د د عإلععمد فديفعامقوخقعخيعمنديفع
خلتس يفعي عإلجعسربعبالتععخيا مم عسربعخناع اعت ونخعخلأتعخءض فميف.
 نا عإلند سشددددديفعمد فديفعخيا د ونتعخيمخواتعإلجعخ ُل ِّ مه عخخلد وام عاخبدبعجلنديفعادماتعخيداد دمند عقختبدادرد د وخلععبد د يدربند د إلدجعخيمد د اندهدي،ع ثد ع تد دممعخيد دجدنددديفع
بد طى عإلدأويسعخل توخلعلجعطتنقعوئمسعخي سددد د عبه خ ددد د لعس دددددريتع
تاضهجعت كعخلىحم لعقخياعأنىل.ع
 نداد ع لدتعع تد د د وندتعقتدملددددددمد د لعخ ُلد ِّ دمدهد عخخلد د وادمد ع يدكدددبعخيدربخإلدجع عل عم س عخي سددد د عقخيك مديفعخلخار،عم عنا علتععآيمد لعقإاتخاخلع
تنفميعت كعخياملدم لعإلجعسربعخيربخإلج،عإلععذمتعامسدر علأمعتنفميعمجمعع
خياملم لعامقعبعضع .
 نا عوفععلموتعإلجعبديفعتنفميعخياملم لعقخجلأقاعخي إلنيعيانفميه عإىلعإلددتم د عاددماتعخيددا د ددمن د عقختبدداددرد د وخلع خيددديُعن د ددممعبدددأقوسعبددهدداد د بددعددديفع ع
تدندفدمددديعخخلددددديفعقخيدتفدععإىلعقمدمدددبعخجلد د إلدعددديفع يد شدددددؤقنعخيمد د اندهدمددديفع
بهسامن لعإنج زه .
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ال مراجع والمص ادر
همئيفعت من عخياع م عقخياأونبع 2020م .عخءط وعخيمطنيعي هؤهىل،عخيتن ع،عخله كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.ع
اد إلعديفعخءإلد معلردأعخيتمحجعبجعفم ددددددبع 1438هددددددددد د-ع2017م .عتئ ديفعخيدأوخسدددددديفعقختبارد وخلعي هتح ديفع
خجل إلعميفعقخي مخلأعخيانفمينيفعجل إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم ب.ع
ا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم بع 1441عهد-ع2020عم .عتئ يفعضرجعس مكعخيدى ع خياأانب .ع
ا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم بع 1439هد .عقثم يفعح مقعخيدى ععققخار هت .ع
ا إلعيفعخءإل معلرأعخيتمحجعبجعفم بع ع1439هد .عإلمث قعقخار لعقامبىسم لعلضمعهمئيفعخياأونس.
ا إلعيفعخءإل معوهأعبجعسددددعماعخءسددددىإلميفع 1434هددددددد د .عسددد سددد يفعال عخياع عقخياع م ع عخجل إلعيفع ع. 8ع
خيرسسيفعخيع هميف،عقمماعامجتنرع ؟عع
ام عقخيانهميف.ع
ا إلعيفعخي س زنقع . 2014عايمبعخي مخلأعخلنمهيفعيىإلا ن ل-عم ميفعخياكنميم ع
ا إلعيفعخيفمممع . 2011عايمبعت من عخيدى عقختإلا ن ل.ع
ا إلعيفعخل كعسعماع . 2016عختنا اعخيع هي.عإلنمهيفعخلجاهععخيع هيعخيعتت.ع
ا إلعيفعل عشهسع . 2013عإلمث قع مما عمم وس لعخيا مم عجل إلعيفعل عشهسع عضماعمبعإلجعخلع نريع
خي مإلميفعقخيممخاعخيع لميف.ع
تئ ديفعخيرنماعخيانفمدينديفعحل مقعخيد رديفعذقُعخءلد سديفع عإلؤسدددددسددددد لعخياع م عخيعد يلعبدأقاعم سعخياعد قنع
خخل مجيعحسبعإلع نريعختتف سميفعخيأقيميفعحل مقعخيشخ اعذقُعخءل سيفع . 2016ع
نم معم سعخياع م عخيع يلعقخجل إلع لعقيمخئ ،عخيدرعيفعخيث يثيفع 1428هددددددددد،ع2007م ،عخيتن ع،عخله كيفع
خيعتبميفعخيسعمانيف.ع
همئيفعت من عخياع م عقخياأونبع  2018ع-عخلتم عخيمطنيعي ا من عقختلا اعخيم انهي.عخينسددددخيفعخلدموتع
لع نريعختلا اعخيربخمي،عخيتن ع،عخله كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.ع
همئديفعت من عخياع م عقخيادأونبع  2018ع-عخلتم عخيمطنيعي ا من عقختلا اعخيم انهي.عإل د نمسعخيا من ع
خييخ عي ربخإلجعخيم انهميف،عخيتن ع،عخله كيفعخيعتبميفعخيسعمانيف.ع
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إل قع : 1عخيس و عحاةعخيأوايفعخيتخبعيفع
إل قع : 2عبدمخلعبن اعخمدجعختبار وعخيا تنتُع
إل قع : 3عبدمخلعبن اعاأقاعإلمخلف لعختبار وعخيا تنتُع
إل قع : 4عخيرسس لعخيابميفعقختنا اعخيع هيع
إل قع : 5عخيع مب لعخياأانرميفعي س مكعغريعخلنضرجعامثن اعختبار وخلع
إل قع : 6عوإلمزعخيا أنتخلعقإلنحعخيأوا لعقخيا أنتخلع
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ملحق ( ) 1
األةارب حت ى الدرجة الرابعة
ىلع
امس و عخيأوايفعخيق ع
خي ع-عخيمع

ام عقاممعخي قا

عخيبجعقخيبنيفعع

امس و عخيأوايفعخيث نم عيفع
خجلأعقخجلأتع

خيخعقخيب ع

خبجعقبن عختبجع

اأعقاأتعخي قا ع

امبمتعخي قا ع

خبجعقبن عختبنيفع

امس و عخيأوايفعخيث يث عيفع
خخل اعقخخل ييفع

امبن اعخيبمتع

اد دددأع قاد دددأتع خي ع بددند د عقخبدددجعخبدددجع بدند د عقخبدجعخبدجع خيع عقخيعهيفع
ختبنيفع
ختبجع
قخيمع
لد دد د ع قلد دد دهد د دديفع بد دد اع قبد دد يد دديفع امبد ددند دد اع امبدددددمتع
خي قا ع
خي قا ع
ادددأعقادددأتعام ع قاممع بدند د عقخبدجع بدند د ع بند عقخبجعبند ع خي قا ع
ختبنيفع
ختبجع
خي قا ع
امس و عخيأوايفعخيتخبع عيفع
خبجعقبن د عخخل د اعامقع ل عقلهيفعقب اعقب ييفعخي عقخيمع ا دأعقاددأتعخجلددأع امبدد دندد د اع خيبد ددمتع خبجعقبن د عخيع ع
امبد دد دند دددد ا امبد ددددمتع امقع خيددددددعددددددهدددددديفع
خخلد يديفعامبند اعبد اعامقع ل عقلهددديفعقبد د اعقبد د يددديفعام ع قاممع قخجلأتع
ب ييفعخي قا ع
خي قا ع
اددأعقاددأتعخجلددأع خي قا ع
امبدد دندد د ا لدد د امقع
قخجلأتعي قا ع
لهيفعخي قا ع

