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 كلمت افتتاحيت
 

 قُه، باث 
ً
 أؾاؾُا

ً
في غىء الخؿىعاث التي حشهضها مجاالث الحُاة املخخلكت، والخػلُم ٌػض حؼءا

ًانها حػل الؿالب مدىع  الػملُت مً الػغوعي مىايبت هظه الخؿىعاث اإلاػاضغة والتي أضبذ مً أهم أع

 
ً
ػض الخهىٍم والازخباعاث أًػا التربىٍت مً حهت، وػٍاصة قػالُخه وصوعه في هظه الػملُت مً حهت أزغي. َو

 لحهىم وواحباث 
ً
 مً الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت، لظلَ حاء هظا الضلُل مىضحا

ً
 أؾاؾُا

ً
حؼءا

خم الػمل اإلاشترى للىضُى ئلى ألاهضاف  ومؿإولُاث الؿالب في هظه الػملُت؛ ختى جٍىن الغؤٍت واضحت ٍو

ًاصًمُت املخخلكت لخدهُو عؤي الٍلُت والجامػت، التي جخىاقو ًلها  اإلاخىزاة وجدهُو ما جطبى ئلُه البرامج ألا

للخىاةم مؼ الغؤٍت اإلاؿخهبلُت للمملٌت لخمٌين الؿالب بػض جسغحه لُهىم بضوعه غلى الىدى ألامثل إلاا قُه 

 مطلحخه ومطلحت وؾىه وصًىه.
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 حدة جودة التقويم واالختباراث بكليت الرتبيتو
 

حؿعى وخضة حىصة الخهىٍم والازخباعاث بٍلُت التربُت لػمان حىصة الخهىٍم والازخباعاث، 

ًاصًمُت، ومً أهم مهامها: شغف غليها ويُل الٍلُت للشإون ألا  َو

  ًالت الجامػت للشإون م والازخباعاث الخابؼ لى ًاصًمُت.الخػاون مؼ مغيؼ حىصة الخهٍى  ألا

 .م الؿالب والازخباعاث بالٍلُت  غمان حىصة غملُت جهٍى

 .وغؼ آلالُاث اإلاىاؾبت للخأيض مً حىصة بىاء وضُاؾت أؾئلت الازخباع 

 

 اهلدف من عمليت التقويم
 

 الخػلُمُت، قهى ًخجاوػ مجغص ًىهه مىذ صعحاث للؿالبػملُت في ال مٍىًها مهًما ٌػض الخهىٍم

ؿخسضم خُث
ُ
  ىاضغ الخهىٍموغ أوشؿت ح

 
، للبرامج واإلاهغعاث م اإلاؿتهضقتلهُاؽ مضي جدهو هىاجج الخػل

  يما أنها حؿاغض في ئغاصة
 
يما  الخؿظًت الغاحػت.هخاةج م بىاء غلى جطمُم ؾغم واؾتراجُجُاث الخػلُم والخػل

ؿغح لهم. 
ُ
حػض أوشؿت غملُت الخهىٍم بمثابت آلُاث للحٌم غلى مضي جدهُو الؿالب لألهضاف التي ج

وجسخلل أوشؿت ومهام الخهىٍم مً ًلُت ئلى أزغي ؾبًها لؿبُػت البرامج التي جهضمها؛ ولظلَ ًجب أن 

طمم بضنت وقًها لالخخُاحاث الخاضت لٍل بغهامج غلى أن جسػؼ جلَ الػملُاث إلا
ُ
باصب وؾُاؾاث ج

 وئحغاءاث غامت جىظمها.
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 املبادئ احلاكمت لعمليت التقويم باجلامعت:
 

و جهضًم ئؾاع غمل غام مً زالُ  تهضف الجامػت ئلى جىقير جهىٍم ًدهو مػاًير الجىصة غً ؾٍغ

 اإلاباصب آلاجُت:

 : الخهىٍم الػاصُ والشامل:   أوال

 
 
 واإلاهام وجدمل اإلاؿإولُت.: الخهىٍم الهاةم غلى جىػَؼ ألاصواع   ثاهُا

 
 
ًاصًمي. ثالثا دهو مػاًير الجىصة والاغخماص ألا ت ٍو  : الخهىٍم اإلاؿدىض ئلى مغحػُاث مػُاٍع

 

 السياساث العامت لعمليت تقويم الطالب واالختباراث
  م لٍل مهغع، ويُكُت مىذ الضعحاث والخصحُذ في ٍحػغ  بؿغم وأصواث الخهٍى

ً
ُ ل الؿالب وئغالمهم مؿبها ألاغما

 الكطلُت والازخباعاث النهاةُت، وطلَ في أُو لهاء للمضعؽ مؼ الؿالب.

  غي ما بين  مً ئحمالي صعحاث اإلاهغع. %(43-33)جتراوح وؿبت صعحت الازخباع النهاتي الخدٍغ

  غلى ازخباعاث غملُت.حمالي صعحاث اإلاهغع ئطا ما اشخمل مً ئ%( 53-33)جتراوح وؿبت الازخباع النهاتي ما بين 

 ُاػ الؿالب للحض ألاصو  للىجاح في الجاهب ، وفي خالت غضم احخ%(43)ت هي صو  للىجاح في الازخباعاث الػملُألا حض ال

م مؿخمغ ونهاتي(، ًغضض له جهضًغ ؾير مٌخمل  مىذ قغضت واخضة لإلغاصة في الجاهب الػملي (IC)الػملي )جهٍى ، وفي ٍو

