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الحمــد للــه رب العاملني،والصــاة والســام عــى الرســول الكريــم – عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم إذ يقــول يف حديثــه 

الرشيــف )إن اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه( وبعــد ،،

ــة  ــادة الســنة التحضريي ــذا وضعــت ع ــة؛ ل ــد الحاج ــا عن ــية يرجــع إليه ــارص أساس ــل خطــة واضحــة وعن ــكل عم ــد ل الب

والدراســات املســاندة هــذه القواعــد التــي تنظــم إجــراءات ســري االختبــارات وقبــول األعــذار التــي تكــون مبثابــة األســاس 

ــة. ــه العمــل يف شــؤون الطــاب األكادميي ــذي يرتكــز علي الواضــح ال

لقــد وضعــت هــذه القواعــد حتــى تكــون لــدى الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس معرفــه كاملــة بجميــع مــا يخصهــم يف 

الحضــور والغيــاب وســري االختبــارات الفصليــة والنهائيــة.

تــم التطــرق فيهــا لعــدد مــن املوضوعــات التــي تهــم الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فيــا يخــص القواعــد املنظمــة ألعال 

االختبــارات، ومراحلــه، وضوابــط قبــول األعــذار الطابيــة عــن االختبــارات الفصليــة والنهائيــة، وقواعــد إعــادة تصحيــح أوراق 

إجابــات االختبــارات، وقواعــد عامــة للماحظــني وأخــرى للطاب.

ــة والقواعــد  ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة عــى مــا ورد يف الئحــة الدراســة واالختب ــة مبني ــأن هــذه القواعــد التنظيمي ــا ب عل

التنفيذيــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام 1433 ه -2012 م و دليــل سياســات وإجــراءات التقويــم 

. واإلختبــارات 1438ه- 2017م 

أوال : القواعد االجرائية لتنظيم عملية سير االختبار النهائي ببرنامج السنة التحضيرية :

ــوكاء،  ــد أو أحــد ال ــارات برئاســة العمي ــة االرشاف عــى االختب ــة بتشــكيل لجن ــس عــادة الســنة التحضريي ــوم مجل 1. يق

وعضويــة فريــق أعضــاء هيئــة التدريــس واملحارضيــن واملعيديــن والعاملــني بالعــادة، ويجــوز لرئيــس اللجنــة االســتعانة 

بلجــان فرعيــة يف كل مســار عــى أن تكــون برئاســة وكيــل املســار أو مــن يفوضــه، رشيطــة أخــذ موافقــة مجلــس العــادة.

2. تتــوىل اللجنــة تنظيــم أعــال االختبــارات بالتنســيق مــع جميــع أقســام العــادة، وكذلــك اصــدار التعليــات الازمــة ألداء 

هــذه املهمــة، ولهــا عــى ســبيل الخصــوص :-

أ- تحديــد األماكــن الازمــة لعقــد االختبــارات وتجهيزهــا، وإعــداد جــداول مواعيــد االختبــارات متهيــدا العتادهــا 

وإعانهــا قبــل بــدء االختبــارات بوقــت مناســب، وتوفــري مــا تحتاجــه لجــان االختبــارات مــن ماحظــني وخدمــات 

مســاندة .

ب- إعــداد قوائــم بأســاء الطــاب الذيــن يحــق لهــم دخــول االختبــار يف كل مقــرر مــن واقــع حضــور ســجات 

الطــاب، وكذلــك قوائــم بأســاء الطــاب املحرومــني، و قوائــم بأســاء الطــاب الذيــن قبلــت أعذارهــم، وإعــداد 

البيانــات االحصائيــة بعــدد طــاب كل مســار وذلــك باالســتعانة باملــرشف الطــايب لــكل مســار، عــى أن توقــع 

جميعــاً مــن رئيــس اللجنــة أو مــن ينيبــه وإعانهــا للطــاب قبــل موعــد االختبــار بوقــت كاٍف.

ج- إعــداد كشــوف املاحظــني وتوزيعهــم عــى أماكــن االختبــارات، والتأكــد مــن تواجدهــم يف اللجــان مــع توفــري 

عــدد كاٍف لــكل لجنــة وتوفــري البديــل يف حالــة تغيــب أحدهــم.

