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االختبارات النهائية
إرشادات عامة
 يتكوف الربانمج الطيب من مقررات ) (Blocksتتكامل فيها العلوـ األساسية والسريرية. سبنح التقديرات عند إكماؿ كل مقرر بناء على االختبارات الًتاكمية. تقدير ادلقرر يتكوف من التقييم ادلستمر واالختبارات النهائية يف هناية ادلقرر. يشكل التقييم ادلستمر على األقل  341واالختبارات النهائية على األكثر  301من الدرجة الكليةللمقرر.
 التقييم ادلستمر لكل مقرر يعتمد على سياسات زلددة مت إقرارىا من الشؤوف األكادديية لكل مقرر وتوفَتىاللطالب/منسقي ادلقرر من خالؿ ادلقرر أو كتاب ادلقرر.
 التقييم ادلستمر يتم من خالؿ نشاطي تقييم اثنُت على األقل خبالؼ االختبار النهائي. الطالب الذي يتغيب عن التقييم ادلستمر تكوف درجتو صفرا .وإِذا كاف تغيبو لعذر مقبوؿ ،يُسمح إبِعطائواختبارا بديال  -شلاثال من حيث الشكل واحملتوى – قبل انعقاد االختبار النهائي.

 الطالب الذي يرسب يف أكثر من ثلثي الساعات األكادديية ألي فصل دراسي ال بد أف يعيد الفصل ،ويقيدمعلقا أكاددييا يف سجلو.
م( :)8على الطالب ادلنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية ،وحيرم من دخول االختبار النهائي فيها إِذا قلت نسبة
حضوره عن النسبة اليت حيددىا رللس الكلية ،على أال تقل عن  964من احملاضرات والدروس العملية احملددة لكل مقرر
خالل الفصل الدراسي ،ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً يف ادلقرر ،ويرصد لو تقدير زلروم
(ح) أو (.)DN

م( :)01جيوز جمللس الكلية أو من يفوضو استثناء رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار النهائي ،شريطة أن يقدم
الطالب عذرا يقبلو اجمللس ،وحيدد رللس الكلية نسبة احلضور على أال يقل عن  941من احملاضرات والدروس العملية
احملددة للمقرر.
م( :)00الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجتو صفرا يف ذلك االختبار ،وحيسب تقديره يف ذلك ادلقرر
على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها.
م( :)01إِذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد ادلقرر لعذر قهري ،جاز جمللس الكلية ،يف
حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح إبِعطائو اختبارا بديال  -شلاثال من حيث الشكل واحملتوى  -خالل مدة
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ال تتجاوز هناية الفصل الدراسي التايل (أو الشهر األوؿ من الفصل الدراسي التايل) ،شريطة أال يقل حضوره عن
 .301ويعطى التقدير الذي حيصل عليو بعد أدائو االختبار البديل.
اختبارات اإلعادة
 الطالب الذي يرسب يف مقرر واحد أو اثنُت خالؿ الفصل الدراسي  -شريطة أف تكوف الساعات الدراسيةالًتاكمية أقل من الثلثُت – حيق لو أداء اختبار اإلعادة خالؿ مدة ال تتجاوز الشهر األوؿ من الفصل التايل،
ويرصد لو تقدير " ."Rويكوف االختبار شلاثال شكال وموضوعا لالختبار الذي رسب فيو ،ودرجتو 3511
من االختبار النهائي ادلقرر.
 يتكوف اختبار اإلعادة من اختبار نظري هنائي واختبار عملي هنائي يشكالف معا  %11من درجة ادلادة،وحيتفظ الطالب بدرجة التقييم ادلستمر (االختبار النصفي  +أعماؿ السنة) وىي  %31من درجة ادلادة.
 يتم احتساب الدرجة للطالب حبد أقصى ( %11درجة النجاح) ،ودينح تقدير ( )D2يف سجلو األكادديي. إذا رسب الطالب يف اختبار اإلعادة ،فإف عليو إعادة ادلقرر يف أوؿ فرصة اتلية يقدـ فيها ادلقرر. بروتوكوؿ اختبارات اإلعادة
 يرسل إىل مركز االختبارات نشرة تضم قائمة ابسم االختبار ادلقرر انعقاده ،أمساء الطالب ،مكاف انعقاداالختبار ،اتريخ وموعد انعقاده ،وذلك من قبل وكيل الكلية ،قبل إجراء أي اختبار.
 خيطر الطالب مسبقا من قبل وكيل الكلية دبوافقتو على دخوذلم االختبار ،وترسل نسخة إىل مسؤوؿ ادلقررومركز االختبارات واجلهات ادلعنية.
 نظرا حلساسية وخطورة ىذه النقطة ،ال زبرج أي مادة اختبارية دوف النشرة ادلشار إليها. االستثناء الوحيد ىو توجيو العميد دلركز االختبارات بعقد االختبار يف حاالت الضرورة القصوى. مجيع االتصاالت الشفهية والربيدية ال تعد رمسية يف ىذا ادلضمار ،وتعد فقط رلرد معلومة ديكن الرجوعإليها.
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 .5توزيع درجات التقييم ادلستمر والنهائي:
حيدد رللس الكلية بناءً على اقًتاح القسم الذي يتبعو ادلقرر درجة األعمال الفصلية ما بني  931إىل  951من الدرجة

