مبوجب موافقة معالي مدير اجلامعة على قرار اللجنة الدائمةة للططة
والنظ ةام الدراس ةي جبلستهة ةا األول ةى املنعقدة بتارية ة ة ة ة ة ةخ 1437/12/24هة

مقدمة

2

أوالً :األهداف

3

ثانياً :املصطلحات

3

ثالثاً :املبادئ األساسية

4

رابعاً :معايري التقييم

5

خامساً :أساليب تقييم نواتج التعلم

6

سادساً :مسؤوليات تقييم تعلم الطالب

8

سياسية تقييم تعلم الطالب يف جامعة امللك سعود

اعتنت لوائح التعليم بعملية تقييم تعلم الطالب فأعدت الئحة للدراسة واالختبارات تضمنت
عدداً من املواد العامة لتنظيم تقييم التعلم ،وحيث إن من صالحيات اجلامعات أن تنطلق من تلك
الالئحة لتضع إجراءاتها التنفيذية؛ وكذلك ألهمية وجود وثيقة توضح سياسة اجلامعة يف تقييم
تعلم الطالب أسوة باجلامعات العاملية واملمارسات املثلى؛ ومتاشياً مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية
للتعلم والتعليم؛ وحتقيقاً ملطلب االعتماد املؤسسي بإعداد سياسة تقييم لتعلم الطالب؛ فقد ارتأت
اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية إعداد وثيقة تتضمن سياسة
اجلامعة واملعايري واملواصفات النوعية واإلجراءات التنفيذية لتقييم تعلم الطالب.
تعرب هذه الوثيقة عن سياسة اجلامعة يف تقييم تعلم الطالب وفق رؤية جامعة امللك سعود
للعملية التعليمية كمنظومة مشولية تتضمن التعلم والتعليم والتقييم ،حيث تؤمن اجلامعة بأن تقييم
تعلم الطالب هو أحد اجلوانب اجلوهرية يف تطوير العملية التعليمية وحتسني خمرجاتها ،كما
حتدد اجلامعة أسوة باجلامعات الريادية بوضوح سياساتها وإجراءاتها يف تقييم تعلم الطالب لرتفع
من مستوى كفاءة التعليم وحتسني نواتج التعلم .وتعتمد اجلامعة يف رؤيتها لعملية تقييم تعلم
الطالب أسلوب التقييم من أجل التعلم (.)assessment for learning
تتضمن هذه الوثيقة أهم جماالت تقييم تعلم الطالب وإجراءات قياس تلك اجملاالت مبا
يساعد أعضاء هيئة التدريس يف استخدام أدوات متنوعة يف التقييم تتناسب مع جوانب التحصيل
املعرفية واملهارية والشخصية ،ومبا يساهم يف مشولية التقييم لتلك اجلوانب ويتالفى حمدودية
التقييم جلانب دون آخر .كما يساعد وضوح تلك اجملاالت وتعدد أدواتها يف زيادة اهتمام الطالب
جبوانب التحصيل على حد سواء ويرفع مستوى أدائهم ملا يتطلبه ذلك من استعداد وممارسة أثناء
العملية التعليمية.
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تسعى هذه الوثيقة إلعداد سياسة تعليمية توجه وتنظم عملية تقييم تعلم الطالب؛ وتهدف اجلامعة
من ذلك لتحقيق ما يلي:
 - 1تعزيز االهتمام املؤسسي بعملية تقييم تعلم الطالب واعتبار التقييم أساساً جوهرياً يف
جناح العملية التعليمية وعامالً مؤثراً يف حتسني كفاءة خرجيي اجلامعة.
 - 2حتسني وتطوير اإلجراءات واآلليات املرتبطة بتقييم تعلم الطالب وحتديد الصالحيات
واملسؤوليات لتنفيذ تلك اإلجراءات.
 - 3حتديد اجملاالت اليت تعتمدها اجلامعة يف تقييم تعلم الطالب واقرتاح األدوات واألساليب
األكثر فاعلية مبا يساهم يف حتسني أداء الطالب ورفع مستوى حتصيلهم.
 - 4تقييم تعلم الطالب وفق مواصفات ومعايري حتددها اجلامعة ،ورفع مستوى االلتزام بها يف
وحدات اجلامعة وحتسني جودة ممارستها يف كافة املقررات الدراسية.
 - 5تعزيز ممارسات التغذية الراجعة املقدّمة للطالب ( )feedback to studentsواعتبارها
حموراً جوهرياً لتطوير عملية تقييم تعلم الطالب ،مبا يساهم يف رفع مستوى إشراك
الطالب يف العملية التعليمية وحتقيق مبدأ التعلم الذاتي.
 - 6تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة األكادميية يف تقييم تعلم الطالب ورفع مستوى االلتزام
بها لدى كافة املعنيني من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب.