د- التأكد من سامة مظاريف األسئلة واألجوبة قبل تسليمها ملاحظي لجان االختبارات.

3. يقــوم منســق املقــرر أو الشــخص املســؤول عــن وضــع أســئلة االختبــار بتســليم منــاذج األســئلة ) 4 منــاذج ( مــع االجابــات 

النموذجيــة )4 منــاذج( قبــل أســبوع عــى األقــل مــن تاريــخ بــدء االختبــار إىل رئيــس اللجنــة أو مــن ينيبــه وذلــك إلقرارهــا 

ووضعهــا يف مظــروف مغلــق موقــع عليــه منــه.

4. تطبــع أســئلة االختبــار وتصــور قبــل تاريــخ االختبــار بيــوم واحــد أو يومــني عــى األكــر، عــى أن تكــون مظاريــف األســئلة 
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وكراســات االجابــة معــدة للتوزيــع قبــل بــدء االختبــار بخمســة عــرش دقيقــة عــى األقــل.

ــة عــى الطــاب  ــن أوراق األســئلة واإلجاب ــه م ــم  توزيع ــا ت ــارات حــراً مب ــن لجــان االختب ــة م 5.يجــري كل مــرشف لجن

ــار. ــل االختب ــم اســتامها قب ــي ت ــداد الت ــى األع ــه ع ــا، ويراجع ــي منه ــن، ويســرجع املتبق الحارضي

6. ال يسمح للطالب بدخول قاعة اإلختبار بدون حمل بطاقة التعريف الجامعى . 

7. يجب أال تقل املسافة بني أماكن الطاب يف لجان االختبارات عن ) 50 سم ( يف كل جانب.

8. ىف الحــاالت التــى يقدرهــا العميــد أو رئيــس لجنــة ســري اإلختبــارات ميكــن الســاح للطالــب املتأخــر عــن بــدء اإلختبــار 

بدخولــه ، وذلــك ملــرة واحــدة فقــط خــال فــرة اإلختبــارات بعــد أخــذ تعهــداً خطيــاً بعــدم تكــرار التأخــر عــن موعــد بــدء 

اإلختبــار رشيطــة أال يتجــاوز التأخــري نصــف ســاعة مــن بدايــة اإلختبــار.

9. ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار الفصــي أو النهــايئ بعــد مــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه، كــا ال يســمح لــه بالخــروج 

قبــل مــي نصــف وقــت االختبار.

10. يلتــزم املاحظــون مبراعــاة الدقــة يف مراقبــة الطــاب وعــدم االنشــغال بــيء آخــر، مــع رضورة تأكدهــم مــن شــخصية 

الطالــب وذلــك مــن خــال االطــاع عــى البطاقــة الجامعيــة لــه قبــل بــدء االختبــار، وكذلــك التأكــد مــن صحــة البيانــات 

التــي يقــوم الطالــب بتســجيلها يف أوراق االجابــة.

ــة اســتيضاحات  ــرد عــى أي ــك لل ــار مقــرره، وذل ــزم منســق املقــرر بالتواجــد طــوال الوقــت يف مــكان انعقــاد اختب 11. يلت

ــار. ــق بأســئلة االختب تتعل

ــار ســواء كانــت  ــة وســائل تتعلــق مبــادة االختب ــارات ويف حوزتهــم أي ــاً دخــول الطــاب لقاعــات االختب ــع منعــاً بات 12. مين

ــه وســيلة مــن تلــك الوســائل تطبــق بشــأنه الئحــة ضبــط ســلوك الطــاب. ــة، ومــن يضبــط يف حوزت ــة أو إلكروني ورقي

13. ال يســمح للطالــب مبغــادرة مــكان اإلختبــار بشــكل مؤقــت دون إذن مــن املراقبــني ، وىف هــذه الحــاالت الطارئــة يجــب 

أن يكــون مصحوبــاً بأحــد املراقبــني طــوال فــرة غيابــه عــن مــكان اإلختبــار .

14. ال يســمح للطالبــات ىف قاعــة اإلختبــار إرتــداء العبــاءة أو النقــاب أو أى مابــس متنــع التحقــق مــن الهويــة أو تســمح 

بالغــش ، وكذلــك النظــارات الشمســية وامللونــة .