النهائية للمقرر وفقاً دلا ىو موضح يف اخلطة الدراسية .وبشكل عام يكون التقييم كالتايل:
االختبار النظري النهائي

331

االختبار العملي النهائي

321

التقييم ادلستمر

اختبار منتصف الفصل
الكويز
السيمينارTBL/PBL/

321
351
351

 .2حساب درجات األعماؿ الفصلية:
أتخذ الكلية مبا تنص عليو الفقرة (أ) من ادلادة (:)12
 .0-1يلتزم مدرس ادلقرر ابحتساب الدرجة احملددة يف اخلطة الدراسية لألعمال الفصلية واالختبارات النهائية.
 .1-1لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات الفصلية قبل االختبار ،مع أستاذ ادلقرر ،للتأكد من مدى مناسبتها
وتوافقها مع اخلطة الدراسية ادلعتمدة.
 .2-1تنتهي األعمال الفصلية من اختبارات وواجبات وحبوث علمية قبل بداية االختبارات النهائية.
 .3-1يتم رصد الدرجات الفصلية ورلموعها عن طريق مدرس ادلقرر إلكًتونيا وتسليمها لرئيس القسم دتهيدا لتسليمها
لوحدة القبول والتسجيل لرصدىا يف النظام.
 .4-1حيتفظ القسم بكل ما لو عالقة بتقومي الطالب يف األعمال الفصلية حىت هناية الفصل الدراسي التايل.
 .5-1يلتزم مدرس ادلقرر إبعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب يف بداية كل فصل دراسي حبسب ما ورد
يف اخلطة الدراسية.
 .6-1للطالب احلصول على درجة األعمال الفصلية النهائية قبل موعد االختبارات النهائية.
 .7-1للطالب احلق يف مراجعة مدرس ادلقرر خالل أسبوع من إعالن نتيجة األعمال الفصلية النهائية ،ويف حال اعًتاضو
على إبفادة مدرس ادلقرر يقدم طلبو خالل  2أايم من انقضاء مدة األسبوع ادلشار إليو لرئيس القسم (أو وحدة دعم الطالب
إذا كان رئيس القسم ىو مدرس ادلقرر) للنظر يف إعادة تقييم أعمال الطالب ،ولرئيس القسم أو وكيل الكلية حسب األحوال
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يف سبيل االستعانة مبن يراه مناسبا من أعضاء ىيئة التدريس ابلقسم وذلك خالل أسبوع من اتريخ تقدمي طلب االعًتاض
إليو ،ويكون قراره يف ىذا الشأن هنائيا.
 .2ادلقررات ذات الصبغة العملية:
يكون تقييم الطالب يف ادلقررات ذات الصبغة العملية وفقاً دلا ىو زلدد يف اخلطة الدراسية للقسم.
 .3حساب التقديرات :حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

 .4التقدير العام للمعدل الًتاكمي:
يكون التقدير العام للمعدل الًتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدلو الًتاكمي على أال يقل عن ادلعدل الذي حيدده
رللس الكلية لكل ختصص على أال يقل يف كل األحوال عن ( 1من  .)4والتقديرات كاآليت:

 .5مرتبة الشرف:
 .0-5دتنح مرتبة الشرف األوىل للطالب الذي حصل على معدل تراكمي من  3.64إىل  4.1من  4.1عند التخرج.
دتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذي حصل على معدل تراكمي من  3.14إىل أقل من  3.64من  4.1عند التخرج.
 .1-5يشًتط دلنح مرتبة الشرف األوىل أو الثانية اآليت:
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أ .أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسو يف الكلية أو أي مؤسسة تعليمية أخرى.
ب .أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاىا متوسط ادلدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء يف
كليتو.
ج .أن يكون الطالب قد درس يف الكلية ماال يقل عن  951من متطلبات التخرج.
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إجراءات االختبار النهائي
م( :)20جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي ،وتكون مهامها مراجعة
كشوف رصد الدرجات وتسليمها لِلَجنَة ادلختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أايم من اتريخ اختبار أي مقرر.
م( :)21جيوز جمللس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.
م( :)22يضع مدرس ادلقرر أسئلة االختبار ،وجيوز عند االقتضاء بناء على اقًتاح رئيس القسم أن يضعها من خيتاره رللس
الكلية.
م( :)23يصحح مدرس ادلقرر أوراق االختبار النهائي دلقرره ،وجيوز لرئيس القسم (عند احلاجة) أن يشرك معو متخصصا أو
أكثر يف التصحيح ،وجيوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إىل من يراه.
م( :)24يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرجات ادلعدة
لذلك ويوقع عليها ،مث يصادق عليها رئيس القسم.
م( :)25ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد ،وجمللس الكلية االستثناء من ذلك.
م( :)26ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايتو ،كما ال يسمح لو ابخلروج من
االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايتو.
م( :)27الغش يف االختبار أو الشروع فيو أو سلالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة
أتديب الطالب اليت يصدرىا رللس اجلامعة.
م( :)28جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس ادلقرر ،يف حاالت الضرورة ،ادلوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فًتة
ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التايل.
م( :)31حيدد رللس الكلية بناء على توصية رللس القسم ادلختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل عن ساعة
وال تزيد على ثالث ساعات.
م( :)30مع عدم اإلخالل ابألحكام الواردة يف ادلواد من ( )31-20يضع رللس اجلامعة التنظيمات اخلاصة إبجراءات
االختبارات النهائية.
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القاعدة التنفيذية لكلية الطب البشري
جدوؿ ادلواصفات
 لكل مقرر جدوؿ ادلواصفات الذي يوجو تقييم ذلك ادلقرر ويكوف معتمدا من جلاف ادلناىج. يقوـ منسق ادلقرر إبعداد جدوؿ ادلواصفات دلقرره حبيث يربط فيو بُت أىداؼ ادلنهج وأساليب إعداداألسئلة.
 حيتفظ كل من منسق ادلقرر ومركز االختبارات بنسخة من جدوؿ ادلواصفات الستخدامو يف تقييم ذلكادلقرر.
 منسق ادلقرر ىو ادلسؤوؿ عن ربديد خصائص األسئلة اليت سيتم انتقاؤىا من بنك األسئلة (دبركزاالختبارات) وفقا جلدوؿ ادلواصفات .بينما مدير بنك األسئلة ىو ادلسؤوؿ عن استخراج األسئلة وفقا لتلك
ادلعايَت.
 مجيع األسئلة يتم تسليمها شخصيا أو ابلربيد اإللكًتوين اآلمن من واضع األسئلة مباشرة إىل مركزاالختبارات.
ِّ .0
يكون رللس الكلية جلنة عامة لالختبارات تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي ،ويكون من مهامها ما

أييت:

•إعداد جداول االختبارات النهائية وفق الضوابط التالية:
تقوم جلنة االختبارات جبدولة اختبارات الطالب حبيث ال يتم اختبار أي طالب يف أكثر من مقررين يف يوم دراسي واحد.يتم تزويد رؤساء األقسام ابجلداول ادلقًتحة لالختبارات النهائية إلبداء الرأي قبل موعد إعالهنا ويكون رأي جلنةاالختبارات يف كل األحوال هنائياً.
-تُعد جلنة االختبارات جدول االختبارات النهائية والذي يشمل اتريخ وأوقات وأماكن عقد االختبارات يف كل فصل

دراسي ،وذلك لتحقيق ما يلي:

أ .الوصول إىل جدول هنائي لالختبارات ٍ
خال من التعارض قدر اإلمكان.
ب .القيام حبجز القاعات والفصول اليت تقدم فيها االختبارات.
ج .إعالم األقسام والطالب جبدول االختبارات النهائية عن طريق نشر اجلدول قبل مدة ال تقل عن أسبوع من بداية فًتة
االختبارات النهائية احملددة يف التقومي الدراسي للكلية.
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يف حال وجود تعارض يف جدول االختبارات النهائية لبعض الطلبة يرفع لعميد الكلية لتحديد موعد اختبار بديل على أاليتجاوز أسبوعاً من فًتة االختبارات النهائية.
-جيوز يف ضوء وجود مربرات مقبولة طلب تغيري جدول االختبار النهائي دلقرر ما ،بناءً على اقًتاح مدرس ادلقرر وتوصية

رئيس القسم و جلنة االختبارات على أن يكون ادلوعد ادلقًتح خالل فًتة االختبارات النهائية.