 في اإلاهغع.خاُ غضم احخُاػ الؿالب ازخباع ؤلاغاصة ٌػخبر 
ً
 عاؾبا

 .ٌؿدثنى مً الكهغجين الؿابهخين اإلاهغعاث طاث الؿبُػت الػملُت البدخت أو اإلاُضاهُت 

  ًض غ غي ال جٍؼ  مً صعحاث الازخباع. %(63)غضص أؾئلت الازخُاع مً مخػضص في الازخباع الخدٍغ
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 في عملُت الخلىٍم البالطدوز 

  م.وأوشؿت غملُت  مهاماإلاشاعيت بيشاؽ وئًجابُت في ًل  الخهٍى

  م  .مؿبُها حضصاملؼمني الجضُو لل وقهائيماُ وحؿلُم ًل مخؿلباث ومهام الخهٍى

 م اإلاٍلك هت مىزىم بها. ينالهُام بٍل مهام الخهٍى  بها بأماهت وبؿٍغ

 .الالتزام بمىاغُض وأوناث الازخباعاث 

  الشغوع قُه أو اإلاؿاغضة في اعجٍابه.الالتزام باألهظمت والترجِباث اإلاخػلهت باالزخباعاث وغضم الؿش أو 

  زالُ الالتزام باإلعشاصاث والخػلُماث التي ًىحهها اإلاؿإوُ أو اإلاغانب في ناغت الازخباعاث أو اإلاػامل وغضم ؤلا

 أزىاء أصاء الازخباعاث. ىظامبال

 .َم اإلاخبػت مً زالُ الاؾدباهاث اإلاػضة لظل  الهُام بابضاء الغأي خُى مهام وأوشؿت الخهٍى

 دوز الطالب أثىاء الاخخبازاث

 غً آلاحي:أزىاء الازخباعاث  ىن ولإ الؿالب مؿ

 .مػغقت مىاغُض الازخباعاث وأمايً غهضها 

  ًبػشغ صناةو غلى ألانل ا نبل مىغض الازخباعالىضُى مبٌغ. 

 .خمل بؿانت الخػٍغل الجامعي في ناغت الازخباع 

 لخ(.ئ، اؾم اإلاهغع وعمؼه.....الجامعي ؾم الؿالب، عنمه)ا بضنتلٌترووي ئحابت الخصحُذ ؤلا صقتر حػبئت بُاهاث 

 هها أو ؤلاحابت أوعام جضبِـ أو زني غضم هت بأي جمٍؼ  .ؾٍغ

 .ؿمذ للؿالب بضزُى ناغت الازخباع بػض بضةه ٌُ  ال 
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  هضعها غمُض الٍلُت أو عةِـ لجىت ؾير الازخباعاث، ًمًٌ الؿماح للؿالب اإلاخأزغ غً بضء ًُ في الحاالث التي 

الازخباع بضزىله، ولظلَ إلاغة واخضة قهـ زالُ قترة الازخباعاث بػض أزظ حػهض زؿي بػضم جٌغاع الخأزغ 

 شٍغؿت أال ًخجاوػ الخأزير هطل ؾاغت مً بضاًت الازخباع.

  . ؿمذ له بالضزُى ٌُ  في خالت جٌغاع جأزغ الؿالب غً مىغض بضء الازخباع، ال 

 ؿمذ للؿالب ٌُ  .الىنذ هاتي نبل مض ي هطل بالخغوج مً الازخباع الن ال 

  ؿمذ للؿالب ئخػاع ٌُ  ناغت الازخباع:ئلى الخالُت  اإلاىاصال 

)ما لم جًٌ هىاى  والىزاةو اإلاٌخىبت ظيغاثواإلا، و أي هىع مً الٌخب بما قيها الهىامِـأالٌخب الضعاؾُت،  -

 .حػلُماث أزغي(

ًالحاؾباث الػلمُت، خُاػة أي ش يء ًمًٌ بىاؾؿخه الاجطاُ )ما لم جًٌ هىاى الجىاُ أو  - حػلُماث أزغي، 

 .الجضاُو ؤلاخطاةُت،....ئلخ(

 لخ(.ئم الجاف، الهلم الغضاص.....لؾغاع الشخطُت قُما غضا ألاصواث الالػمت لالزخباع )الهألا  -

 اإلاؿىصاث الخاضت باإلاهغع. -

  ؿمذ للؿالب أزىاء الازخباع ٌُ ً ؾالب آزغ إلغؿاء أو اؾخهباُ  الخىاضل مؼ أيالخدضر أو بال  أي شٍل م

 أشٍاُ اإلاؿاغضة الػلمُت.

 في باؾخسضامها مطغح ؾير بغمجُاث أي أزىاء جأصًت الازخباعاث ؤلالٌتروهُت باؾخسضام ٌؿمذ للؿالب ال 

 .ؤلاهترهذ  جطكذ أو الازخباع

 مؿاصعة الؿالب  في خالت عؾبت ًُ ألاؾئلت( أوعام حابت و ؤلا صقتر ا غلُه حؿلُم ًل أوعام الازخباع )مٍان الازخباع نهاة

 للمغانب.