15. كل طالــب يثبــت تحدثــه شــفهياً مــع زمائــه داخــل قاعــة االختبــار دون مــرر ينــذر للمــرة األوىل ويوقــع عــى كراســة 

إجابتــه مــن قبــل املاحــظ، ويف حالــة تكــرار فعلتــه تســحب كراســة اجابتــه ويتــم إخراجــه مــن مقــر لجنــة االختبــار بقــرار 

مــن رئيــس لجنــة االختبــار، ويطبــق بشــأنه أحــكام الئحــة ضبــط ســلوك الطــاب.

16. يحظــر عــى الطالــب تــرك مــكان جلوســه لتســليم كراســة اجابتــه، وإمنــا يقــوم املراقــب بالتوجــه ملقــر جلــوس الطــاب 

ــد  ــذي يري ــب ال ــة الطال ــك أيضــاً عــى حال ــق ذل ــار وينطب ــاء الوقــت املحــدد لاختب ــة عقــب انته وجمــع كراســات االجاب

مغــادرة القاعــة قبــل انتهــاء املوعــد املحــدد لاختبــار.

17. يقــوم منســق املقــرر مبراجعــة أعــداد كراســات االجابــة، ثــم يقــوم بتســليمها إىل لجنــة التصحيــح اآليل مبوجــب منــوذج 

تســليم وتســلم يوقــع عليــه رئيــس اللجنــة األخــرية يف ذات يــوم االختبــار أو يف اليــوم التــايل عــى األكــر.

18. ىف حالــة إختبــارات األداء واإلختبــارات العمليــة والشــفوية والبحــوث واملشــاريع، يشــكل القســم لجنــة مــن ممتحنــني 

ــة والشــفوية  ــارات العملي ــارات األداء واإلختب ــرر إلختب ــدرس املق ــم م ــن بينه ــس م ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــة م تضــم ثاث

ــارات  ــذه اإلختب ــارات  وتصمــم له ــل هــذه اإلختب وبحــوث ومشــاريع التخــرج ويجــوز االســتعانة مبمتحــن خارجــى ىف مث

أدوات التقويــم املناســبة طبقــا ملعايــري محــددة ومتفــق عليهــا ، مثــل قوائــم التحقــق ومقاييــس ســامل  التقديــر اللفظيــة .

19. ىف حالــة اإلختبــارات االلكرونيــة يجــب وجــود خطــة للعمــل بهــا ىف حالــة حــدوث توقــف أو تعطــل النظــام بــأى شــكل 

مــن األشــكال مثــل: تحديــد موعــد بديــل لإلختبــار أو التحــول لإلختبــار الورقــى. ويف حالــة إستشــعار املراقــب قيــام الطالــب 

مرتكــب الغــش بــأى ســلوك غــري منضبــط يؤثــر عــى ســري اإلختبــار ، يــرك جالســاً ىف مكانــه عــى أن يحــرر محــر بالواقعــة 
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عــى منــوذج محــر الغــش ) منــوذج 6 ( بحضــور رئيــس لجنــة ســري اإلختبــارات أو مــرشف اللجنــة ، وترفــع الحالــة للعميــد 

متهيــدا لعرضهــا عــى اللجنــة الفرعيــة لضبــط ســلوك الطــاب . 

20. يجــب االنتهــاء مــن أعــال التصحيــح خــال مــدة ال تتجــاوز يومــان، وذلــك حتــى يتــم االنتهــاء مــن إظهــار النتائــج يف 

املوعــد املحــدد مــن قبــل عــادة القبــول والتســجيل.

21. يتــوىل منســق املقــرر متابعــة التصحيــح مــع لجنــة التصحيــح اآليل، ثــم يقــوم باســتام كشــوف درجــات االختبــار النهــايئ 

ثــم جمعهــا مــع درجــات األعــال الفصليــة وتجهيــز كشــوف نهائيــة بالدرجــة الكليــة ) 100% ( لاعتــاد لــكل مســار عــى 

ــا  ــس إلدخاله ــة التدري ــة للدرجــات بعــد اعتادهــا إىل أعضــاء هيئ ــك بتســليم الكشــوف النهائي ــم يقــوم بعــد ذل حــدا، ث

بنظــام ســجات الطــاب ) People Soft ( مــع مراجعــة الرصــد وتحويــل الكشــوف إىل ) جاهــزة للمراجعــة (.