•إعداد جدول مشريف القاعات لكل قاعة خالل فًتة االختبارات ،وتعميمو عن طريق رؤساء األقسام.
•توزيع الطالب على القاعات.
•حتديد أوقات الدخول لقاعات االختبار واخلروج منها.
•اإلشراف على سري االختبارات ودخول الطالب إىل القاعات ،وتوزيع ادلشرفني ،ومتابعة حضورىم ،وحصر من ختلف
منهم.
•إعداد قائمة أبمساء الطالب ادلتأخرين أو الغائبني عن االختبار وفقاً للكشوف ادلعتمدة.
•التأكد من محل الطلبة البطاقة اجلامعية اليت ختوذلم دخول االختبارات.
•فتح ظروف أسئلة االختبارات قبل بدء االختبار لتصويرىا وتوزيعها على قاعات االختبارات مبا يتفق مع ما تُِقٌّر اللجنة.
•تسليم األوراق ادلعدة لإلجابة دلشريف القاعات.
•تسليم أوراق اإلجابة من مشريف القاعات.
•مطابقة األمساء على أوراق اإلجابة مع أمساء الطلبة ادلقيدين يف كشوف احلضور لالختبارات.
•إحالة أوراق اإلجابة سلتومة إىل جلنة التصحيح.
•تقوم جلنة التصحيح بعد تصحيح األوراق إلكًتونيا برصد درجات االختبارات النهائية وتسليم قوائم الدرجات لرئيس
القسم للتوقيع عليها ،ويقوم بدوره برفعها جمللس الكلية العتمادىا.
•االحتفاظ أبوراق اإلجابة يف قسم األرشيف مرفقاً هبا إجابة منوذجية للمقررات اليت تستدعي طبيعتها ذلك موضحاً عليها

توزيع الدرجات لفًتة حيددىا رللس الكلية ،على أال تقل عن فصل دراسي واحد ،مث تتلف مبحضر معتمد من رللس
الكلية.
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 .2إعداد االختبارات النهائية:
 .0-1يقوم مدرس ادلقرر بوضع أسئلة االختبارات النهائية ،ولرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات مع مدرس ادلقرر
للتأكد من مدى مناسبتها مع ما مت تدريسو للطلبة ومدى تنوع األسئلة.
 يتكوف اختبار منتصف الفصل من  31-41سؤاؿ ،والنهائي من  11-11سؤاؿ ،زمن إجابة كل سؤاؿ 2-5دقيقة .وجيوز أف يضاؼ أنواع أخرى من األسئلة.
 يتم كتابة االختبار وفقا لنموذج ادلواصفات الشكلية للورقة االختبارية (مرفق). ويُضمن االختبار ورقة الغالؼ احملتوية على كافة البياانت إضافة للتعليمات ادلوجهة للطالب. .1-1مدرس ادلقرر ىو ادلسؤول األول عن حتري السرية التامة عند وضع أسئلة اختباراتو مبا يتفق مع ما يقرره رللس الكلية.
 تشكل جلنة من اخلرباء دلراجعة الورقة االختبارية من الناحية الشكلية وادلوضوعية وموافقتها جلدوؿادلواصفات ،قبل تسليمها لرئيس القسم.
 .2-1يسلِم مدرس ادلقرر أسئلة االختبارات لرئيس القسم.
 .3-1يسلِم رئيس القسم أسئلة االختبارات إىل اللجنة العامة لالختبارات يف ظروف سلتومة.
 يسلم أصل االختبار قبل موعد انعقاده بفًتة ال تقل عن  02ساعة. يقوـ مركز االختبارات دبراجعة االختبار من الناحية الشكلية. يتم تصوير االختبار – مع مراعاة أقصى درجات السرية  -وذبهيز األظرؼ ادلغلقة بفًتة ال تقل عن 31ساعة.
 يتم مراجعة األظرؼ والبياانت ادلدونة عليها وأوراؽ اإلجاابت من قبل العضو ادلختص دبركز االختبارات. يتم نقل أظرؼ االختبار وفقا دلعايَت األماف.عقد االمتحاف:
 تعيُت فريق اإلشراؼ وادلراقبة:
يكلف عدد كاؼ من فريق اإلشراؼ وادلراقبة لكل منطقة اختبار – وفقا لعدد الطالب  -لعقد االختبار وفقا
للمتطلبات احملددة ،ويتكوف من:
-

