
 

 آ ليات الاختبارات

 

تتم حتديد مواعيد االختبارات الفصلية والنهائية حسب اخلطة الدراسية عند بداية كل 
 على مجيع احملاضرين ليقوموا إبجراء االختبارات حسب هاتوزعيتم فصل دراسي حبيث 

 املواعيد احملددة يف اخلطة األنفة الذكر.
 تتم عمليات االختبارات وفق السياسات واإلجراءات التالية : 

 اختبارات أعمال السنة 
 يف احملاضرات  يتم عقد امتحاانت قصرية 
 ار طة املادة حبد ادىن اختبيتم عقد اختبارين خالل الفصل الدراسي أو حسب خ

 لدرجة أعمال السنة  واحد 
  يتم حتديد الفرتة اليت جتري هبا االمتحاانت من قبل الشؤون األكادميية بداية كل

 فصل دراسي.
ب( على األقل إذا  -طالب يعمل له منوذجني لألسئلة ) أ 10العدد الذي يزيد على  .1

 كانت األسئلة موضوعية.  
 يكون كاف وشامل لكافة جوانب املادة اليت تدرس.عدد األسئلة جيب أن  .2
توزيع العالمات جيب أن يكون شامل على األسئلة حبيث ال يعتمد النجاح على سؤال  .3

 بعينة.
 
 
 
 
 



 

 
 : اإلختبارات النهائية 

 
يضع مدرس املادة أسئلة االمتحان واإلجابة النموذجية وجيوز أن يضعها مدرس آخر بناء  .1

 وموافقة  إدارة املعهد وم مشرف الدبلعلى اقرتاح 
يف حالة وجود أكثر من مدرس لنفس املادة يتم إعداد منوذج موحد لإلمتحان النهائي  .2

 وإجابته النموذجيه من قبل مدرسي املادة 
 توضع األسئلة مركزاي من قبل إدارة املعهد ألي ختصص إذا دعت احلاجة إىل ذلك  .3
 والتعديل عليها مىت رأت ذلك حيق إلدارة املعهد مراجعة أسئلة اإلمتحاانت  .4
يصحح مدرس املقرر أوراق االمتحان النهائي ملقرره وحيق ملشرف الربانمج أن يشرك معه  .5

متخصصا أو أكثر يف التصحيح عند احلاجه لذلك كما حيق إلدارة املعهد أن يسند 
 التصحيح إىل من يراه مناسبا  

ابة عند وجود املسوغات لذلك إلدارة املعهد املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلج .6
 خالل مدة ال تتعدى اسبوعني من بداية الفصل التايل وبوجود مدرس املادة 

يتم تصحيح اخلطاء يف نتائج اإلمتحاانت إن وجدت خالل فصل دراسي من اتريخ  .7
أخطار  ويتم إعالن نتائج اإلمتحاانت ويصادق على التعديل جملس الربانمج واملعهد

  املؤسسة ابلتعديل 
حتفظ أوراق اإلجابة لإلمتحاانت النهائية مدة ال تقل عن سنة من اتريخ إعالن النتائج  .8

وتقوم إدارة املعهد بتأليف جلنة متخصصة إلتالف أوراق اإلجابة بعد املدة املنصوص 
 عليها.

 آلية حفظ أوراق اإلجابة: .9



 

ل كحتفظ أوراق اإلجابة لكل مادة يف ملف يرتب حسب الرتتيب األجبدي لطالب  
جمموعه ويوضع يف أول امللف منوذج الدرجات النهائية للمادة ومنوذج اإلجابة ويرفق مع  

 كل ورقة إجابة للطالب أوراق اإلختبارات الشهرية اخلاصة به
 

 تنظيم اإلمتحاانت:
 

يشكل جملس املعهد جلنة تنظيم سري اإلمتحاانت وضمان سريتها حتت إشراف مدير املعهد أو 
 من يفوضه 

 
 جلنة تنظيم اإلمتحاانت: مهام 
 أايم من اتريخ اإلختبار 3استالم النتائج النهائية من األقسام خالل مدة التزيد عن  .1
 تنظيم اإلمتحاانت النظرية والعملية ومراجعة كشوف رصد درجات الطالب .2
 حتديد مدة اإلمتحان التحريري بناء على توصية جملس الربانمج  .3

 
 التعليمات اخلاصة ابلطالب: 

من بداية االختبار إال إذا  دقيقة  20بعد مضي  سمح للطالب بدخول االختبار الي .1
تقدم بعذر يقبله مشرف اإلمتحاانت أو مدير املعهد شريطة أال يكون قد مضى نصف 

 .املدة املقررة لالختباروقت اللجنة  كما ال يسمح ابخلروج قبل مرور نصف 
 وتسليمها ملراقب اللجنة إغالق اجلواالت .2
 ال يسمح للطالب ابخلروج من قاعة اإلمتحاانت إال بعد مضي نصف الوقت  .3
 ال يؤدي الطالب امتحاان يف أكثر من مقررين يف يوم واحد   .4



 

الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي دون عذر مقبول من جملس الربانمج تكون  .5
ك يف ذلدرجته صفرا يف ذلك االمتحان ويرصد له ما حصل عليه من درجات أخرى 

 املقرر. 
كل طالب يغش أو حياول الغش أو خيالف تعليمات وإجراءات االختبار حيرر له حمضر  .6

 بذلك ويعترب راسبا يف ذلك املقرر.
من الدرجة املخصصة لإلمتحان  %50يشرتط إلجتياز الطالب املقرر حصوله على  .7

 %60النهائي  على اال يقل املعدل العام للمقرر عن 
الب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر  قهري إذا مل يتمكن الط .8

جاز جمللس املعهد يف حاالت الضرورة القصوى قبول عذره  والسماح إبعطائه اختبار 
بديال خالل مدة ال تتجاوز هناية الفصل الدراسي  التايل ويرصد له تقدير غري مكتمل 

 قدير غري مكتمل بتقدير راسبويف حال عدم تقدمي االمتحان البديل يستبدل  ت
 وحيسب ضمن معدل الطالب وتقديره العام.

الطالب الذي يتغيب عن أي جزء من اإلمتحان النهائي )نظري أو عملي أو شفوي(  .9
ألي مقرر بدون عذر يقبله جملس املعهد يعد غائبا يف امتحان املقرر أبكمله ويعترب 

 راسب يف املقرر. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : االختبارات النهائيةآلية وضع جدول 
 

يتم وضع جدول االختبارات النهائية وفق نظام دقيق ومنظم حىت تضمن عدم وجود تعارضات 
 يوميا ن يفيما بني الربامج املختلفة وحىت اليضطر الطالب أن خيترب ألكثر من اختبار 

 
 :يتم تنفيذ اإلمتحان على الشكل التايل 

  حضوراي
 برانمج ولكل مستوى ولكل جمموعة.يتم حصر مجيع املواد لكل  .1
 ، مع مراعاة سعة كل قاعة لـالزمة إلجراء االختبارات عليهايتم حصر مجيع القاعات ا .2
 .الكايف من املراقبنياملناسب يف القاعة والعدد توفري العدد  .3

 يقسم الطالب إىل صفوف حبيث يكون لكل صف منوذج خمتلف من االختبار 
مستوى يف كل برانمج على حده حبيث توزع املواد اليت يتم وضع جدول االختبار لكل  .4

 يدرسها كل مستوى يف كل برانمج على فرتة أداء االختبارات 
بعد ذلك يوضع جدول املراقبات حبيث يتوزع احملاضرون على شكل جمموعات كل  .5

جمموعة تتشكل من حماضرين وتوزع جمموعات املراقبة على القاعات املختلفة, ففي هذه 
 يتشكل اجلدول النهائي .احلالة 

جدول آخر يسمى جدول القاعات حبيث يكون يف يتم عمل من خالل اجلدول النهائي  .6
 هذا اجلدول بيان ابالختبارات اليت جترى يف تلك القاعات خالل فرتة االختبارات .

من خالل اجلدول النهائي يتم عمل جدول منفصل خاص ابملراقبني حبيث يوزع على  .7
 بداية االختبارات ليتسىن لكل مراقب معرفة جدول املراقبات اخلاص بة.املراقبني قبل 

 .التدرييب التقومي يف احملددة املواعيد حسب التدريبية الفرتة يتم عقد اختبارات .8



 

يتم اعالن جدول االختبارات يف لوحة االعالن املخصصة للطالب قبل موعد  .9
 االختبارات ابسبوعني 

 جبدول املؤسسة بتزويد التدريبية الفرتة اختبارات يةبدا من أسبوع قبل يقوم املعهد .10
 الفرتة اختبار دخول هلم حيق الذين املتدربني أبمساء وكشاف اختبارات الفرتة،

 .االختبار على واملراقبة النظام وأمساء جلنة واحملرومني، واملنسحبني
 عدد جمموع على النهائية التقديرات نقاط جمموع بقسمة الفرتة معدل حساب يتم .11

 .واحدة تدريبية فرتة يف املتدرب عليها تدرب اليت لكل املقررات املعتمدة الساعات
 .وزن التقدير يف الساعات عدد بضرب النقاط وحتتسب

 عدد على النهائية التقديرات نقاط جمموع بقسمة الرتاكمي املعدل حساب يتم .12
 التدريبية الفرتات مجيع يف املتدرب عليها تدرب اليت لكل املقررات املعتمدة الساعات

 يلي كما مقرر لكل املتدرب عليه حيصل الذي التقدير حيتسب
 

 باللغة التقدير الدرجة
 العربية

 باللغة التقدير
 االنجليزية

 التقدير وزن التقدير رمز

 ممتاز مرتفع 100:  95
Above 

Excellent 
 A+ 5.00 +أ

 A 4.75 أ Excellent ممتاز 95:  90

 جدا مرتفعجيد  90:  85
Above Very 

good 
 B+ 4.50 +ب

 B 4.00 ب Very good جيد جدا 85:  80

 C+ 3.50 +ج Above Good جيد مرتفع 80:  75

 C 3.00 ج Good جيد 75:  70

 D+ 2.50 +د Above Pass مقبول مرتفع 70:  65

 D 2.00 د Pass مقبول 65:  60

 F 1.00 هـ Fail راسب 60أقل من 

 DN 1.00 ح Denial محروم 

  W ع Withdrawal منسحب 

  IC ل Incomplete غير مكتمل 

  P ن Pass ناجح 

 