:
عملية حتليل واستخدام معلومات عن نواتج التعلم يتم قياسها
بطريقة منتظمة ومستمرة لتحسني تعلم الطالب.
عملية تقييم مستمرة ألداء
الطالب أثناء حدوث التعلم وأبساليب متعددة لتحسني مستوى تعلم الطالب وأنشطة التدريس
طيلة فرتة الدراسة .وتزود نتائج "التقييم من أجل التعلم" مبعلومات قبل إجراء التقييم اخلتامي مبا
يساعد يف استخدام تلك النتائج كداعم لتحقيق الطالب نواتج التعلم املستهدفة ومبستوايت عالية.
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توجيهات بنّاءة وحمفزة يقدمها
عضو هيئة التدريس للطالب حول أدائه أو حتصيله وكيفية تطويره وذلك بناء على مشاهدات
وتشخيص ألداء الطالب يف مواقف التعلم املختلفة.
االلتزام ابلقيم واألنظمة والتحلي ابلسلوك
األخالقي يف ممارسات التقييم ابعتبارها مسؤولية وأمانة ،وجتنب كل ما من شأنه اإلخالل بذلك.

تتحدد املبادئ اليت تؤمن بها جامعة امللك سعود كأساس لعملية تقييم تعلم الطالب فيما يلي:
يعترب تقييم تعلم الطالب من أركان العملية التعليمية وال تكتمل إال به ،كما أنه أساس
لتحسني كفاءة خرجيي جامعة امللك سعود؛ فتقييم تعلم الطالب يُمكّنهم من إثراء
معارفهم وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم مبا يعزز تنمية شخصياتهم ويؤهلهم للنجاح
األكادميي والوظيفي.

تنسجم ممارسات التقييم جبامعة امللك سعود مع نواتج التعلم احملددة يف اإلطار الوطين
للمؤهالت (املعرفة ،املهارات اإلدراكية )...ويكون ذلك متسقاً يف مجيع مراحل التقييم
الفصلية والنهائية.

يعتمد جناح التقييم على وعي الطالب واهتمامهم بنواتج التعلم ،وتفاعلهم اإلجيابي مع
ممارسات التقييم لتحقيق التطلعات املتوقعة منهم ،كما يعتمد التقييم على مستوى
إشراكهم يف استثمار نتائج التقييم لتحسني أدائهم.

تعد التغذية الراجعة أساساً لتقييم تعلم الطالب ،ويعتمد جناح التقييم على حصول
الطالب على تغذية راجعة بنّاءة وحمفزة تساعدهم على حتسني أدائهم وتطوير مهاراتهم،
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كما يعتمد جناح التقييم على جودة التغذية الراجعة اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس
للطالب وما تتضمنه من توجيهات نوعية عن مستوى أدائهم.

ترسخ ممارسات التقييم باجلامعة معايري النزاهة األكادميية من حيث العدالة والشفافية
واملوضوعية ،وتكون عملية التقييم موجهة للغرض الذي جترى من أجله وليس ألي
أغراض أخرى.

التقييم عملية مالزمة لكل نشاط يقوم به الطالب أو يشارك فيه ،وال يقتصر تقييم تعلم
الطالب على أوقات معينة بل هو عملية مستمرة باستمرار عملية التعلم.