رئيس االمتحاف
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-

رئيس القسم

-

منسق ادلادة

-

رؤساء القاعات

-

ادلراقبُت

وحيق لرئيس االمتحاف طلب ادلزيد من أعضاء ىيئة التدريس واحدا أو أكثر إذا ارأتى حاجة ادلوقف لضماف عقد
االختبار بسالـ ،على أف يقدـ طلبو قبل االختبار أبسبوع مقدما.
 رئيس ادلراقبُت وادلراقبُت:
 وىم أعضاء ىيئة التدريس ( )Academic membersادلكلفُت من قبل الشؤوف األكادديية قبلبدء ادلقرر .ويعملوف ربت إشراؼ وتوجيو رئيس االمتحاف.
 لكل قاعة اختبار رئيس قاعة ومراقب واحد آخر على األقل .ويسًتشد ابلبياف التايل الختبار ال يزيد على 4ساعات:
عدد الطالب

عدد ادلراقبُت على األقل (غَت مشرؼ القاعة)

11

5

511-11

2

511-511

4

211-511

3

411-211

1

 مهاـ الشؤوف األكادديية ومكتب شؤوف الطالب:
 األعضاء ادلعنيوف من الشؤوف األكادديية يتولوف إعالف جداوؿ االختبارات التكوينية ،ومنتصف الفصل،والنهائية ،واإلعادة.
 يقوـ ادلساعد اإلداري ادلخوؿ من الشؤوف األكادديية حبجز قاعات االختبارات النظرية وإبالغ مركزاالختبارات والطالب وادلعنيُت.
 يتنظم مقاعد الطالب حبيث يواجو الطالب اذباىا واحدا متباعدين بدرجة كافية جلعل الغش أو زلاولة الغشمستحيلة .ال تقل ادلسافة البينية عن  4أقداـ لتسهيل حرية حركة فريق اإلشراؼ وادلراقبة ومنع الغش.
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 يقوـ مكتب شؤوف الطالب أبخذ حضور الطالب يف كل اختبار مث ترسل نسخة دلركز االختبارات عقبانتهاء االختبار مباشرة.
 ال يسمح بتواجد أي شخص دبكاف االختبار خبالؼ فريق اإلشراؼ وادلراقبة. يتوىل شلثل شؤوف الطالب مهمة التأكد من فتح قاعات االختبار يف موعدىا ومن جاىزيتها: oوجود ساعة حائط ظاىرة للطالب
 oاإلضاءة والتهوية اجليدة
 oوجود عدد مقاعد كافية للطالب
 oتوفَت أقالـ رصاص وشلحاة
 oوسائل السالمة واألماف
 توزيع أوراؽ االختبار:
مؤمنة سباما قبل االختبار بػ  51دقيقة على األقل.
 يتسلم ورؤساء القاعات أوراؽ االختبار يف أظرؼ مغلقة ّ مسؤولية عد األوراؽ تقع على عاتق رؤساء القاعات حُت استالمها. ال يبدأ االختبار يف حاؿ عدـ تواجد رؤساء القاعات. دخوؿ الطالب القاعة:
ال يسمح بدخوؿ الطالب قاعة االختبار قبل أف يطمئن رئيس االمتحاف/رئيس القاعة/رئيس القسم على جاىزية
القاعة وأيذف بدخوؿ الطالب .وال ينبغي السماح بذلك قبل  51دقائق من موعد بدء االختبار.
يتم تسجيل كل طالب يدخل متأخرا (يف حدود الػ  41دقيقة ادلسموح هبا) أو يغادر مبكرا ،وذلك يف تقرير سَت
االختبار.
 بدء االختبار:
 يبدأ االختبار يف موعده ،ويف حاؿ أي أتخَت يدوف ذلك يف تقرير سَت االختبار. ال دينح أي طالب وقتا زائدا عن موعد هناية االختبار بسبب مرض ،حادث ،أو أي سبب آخر ،عدااألسباب النامجة عن فعل أو حذؼ من قبل رئيس االمتحاف أو ادلنسقُت ،وحينئذ يتم التعويض بوقت شلاثل
للوقت الضائع ،ويذكر ذلك كلو يف تقرير سَت االختبار.
 أثناء االختبار:
 منسق ادلقرر أو انئبو (خبَت احملتوى) ينبغي أف يكوف متاحا طواؿ االختبار. يتوىل رئيس القاعة التأكد من انضباط كافة ادلراقبُت يف كل وقت.مركز االختبارات – كلية طب الفارايب