 
 

 األختبارات احملوسبة : 

يتم وضع جدول االختبار اخلاص ابملعهد لكل مقرر وإرساله لكل طالب على االمييل الرمسي 
 املعتمد ابملعهد

 بعمل بنك أسئلة لكل مقرر يقوم مشرف القسم  -1
يوضع جدول االختبارات لكل مقرر مع مراعاة عدد األجهزة وعدد املختربين لكل   -2

 مقرر 
 على فريق الدعم الفين التأكد من كفاءة االجهزة والسريفرات  -3
يقوم حماضر كل مادة ابعداد نظام اختبار املقرر من حيث عدد االسئلة ومدة كل سؤال  -4

حسابه االلكرتوين اخلاص بنظام  وطبيعة السؤال واعدادات اظهار النتائج من خالل
 التعليم 

عند حضور الطالب يف الوقت احملدد لدخول اللجنة يتم تسليم اجلواالت واي متعلقات   -5
 شخصية للمراقب 

يقوم املراقب ابلتأكد من دخول املتدرب على نظام التعليم االلكرتوين ابسم املستخدم  -6
 وكلمة املرور اخلاصة به 

 التعليمات اخلاصة ابلطالب: 
من بداية االختبار إال إذا  دقيقة  20بعد مضي  اليسمح للطالب بدخول االختبار  .1

تقدم بعذر يقبله مشرف اإلمتحاانت أو مدير املعهد شريطة أال يكون قد مضى نصف 
 .املدة املقررة لالختباروقت اللجنة  كما ال يسمح ابخلروج قبل مرور نصف 

  وتسليمها ملراقب اللجنة تإغالق اجلواال .2
 ال يسمح للطالب ابخلروج من قاعة اإلمتحاانت إال بعد مضي نصف الوقت  .3



 

 ال يؤدي الطالب امتحاان يف أكثر من مقررين يف يوم واحد   .4
 ال يسمح للطالب بفتح اي صفحة او متصفح غري صفحة االختبار املقرر ابجلدل  .5
الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي دون عذر مقبول من جملس الربانمج تكون  .6

درجته صفرا يف ذلك االمتحان ويرصد له ما حصل عليه من درجات أخرى يف ذلك 
 املقرر. 

كل طالب يغش أو حياول الغش أو خيالف تعليمات وإجراءات االختبار حيرر له حمضر  .7
 ر.بذلك ويعترب راسبا يف ذلك املقر 

 
 :  األختبارات اإللكرتونية

يتيح نظام التعليم اإللكرتوين ابملعهد عمل االختبارات الكرتونيا من خالل حساب املدرب 
 ويظهر على حساب املتدرب يف الوقت احملدد 

  يتم وضع جدول االختبار اخلاص ابملعهد لكل مقرر وإرساله لكل طالب على االمييل
 الرمسي املعتمد ابملعهد 

  يتم انشاء اشعار الكرتوين على نظام التعليم االلكرتوين للطالب حيدد فيه موعد
 االختبارات 

 يقوم املدرب من خالل حسابه بعمل اعدادات لالختبار وفق جدول االختبارات املعلن 
  اايم من موعد االختبار  10لكل مقرر قبل 

 رف القسم واشعار مش سبوع قبل االختبار اب يقوم مدير النظام مبراجعة حمتوى االختبار
 ابي اخطاء موجودة وتعديلها

  دقيقة يتم عقد فصل افرتاضي للتأكد من هوية  15قبل املدة احملددة لبدء االختبار  ب
 املختربين وكفاءة النت واألجهزة 



 

  اثناء االختبار يقوم فريق الدعم الفين حبل اي مشكالت تقنية تواجه الطالب 
  يقوم مدير النظام ومدرب املادة مبراقبة االختبار من خالل النظام االلكرتوين  

 التعليمات اخلاصة ابلطالب:  
   من بداية االختبار دقائق   5اليسمح للطالب بدخول االختبار  بعد مضي  .1
 ال يؤدي الطالب امتحاان يف أكثر من مقررين يف يوم واحد   .2
الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي دون عذر مقبول من جملس الربانمج تكون  .3

درجته صفرا يف ذلك االمتحان ويرصد له ما حصل عليه من درجات أخرى يف ذلك 
 املقرر. 

كل طالب يغش أو حياول الغش أو خيالف تعليمات وإجراءات االختبار حيرر له حمضر  .4
 ر.بذلك ويعترب راسبا يف ذلك املقر 

حيق للطالب اذا واجه مشكلة تقنية متنعه من اكمال االختبار رفع تقرير ابألدلة الالزمة  .5
 ملدير شؤون الطالب ويف حال ثبوت ذلك حيق له اعادة االختبار 

 