ع
طر علتفقعتع م لعقزخوتعخلمخواعخيررشنيفعوس ع  3عيسنيفع2018ع
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ملحق ( ) 2
خطوات بناء مخطط اال ختبار التحريري ( موذج  -2أ)

 .1لأنأعخيمزنعخينسدريعي ميفعمبعن تجعتع عإلجعنمختجعخل توعخلا اخعل ع سديفع
إلؤطخلعنا عختتفد قعل عخبامد وعثىثديفعإلؤطخلعإلنعد عف جعهيعخيمثتعخوترد طد ع
بدرمعديفعخل تو.عقنا عتدرمقعذخلعخلؤطخلعل عمجمععنمختجعخياع ،عقنا عت دأنتع
قزنعمبعن تجعقفقعت كعخلؤطخلعب م ع1امقع2عامقع3عم عنو:ع
•
3

2

1

•
3

2

1

•
3

2

1

•
3

2

1

•
1

2

 .2اأاعخيمزنعخينسدددددريعإلأهعام ميفعمبعن تجعتع عقل م عنا عخت دددددمرعاوا لع
مبعن تجعتع ع عختبار و.ع
 .3حسدد عخيمزنعخينسددري ع ح لددبعرض عخلؤطخلعخيثىثعيكبعن تجعتع عإل سددمإل ع
ل عمهددعدم عام ميفعمبعخلؤشددعدتخل عقنرض عخين تجع عمهم عخيأوايفعخينع ئميفع
يىبار وعخيا تنتُعقذيكعحلسد د عخيأوا لعخلخ د د ددديفعخيا تنرميفعهليخعخين تج،ع
قل عسرمبعخلث اع)2 × 1ع× 40 × (36÷3ع ع6.67عامُع7عاوا لعت تنر .ع
 .4نا عماد بديفعاموسد معإلفتاخلعختبارد وعخيايعت مسعمعدبع ند تجعإلجعنمختجعتع عخل توع
عخيعهماعخيبريع إلثىعوس ع1عامعقع12عقع18عال .ع
2020
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م لحق ( ) 3
خطوات بناء جدول مواصفات االختبار التحريري ( موذج  -2ب)
 .1ناد بع نهمذالع ع2عع ع جلأقاع إلمخلف لع ختبار وع حس ع خيمزنع خينسريع ي همضمل لع
ب ساخأخمع قحأتع خيس ل ل،ع قخيمزنع خينسريع ينمختجع خياع ،ععإض فيفععإىلع خيمزنع خينسريع
يألسئ يف .عقنهكجعتضه عامنمخ عخيسئ يفعبعأعلمنبعخيأوا لعإىلعقحأخلعتعربع علجعنم ع
خيسؤخاع ل عسرمبعخلث اع عنهمذال ع -2عبأيمبعسم س لعاماتعقت من عختبار وخل،عنا ع
تتمجيفعمبعسؤخاعخبام وعإلجعإلاعأاعإىلعقحأتعامقعف تتعتع ااعن اعاوايف،عقنا علمنبع
خيسئ يفعخل يميفعإىلعلأاعقحأخلعتع ااعخيسئ يفعخل يميفعخلد مبيف،عقل م :عع
0.5
4
5
10

0.5 ×4

10
20

0.5×10
0.5×20

عياأونسعخلمضم عإلجع
 .2نا عحس عخيمزنعخينسريعيعأاعخل رضخل خيس ل لعخيايعب
بىاع:علأنأعلأاعخيس ل لعخل رضخل خيس بمععث عسسها علبعمهم عخيس ل لعامقع
خيس بمععامقعخل رضخلعي ه تو.عع
 .3نا ع حس ع خيمزنع خينسريع يألهأخفع خياأونسميفع ععامُععإلسامهع إلعت عععإلجع بىا:ع ع
ن تجع سسهيفع لأاع خيهأخفع ع خيمحأتع امقع لربع خيمحأخلع قفقع خينهمذالع خلساخأم ع
لأاعخيهأخفعخيك ميف.عع
 .4ن عحس علأاعامسئ يفعمبعإلمضم ع عمبعإلسامُعإلعت ع إلمضم خلسامهعخلعت ع ع ع
لع
خيمزنعخينسريعي همضم عع×علأاعخيسئ يفع إلععإلتخل تعامنعخيسئ يفعنعربعلنع عبعأاعخيمحأخ ع
خيس بقعتمضم ع .عع
 .5ن عحس عاوايفعخيسئ يفعخلخ
ي همضم ع×عاوايفعختبار و.ع

يفعيكبعإلمضم ع إلمضم ع ع× عخلسامه ع عخيمزنعخينسريع
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ملحق ( ) 4
السرةات األدبية واال تحال العلم

▪

تعتناعختنا اعخيع هي:عع

همعترنيعخيشددخرعامفك وعخ بتنجعقما ب هت عقن ع عبشددكبعغريعس نم)،عاقن عخءش د وتعإيمع عم عيمع
م ن عإلجعنا ا عخخل اعسمخاعم نعإلاعهأخعامقعغريعإلاعهأ،عقإلجعامشك ي :عع
 ترنيعامفك وعخ بتنجعقما ب هت عاقن عخساخأخمعلىإل لعختسار لعامقعذمتعخل أو. خسار لعإل اعبأمه عامقعا اعإلن . ن بعقنرشعإلع مإل لعإلجعخءنكن عاقنعختساشع اعبهك نعخين بعامقعخساخأخمعلى عإل لعختسار ل. خساخأخمعلموتعامقعوس عاقنعذمتعخل أو. إل اتعلم غيفعخيفك وعقخيكا ب لعاقنعذمتعخل أو. -ختساع نيفعبشخرعآبتعيكا بيفعامل ي عامقعطخئع عإلن ،عقختال اعامهن عإلجعامل ي .