 ؿمذ ٌُ ًجب  ث الؿاعةت، وفي هظه الحاال ينمً اإلاغانب ئطن بشٍل مإنذ صون مٍان الازخباع بمؿاصعة ؿالب لل ال 

ُ قترة ؾُابه غً مٍان الازخباع. أن ًٍىن مصحىًبا بأخض اإلاغانبين  ؾىا
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 ؿمذ للؿ ٌُ ت أو حؿمذ أو أي مالبـ جمى الىهاب أو ةءفي ناغت الازخباع اعجضاء الػبا الباثال  ؼ الخدهو مً الهٍى

 .واإلالىهت الشمؿُت بالؿش، ويظلَ الىظاعاث

 .ؿمذ للؿالب في ناغت الازخباع حؿؿُت ألاطهين بالشماؽ ويظلَ اعجضاء الىظاعاث الشمؿُت واإلالىهت ٌُ  ال 
 

  دوز وكالت الكلُت للشؤون ألاكادًمُت في عملُت الخلىٍم والاخخبازاث:

  ًاصًمُت.ؤلاشغاف غلى وخضاث ولجان م والازخباعاث باألنؿام والبرامج ألا  حىصة الخهٍى

 .وشغ مىاغُض الازخباعاث النهاةُت للؿالب نبل نهاًت الكطل الضعاس ي بسمؿت أؾابُؼ غلى ألانل 

  ؤلاشغاف غلى ئغضاص نىاةم الحغمان مً صزُى الازخباع النهاتي، وجىنُؼ الؿالب بالػلم نبل قترة الازخباعاث

 هغعاث وعةِـ لجىت ؾير الازخباعاث بأؾمائهم وطلَ في ألاؾبىع ألازير مً الكطل الضعاس ي.وئبالؽ مضعس ي اإلا

 .حؿلم ؾلباث الترجِباث الخاضت لالزخباعاث النهاةُت للؿالب طوي الاخخُاحاث الخاضت واإلاىاقهت غليها 

 سجُل.وشغ اإلاىاغُض النهاةُت إلغالن هخاةج الؿالب بالخيؿُو والخػاون مؼ غماصة الهبُى والد 

 أوعام ئحاباتهم وغغغها غلى مجلـ الٍلُت أو مً ًكىغه  الىظغ في جظلماث الؿالب بشأن ئغاصة جصحُذ

 لهبُى الؿلب أو عقػه، وئعؾاُ الهغاع النهاتي للؿالب.

 حلىق الطالب أثىاء عملُت الخلىٍم

 .ـ اإلاهغع  ئغالم الؿالب بىىاجج حػلم اإلاهغع اإلاؿتهضقت نبل بضاًت جضَع

 م وأهىاغه.ئغالم الؿا  لب بػضص مغاث الخهٍى

 .ئغالم الؿالب باإلاىاغُض النهاةُت لدؿلُم الىاحباث 

 .ئغالم الؿالب بالحض ألاصو  للىجاح 
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 م اإلاهغع.لئغالم ا  ؿالب بخىػَؼ الضعحاث لٍل جٍلُل بخهٍى

 .ئغالم الؿالب بمطكىقاث الخهضًغ اللكظُت ونىاغض الخصحُذ 

  بىظام الحؿم مً الضعحاث في خاُ جأزغه في حؿلُم الخٍلُكاث اإلاؿلىبت في اإلاىاغُض املحضصة لها ئغالم الؿالب

 مؿبًها. 

 غلى ألانل ؾبىع الثاوي غشغ مً الكطل الضعاس يالجضُو الؼمني لالزخباعاث نبل نهاًت ألا ئغالم الؿالب ب. 

 .ئغالم الؿالب بهىاغض الاؾخثىاءاث وئحغاءاتها 

  الؿالب أزىاء الازخباعاث وواحباتهم.ئغالم الؿالب بدهىم 

  ىاغُض الازخباعاث الكطلُت والنهاةُت وأماينها.بمئغالم الؿالب 

 .ئغالم الؿالب بُكَغص ئغاصة الازخباعاث )ئن وحضث( وشغوؾها 

 .ئغالم الؿالب بمىاغُض ئغالن الىخاةج 

 .جهضًم الخؿظًت الغاحػت للؿالب غً ًل ازخباعاتهم وجٍلُكاتهم 

 ي الاحخُاجاث الخاصت ب ذو لطال حلىق ا

  ت وؾيرها(.جىقير الهاغاث اإلاالةمت لخأصًت الازخباعاث لبػؼ ؤلا  غاناث )ؤلاغانت الجؿضًت، الؿمػُت والبطٍغ

 ًاهذ  ،الالتزام بالػمل بىؾاةل الاجطاُ البضًلت غانت طوي ؤلا  البؾيرها للخىاضل مؼ الؿ وألٌتروهُت ئؾىاء 

 مت بهُت الىؾاةل اإلاػخاصة مػهم.ءَ لخهضًم الازخباعاث في خالت غضم مال

 اؤلاغانت ونخً  ي طو  البمىذ الؿ  ًُ اصة في   إلحغاء الازخباعاث ٌػاصُ هطل ونذ الازخباع ألاؾاس ي ائغاق ومىدهم ٍػ

 غىء جهضًغ نضعاتهم وئمٍاهاتهم.والخٍلُكاث في الىنذ املخطظ إلنهاء الىاحباث وألاوشؿت 

  حاباث الشكهُت أو اإلاسؾلىب ؤلا أاؾخسضام 
ً

غماُ وطلَ في ازخباعاث ألا  ، مً الازخباعاث اإلاٌخىبتجلت بضال

 . للؿالب طوي الاخخُاحاث الخاضت الكطلُت
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  ن ال جٍىن ؤلاغانت هي أغانت، شٍغؿت طوي ؤلا الؿالب غلى  الجامػتجؿبو الػهىباث الىظامُت اإلاػخمضة في

ًالخأزغ أو الخؿُب غً الازخباعاث وئن بمىاغُض  الؿالبهاء اإلاهام، العجباؽ الؿبب الغةِـ لخلَ الػهىباث، 