22. تقــوم لجنــة االرشاف عــى االختبــارات مبراجعــة كشــوف الرصــد للدرجــات، ثــم تقــوم بتســليمها بعــد ذلــك إىل اللجنــة 

املختصــة بالرصــد وإعــان النتيجــة خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــة أيــام.

23. تسلم أوراق االجابة املصححة الكرونيا إىل رئيس القسم لحفظها.

24. يعتمد مجلس العادة نتائج االختبارات بعد االنتهاء من مراجعتها مبعرفة لجان الرصد باألقسام.

ثانيــا : ضوابــط قبــول األعــذار الطالبيــة واإلســتثناءات عــن المحاضــرات واالختبــارات الفصليــة 
والنهائيــة لعمــادة الســنة التحضيريــة :

1.يقــوم مجلــس العــادة بتشــكيل لجنــة برئاســة العميــد أو أحــد الــوكاء تكــون مهمتهــا تلقــي طلبــات االعتــذار املقدمــة 

مــن الطــاب أو الطالبــات عــن حضــور املحــارضات أو اإلختبــارات.

2.عــى الطالــب عنــد شــعوره باملــرض وعــدم إســتطاعته إســتكال املحــارضة أو اإلختبــار، أن يتقــدم بطلــب يف نفــس اليــوم 

إىل رئيــس لجنــة تلقــي طلبــات اإلعتــذار أو املوظــف املكلــف بإســتام الطلبــات، وذلــك إلحالتــه إىل الجهــة الطبيــة املختصــة 

للكشــف عليــه وتقريــر مــا يلــزم.

3.إذا شــعر الطالــب مبــرض شــديد حــال دون حضــوره املحــارضة أو االختبــار ومل يســتطع الحضــور بنفســه لإلبــاغ عــن مرضــه 

يف ذات اليــوم، فإنــه يتعــني عليــه مراجعــة أقــرب جهــة طبيــة مختصــة للكشــف عليــه وتقريــر مــا يلــزم نحــوه بعــد االطــاع 

عــى مــا يثبــت شــخصيته، عــى أن يتــم تزويــده مــن الجهــة الطبيــة بصــورة مــن التقريــر الطبــي ويوضــح فيــه مرضــه ومــدة 

اإلجــازة املرضيــة إذا كانــت حالتــه الصحيــة تتطلــب ذلــك، مــع إرســال األصــل إىل الشــؤون األكادمييــة للمســار.

4.يقــوم الطالــب بتقديــم طلــب اإلعتــذار عــن الغيــاب للشــخص املعــني مــن قبــل اللجنــة الســتام الطلبــات وذلــك خــال 

مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ الغيــاب، عــى أن يقــدم االعتــذار مــن الطالــب شــخصيا أو مــن يفوضــه الطالــب أو 

وليــه الرشعــي يف حالــة وجــود عــذر مينعــه مــن الحضــور.

5.تقــوم اللجنــة املذكــورة بالبــت يف طلــب اعتــذار الطالــب ســواء بالقبــول أو الرفــض خــال أســبوع مــن تاريــخ تقدميــه إذا 

كان متعلقــاً بحضــور املحــارضات، او إذا كان متعلقــاً باالعتــذار عــن حضــور االختبــارات.

6.تعقد االختبارات التكميلية للطاب املقبولة أعذارهم فقط وتضاف درجة االختبار التكميي مع درجة األعال الفصلية.

7.إذا تغيــب الطالــب عــن اإلختبــار النهــاىئ تكــون درجتــه ) صفــراً ( وىف هــذه الحالــة يحتســب تقديــر املقــرر عــى أســاس 

درجــات اآلعــال الفصليــة التــى حصــل عليهــا ، إســتنادا للــادة الحاديــة عــرشة مــن الئحــة الدراســة واإلختبــارات .

8.األعذار التي ميكن قبولها بصفة عامة:-

 األعذار الطبية:

أ- الجهات الطبية المختصة بمنح االجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:

1( املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
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2( املستشفيات التخصصية الحكومية.

3( الصحة املدرسية التابعة لوزارة التعليم.