ملا كانت نتائج عملية التقييم يف غاية األهمية ،وحيث إن عدداً من القرارات املهمة تُتخذ بناء على
معلومات عملية التقييم وبياناتها ونتائجها ،فإن عملية تقييم تعلم الطالب يف جامعة امللك سعود
تعتمد على عدد من املعايري واملواصفات من أهمها:
حبيث تقيس أساليب التقييم الغرض الذي وضعت من أجله.
أن حنصل على نتائج ثابتة نسبياً عند تكرار استخدام أساليب
التقييم أو عند استخدام صورة مكافئة أو مقاربة هلا.
حبيث يتم استخدام عدد من أساليب التقييم املوضحة يف هذه الوثيقة،
كما يتم تنويع جماالت التعلم اليت تستخدم فيها أساليب التقييم.
أن تكون أساليب التقييم وأدواته شاملة جلميع
نواتج التعلم ،وأال تقتصر على قياس مستوى واحد من مستويات العمليات املعرفية :التذكر،
والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقويم ،واالبتكار.
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يتضمن توصيف املقرر احملدد من األقسام األكادميية واملعتمد من جهات االعتماد عدداً من
أساليب تقييم الطالب ملعرفة مدى حتقيقهم نواتج التعلم ،ويتطلب ذلك أن تتوافق أساليب تقييم
تعلم الطالب احملددة يف املقرر مع أساليب التقييم احملددة يف الربنامج ،ومن أساليب تقييم تعلم
الطالب ما يلي:
تعد االختبارات من أكثر أساليب تقييم نواتج التعلم استخداماً
تشخيصياً كان أو تكوينياً أو ختامياً ،وتشمل( :أ) االختبار العملي Practical Exam
لقياس مهارات التفكري العملي واملهارات اليدوية والقدرة على حتويل املعرفة إىل مهارات
تطبيقية( ،ب) االختبار السريري  Clinical Examللتخصصات الصحية( ،ج) االختبار
الشفهي ( ،Oral Examد) االختبار املقالي ( ،Essay Examه) االختبار املوضوعي
 Objective Examبأشكاله املختلفة مثل االختيار من متعدد ،Multiple choice
الصواب واخلطأ  ،True & falseاملطابقة .Matching
عرض خمطط ومنظم ،يقوم به الطالب ،أو
جمموعة من الطالب ملوضوع حمدد ،ويف موعد حمدد ،إلظهار مدى امتالكهم ملهارات
حمددة ،كأن يقدم الطالب أو الطالب شرحاً ملوضوع ما مدعوماً بالتقنيات مثل الصور
والرسومات والشرائح االلكرتونية ،أو يقوم الطالب بإقامة معرض إلنتاجهم الفكري
والعملي إلظهار مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم.
جمموعة من األنشطة العلمية واملهام األدائية املخطط هلا
يؤديها الطالب بشكل فردي أو مجاعي ،حيث يكتسب وميارس العديد من املعلومات
واملهارات واالجتاهات داخل وخارج قاعة الدرس .وتنمي لديه مهارات البحث واالستقصاء
وحل املشكالت وغري ذلك من نواتج التعلم املرجوة.
جتميع مركز وهادف ألعمال الطالب يبني جهوده وتقدمه
وحتصيله يف جمال أو جماالت دراسية معينة .وانتشرت يف اآلونة األخرية برجميات
حاسوبية ،تسمح للطالب بتنظيم وتسجيل وتأمل أعماله فيما يعرف حبقائب التقويم
الرقمية  .Digital portfolioوتكون هذه احلقائب مبثابة أرشيف إلكرتوني
 Electronic archivesيضم أعمال الطالب سواء أكانت مكتوبة أو مصورة أو مسعية،
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ويتيح لصاحب احلقيبة املرونة يف إعداد امللف ولقارئه االطالع بسهولة على أي عمل من
أعماله وكذلك تقييم مهارات اإلبداع املتضمنة يف تلك األعمال.
املشاهدة لألداء أو للسلوك أو للظاهرة ،وعن طريقها
يتم وصف ما يقوم بها الطالب فعال يف املواقف الطبيعية ،وتوفر معلومات كمية ونوعية
عن نواتج التعلم ،مما يزيد يف إمكانية توفري درجة أعلى من الدقة يف احلكم على
األداء ،كما توفر نوعاً من الشمولية يف التقييم .وتستخدم يف تقييم اجلوانب النفس
حركية والوجدانية ،ومن األدوات اليت تستخدم لتسجيل املالحظات قائمة الرصد
 Checklistوهي أداة مكونة من جمموعة فقرات ذات صلة باملتغري أو السمة املقاسة،
وكل فقرة من هذه الفقرات تعرب عن سلوك حمدد ،ومن املمكن أن تشتمل قوائم الرصد
على جمموعة من اخلطوات اليت جيب أن يتبعها الطالب إلجناز مشروع ما ،وجيب شرح
فقرات قوائم الرصد للطالب مسبقاً وكيفية التعامل معها.
أداة تبني مستوى مهارات املتعلم سواء كانت
متدنية أو مرتفعة ،حيث يتدرج سلم التقدير إىل عدة فئات أو مستويات ،وميثل أحد
طرفيه انعدام أو ضعف الصفة اليت نقيسها وميثل الطرف اآلخر كمال وجودها ،وما بني
الطرفني ميثل درجات متفاوتة من وجودها .وميكن استخدام عدة أشكال من سالمل
التقدير منها :سلم التقدير العددي ،وسلم التقدير البياني حيث تستخدم أوصاف معينة
بدالً من األرقام ،وسلم التقدير الوصفي أو اللفظي ( )Rubricsوهذا النوع يتطلب صياغة
أوصاف خمتلفة متثل مستويات متباينة لألداء الفعلي للطالب يف كل مهارة.
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تتعدد املسؤوليات يف عملية تقييم تعلم الطالب باعتبار تعدد مهام التقييم وتعدد أنشطته ،كما أن
عملية التقييم عملية يشرتك فيها مجيع املعنيني بالعملية التعليمية يف اجلامعة ،وحتى تكون
املسؤوليات واضحة وحمددة حبيث ال يتم التداخل بينها وليقوم كل طرف مبهامه املناطة به على
أكمل وجه؛ فإن هذه الوثيقة تسعى لتوضيح تلك املسؤوليات كمهام إجرائية للوائح املعتمدة ومبا
ال يتعارض معها .وفيما يلي توضيح املسؤوليات لكل من اجلامعة والكلية والقسم وعضو هيئة
التدريس والطالب:

تتمثل مسؤوليات اجلامعة عن عملية التقييم يف كل مما يلي:
 .1حتديد سياسة اجلامعة واملعايري واملواصفات النوعية واإلجراءات التنفيذية لتقييم تعلم
الطالب.
 .2اإلشراف واملتابعة وتقديم الدعم وتوفري املتطلبات لكل ما من شأنه رفع مستوى جودة
تقييم تعلم الطالب مبا يساهم يف حتسني كفاءة التعليم ونواتج التعلم.
 .3حتديد لوائح تنفيذية لالختبارات يف اجلامعة والتنظيمات اخلاصة بإجراءات االختبارات
النهائية.
 .4حتديد درجة األعمال الفصلية (املادة  23من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية).
 .5حتديد آلية مراجعة وإعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات الفصلية والنهائية (القاعدة
التنفيذية للمادة  39من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .6حتديد الفرتة الزمنية اليت جيب فيها االحتفاظ بأوراق إجابات الطالب يف االختبارات
النهائية.
 .7حتديد الئحة تقويم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .8حتديد الئحة تأديبية للطالب جلميع ما خيل بسري االختبارات أو نتائجها.
 .9إعداد آلية واضحة للتخلص من أوراق إجابات الطالب بعد رصد درجاتهم عند انتهاء الفرتة
الزمنية الالزمة حلفظها يف الكليات.
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تتمثل مسؤوليات الكلية عن عملية التقييم ومبا ال يتعارض مع لوائح االختبارات يف اجلامعة يف
كل مما يلي:
 .1اإلشراف على حتقيق مبادئ ومعايري تقييم تعلم الطالب يف كافة األقسام األكادميية يف
الكلية.
 .2مراجعة وحتليل أساليب ونتائج تقييم تعلم الطالب ورصد التغريات وإجراء املقارنات واختاذ
اإلجراءات املناسبة لتطوير التقييم مبا يعزز العملية التعليمية يف الكلية.
 .3حتديد لوائح تنفيذية لألعمال واالختبارات الفصلية للمقررات اليت يدرس فيها طالب من
ختصصات خمتلفة وحتديد إجراءات املراقبة اخلاصة باختبارات مقررات الكلية.
 .4تكوين جلنة لتنظيم أعمال االختبارات النهائية (املادة  31من الئحة الدراسة واالختبارات
للمرحلة اجلامعية).
 .5حتديد طريقة احتساب درجة األعمال الفصلية ملقررات الكلية (القاعدة التنفيذية للمادة
 23من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .6حتديد درجات االختبار العملي أو الشفوي يف حال اعتماده كجزء من االختبار النهائي
(املادة  24من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .7جدولة أوقات وأماكن االختبارات النهائية جلميع مقررات الكلية واالختبارات الفصلية
للمقررات اليت يدرس فيها طالب من ختصصات خمتلفة.
 .8تهيئة قاعات االختبارات وتوفري املتطلبات املادية واالحتياجات البشرية لالختبارات الفصلية
والنهائية حبسب احتياج املقررات.
 .9إقرار إعادة التصحيح لالختبار النهائي إذا اقتضت احلاجة (القاعدة التنفيذية للمادة  39من
الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .11حتديد إجراءات معاجلة التعارض لدى الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية.
 .11حتديد آلية لقبول أعذار الطالب وآلية إجراء االختبارات النهائية البديلة (املادة  12من
الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقاعدة التنفيذية هلا).
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 .12إعداد آلية واضحة وحمددة لطريقة ومكان حفظ أوراق إجابات الطالب بعد رصد