▪

خي مخلأعخيم انهميفعيىساشع ا:عع
 جيبعل عخيد يبعختلكخفعبأل اعخ بتنجعقإسدددددع إل هت ع عامل ي عبأنعاأاعخيشدددد هأ،عقنر عإل أوسعيأهعقوقاسع عخينر.
 خسددددداخأخمعلىإليفعختسار لع""....عي أتييفعل عخيسمخاعخل ارسددددديفعحتفم ،عب ءضددد د فيفعإىلعذمتعخلتاع.
 ناع عل عخيد يبعإنش اعس ئهيفعتاضهجعم فيفعخلتخاععخلساخأإليفع عب ث . -خساخأخمعبتخإلجعمشاعختنا اعخيع هي،عي اأمأعإلجعل يفعخساشع اسعخيع هيعب لتخاع.

▪

ل مبيفعختنا اعخيع هيع خنمت:عإل قع 5ع.ع
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ملحق ( ) 5
العقوبات التأديبية للسلوك غير المنضبط أثناء االختبارات

▪

طر د عيحكد معخلد اتعخياد سددد دعديفعإلجعتئ ديفعضدددددرجعسددد د مكعخيدى عبجد إلعديفعخءإلد معلردأع
خيتمحجعبجعفم بع عبنماه ع 3ع،4،ع،5ع،6ع، 23ع ُنع سبعخيد يبعل عخلخ يف لعخ تميف ع:ع
 خءبىاعبنم معختبار وخلعقتع م ت عقإاتخاخت .ع مبعغدد دشع عختباردد د و،عامقعختشكخكعفم عامقعخلس لأتعل م عامقعخيشدد دتق عفم ،عامقعو قييفعخيالش،عامقعخلد عإل ي عل يفعب ل توعقيمعيعنسافأعإلن ،عامقعخحل دددددماعبدتن ددددديفعغريع
إلشدددد دتقليفعل عامسئ دددد ديفعختباردددد د وعسربعخنع دددد د اس،عقناردددد دععذيكعخيالدددد دشع عخيا وندددد دت،ع ع
قخلش ونععخيأوخسميف.
 خنا اعلدفيفعط يبعاخببعختبار وعخل توعإلجعخجل إلعيف،عسدمخاعامم نعذيكعاخببعخجل إلعيفعامقعب واع .
 خنا اعخل اتعخيع هميف .Plagiarism إاب اعخهل تاعخجلمخاعامقعامحأعخياع تعخءيككقنميفعخل مموتعاخببعس ليفعختبار و.ع خيددرددنددماعخيبددتهعبد د لد د اتعخيدداد د سدددددددعددديف،عقخيددادديعتعتددتتددرددجعبد د تبدداددرد د وخلعإلددرد د طت،ع عقإن عبس مكعخيد يبعغريعخلنضرجعامثن اعتأانيفعختبار و.

▪

إلععإلتخلد تعإلد عقواعبد لد اتعخيعد طتعإلجعخيع مبد لعخيسدددد د سددد دمديفعقخياكهم مديف،عتنرعخلد اتع
خيث نمدددعديفعلرشتعإلجعتئ يفعضرجعس مكعخيددددعدى عب جل إلعدددعديفعل عإلع سريفعامُعطدددعد يبع
نتتكبعخم يفيفعخيالشع عختبار وعخيمخواتعب يرنأع  4عإلجعخل اتعخيا سعيفعقف عيآل :
خلخ يف عيف

▪

خيع مب عيفع

غشع عخبار وعف وعامقعخيرشق عفم ع

نهنحعاوايفع لفت ع عختبار وعوبعخلخ يفيفع

غشع عخبار وعهن ئيعامقعخيرشق عفم ع

نتسدددددددبع عخل توعوددبعخلخ د يفدديفعقإل تو عآبتعبددأسددبعلددأاع
س ل لعقامسبعاوايفع

قي جنيفعخيأخئهيفعيضرجعس مكعخيدى عتشأنأعخيع مبيفعل عخيد يبعلنأعتكتخوعخلخ يفيفع
يفع عذيك.
إذخعواملعإل
ُندعد د سدددبعبد د يدف ددددد ددبع إلدجعخجلد د إلدعددديفع إلدددأتعتعتد دددبعلدجعف ددددد ددبعاوخيسعمدددبع إلدجعسد د مع ع
ب تنا اعخيع هي.ع
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ملحق (  ) 6رموز التقديرات ومنح الدرجات
خين اع ع 5ع

حأقاعخيأوا عيفع

خيتإل ع

100-95ع
90عامسبعإلجع95ع
85عامسبعإلجع90ع

A+
A
B+

ب ءنج م ن عيفع

خيتإل ع
ب يعتبم عيفع
ام+ع
امع
+ع

خلأيماعب ءنج م ن عيفع

خل عأيماع
ب يعتبم عيفع
مما زعإلتتفعع
مما عزع
امأعاأخع
إلتتفعع
امأعاأعخع
امأعإلتتف ععع

5ع
4.75ع
 4.50ع
ع
4ع
3.50ع

80عامسبعإلجع85ع
75عامسبعإلجع80ع

B
C+

ع
ال+ع

3ع
2.50ع

70عامسبعإلجع75ع
65عامسبعإلجع70ع

C
D+

الع
ا+عع

Very good
Above
Average
Good
High Pass

2ع
1ع
-

60عامسبعإلجع65ع
امسبعإلجع60ع
-

D
F
IP

عاع
هدعع
مع

Pass
Fail
In- Progress

امأع
إل رماع
إلتتفعع
إل رماعع
وخسبع
إلساهتع

-

-

IC

اع

In- Complete

غريعإلكاه عبع

لفت-ع1

-

DN

ع

Denied

وتقمعع

-

60عقاممث عتع

NP

نأع

No GradePass

ن احعاقنع
اوايفع

-

امسبعإلجع60ع

NF

هأع

-

-

W

ع

No GradeFail
Withdrawn

إلددددنددددادد د د ددبع
بدددددرددد دعد دددضع
خيدددددمحدددددأخلع
إلدددجع بد د والع
اددد د إلددد دعد ددديفع
خءإل د معلرددأع
خيدتمحدجعبجع
فم ب