4( طبيب املستوصف يف البلدة التي ال يوجد بها مستشفى عام.

5( املستشفيات واملستوصفات الخاصة والعيادات املجمعة املرح لها من وزارة الصحة.

ــات  ــات والهيئ ــة واملؤسس ــح الحكومي ــوزارات واملصال ــة لل ــرى التابع ــة األخ ــات الطبي ــفيات والخدم 6( املستش

ــة. العام

ب- يكون اختصاص األطباء في منح االجازات على الوجه التالي: 

ــز الصحــي أو املســتوصف  ــب املستشــفى أو املرك ــى – لطبي ــاع – كحــد أق ــخ االنقط ــن تاري ــام م ــة أي 1( ثاث

الحكومــي أو الوحــدة الصحيــة أو العيــادات املجمعــة األهليــة املــرح لهــا بإجــراء عمليــات اليــوم الواحــد ملــن 

تجــرى لهــم تلــك العمليــات، ويجــوز متديدهــا يف حــدود ثاثــة أيــام أخــرى، أمــا عــدا ذلــك فتقتــر صاحيــة 

األطبــاء يف املســتوصفات والعيــادات املجمعــة األهليــة عنــد منــح اإلجــازة عــى يــوم واحــد فقــط.

2( ســبعة أيــام مــن تاريــخ االنقطــاع - كحــد أقــى – لطبيــب أخصــايئ يف املستشــفى مصدقــا عــى توقيعــه مــن 

مديــر املستشــفى، ويجــوز متديدهــا يف حــدود ســبعة أيــام أخــرى.

ــن  ــا م ــى توقيعه ــاً ع ــج مصدق ــايئ املعال ــا األخص ــني أحده ــاً لطبيب ــني يوم ــى ثاث ــك حت ــن ذل ــا زاد ع 3( م

ــة. ــة العام ــة الطبي ــاص الهيئ ــن اختص ــاده م ــر يف اعت ــون النظ ــاً فيك ــني يوم ــى ثاث ــا إذا زاد ع ــفى، أم املستش

ج- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفى ضمن االجازة المرضية.

د- حاالت أخرى:

• تقرير والدة الطالبات من أى مستشفى حكومى أو خاص ) متنح إذناً بثالثة أسابيع ( 

• حــاالت غيــاب الوعــي ) اإلغــاء( كامــالً أثنــاء اإلختبــارات موثقــة مــن طبيــب الجامعــة ) مينــح اإلذن طبقــاً ملــا 

هــو مذكــور ىف تقريــر طبيــب الجامعــة أو تقريــر املستشــفى ىف حالــة نقلــه إليهــا ( 

• ىف حالــة مرافقــة أحــد الوالديــن أو األوالد إىل املستشــفى أثنــاء اإلختبــارات ) مينــح اإلذن طبقــاً ملــا هــو مذكــور 

بتقريــر املستشــفى ( 

 الحوادث المرورية:

يقبــل العــذر بنــاءاً عــى تقريــر عــن الحــادث يصــدر مــن قبــل رشكــة » نجــم » يصــدق عليــه مــن إدارة املــرور، عــى أن 

يكــون متضمنــاً اســم الطالــب كامــاً وتاريــخ ووقــت وقــوع الحــادث.

تقبــل أعــذار الحــاالت الطارئــة كمراجعــة أقســام الرشطــة واملــرور ىف حالــة كان صاحــب العــذر طرفــاً ىف الحالــة عــى أن 

يوضــح بالعــذر وقــت حــدوث الحادثــة ووقــت مراجعــة الجهــة املختصــة .

 حاالت الوفاة:

 تكــون بالنســبة للدرجــة األوىل )األب، واألم، واألخ، واألخــت، واالبــن، واالبنــه، والــزوج، والزوجــة، والجــد أو الجــدة( فقــط، 

كحــد أقــى ثاثــة أيــام، عــى أن يحــر مــا يؤيــد ذلــك » شــهادة وفــاة، أو تريــح دفــن وصــورة مــن بطاقــة األحــوال«.

وبالنســبة لوفــاة أحــد األقــارب مــن الدرجــة الثانيــة ) مينــح إذنــاً بيــوم واحــد فقــط ( ، رشيطــة إرفــاق صــورة مــن شــهادة 

الوفــاة.