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 يقوـ رئيس القاعة ابالحتفاظ ابألوراؽ الزائدة واألدوات ادلكتبية يف مكاف آمن ابلقاعة ،كما يقوـ بطلب أينواقص يف أوراؽ اإلجابة أو أي بنود أخرى من موظف مركز االختبارات.
 يف حاؿ وجود استفسار خبصوص ورقة االختبار ،يقوـ مشرؼ القاعة ابلرجوع دلنسق ادلقرر مث يعلن للطلبة ماصرح بو منسق ادلقرر.
 يسمح دبغادرة الطالب اللجنة برفقة ادلراقب يف حاؿ األعذار القهرية (كادلرض) ويتخذ ادلراقب أي إجراءعاجل إذا لزـ األمر.
 الطالب الذي يغادر اللجنة من غَت مرافقة ادلراقب ال يسمح لو ابلعودة اثنية. ال يسمح ألي من فريق اإلشراؼ وادلراقبة أو الطالب إبخراج ورقة أسئلة أو إجابة خارج قاعة االختبار وإالتعرض لإلجراءات ادلقررة.
 إهناء االختبار:
 يبقى الطالب الذين أهنوا االختبار يف مقاعدىم حىت يتم ذبميع أوراؽ إجاابهتم ويسمح ذلم ابدلغادرة. يعلن رئيس القاعة الزمن ادلتبقي  51دقيقة وال يقوـ أبي إعالف آخر إال للضرورة ،وعليو التأكد من سكوفالقاعة سباما.
 يعلن رئيس القاعة هناية مدة االختبار ويطلب من الطالب التوقف عن الكتابة. ينبو الطالب على كتابة أمسائهم وأرقامهم ادلعرفة على كل من ورقة األسئلة واإلجابة إذا مل يكونوا قد فعلوا. يتم مجع األوراؽ وعدىا من قبل ادلراقبُت ومطابقتها بقائمة حضور الطالب. ينبو رئيس القاعة على الطالب بًتؾ أي أوراؽ أو أدوات أو مسودات يف أماكنها ومنع أخذىا خارج القاعة. يقوـ مشرؼ القاعة ابعتماد أي تقرير مقدـ من ادلراقبُت. ال يسمح ألي من ادلراقبُت دبغادرة القاعة حىت يتم التأكد من عدد أوراؽ األسئلة واإلجابة وقوائم الطالبوعمل التقرير وملء مناذج ادلراقبة والتوقيع عليها.
 يتم تسليم مجيع ما ذكر دلركز االختبارات فور انتهاء االختبار لغرض التصحيح وإعداد النتائج. رئيس االمتحاف:
 يقوـ رئيس مركز االختبارات أو من ينيبو بتعيُت رئيس االمتحاف لكل امتحاف .ويكوف عضوا يف مركزاالختبارات.
 ال يقوـ رئيس االمتحاف ابدلراقبة على االمتحاف وذلك لتوليو مسؤوليات التنظيم واإلدارة كما ىو مبُتأعاله.
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النتائج
 يتوىل مركز االختبارات ضماف جودة االختبارات وصحة النتائج وربليل ما بعد النتائج. ينبغي إهناء مجيع النتائج خالؿ  31ساعة عمل من انعقاد االختبار النصفي أو النهائي. اجتماع مراجعة النتائج األويل:
 يف بداية كل مقرر ينسق شلثل مركز االختبارات اجتماعات مراجعة النتائج عن طريق االتصاؿ ابدلنسقُتحلجز اجتماعات تعقد خالؿ  31ساعة من عقد االختبار .ويعقد االجتماع يف مركز االختبارات.
 يتضمن االجتماع شلثل مركز االختبارات ،منسق ادلقرر. وتقوـ ىذه اللجنة بوضع توصياهتم خبصوص مفردات االختبار. اجتماع مراجعة النتائج النهائي:
 بعد أتكيد موعد انعقاد االجتماع األويل ،يقوـ شلثل مركز االختبارات ابلدعوة لالجتماع النهائي ورا عقباالجتماع األويل ،ويتضمن :رئيس مركز االختبارات ،وكيالء الكلية ادلعنيُت.
 وتقوـ ىذه اللجنة إبهناء النتائج آخذة يف االعتبار التوصيات ادلبدئية.ربليل ادلفردات االختبارية
 لتقييم وتطوير جودة ادلفردات االختبارية واالختبار ككل ،جيرى ربليل االختبار وادلفردات االختبارية خالؿاجتماع مراجعة النتائج.