-

TR

ع

Transfer

وخسبعاقنع
اوايفع
إلنس بع
بعيوعع
ع

Exceptional
Excellent
Superior

ا
خيمل ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ُنتلدددددددأعإلؤسادد عيكدددبعإل توع
ُنسداكهبع عاممثتعإلجعف دبع
اوخيسع
ُنتلأعإلؤسا عحل عخساك اع
إلاد ر لعخل تو.ع
تأ)عنسددد درديفعغمد ب علجعخحلأع
خيانةعخلسهم عب ع
إل توخلعسددأعتاد ددبعت ددأن ع
خبدادرد د وخلع يدكدجعخادادمد د زهد د ع
نكمنعاقنعولأعاوا ل
لدددأمعخادادمد د زعخلد دتوعاقنع امنع
ناد بعولأعاوا ل

إلد دتوخلع إلدعد د ايددديفعخيددد د يدددبع
خل ماعإلجعادددددددددد إلعيفعامبتهع
بشدتاعامنعنكمنعت عخاام زه ع
عخجلد د إلددعددديفعخيبددتهعاقنع
ولد ددأعاوا هت عقتعت نأعلجع
 %50عإلجعإلاد ر د لعخياختالع
إلددجع اد د إلددعددديفعخءإلد د معل دردددأع
خيتمحجعبجعفم بع
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ع
ع
ع
نهمذالع : 1عخمدجعخيا من عل عإلسامهعخل توع
نهمذالع 2عام: -عخمدجعختبار وع اأقاعإلمخلف لعختبار وعخيا تنتُ عع
نهمذالع : 3عنهمذالعإلتخاعيفعلن
نهمذالع : 4عس ئهيفعخيا

عختبار وعع

قعلتخاعيفعخيموسيفعختبار ونيفع

نهمذالع : 5عورضعضرجعخم يفيفع غش
نهمذالع : 6عط بعإل اتعخيا
نهمذالع : 7عس ئهيفعخيا

محع خيام ع

قعإلجعاماتعختبار وعخءيككق)ع

نهمذالع : 8عت تنتعخلُّ ِّ م عخخل وايع
نهمذالع : 9عس ئهيفعخيف رعي ُه ِّ م عخخل وايع
ع
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موذج ( ) 1
مخطط التقويم عل ى مستوى المقرر
خيك ميف

خي س ع
ع

خس عخل توع

وإل عخل توعع

نمختجعخياع عع

خلعتفيفع
قخيفع عع

خلعددد وخلع

خي مدددد ع

ع

ع

خلسامهعع

*ع
طتقعخيا من ع
خبار وع
هن ئيعع

1ع
2ع
3ع
4ع
...ع
م 1ع
م2ع
م3ع
م...ع
ق 1ع
ق2ع
ق..ع

خيف بعخيأوخيس

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

خبار وع
ف و
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

خبار وخلع
س ريتع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

خبار وع
شفمُع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

خلتخا ععع
لهو

خياك مف لعع

رسنتُعع

إلش وم ل

إلش ونع-ع
ب مث
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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موذج (  -2أ )
مخطط اال ختبار التحريري
خيك ميف

خي س ع
ع

خس عخل توع

خيف بعخيأوخيس

وإل عخل توعع

خلسامهعع

هع
حج عخل ام ع

إلأهعخياأث ع
ري

إلأهعخياكتخ عو

ختبار وخلعخيس ب عيف

ع

ع

ع

-1ع2ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-1ع3ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-1ع4ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-2ع1عع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-2ع2ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-2ع3ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

-2ع4ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

سع
خياأون ع

خيمز عنع
يع
خينسر ع

خلع وخلعخءاوخمميف** ع
*ع
خلعددد وخلع

خلعتفيفعقخيفع عع

-1ع1ع*ع

*

وس عخيسؤخاع
عختبار عو عع
لع ع
*ع
إلىحم ع

خيأوا عيفع

نمختجعخياع عع

ل ع-ع
خ عل امهع إلمضمل ع
قحأتعاوخسميف ع

ع

ع

2

إلنسقعخل توعع

خلتخاعع

وئمسعخي س عع

ختس ع
خيامسمعع
خيا ونخع
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موذج (  -2ب )
موذج جدول مواصفات االختبار التحريري
خيك ميف

خي س ع
ع

خس عخل توع
ه
خل ام ع

ي
خلج اعخءاوخم ع

خلعتف عيف

مهم ع

خيمزنعخينسدريع×ع

خيايمتع

خيفع عع

خيسئ يفع

خيادرمقع

مدددهدددم ع لدددأاع

خيا مبع

خلجهم عع

خيمزنعخينسري×ع
مهم عاوا لع
ختبار عو

لأاعخيسدددئ يفع ع

خلسامهعع

خيا من ع

ل
خي ف ع

وإل عخل توعع
خيأوا لع ع

ع

ع

خيكممبع

لأاع
خيس ل ل ع
خيس بم عع عع

ل ع-ع
إلمضمل ع
قحأتعاوخسميف ع

خيمزنع
خينسر عيع

خيف بعخيأوخيس

 100ع%

خيمزنعخينسريع
ينمختجعخياع عع
مهم ع
خيأوا لعحسبع
ختبار عوع

*

و

 100ع%
ع

3

امسا ذع عإلنسقعخل توعع
ختس ع
خيامسمعع

وئمسعخي س عع

خلتخاعع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

خيا ونخع
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موذج ( ) 3
طبق ا لجدول مواصفات االختبار
موذج مراجعة عناصر االختبار ال تحريري ً
خيك ميف

خي س ع

خيف بعخيأوخيس

ختبار عوع

ع

خلسامهعع

ع

مع

خلدددمضدددددددم عخيدددمحدددأتع
خيأوخسميفع

خيددأوادديفع
عيفع
خلخ

اموسدددددددددددددددد مع
خيسددددئ يفع ع

ندمختدجعخيدادعد د عخيداديع تد دمسدددددعدد ع
نددكدداددفدديعبددديمددتعوإل د عندد تددجع
خياع ع

1ع

ع

ع

ع

ع

ع

2ع

ع

ع

ع

ع

ع

3ع

ع

ع

ع

ع

ع

4ع

ع

ع

ع

ع

ع

5ع

ع

ع

ع

ع

ع

ختبدددداددددردد د وع
خينع ئيع

تع مقعخلتخاعع

ع
وئمسعخي س عع

خلتخاعع
ختس ع

ع

ع

خيامسمعع

ع

ع

خيا ونخع
* ع ُنساخأمعهيخعخينهمذالعف جعلنأعخساخأخمعنهمذالع  2عاأقاعإلمخلف لعختبار و.ع

ع
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موذج ( ) 4
ةائمة الت حقق لمراجعة الورةة االختبارية

خيك ميف

خي س ع

خيف بعخيأوخيسع

خس عخل توع

ع

يس
خيع معخيأوخ ع
ع

وإل عخل توعع

نموذج االختبار:

Aع
ع
نع ع

ع
خير عندعدم عاع

#

ع

Bع
ع
ت
ع

ع
تع
تندر عق

ع
ل
إلىحم ع

 1ع-عإلمخئهيفعختبار وعإلععنمختجعخياع عقخيسم س لعخيع إليفعي ا من ع عع
1.1

تكخق عنسدد ددردديفعاوادديفعختبار د وعخينع د ئيعخيا تنتُع إل د عب ع  %50-30عإلجع
إمج يلعاوا لعخل توع

 1ع2.ع

ندهدثدددبعختبدادرد د وعنسدد ددخددديفع إلدمحدددأتعامقعيد د عنسدد ددخددديفع إلدادكد د فدئددديفع لد عخيسدعد عب،ع ع
بع
امقعنسخا عخما فايعخيكتم ع

1.3

تامخامعامسئ يفعختبار وعإلععنمختجعخياع ع عضماعن ذالع2،3ع ع

1.4

تامخامعخيقزخنعخينسرميفعيسئ يفعختبار وعإلععاأقاعخلمخلف لع

1.5

مت عإلتخاعيفعخيموسيفعختبار ونيفعإلجعسربعإلتخاععاخبوعقخلا اعوئمسع
خي س عامقعإلجعنفمض ع

1.6

نشاهبعختبار وعل عامسئ يف إلمضملميفعتعتاج قزع%60عإلجعاوايفعختبار و

عضماعنهمذالع2

-2قوسيفعخيالىفعع
2.1

تشاهبعقوسيفعخيالىفعل عمبعإلج:ع

2.1.1

بم ن لعم إل يفعععلجعخلؤسسيفعخياع مهميفع خجل إلعيفع–عخيك ميفع–خي س ع

2.1.2

إلع مإل لعم إل يفعلجعإل توعختبار وع خس د عقوإل عخل تو-خيفئيفعخلسدداعأفيفعإلجع
ختبار وع ع

2.1.3

إلع مإلد لعلجعتمسمد عختبارد و خيعد معخجلد إلعي-عخيف دد دددبعخيدأوخيسع-عخياد ون عخ ع-
نم عختبار و

2.1.4

خي إلجعخيكوعياا بيفعلجعختبار و

2.1.5

خيانرمع لعقخياع م لعخيس سميفعيىبار وعع

2.1.6

إلكمن لعختبار وع لأاعخي دف ل-عامسسد معختبار وعقخيأوا لعخلخ د ديفعيكبع
سس عقخي إلجعخيكوعخلخ رعي قيكبعسؤخا-علأاعخيسئ يفع
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 -3تنسمقعخيموسيفعختبار ونيفع
3.1
3.2
3.3
3.4

خخلجعخيس يسعإل تقاعقإلاسقع عمبعقوسيفعختبار و،عإل لأخعح تلعب ليف،ع
إلثب:عخي م ،عنرعاوخسيفعخحل ييف،عإيخع
خلس ف لعب عخيسئ يف،عخيف تخل،عإيخ.عم فميفعقتسهحعب تخاتعقخض يفع
تتسم عخي ف لعقخيسئ يفعل م عقإلاس سىعع
خيشددددك اعقخضدد د يفعقخيوس معقخيك لعخيايعبأخب ع عإل تقاتعقإلتسهيفعبشددددكبع
ل مح إنعقاأ ع

-4ع اماتعلم غيفعامسئ يفعختبار وعبشكبعل مع
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

تاس عتع م لعخءا بيفعل عمبعسؤخاعب يمضم عقلأمعخيالهمععامقعخياأقنبعع
تانم عامسئ يفعختبار وعب عخل يميفعقخلمضملميف
تاأوالعخيسددئ يفعقفقعإلسددامهعخي ددعمبيفعامقعتتتمبعوامهعخل توعامقعخلسددامن لع
خلعتفميفع
تانم عععخيسئ يفع عسم لعخلسامن لعخلعتفميفعخلساعأفيفعع
وقليعخي يفعخي المنيفع علم غيفعخيسئ يفعب مثعخت معإلجعخيبد اعخهلج ئميفع
قخين منيفعقخلدرعميفع
لددم غيفعخيسددئ يفعقخض د يفعقوأاتع،عقتعلامُعل علر وخلعغ إلضدديفعامقعغريع
إلكاه يف
خيسئ يفعغريعإلمحميفعبلا بيفعامسئ يفعامبتهعع
تعنماأعامسئ يفعإلكتوت

 -5اماتعلم غيفعنهج نم عخيسؤخاع
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعختبام وعإلجعإلاعأاع إنعقاأ
مددبعسدد ددؤخاعيد عخيعددأاعنفسدد د د عإلجعخيرددأخئددب،عقت عتتسمهعد عبدتن دديفعإلمحددأتع
قإلاس يفع
اي عخيسدددؤخاعإل د د عبشدددكبعقخضدددحعقإلسدددا بعب مثعنهكجعخءا بيفعلن عاقنع
خينمتعإىلعختبام وخلع
اي عخيسؤخاعل معإلجعامُعتعرريخلعإلمحميفعب ءا بيفع
خلشداا لعواه يفعقإلاج نسديفعقفع ييفعقتعتاضدهجعبم وخلعغريعله ميفعععإلثب:عع
مجمعع عإل عسرقعام،ع عإلع .ع
خيردأخئدبعتشدد دداهدبعل عإاد بديفعلددد د م ديفعقخحدأتعي سدد ددؤخاع تتخاععقفقعنهمذالع
ءا بيف ع
خع
اواديفعخيسدد ددؤخاعمد إل ديفعقغريعم امتعقتعنمادأعب ددد د عيدأواديفعخيدد يدبعحد اع
م ن عخءا بيفعبدأع  + -ع

 5.1.7لأاعخيرأخئبعإلجع6-4عل عخيسبعع
إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيألسئ يفعخل يميفع إنعقاأ ع
5.2
 5.2.1خيسئ يفعتعتاد بعخياج ئيفعخىلعامسئ يفعفتلميفعامبتُعع
 5.2.2خبام وعخيسددؤخاعخل يلع عإلمضددع عقتعاا العخسددارأخي عبنهجعامبتعإلجعامن اع
خيسئ يفع
 5.2.3خيسئ يفعت مسعإلع وخلعخيافكريعخيع م ع ل مب-عت من -عتتممبعقإبأخ عع
 5.2.4خيسدددئ يفعذخلعإا ب لعوأات،عقلامُعل عن اعفتلميفعنا عت مم عخيدى ع
إلجعبىهل ع نتفقعنهمذالعخءا ب لعخينهمذاميف-عإل فمفيفعت أنت خيسؤخا
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5.3ع
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
 5.4ع.ع
 5.4.1ع.ع
5.4.2ع
 5.4.3ع.ع
 5.4.4ع.ع
 5.4.5ع.ع
5.5ع
5.5.1ع
5.5.2ع
5.5.3ع
5.5.4ع
5.5.5ع
 5.6ع.

إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخءم اع إنعقاأ ع
خيسدؤخاعناد بعإم اعخيك لعخلفا حميف عخيسد سدميفعقيمسعمتاعم لع
إل ادعيفعإلجعمج يفعخيسؤخاعع
خيسؤخاعنهثبعإل اتعلم غيفعي ه امهعقيمسعنسخيفعمم عهمعب لتاععع
خيسدؤخاعاامُعل عفتخغ لع عإلمسعع عخلن سدبع هن نيفعخجله يفعامقعب عتعنعمقع
فع عخيسؤخاعققضمح ع
خيسدد ددؤخاعقخضدد ددح عقاامهعمددبعخلع د وفعخيايعاا د اع د عخيد د يددبعءم اع
خيفتخغ لع
خيسؤخاعل معإلجعخحا اعتعأاعخءا بيفعخي م يفعع
إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخل خقايفع إنعقاأ ع
خل أ عإلعد لعمتثبعخجلهعدبعخيطعدماعب يعهما خينهج،عبمن عختساج ب لع عخيعهماع
خينرسعقمتثبعخجلهبعخيسرصعع
لأاعختساج ب لعاممثتعإلجعلأاعخل أإل لع
نكخق علأاعخجلهبعإلجع10-4ع عمبعس ئهيفعإلأوايفع علف يفعقخحأتعع
تاس عخيرأخئب ختساج ب لعب لند ميفعقخياج نسعع
نساخأمعنم إل عخما ف عي كسم ع عس ئهايعختبام وخلعع
إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخي مخ عقخخلدأع إنعقاأ
تساخأمعف جعإلععذمتعخيسربعامقعتع مبعسربعخبام وعخءا بيفع خي مخ عامقعخخلدأ ع.ع
خيسئ يفعت مسعخمتالعتع عقخحأعب ساخأخمعياليفعبسمديفعقإلر طتعع
خيسئ يفعخت معإلجعخجلهبعخيال إلضيفعامقعخياعهم لعع
خيسدد ددئ دديف خت معإلجعخسدددعداخددأخمعامسددد د م عخينفيع،عامقعت عمتمم عخينفيعإذخعت ع
خساخأخإل عع
خجله يفعخلاضهنيفع عخيسؤخاعإإل عل م يفعم م عامقعبدأعم م عع
خيسددددئ يفعخت معإلجعخسدددداخأخمعخيك لعخياي ت كن ل ات ب ياعهم ل خخلدأ
إلثب اخئ ع،عغ ير ع،عاخئ ع،عل إليفع...خيخع
بع
إلتخل تعامسسعخي م غيفعخجلمأتعيسئ يفعخيكتم ع

 5.6.1ع .ن مسعخلعتفيفعخءاتخئميفع تتتمبعامحأخثعع
 5.6.2ت عتالمريعتتتمبعختساج ب لعع
 5.6.3نكخق علأاعختساج ب لعإلجع9-5عل عخيسبعع
...................................................................................................................................ع
........................................................................ع........ع...................................................عع
ع
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موذج ( ) 5
محضر ضبط مخالفة ( غ ش )
سع اتعلهمأعم ميفع عل اتع........................................عععععععخل ك عمع
خيسىمعل مك عقومحيفعخهللعقبتم ت عع
نفمأم عبأن ع ع:ع
معخيس ليفع ععععععع:عععععع عع
ونخع.........................ععععععععععععععععععععع
عمت
با

نم عم  ................ع.ع
امثن اعخنع اعختبار و ع:ع
ي
 ععخينع ئ ع

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

ل توع..............................................عععوإل عخل توع عععععععععععععععععععععع عع
للفصل الدراسي:

ا
 ععخيق ع

يع
 ععخي مف ع

)ع
 ععخيث ع

ت عضرجعخيد يب ت:عع..............................................عع
ختس عخيتب ليعع
خيتس عخجل إلعيع
خيك ميفع عخيع ات

خي س ع خلس وع
خلسامهعخيأوخيسع
وسدد عخجلدددددددمخاع

رس عب يالشع
 إلا ع

 ش ولع ع عخيالش

 إلنا ىععيشخ ميفعغريسع عختبار و

 خمىعبنم معختبار وعقإاتخاخت عامقعخهلأقاعخلد م عي

 اخبىععبجع زعخجلمخاعامقعخيس ليفعامقعخيس ليفعخييمميفع

 إل موعخعيقوخقعختبار وع

 امبتهع تُكابعبأسيف ع ع:
 .......................................................................................................ع.ع
قم ن عقسم يفعخيالشعخلساخأإليف:ع جيبعإوف قعاماختعخيالش ع-ع عح اعقاماه ع-عامقعلموتعإلنع عإلععخل رض
 س ليفعقوسم عيفع

 خيكا بيفعل عخيمأ خيس ق خيد قي عيفع

 اع زعخجلمخاعامقعخيس ليفعخييمميفعع

 تر ااعخيقوخقعع

 خيا أثعإلععزإلم عع

 خينمتعإىلعقوسيفعزإلم عع

 امبتهع تُكابعبأسيف ع ع:
 ...............................................................................................................ع.ع

تمسمععخيد يب ت ع:ع ................................ع.ع
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:ع نكابعهن عب ياف مبعإل عش هأسعخلتخسبعقمماعمت عله ميفعخيضرجع
حمثعامف اعإلتخسبعختبار وعب
إلععلتُعخيأسيفع عرساعخيمس ئع ع.ع
 ................................................................................................ ...................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ...................................................................................................................ع.
 ..................................................................................................................ع .ع.ع

قب يتام عإىلعامسا ذعخل اتعتر عامنعاماختعخيالشعلامُعل ع:ع
 إل اتعل همديفعخت د درعإل توعختبار وعع
 إل اتعل هميفعتعخترعإل توعختبار وعع

قل م عاتهعس بعاماختعخيالشعإلجعخيد يبعقتُتكعيمكهبعختبار و ع.ع
قبن اعل عإل عت أمعاتهعخيامسمع:ع
خس عخيد يب ت ع:ع ................................ع.ع
خيامسمدددددددددددددددددددع:عع ................................ع.ع
االسم

التوقيع

مر اقب لجنة االختبار
أستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذ املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر
املشـ ـ ـ ـرف الع ـ ـ ـام على
لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـة االختبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