ػُت. ت، أو حػؿل ألاحهؼة الخػٍى  اإلاؿدشكُاث، حػغغهم إلاػاغكاث ألاصٍو

 

 إمداد الطالب بالخغرًت الساجعت عن هخائج جكلُفاتهم واخخبازاتهم

 م هدُجت مغاحػت ؾالب لٍل ًدو  .اإلاهغع  مضعؽ مؼ ومىانشتها به، الخاضت الخهٍى

 م؛ وأوشؿت مهام ًل في أصائهم غً الغاحػت بالخؿظًت الؿالب بتزوٍض مؿالبىن  اإلاهغعاث مضعؾى  وطلَ الخهٍى

م مهام جدؿين مً لُخمٌىىا، للؿالب الىخاةج ئغالن مً أؾبىع زالُ  .الخالُت الخهٍى

  ت ظغوف وحىص خالت في ُ  جأزير ئلى جإصي أن شأنها مً نهٍغ  ؛ املحضص اإلاىغض في للؿالب الغاحػت الخؿظًت وضى

 .الغاحػت بالخؿظًت إلمضاصهم اإلاىاؾب والىنذ اإلاخػغعًٍ، للؿالب واضح جكؿير جهضًم ًيبغي

  هضم م مهمت ًل في أصاةه غً عاحػت حؿظًت للؿالب ًُ  .وواضحت مخاخت جٍىن  بدُث خضة، غلى جهٍى

  ًٌهضم أن ًم
ُ
 للخػلُهاث ملخظ غغع زالُ مً وطلَ حماعي، أو قغصي بشٍل للؿالب الغاحػت الخؿظًت ج

خبذ الظًً الؿالب أؾماء ئزكاء مؼ ؾإاُ لٍل باليؿبت
ُ
 .الخػلُهاث هظه لهم ي

  خاح ُ  للؿالب  ًُ  .املجمىغاث واحباث غضا قُما آلازٍغً الؿالب صعحاث صون  قهـ، صعحاتهم غلى الحطى

 .ئغالن الىخاةج ً  ًخم جهضًم الخؿظًت الغاحػت للؿالب خُى هخاةج ازخباعاتهم الكطلُت زالُ أؾبىع واخض م

  /ت غىض ؾلبه، وباآللُت التي جدضصها الٍلُت جهضًم الخؿظًت الغاحػت لالزخباع النهاتي للؿالب جٍىن ازخُاٍع

 الهؿم.

 .ٌخك  قهـ باؾخػغاع ؤلاحاباث الصحُدت لالزخباع ًُ  في خاالث الشػب طاث ألاغضاص الٌبيرة، 
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 الغش أثىاء جأدًت الاخخبازاث

 أو امخالى أي الكت الخػلُماث ونىاغض الازخباعاث الكطلُت أو النهاةُتالؿش في الازخباع أو الشغوع قُه أو مس ،

ؿخسضم-ش يء ًمًٌ بىاؾؿخه الاجطاُ بأخض  ٌُ ػغع الؿالب للػه -ختى ولى لم  غلُه الةدت  ا جىظا إلاؾبًه  تبى ٌُ

 .بالجامػتغبـ ؾلىى الؿالب 

  مىؼ وسخ ؤلاحاباث مً ؾالب آزغ، أو مً الٌخب، أو أحهؼة الٌمبُىجغ ًُ ُ املحمىلت، أو اؾخسضام الجىا

 للحطُى غليها.

  غ  الؿش،غلى الؿالب الظي ًغجٌب الخغوج ؾىاغُت مً ناغت الازخباع بىاؾؿت اإلاغانب الظي ًهىم بخدٍغ

  مدػغ بخكاضُل الىانػت.

 الخعازض وجأجُل الاخخبازاث

 صؾت والثالزين مً الةدت ، اؾدىاًصا للماصة الؿافي ًىم واخض مهغعًٍمً  أيثرفي  ال ًجىػ ازخباع الؿالب

جىػ ملجلـ الجامػت الاؾخثىاء مً طلَ  .الضعاؾت والازخباعاث بالجامػت، ٍو

  اث مسخلكت، للخأيض مً غضم ًجب أن ًهىم الهؿم املخخظ بمغاحػت الؿالب اإلاسجلين إلاهغعاث مً مؿخٍى

ً نهاةُين لهم في ًىم واخض في حضُو الازخباعاث.  وحىص أيثر مً ازخباٍع

  للؿالب في الُىم الىاخض، قاهه ًدو له الخهضم بؿلب ل الاؾخثىاء الهطىي ث في خاال ً ىحىص أيثر مً ازخباٍع

غضض له في مهغع هظا الازخباع عمؼ أجأحُل  دضص الخها، وٍُ ًُ ؾير مٌخمل  (IC)خض هظه الازخباعاث في مىغض آزغ 

 غاصة حضولت هظا الازخباع.ئأن ًىاقو الهؿم اإلاػني غلى  ،شٍغؿت

  ًاصًمُت ئغضاص حضاُو التزامً والخػاعع وئغاصة حضولت الازخباعاث وقتراث ًترى للٍلُاث وألانؿام ألا

 الاؾتراخت بُنهم ؾبًها لؿبُػت ًل ًلُت.
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 ىنؼ
ُ
غ انترقه ما خُاُ أنىاله وؾماع مػه الخدهُو بػض املخالل الؿالب غلى اإلاىاؾبت الػهىبت ج  ئحابخه وجدٍغ

 الػهىباث في الخضعج الاغخباع في ألازظ ومؼ الؿالب، ؾلىى غبـ الةدت مً (11 ،09) اإلاىاص بىىص مغاغاة مؼ