 بناء على التحليل ،أي مفردة ديكن استبعادىا إذا وجدت أي مشكلة تتعلق بدرجة السهولة ،معامل التمييز،واحملتوى.
 حذؼ ادلفردة
 ادلفردات غَت الصاحلة ال يعاد تصحيحها .يعطى كل طالب درجة إضافية مقابل ادلفردة أاي كانت إجابتو. احلد األقصى للحذؼ  3مفردات من االختبار النظري .يف حاؿ اقتضى األمر ،ال يتم حذؼ عدد أكرب منذلك إال دبوافقة وكيل الكلية ادلعٍت.
 ربذؼ أيضا ادلفردة ذات مفتاح اإلجابة اخلاطئ بعد عقد االختبار. تنبيو حاؿ قراءة نتائج ربليل ادلفردات
 -تقرأ النتائج يف داخل السياؽ وليس خارجو ،ويرجع يف ذلك خلبَت القياس والتقومي وخبَت احملتوى.
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تعديل منحٌت االختبار
 يف مقابل أي مفردة تبُت عدـ صالحيتها بناء على التحليل اإلحصائي أو ربليل احملتوى أو كليهما.تسليم النتائج
 يتم ذبهيز نتائج التقييمات ادلستمرة ألي مقرر يف مناذجها ادلخصصة لذلك وتقدديها دلركز االختبارات قبلأسبوع من االختبار النهائي للمصادقة عليها.
 وعقب ذلك يتم تسليمها فورا للشؤوف األكادديية للتحقق وذبهيز قوائم التقدير النهائية. ترفع أي أخطاء متعلقة إبدخاؿ الدرجات أو احلساابت وحنوىا لرئيس مركز االختبارات ،بينما ترفع أيأخطاء يف احملتوى لوكيل الكلية ادلختص.
 ترسل النتائج النهائية بعد توقيعها لوكيل الكلية العتمادىا ورفعها للعميد العتمادىا هنائيا. تقوـ الشؤوف األكادديية ابلتحقق وختم النتيجة ادلعتمدة. يف حاؿ وجود أي أخطاء يف النسخة ادلعتمدة ،يتم تصحيحها ويكتب تقرير سلتصر يف ذيل كشف النتيجة. ربتفظ الشؤوف األكادديية بنسخة ورقية وإلكًتونية من النتيجة النهائية كجزء من األرشفة. يتم رفع النسخة النهائية ادلعتمدة على ادلنظومة حلفظها.التعامل مع النتائج
 فقط األشخاص اآلتُت ذلم حق االطالع على النتائج وربليالهتا داخل مركز االختبارات :سعادة العميد،سعادة الوكيل ،منسق ادلقرر ،مساعد منسق ادلقرر.
 وفقط سعادة العميد وسعادة الوكيل ذلم حق طلب نسخة ورقية وإلكًتونية من نتائج االختبارات وربليالهتا. حيصل منسق ادلقرر على النتيجة اجلزئية من خالؿ الوكيل ادلختص.إعالف النتائج
 تعلن مجيع النتائج من خالؿ الشؤوف األكادديية. خيطر الطالب بتقديره بوسيلة آمنة وتتمتع ابخلصوصية. النتائج النهائية ادلعلنة تتضمن فقط :درجة وتقدير ادلقرر النهائية /معدؿ ( ،)GPAمعدؿ (.)CGPA -للكلية احلق يف إعطاء الطالب الدرجات التفصيلية لألغراض التعليمية.
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تقرير النتائج
يتم إعداد تقرير ختامي عن تقييم ادلقرر ،ويتوىل ذلك مركز االختبارات ومنسق ادلقرر .تقدـ جلنة االختبارات ما يلي
دلنسق ادلقرر:
 أدوات التقييم ادلستخدمة توزيع النتائج وفقا لألدوات والتقديرات تقييم إمجايل إحصائي ملحوظات عملية التقييماحلفظ (األرشفة)
 يتم االحتفاظ أبوراؽ اإلجابة دلدة  1سنوات من اتريخ اختبار الطالب ،وذلك يف مكاف آمن معنوف وديكنالرجوع إليو عند احلاجة.
 يقوـ مركز االختبارات بطلب اإلذف إبعداـ األوراؽ بعد مضي  1سنوات ،ويقوـ ابلتخلص منها أبماف عقبحصولو على ادلوافقة.
 يتم التخلص من (فرـ) أوراؽ األسئلة بعد مضي أسبوع واحد من إهناء النتائج .وحيتفظ أبصل واحد فقط.ويف حاؿ توافر نسخة إلكًتونية ابدلركز ،يتم التخلص من النسخة الورقية.