ع
ع
ع
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موذج ( ) 6
طلب إعادة تصحيح االختبار (ال تظلم )
بم ن لعتعرأعبمخسديفعخيد يبع
خيتس عخجل إلعي
ختس عخيتب لي
وس عخهل تا
خيربنأعخءيككق)
خيف بعخيأوخيسع
خيع معخجل إلعيع
وس عخيشعريف
خس عقوإل عخل توع
يع
خلع عأاعخيكخمه ع
اوايفعختبار و
نتاةعما بيفعط عخمارصعنمضحعامسر عخيام ع
ع
تمسمععخيد يب:ع.....................ععععععععععععععععععععععععععععععت ونخعت أن عخيد ب:ع.................................عع
ستخوعم سعخيك ميفعامقعإلجعنفمض ع
□عحفظعخيد بع
□عخءح ييفعإىلعسدع اتعقممبعخيك ميفعي شدؤقنعخيم انهميفعتخت ذعخيىزم،عقف عي ضدمخبجعخلنمهيفعءاتخاخلع
إل اتعخيا محع
لهمأعخيك ميفعامقعإلجعنفمض :ع....................................ععععععععععععععععععععععععععخيا ونخ:ع عععع ععع14هدع
ستخوعجلنيفعخينمتع عخيام ع
خء عف دعد ا عت ع:ع ع
ت منبعخيأوايفعع
حفظعخيد بعامقعإل اتعخيا محع
ت عخطى عخيد يبعل عامقوخقعإا با عقإلتخاعاع عإلععإلأولعخل توعقامسا ذعبنفسعخياخ رعقب ضموعوئمسع
خي س عقت تو:ع
□عت منبعخيأوايف:ععخيأوايفعسربع............عععععععععععععععععععععععخيأوايفعبعأع............عع
□عحفظعخيد بعبسرب:ع.............................................................عع
□عخلمخف يفعل عإل اتعت محعختبار وع
املض اعخي جنيفعع ختس عع
............................................-1ع
............................................-2ع
............................................-3ع

خيامسمععع
ععععععععععععع................................ع
ععععععععععععع................................ع
ععععععععععععع................................ع

خيا ونخ:ععع عععع ععع14هدع
ستخوعخي جنيفعخلشك يفعءل اتعخيا مح:ع
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخيأوايفعسربع............عععععععععععععععععععععععخيأوايفعبعأع............ع
تمسمععاملض اعخي جنيف
......................-1ععععععععععععععععع..........................-2عععععععععععععععععععع.................-3ع
..........................ع
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موذج ( ) 7
ةا ئمة التحقق من جودة االختبار اإللكترو
بم ن لعل إليف:
خيدددعد د مع خجلد د إلدددعدددي
خيدددددد دددكدددددد د د دددددد دددمدددددد ددديف
خي س عخيم انهي

خيف دددددددبعخيددأوخيس
خس عخل توعقوإل سع
ند دددم ع ختبد ددداد دددرد دد وع

ع

ع

ع

ع

ع

☐عععف وععععع☐عععهن ئي

إلسامن لعخيا أن عتع
إلفتاخلعخيا مم عع

بنم عاعخيا

جعاما عتعختبار عوع
قعإل ع
ع

☐ع

☐ع

ع

☐ع

☐ع

ع

إلتخاعيفعخيموسيفعختبار ونيفع عضماعنهمذالع  4ع

☐ع

☐ع

ع

ندرقعختبار د وعخءيككق)عم د س
إلىعإلتتعقخحددأتع عخيمس د عخل ددأا عقتع
نسهحعي د يبعبلهن اعختبار وعقإم ي ع عقس عتحق ع

☐ع

☐ع

ع

تعم عتمسم عي إلجعختبار وعب مثعنمعتعي د يبع

☐ع

☐ع

ع

خيكتمبعخيعشمخئيعي رأخئبع امسئ يفعختبام وعإلجعإلاعأا ع

☐ع

☐ع

ع

خيكتمبعخيعشمخئيعينمخ عخيسئ يفعب عنضهجعإلك فئيفعخي موعختبار ونيفع

☐ع

☐ع

ع

لأمعإظع وعخياالينيفعخيتخاعيفعبعأعمبعسؤخاع

☐ع

☐ع

ع

إبف اعخيأوايفعخينع ئميفعي دى عقذيكعإلجعبىاعإلتم عخيا أنتخلع

☐ع

☐ع

ع

لتععختبار وعي د ريفعب مثعنكمنعقخضد عقسدعبعخي تخاتعبمخسععسدؤخاعع
قخحأعبكبعش شيفعامقعمهمليفعإلجعخيسئ يفعخلتترديفعقفقعنهجعخيسؤخاع

☐ع

☐ع

ع

تفعمبعب لميفعلأمعوام عخيد يبعإىلعخيسؤخاعبعأعإا با ع

☐ع

☐ع

ع

خبام وعنم عخيسدؤخاعخي د محعل عنم معختبار وخلعخءيككقنميفعم ع ع
خيموسيفعختبار ونيفعقسربعت همه عإيككقنم ع

☐ع

☐ع

ع

إلتخاعيفعامسئ يفعختبار وع عضماعاأقاعخلمخلف لع نهمذالع 2ع

سر عبعت هم عع
ختبار عوع عإيككقنم عع

إلأخ عاعقت هم عع
ختبار عوعل ع
خينم عمع

إلسام

غريع
إلسام

لع
إلىحم ع

إلتخاعديفعلند عختبارد وعي ا
عضماعنهمذالع  3ع

قعإلجعإلمخاإلاعد عإلععخمتاد لعخياع ع
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موذج ( ) 8
الم ِّقيم الخارج
تقرير ٌ

خس عخ ٌل ِّ م عخخل وايع
خلؤسسيفعخيايعنعهبعهب إلك نعخيعهب
خيربنأعخءيككق)ع
وس عخيا مفمنع
خس عخيربن إلجعخيم انهيع

▪

إذخعم نعهيخعخيا تنتعنالديعاممثتعإلجعإل تو،عإلجعفض كع سخ ِطعإىلعخل توعخييُعتع قعل م ع.ع