 .الؿالب ؾلىى غبـ الةدت مً -غشغة الخامؿت -اإلااصة في الىاعصة

 

 والاطخثىاءاث ألاعراز 

 األعذار املقبولة للتغيب عن االختبار النهائي
  ًددؿب جهضًغ اإلاهغع (، وفي هظه الحالت ائطا حؿُب الؿالب غً الازخباع النهاتي جٍىن صعحخه )ضكغ أؾاؽ غلى  ًُ

 .؛ اؾدىاًصا للماصة الحاصًت غشغة مً الةدت الضعاؾت والازخباعاثصعحاث ألاغماُ الكطلُت التي خطل غليها

  ئطا لم ًخمًٌ الؿالب مً خػىع الازخباع النهاتي لػظع نهغي، حاػ ملجلـ الٍلُت نبُى اغخظاعه في خاالث

. وفي هظه الحالت ؾدىاًصا للماصة الثاهُت غشغة مً الةدت الضعاؾت والازخباعاث بالجامػت؛ االػغوعة الهطىي 

ػؿ  الؿالب الخهضًغ  ؿمذ للؿالب بدػىع ازخباع بضًل في قترة ال جخجاوػ نهاًت الكطل الضعاس ي الخالي، وَُ ٌُ

 الظي خطل غلُه في هظا الازخباع.

 خػىع الازخباع النهاتي حشمل آلاحي:لحاالث التي ًمًٌ للؿالب قيها الاغخظاع غً ا 

مىذ ئوقاة أخض ألاناعب مً الضعحت ألاولى ) - ؿت ئعقام ضىعة مً شهاصة الىقاة ًام(أبثالزت  اطهً ًُ ؛ شٍغ

 .لىيُل الٍلُت

مىذ ئوقاة أخض ألاناعب مً الضعحت الثاهُت ) - ؿت ئعقام ضىعة مً شهاصة بُىم واخض قهـ( اطهً ًُ ؛ شٍغ

 .الىقاة لىيُل الٍلُت

غج - ْمَىذ ئمً أي مؿدشك  خٍىمي أو زاص )والصة للؿالباث  هٍغ
ُ
 بثالزت أؾابُؼ(. اطهً ج

 خاالث ؾُاب الىعي )ؤلاؾماء(  -
ً

ا إلاا هى مىذ ؤلاطن ؾبًه )ًُ مىزهت مً ؾبِب الجامػت أزىاء الازخباعاث ًامال

غ ؾبِب الٍلُت أو مظًىع  غ اإلاؿدشك في جهٍغ  (.في خالت ههله ئليها جهٍغ
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مىذ ؤلاطن ؾبها إلاا هى مظًىع لى اإلاؿدشك  أزىاء الازخباعاث )ًُ ئفي خالت مغاقهت أخض الىالضًً أو ألاوالص  -

غ اإلاؿدشك (.  بخهٍغ

ا إلاا هى مىذ ؤلاطن ؾبًه مؼ ًىم الازخباع )ًُ  تمً أي مؿدشك  خٍىمي ومخؿابه تمسخىم تمغغُ شهاصة -

غ اإلاؿدشك (.   مظًىع في جهٍغ

 الضم أو ؤلاؾماء  خاالث اعجكاع الؿٌغي في -
ً

ًُ  أزىاء الضزُى لهاغت الازخباعًامال ا إلاا هى مىذ ؤلاطن ؾبًه )

غ اإلاؿدشك   (.أو ؾبِب الجامػت مظًىع في جهٍغ

هبل ألاغظاع الطاصعة غً الجهاث الؿبُت الخاضت. -
ُ
 ال ج

هبل ال  -
ُ
 ألاغظاع اإلاهضمت إلاغاحػت عوجُيُت ًمًٌ أن جخم في ؾير أوناث الازخباعاث.ج

 هبل
ُ
 أو حغاخُت لػملُت اإلاٍغؼ زػىع خالت في الخاضت اإلاؿدشكُاث مً الطاصعة اإلاغغُت الشهاصاث ج

 لإلحغاءاث مؿخىقُت جٍىن  أن غلى والغبى، الٍلىي  ًالكشل مؼمىت بأمغاع اإلاغجبؿت الحاالث أو جىىٍم

مىذ الىظامُت، غ مظًىع  هى إلاا ؾبًها ؤلاطن وٍُ  .اإلاؿدشك  بخهٍغ

  هبل أغظاع الحاالث
ُ
ا في الحالت، غلى ج

ً
ًان ضاخب الػظع ؾغق الؿاعةت يمغاحػت أنؿام الشغؾت واإلاغوع في خاُ 

 أن ًىضح بالػظع ونذ خضور الحاصزت وونذ مغاحػت الجهت املخخطت.

  ػغع ألاغظاع غلى ويُل
ٌ
ًهضم الؿالب الػظع وؾبب الخؿُب غً الازخباع مً زالُ هظام سجالث الؿالب، زم ح

 ُ ػخمض اإلاهبى  منها. الٍلُت وٌَ

  ًخم ئبالؽ الهؿم املخخظ بأؾماء الؿالب اإلاهبىلت أغظاعهم، والظي بضوعه ًهىم بابالؾهم بمىغض الازخباع

 البضًل.