 .4تعديل الدرجة:
 .0-2ال ديكن إجراء أي تعديل على الدرجة النهائية بعد اعتمادىا إال وفقا ألحكام ادلادة ( )28يف ىذه الالئحة وقاعدهتا
التنفيذية.
 .1-2يف حالة اكتشاف خطأ ما يف رصد النتائ بعد اعتمادىا ،يتبع التايل:
أ .إذا كان التعديل ال يؤثر على وضع الطالب من حيث النجاح فيتم تعديل الدرجة يف أي وقت يتم فيو اكتشاف اخلطأ
على أال يتجاوز ذلك الفصل الدراسي التايل للفصل الذي وقع فيو اخلطأ.
ب .يف حال كان التعديل يؤدي إىل تغيري نتيجة الطالب من انجح إىل راسب أو العكس فيتم التعديل يف حينو ورصد
الدرجة ،ويعامل وفقا دلا تقتضيو الالئحة وقواعدىا التنفيذية.
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 .3الغش يف االختبارات:
 .0-3الغش عمل شائن وغري أخالقي وجيب على أعضاء ىيئة التدريس والطالب مراعاة األمانة والصدق لضمان شرعية
التقديرات الدراسية.
 .1-3اإلجراءات ادلتبعة يف حاالت الغش أو الشروع فيو:
أ .يقوم عضو جلنة ادلراقبة مبنع الطالب من االستمرار يف االختبار وكتابة زلضر يبني فيو ما حدث بدقة مث يرفعو لرئيس جلنة
االختبارات العامة ابلكلية الذي بدوره يرفعو لعميد الكلية ،ويقوم عميد الكلية عندئذ ابختاذ اإلجراء الالزم يف حاالت الغش
وفق الئحة أتديب الطالب اليت يصدرىا رللس الكلية.
ب .تعلق نتيجة الطالب يف ىذا ادلقرر إىل حني صدور قرار جلنة التأديب.
 يف حاؿ صدور شغب من الطالب يقوـ ادلراقب بتنبيهو ،وجيوز لو إخراج الطالب من قاعة االختبار دبوافقةرئيس القاعة إذا استمر الشغب .ويكتب تقرير بذلك.
 يف حاؿ ذكر الطالب أنو أحضر بغَت قصد أي مادة سلالفة يف مكاف جلوسو ،يقوـ ادلراقب أبخذىا ويضععالمة على ورقة إجابتو تفيد زمن الواقعة وتوقيعو ،ويرفع تقريرا بذلك لرئيس القاعة .ويسمح للطالب
إبكماؿ االختبار وال يعفيو ذلك شلا قد يطالو من جزاء.
 .1التظلم من درجة االختبار النهائي:
 .0-4يقرر رللس الكلية يف حاالت الضرورة فقط إعادة تصحيح أوراق ا ِإلجابة.
 .1-4اإلجراءات ادلتبعة يف حال طلب إعادة التصحيح:
يقوم الطالب بتعبئة استمارة خاصة تشتمل على اسم الطالب ،وادلستوى الدراسي ،ورقمو اجلامعي ،ورقم اجملموعة،والفصل الدراسي ،وادلعدل الًتاكمي ،واسم ادلقرر ورمزه ،واسم مدرس ادلقرر ،واتريخ االختبار ،ومربرات طلب إعادة
التصحيح ،وتسليمها لوحدة دعم الطالب.
سداد الرسوم ادلستحقة وفقاً لالئحة الرسوم. .2-4شروط تقدمي الطلب:
أال تتجاوز مدة تقدمي الطلب (ثالثة أايم) من اتريخ إِعالن النتائ النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراقإجابة أحد مقرراتو.
مركز االختبارات – كلية طب الفارايب

 50من 51

يونيو 2151

القواعد التنفيذية لالئحة االختبارات للمرحلة اجلامعية يف كلية الفارايب للطب البشري 5341-5341ىػ

أال يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق إِجابة أكثر من مقررين يف الفصل الدراسي.أال يكون الطالب قد سبق أن تقدم بثالثة طلبات إعادة تصحيح أوراق االختبارات وثبت عدم صحة طلباتو. .3-4جيوز جمللس الكلية يف حال عدم اقتناعو جبدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قرارا مسببا حبفظو.
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