مع
1ع
2ع
3ع
4ع

وإل عخل ت عوع
ع
ع
ع
ع

خس عخل ت عوع
ع
ع
ع
ع

إوش اخلعياعرئيفعنهمذالعخيا تنتع
.1
.2
.3
.4

نتاةعختطى عل عإلع معخلُ ِّ م عخخل واي،عم عا الع عهيخعخيأيمب ع.ع
ع ح اعسم إلك عبهتخاعيفعخل توعنفس ع خل توخل عإلجعسرب،عبتا اعما بيفعتع مقعحماعإل عت ع
تنفميسعإلجعتملم تك ع.ع
نتاةعخيافتسيفعب عخسكخح تك عقخياملم لعخلتخاعتنفميه عإلجعجلنيفعخل تو ع.ع
نتاةعلأمعلأنأعامس اعطى عامقعاملض اعهمئيفعخياأونسع عخيا تنت ع.
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ختشكخكع عامل اعخلتخاعيفع
عمه ِّ م عبد واي،عإلى ساإلديفع
خيتاد ا عخياع مق عحماعمفد نديفعخلع مإلد لعخيايعسدأإلد عإيمك عبخ دددددماعاقوم
ُ
خلسد دددانأخلعخلتسد د د يفع تشد دددهبعخيسد دددم سد د د لعقخءاتخاخلعقإلع نريعخيا من ،عفتاعف رعلمن لعإلجعامقوخقع
ختبار وخلعقخيمخار ل،عقخياك مف لعقخير مثعقخلش ونع.ع
ع
ع
ع
إلىاإليفعهمكبعقوامهعخل توع
خيتاد اعخياع مقعل عتتخبجعبند اعقوامهعخل توعقإلى ساإلاد علسدددددامهعخلؤهدب،عخلمضدددددم ،عقامهدأخفعخل توعطر د ع
ياط وعخيمطنيعي هؤهىل،عتملماعخيربن إلج،عسم سيفعخجل إلعيفعفم علرعخياع عقخياأونسعقخيا من .ع
ع
ع
ع
خيا من ع
خيتا اعخياع مقعل عإلى ساإليفعطتقعقإلع معخيا من ،عخيا د محعقإلأهعإلمخئهاع عيألهأخفعقنمختجعخياع عقبن اع
خل توعقوامخس،عإلد عإذخعمد ند عإلعد نريعخيا من عقخمددد لعخيا د د د مح خيا دأنتعت عإلدأخاهد عل عخلسدددددامهع
عم نعيأهي ع
خلىئ ،عإل عإذخعم ن عطتقعخيا من عخينع ئميفعتسددهحعباهمم عإلىئ عب عخيدى عقامنعخل د
خيمليعبهع نريعقخمدد لعخيا من .ع
ع
ع
ع
إلع نريعخيا

محع

خيتا اعخياع مقعفم عإذخعم ن عله ميفعخيا د محعخيأخبوع ُاماتن عبأسيفعقإلمضددملميفعإلععقاماعخمدجعلنحع
خيأوا لع إل دفمفيفعت د مح ت أنت إلفا عإا بيف س ئهيفعل ق عجيتُعتدرم عب سداهتخو،عقإل عإذخعم نع
خيا من عخينع ئيعي د يبعل اتعقف علع نريعإلنحعخيأوا ل.ع
ع
ع
ع
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اماتعامل اعخيدى ع
خيتاد اعخياع مقعل عختندرد عخيعد معل عاماتعامل اعخيدى عقلجعت دأإلع ،عقإلد عإذخعمند عإل انعد عبدأنعاماتع
امل اعخيدى عتعكسعإلسامهعخلؤهبعقخيهأخفعقخلختا لعخياع مهميفعي ه توخلعامقعخيربن إلجعخيم انهي.عع
ع
ع
تع عخيد يبع
خيتا اعخياع مقعفم عإذخعم ن عطتقعخيا من عخلساخأإليفعت مسعبف ل ميفعتع عخيد يب.عع
ع
ع
خل ونيفعإلععبتخإلجعاوخسميفع عإلؤسس لعامبتهع
بن اعل عبربتك،عهبعإلع نريعبديفعخل توعقت منه عقاماخاعخيدى عنهكجعإل وناع عإلععخلؤسس لعخيبته؟عع
ع
ع
إاخوتعله م لعخيا من ع
خيتا اعخياع مقعل عخءاتخاخلعخلارعيفعقخيكتمر لعخءاخونيفعقإلى ساإلاع عقف ل ماع عقإلى ساإليفعخيأل عخل أمعيك ع
ع
ع
خل وس لعخلاهم تع
خيتا د اعخءشددددد د وتعإىلعامفضدددددددب عخل وسددددد د ل ع عله م د لعت من عخيدى ،عن د اعخي متعقن د اعخيضدددددعا،ع ع
قخيتا اعإض فيفعامُعتع مقعتتخسعناضهجعطتقعخيا س عخلهكنيف.عإلجعفض كع سإل ِّم عب عخياملم لعقختسكخح لع
ي نمتعفمع .
ع
ع
ع

ع

خيامسم عع

خيا ون عخ
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موذج ( ) 9
للم ِّقيم الخارج
ةائمة الفح ص ُ
نع ع

ع
هبعتس ه عخل ف لعخيا يميفع

لع
ايمبعخيربن إلجعقخل توخ ع
جع
تئ يفعخيربن إل ع
لع
تملماعخيربن إلجعقخل توخ ع
سم س لعقإاتخاخلعخيا من عقختبار وخلعب جل عإلع عيفع
تئ يفعخيأوخسيفعقختبار وخلعب جل إلع عيفع
نسخعامقوخقعختبار وخلع

هبعتس ه عمبعنسخعامقوخقعختبار وخل ع؟ع
إذخعم ن عخءا بيفع ت ،عهبعم نعهيخعبن اعل عط رك ع؟ع
ام عهبعم نعإلسامهعقطرمعيفعخيسئ يفعإلن سر ع؟ع
عإذخعم ن عخءا بيفع ت ؛عإل عهيعتع م تك ؟ع
محعامقوخقعختبار وخلع

ت

.1ع ام عهبعت ما علأاخعم فم عإلجعاف تتعإا ب لعخيدى ع؟ع
ععععع

عإذخعيعتا مخعمبعاف تتعإا ب لعخيدى ،عهبعم ن عطتن يفعختبام وع ُإلتضميفع

.2ع عام عهبعم نعخلسامهعخيع معقختس قعخيا
ععععع

عهبعت عت

محعإلن سر ع

محعخيف تخلعبدتن يفعمتكنك عإلجعإلش هأتعسربعإلنحعخيد يبعهيسعخيأوا لعع

خلش ونعع

هبعم نعخبام وعإلمضم عخلرشق عإلن سر ع؟ع
هبعطتن يفعقإلسامُعخيا مم عإلن سريف ع؟ع
إلع معخيا من عخلساهتع

ٍ
عتمفريعسأوعم ٍفعإلجعإلع معت من عخل توعيا ممهع ع؟ع
هبعت
هبعطتن يفعخيا محعقخلسامهعخيع معقختتس قع ٌإلتضميف ع؟ع

تع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع

☐ع
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