  ض ؤلالٌترووي الغؾمي، وؤلاغالن و البًر ًخم ئبالؽ الؿالب بالخػلُماث الخاضت بازخباعاث اإلاػخظٍعً غً ؾٍغ

و وؾاةل الخىاضل اإلاخاخت، وطل  َ نبل مىغض الازخباعاث النهاةُت بأؾبىغين.صازل الٍلُت وغً ؾٍغ

  غضض لهم صعحاتهم
ُ
، وج ًخم ازخباع الؿالب الظًً اغخظعوا غً خػىع الازخباع الكطلي أو النهاتي بػظع مهبُى

 التي خطلىا غليها بالكػل.
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 ألاعراز اإلالبىلت للخغُب عن املحاضساث

 :ألاغظاع الؿبُت  

م، خاالث اإلاغاقهت، الجغاخت الػاحلت، الحاالث اإلاغغُت اإلاؿدشكُاث الحٍىمُت والخاضت: خاالث  - الخىٍى

التي ججػل مً اإلاؿخدُل غلى الؿالب الحػىع، ئحغاء الػملُاث الجغاخُت التي ال ًمًٌ جأحُلها 

ىظ بشٍل واضح غلى مضة ؤلاحاػة اإلاغغُت . غ ؾبي مكطل ٍو  وحؿخلؼم عاخت بىاًء غلى جهٍغ

 ُىم واخض مغة واخضة بالكطل الضعاس ي.اإلاؿدشكُاث واإلاغايؼ الخاضت: قهـ ل -

 :ت  الحىاصر اإلاغوٍع

ش وػمً الحاصر، -  اؾم الؿالب وجاٍع
ً
غ الحاصر الطاصع مً ئصاعة اإلاغوع أو هجم مخػمىا  بىاًء غلى جهٍغ

  :خاالث الىقاة 

لؼم 2، ألابىاء، الؼوج، الؼوحت، يدض أنص ى ) ألازذ ، ألار ، الضعحت ألاولى: ألاب، ألام - ( أًام قهـ، ٍو

ذ الضقًئخػاع ما ًثبذ  ت الىؾىُت -طلَ يشهاصة الىقاة أو جطٍغ أو بؿانت  -ضىعة مً بؿانت الهٍى

 الػاةلت.

لؼم ئخػاع ما ًثبذ ضلت الهغابت، وشهاصة الىقاة.الضعحت الثاهُت:  -  يدض أنص ى ًىم واخض قهـ، ٍو

 :ألاوشؿت الؿالبُت 

ي الىاخض، وهظا الػضص ٌشمل ألاغظاع ألاوشؿت الجامػُت: ًهبل زالزت أغظاع زالُ الكطل الضعاس  -

ًاالث الٍلُت وأنؿامها أو أي حهت لها غالنت باألوشؿت  ،اإلاهضمت مً نبل غماصة شإون الؿالب، أو و

 .الؿالبُت الجامػُت

اغت أو هُئت الكىىن اإلاؿغخُت  - ألاوشؿت ؾير الجامػُت: ألاغظاع التي جغص الٍلُت مً الهُئت الػامت للٍغ

 قهـ زالُ الكطل الضعاس ي الىاخض. ًهبل منها غظع واخض

 ( 14ئطا بلـ مجمىع وؿبت ألاغظاع اإلاهبىلت.
ً
 هظاما

ً
 %( قُػض الؿالب مدغوما
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 الخظلم وطلب إعادة الخصحُح

 في  الجامػتا لالةدت الضعاؾت والازخباعاث بؾبًه  ؛صعحاث الازخباع وئغاصة الخصحُذت ًدو للؿالب ؾلب مغاحػ

ملجلع الكلُت، في حاالث الضسوزة، ونىاغضها الخىكُظًت، والتي جىظ غلى ما ًلي: الزين ماصتها الخاؾػت والث

 .جابت خالل فترة ال جخعدي بداًت اخخبازاث الفصل الخالياإلاىافلت على إعادة جصحُح أوزاق ؤلا 

 خػهض بصحت اإلاػلىماث الىاعصة  ظلَ،غلى الىمىطج الغؾمي ل ًهىم الؿالب بخهضًم الخماؽ ئغاصة الخصحُذ ٍو

 .هقُ

  ش ئغالن الىدُجتئًهىم الؿالب باعؾاُ الؿلب ٍهىم و  لى غمُض الٍلُت أومً ًكىغه زالُ أؾبىغين مً جاٍع

 غاصة الخصحُذ.ئمً ًكىغه  بهبُى الؿلب أو عقػه ؾبها لػىابـ و مجلـ الٍلُت أ

 وجخٍىن مً: ،بدشٌُل لجىت بالهؿم خؿب الخسطظ في خالت نبُى الؿلب ًهىم ويُل الٍلُت 

 الهؿم.عةِـ  -

 مضعؽ اإلاهغع. -

 غػى آزغ في الخسطظ. -

  حابت الؿالب، ئ وعنتؾالمت الخصحُذ وعضض الضعحاث، وغليها ؾلب الحطُى غلى  مًبالخأيض اللجىت جهىم

ومهاعهتها باإلحابت الىمىطحُت املحكىظت في ملل اإلاهغع، وفي خالت انخىاع الؿالب بؿالمت  غليهاؾالع الؿالب ئو 

ًأخض ؾلباث ًىنؼ ا ،الخصحُذ والغضض دكظ الؿلب، مؼ اخدؿاب هظا الؿلب  لؿالب غلى الىمىطج بالػلم وٍُ

 ئغاصة الخصحُذ التي جهضم بها الؿالب.