درجاتهم وطريقة التخلص منها عند انتهاء الفرتة الالزمة حلفظها ،على أن تكون
الطريقة واملكان ضامنة للسرية التامة وآمنة حلفظ األوراق.
 .13حتديد آلية الستقبال شكاوى الطالب وتظلماتهم ومعاجلتها وفق اللوائح واألنظمة.
تتمثل مسؤوليات القسم عن عملية التقييم ومبا ال يتعارض مع لوائح االختبارات يف اجلامعة
والكلية يف كل مما يلي:
 .1االلتزام بتحقيق مبادئ تقييم تعلم الطالب الواردة يف هذه الوثيقة كما جاءت يف (ثالثاً)،
وااللتزام بتحقيق معايري تقييم تعلم الطالب الواردة يف هذه الوثيقة كما جاءت يف (رابعاً)،
وذلك يف مجيع أساليب التقييم املستخدمة يف األعمال الفصلية واالختبارات النهائية يف
كافة املقررات اليت يقدمها القسم.
 .2تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالختبارات الفصلية والنهائية وإجراءات املراقبة
للمقررات اليت يدرسها طالب القسم.
 .3مراجعة وحتليل أساليب ونتائج تقييم تعلم الطالب يف مقررات القسم ورصد التغريات
وإجراء املقارنات واختاذ اإلجراءات املناسبة لتطوير التقييم مبا يعزز العملية التعليمية يف
القسم.
 .4اعتماد توصيف لكل مقرر يتضمن مواضيع ومصادر املقرر ومنهجية وآلية التدريس
ومعايري التقييم ونواتج التعلم وتفاصيل توزيع درجات املقرر.
 .5حتديد منسق للمقرر الذي يدرسه أكثر من عضو هيئة تدريس ويكون املنسق مسؤوالً
عن تطابق موضوعات املقرر وعن تنظيم االختبارات وآلية تقييم الطالب.
 .6إعادة التصحيح لالختبار الفصلي واالختبار النهائي إذا اقتضت احلاجة (القاعدة التنفيذية
للمادة  23واملادة  39من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .7حتديد آلية لقبول أعذار الطالب وآلية إجراء االختبارات الفصلية البديلة ملقررات القسم.
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تتمثل مسؤوليات عضو هيئة التدريس عنن عملينة التقينيم ومبنا ال يتعنارض منع لنوائح االختبنارات يف
اجلامعة والكلية والقسم يف كل مما يلي:
 .1االلتزام مببادئ تقييم تعلم الطالب الواردة يف هذه الوثيقة كما جاءت يف (ثالثاً) ،وااللتزام
مبعايري تقييم تعلم الطالب الواردة يف هذه الوثيقة كما جاءت يف (رابعاً) ،وذلنك يف مجينع
أساليب التقييم املستخدمة يف األعمال الفصلية واالختبارات النهائية.
 .2تزوينند الطننالب مبعلومننات املقننرر ورقي ناً أو إلكرتوني ناً عننند بنندء تنندريس املقننرر ،وتتضننمن
املعلومنننات موضنننوعات ومصنننادر املقنننرر ،ومنهجينننة وآلينننة التننندريس ،وأسننناليب التقينننيم،
وخمرجات التعلم ،وتفاصيل توزيع درجات املقرر ،ومواعيد ومكان االختبنارات الفصنلية،
ومواعيد الساعات املكتبية.
 .3تسليم الطالب درجات االختبنارات الفصنلية خنالل أسنبوعني منن تناريخ إجنراء االختبنار منع
إعطاء الطالب تغذية راجعة عن أدائهم ( .القاعدة التنفيذينة للمنادة  23منن الئحنة الدراسنة
واالختبارات للمرحلة اجلامعية).
 .4إعننداد أسننئلة االختبننارات الفصننلية والنهائيننة وتصننحيحها (املننادة  33واملننادة  34مننن الئحننة
الدراسة واالخ تبارات للمرحلة اجلامعية).
 .5االلتزام باحلضور أثناء االختبارات لإلشراف على سريها واإلجابة على تساؤالت الطالب.
 .6الس نماح للطالننب ب ناالطالع علننى تصننحيح ورقننة إجابننة االختبننارات الفصننلية والنهائيننة وفننق