  أحيما ًمً نبل اللجىت الخصحُذ  الخأيض مً ؾالمتحشمل غملُت: 

 صعحت.حابت جم جصحُده ومىده ؤلا  صقترالخأيض مً أن ًل حؼء في  -

 حمالي الضعحاث.ئالخأيض مً صحت عضض  -

 ن وحضث ويظلَ ألاغماُ الكطلُت.ئ ،عضض صعحاث الازخباعاث الػملُت -

 حمؼ صعحاث اإلاهغع بالٍامل. -
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  خػُين زالزت مصححين طوي زبرة غلمُت عةِـ الهؿم بفي خالت غضم انخىاع الؿالب بؿالمت الخصحُذ، ًهىم

مً أغمالها زالُ  تاللجى غلى أن جيخهي ،باإلاهغع مً أغػاء الهؿم والخسطظ لِـ مً بُنهم مضعؽ اإلاهغع 

غضض للؿالب الخهضًغ والضعحت ال ش حشٌُلها، وٍُ بػض اغخماصها مً  ٌؿخدههما انظلزمؿت أًام غمل مً جاٍع

 .مجلـ الهؿم

 ًأحي ما الخصحُذ ئغاصة غملُت حشمل: 

غ وعنت ؤلاحابت وئزكاء اؾم الؿالب والضعحت اإلامىىخت له. -  ًخم جطٍى

 ؤلاحابت اإلاػض مؿبًها مً نبل مضعؽ اإلاهغع.ًخم جصحُذ الىعنت في غىء همىطج  -

  بػض ئغاصة الخصحُذ، ًهىم عةِـ الهؿم بغقؼ الىمىطج لىيُل الٍلُت لػغغه غلى مجلـ الٍلُت الظي ًهىم

 باغخماص الىدُجت وئضضاع الهغاع النهاتي.

  غؾل الضعحاث بػض الخػضًل
ُ
الدسجُل بما ال لى غماصة الهبُى و ئفي خالت خضور أي حػضًل في صعحاث الؿالب، ج

 .ًخجاوػ بضاًت الازخباعاث النهاةُت للكطل الضعاس ي الخالي

 ػلمغلى أن ًهىم الؿالب بالخىنُؼ غليها بال يخابت، إلغاصة الخصحُذالؿالب بالىدُجت النهاةُت  بالؽًخم ئ. 

  ًدخكظ بيسخ م ًُ  الؿالب.الخماؾاث  ويظلَ هدُجت الؿلب في ملل ،ألاوعام والىماطج اإلاغؾلت حمُؼًجب أن 

 جُت:ًخم جهضًم الالخماؽ ؾبها للػىابـ آلا 

هضمان  أو، الهؿم هكؿهإلغاصة الخصحُذ إلاهغعاث ًضعؾها في  ينال ًجىػ للؿالب الخهضم بأيثر مً ؾلب - ًُ

 .زالُ الكطل الضعاس ي مً نؿمين مسخلكين

وجهضم بثالزت ؾلباث إلغاصة جصحُذ ازخباعاث نهاةُت  ،ال ًٍىن الؿالب زالُ مضة صعاؾخه نض ؾبوأ -

ًان ئًضزل مً غمنها حػضًل الىدُجت  وال ،خكظهاجم إلاهغعاث ؾبو له صعاؾتها وزبذ غضم صحتها أو  طا 

 .اثالخػضًل بؿبب أزؿاء في عضض الضعح

ًاصًمُين.ئغضم خطُى الؿالب غلى أيثر مً  - ً أ  هظاٍع
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 والبحوث واملشاريع(انتحال املادة العلميت )الواجباث 
ؼ، وأهمُت الخىزُو  يهخم هظا الجؼء بمىغىع ألاماهت الػلمُت في غمل الىاحباث والبدىر واإلاشاَع

ً ويخاباتهم  ػغف الاهخداُ الػلمي أهه جبني الشخظ أقٍاع آلازٍغ الػلمي غىض حؿلُم الىاحباث املخخلكت. َو

 أو ؾير وههلها بشٍل ؾير ناهىوي، صوهما ؤلاشاعة ئليهم يما لى ً
ً
ًان طلَ مخػمضا اهذ مً هخاحه الخاص ؾاًء 

 مخػمض. ومً أشٍاله:

ن وكخابتهم دوهما اطخخدام عالماث الاكخباض أو ذكس اإلاصدز وهرا ٌشخمل:  جبني أفكاز آلاخٍس

 انخباؽ مهاُ بأيمله أو حؼء مىه. -

 الانخباؽ.ههل ووشغ مػلىماث مً ؤلاهترهذ صون الاؾدشهاص بمٍان الىهل أو اؾخسضام غالماث  -

 اؾخسضام ضىع أو عؾم صون طيغ اإلاطضع. -

 ئغاصة ضُاؾت ألاقٍاع والٌخاباث صون طيغ اإلاطضع. -

 ها مىه، والاصغاء أنها مً أغمالَ.الاؾخػاهت بشخظ آزغ لٌخابت أغمالَ أو شغائ -

 ولخجىب الاهخحال العلمي ًحخاج الطالب معسفت مجمىعت من الىلاط أهمها:

الٌخابت الػلمُت، والخػغف غلى ألاهىاع املخخلكت للؿغناث ألاصبُت والاهخداُ أن ًخضعب الؿالب غلى يُكُت  -

 الػلمي.

ً الػلمُت ووؿبها ألهكؿهم حػخبر مسالكت هظامُ - ت أن ًٍىن الؿالب غلى صعاًت أن اؾخسضام أغماُ آلازٍغ

ًاصًمُت جىحب الػهىبت.   وأ

ً وئؾهاماتهم في أغماُ الؿالب والاؾدش -  هاص باإلاطاصع التي جم الغحىع لها.الاغتراف بأغماُ آلازٍغ

، باإلغاقت ئلى طيغ  ........................" للضاللتاؾخسضام غالماث الانخباؽ ". -
ً
غلى ألانىاُ اإلاهخبؿت خغقُا

 اإلاغحؼ.