اإلجراءات النظامية (القاعدة التنفيذية للمادة  23واملادة  39من الئحة الدراسة واالختبارات
للمرحلة اجلامعية وقاعدتها التنفيذية).
 .7حيدد قبل االختبار ما هو املسموح واملمنوع للطالب إحضاره لقاعة االختبار.
 .8احلفاظ على خصوصية الطالب يف عدم اطالع اآلخرين على نتائجه.
 .9مراجعة وحتليل أساليب ونتائج تقييم تعلم الطالب يف املقررات اليت يقنوم بتدريسنها ورصند
الننتغريات وإجننراء املقارنننات واختنناذ اإلجننراءات املناسننبة لتطننوير التقيننيم مبننا يعننزز العمليننة
التعليمية.
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على الطالب بذل كل ما يف وسعهم للتحصيل العلمي واالطالع على لوائح وتعليمات اجلامعة
املتعلقة بعملية التقييم وحتمل مسؤولياتهم لضمان حصوهلم على تعليم مميز ومن ذلك على وجه
اخلصوص:
 .1االلتزام التام بالنزاهة األكادميية يف أداء مجيع متطلبات املقررات الدراسية طيلة دراسته
اجلامعية ،وحتمل املسؤولية التامة عند حماولته اإلخالل بأي من معايري النزاهة.
 .2بذل كل ما يف وسعه لرفع مستوى حتصيله وااللتزام بالتفاعل واملشاركة اإلجيابية يف
ممارسات التقييم ونتائجه.
 .3تسليم مجيع متطلبات التقييم حبسب الوقت احملدد لذلك من قبل أستاذ املقرر (التقارير،
الواجبات املنزلية ،املشاريع اخل).
 .4أن يكون أداء متطلبات التقييم حبسب إرشادات أستاذ املقرر.
 .5االطالع على مواعيد االختبارات وأماكنها وااللتزام بالوصول ملقر االختبار يف الوقت
احملدد.
 .6عدم دخول االختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته وعدم اخلروج من االختبار قبل
مضي نصف ساعة على األقل من بداية االختبار (املادة  37من الئحة الدراسة واالختبارات
للمرحلة اجلامعية).
 .7إحضار بطاقة الطالب إلثبات هويته اجلامعية.
 .8عدم حماولة الغش أثناء االختبار ،أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبارات (املادة
 38من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية) ،وسيتم تطبيق ما نصت عليه الئحة
تأديب الطالب يف املواد ذات العالقة.
 .9إحضار كل ما تتطلبه عملية التقييم من أقالم وآالت حاسبة وأدوات خاصة ومبا ال
يتعارض مع إرشادات أستاذ املقرر.
 .11عدم استخدام األجهزة اإللكرتونية مثل الساعات واجلواالت وأجهزة التواصل احلديثة
واألجهزة الرتفيهية أثناء احملاضرات مامل يُطلب ذلك ،وإغالق تلك األجهزة بشكل تام
عند تأدية االختبارات علماً بأن أي حماولة الستخدامها أثناء االختبار تعد حماولة غش
يطبق يف حقها اإلجراءات املتعلقة بذلك.
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 .11عدم إحضار أي كتب أو قواميس أو أدوات أو أوراق أو كتابات مل يصرح الدخول بها قبل
االختبار من قبل أستاذ املقرر.
 .12كتابة اإلجابات يف االختبارات الفصلية والنهائية خبط واضح ومقروء.
 .13االلتزام باهلدوء واحرتام حقوق اآلخرين وعدم إزعاجهم ويف حال حدوث ذلك فيمكن
إحالة املخالف للجنة املختصة.
 .14اتباع الطرق العلمية يف توثيق ما يقدم من متطلبات املقرر من ناحية املراجع والنقل
واالستشهاد واالقتباس.
 .15االلتزام بعدم الدخول بالطعام أو الشراب لقاعة االختبار وميكن االستثناء من ذلك يف
احلاالت اخلاصة مع ضرورة أخذ موافقة مراقب االختبار.
 .16األخذ بالتدابري الالزمة قبل االختبار لضمان البقاء يف القاعة وعدم احلاجة لرتكها مؤقتاً
إال لظرف قاهر.