ًاقت اإلاغاحؼ اإلاؿخسضمت في بدثه. -  ًخػين غلى الؿالب ئوشاء ناةمت جخػمً 
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 :التأخر يف تسليم الواجباث وآليت حسم الدرجاث
 ئليها صعحت الازخباع النهاتي 

ً
حػغف الضعحت النهاةُت أنها مجمىع صعحاث ألاغماُ الكطلُت مػاقا

لٍل مهغع وجدؿب الضعحت النهاةُت مً ماةت، بِىما حػغف صعحت ألاغماُ الكطلُت أنها الضعحت اإلامىىخت 

ػلُمُت جخطل للؿالب والتي جٌشل جدطُل الؿالب زالُ قطل صعاس ي مً ازخباعاث وبدىر وأوشؿت ح

باإلاهغع الضعاس ي، وختى ًدطل الؿالب غلى أقػل صعحت ممٌىت ال بض مً جدهُو اإلاخؿلباث الالػمت لظلَ 

 
ً
ًاٍف مً مضعؽ اإلاهغع. بما قيها حؿلُم الىاحباث والخٍلُكاث في أوناتها املحضصة مؿبها  ونبل ونذ 

 

  :آلُت حظم الدزجاث

 ى ئلى حشجُؼ الؿالب غلى الالتزام بأصاء اإلاهماث والىاحباث والخٍلُكاث في يهضف هظام خؿم الضعحاث باإلاغجبت ألاول

أوناتها مً زالُ الخسؿُـ الؿلُم إلهجاػ هظه الخٍلُكاث وجىػَؼ الػمل غليها زالُ الكطل الضعاس ي مً حهت، 

ضصة لظلَ،  وزؿاعة وجدهُو مبضأ الػضالت في ئغؿاء الضعحاث للؿالب غىض التزامهم بدؿلُم الىاحباث في ألاوناث املح

 .في حؿلُم الىاحباث أو الخٍلُكاث في الىنذ املحضص مً نبل مضعؽ اإلاهغع الؿالب لجؼء مً الضعحاث في خاُ جأزغه  

  ونام أو اإلاشغوع ئطا جأزغ غً اإلاىغض املحضص للدؿلُم،  % مً الضعحت اإلاهغعة للىاحب أو الخٍلُل14ًكهض الؿالب

 غض الدؿلُم اإلاخكو غلُه.بدؿلُمه زالُ الُىم ألاُو بػض مى 

 ًل ًىم جأزير بدض أنص ى  % مً الضعحت املخططت4 الؿالب بػض طلَ ًكهض ً  .أزغي  زمؿت أًامغ

  مؼ مضعؽ اإلاهغع، غلى مىغض حؿلُمها ( أًام 5)ال ًخم نبُى الخٍلُكاث أو الىاحباث بػض مغوع 
ً
اإلاخكو غلُه مؿبها

كهض الؿالب خهه في الضعحت املخططت لهظا الىاحب ًاملت. ٍو  أو الخٍلُل 
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 املصطلحاث الشائعت يف عملياث تقويم الطالب:

 دزجت الاخخباز النهائي:

 الضعحت التي ًدطل غليها الؿالب في ًل مهغع، وطلَ في الازخباع النهاتي للكطل الضعاس ي.

 

 الفصلُت:  ألاعمالدزجت 

صعاس ي مً ازخباعاث وهي الضعحت اإلامىىخت لألغماُ والتي جٌشل جدطُل الؿالب زالُ قطل 

 وبدىر وأوشؿت حػلُمُت جخطل باإلاهغع الضعاس ي.

 

 الدزجت النهائُت: 

 ئليها صعحت الازخباع النهاتي لٍل مهغع وجدؿب الضعحت 
ً
مجمىع صعحاث ألاغماُ الكطلُت مػاقا

 مً ماةت.

 

  (Portfolio)    سجل )ملف( إهجاش الطالب

جه غبر قترة ػمىُت مدضصة، ًخم مغاحػتها في هى ججمُؼ هاصف ومىظم ألغماُ الؿالب وئهجاػا

 غىء مػاًير مدضصة للحٌم غلى مضي جدهُهه ألهضاقه الخػلُمُت.
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 طلم الخلدًس: 

هي ناةمت عضض يمُت طاث صعحاث حػخمض غلى جدضًض صعحت غلى بػض واخض مخطل بؿلىى ومهاعة 

مؿخىٍاث، ًمثل أخض ؾغقُه اوػضام أو مػُىت ئزغ مالخظتها، خُث جسػؼ ًل قهغة لخضعج مً غضة قئاث أو 

خم مً زالله الخمُيز بين  يماُ اإلاهاعة أو الؿلىى، وما بين الؿغقين ًمثل صعحاث مخكاوجت مً حىصتها، ٍو

 الؿالب والحٌم غلى أصائهم بشٍل أيثر مىغىغُت.

 

 (Robric):طلم الخلدًس اللفظي 

ألصاء مهمت حػلُمُت، بدُث جدضص بشٍل أصاة جهُُم ًخم في غىئها جدضًض ووغؼ جىنػاث مدضصة 

  عنمي الضعحت التي حػبر غً ألاصاء
ً
لنها أيثر جكطُال بىاًء غلى وضل هظا الاصاء، وهي حشبه ؾلم الخهضًغ ًو

 مىه.
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