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  والمعادنبجامعة الملك فھد للبترول ات ختبارالمبادئ التوجيھية لال

  

 نطاقال الغرض و .1

  

 الغرض .1.1
  

 طيخطتاللملك فھد للبترول والمعادن ھو التأكد من أن ات بجامعة اختباراال إرشاداتالغرض من  .1.1.1
 جادإيمع  ؛داخل الجامعة كاديميةعلى أعلى المعايير األ ةظفاحموال ،سليمة والئقة تهإدار واالختبارات 
  غيرھم). و طالب و و أساتذة (رؤساء معنيينواضحة لجميع ال إرشاداتمسؤوليات و

تمكنھم من بذل قصارى جھدھم في توفير بيئة مواتية لجميع الطالب إلى  رشاداتھذه اإلتدعو  .1.1.2
  ات.ختباراال

 ات.ختبارباال متعلقةالمنع حاالت سوء السلوك رشادات إلى ھذه اإلتھدف  .1.1.3
  

 نطاقال .1.2
  

  نھائية.ال و صفيةالن و العامةات: ختبارعلى جميع اال رشاداتتنطبق ھذه اإل .1.2.1
 تطوير اإلجراءات التفصيلية الخاصة بھا كاديميةاأل األقساممن  توقعيرشادات، ضوء ھذه اإل على .1.2.2

 والكتاب المفتوح اختبارات ات مثل ختباراالنواع أختبارات القصيرة وغيرھا من إلجراء اال
  .و غيرھا ات الدكتوراه الشاملةاختبار و يةلمنزلا اتختباراال

ررات مقلالمتعلقة با ، والخاصة بھا اتختبارظمة وقواعد االنكاديمية تطوير أاأل األقسام من توقعي .1.2.3
 والتدريب الصيفي و يالتعاونالبرنامج  و التخرج مشروعتصميم  مقرراتمثل  األخرى، الدراسية

  ل الماجستير والدكتوراه.ئرسا اتختبارا
مثل شؤون الطالب والتسجيل والصيانة وخدمات ( بالجامعة الخدمية األقساممن المتوقع من جميع  .1.2.4

ة و القات العامعالمرافق السمعية والبصرية والمركز الطبي والسالمة والصحة والو المكتب والسكن 
 .رشاداتاإل ھذه من ة عن األجزاء المتعلقة بھاأن تكون مسؤول )اإلعالم واألمن

  

  إليهالوصول و  ختبارمكان اال .2
  

  ختباربيئة مكان اال .2.1
  :االشتراطات التالية ختبارمكان االيجب أن تراعي في 

ً خاليأن يكون  .2.1.1 ً ھادئ ظلويجب ان ي ،زعاجمن الملھيات واإل ا   ا
  مناسبة.إضاءة  .2.1.2
  .ةجلوس مريحكراسي ال نظيف و .2.1.3
 سبة.اومن قبولةودرجة حرارة م ،تھوية مناسبة .2.1.4

  

 عامةشروط  .2.2
  

  فيجب االلتزام بالھدوء. ا،اختبارك إلى أن ھنا يجب وضع الفته تنبه ختبارفي وقت اال .2.2.1
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  لجميع الطلبة. اواضح ، تبين الوقتاالختبارمكان ساعة في  يجب وضع .2.2.2
ق ن مسؤوليات فيما يتعلما عليھم م من تنفيذ ختباراالن يتأكدوا قبل إدارات الخدمات يجب أ ممثلو .2.2.3
  .ختبارلال جاھزية المكانب
واعد ق يتوفر فيھاات ختبارن مواقع االمن أ ختبارقبل اال يجب على إدارة األمن والسالمة أن تتأكد .2.2.4

  .ةلحاصخروج  بوابأ و اإلسعافات األولية الصحة والسالمة و
  رقام الطوارئ.بأوضع الفته واضحة  و ختبارھاتف في قاعات اال توفيربذل الترتيبات ل .2.2.5
  . مراعاة وجود دورات مياه قريبةيجب  ختباراالكان عند اختيار م .2.2.6
  وجود مكان مناسب لوضع ممتلكات الطالب. .2.2.7
 .ختباراال كانشرب بالقرب من مماء المصدر لوجود  .2.2.8

  

 قاعد الجلوس والمسافة بين الطالبم .2.3
  

اعد مق كون في ھذه المسافةيمناسبة وأال يجب الفصل بين الطالب بمسافه  ،ختبارفي مكان اال .2.3.1
  جلوس.

كل طالبين، تقاس من وسط ورقة اإلجابة إلى متر بين  1.5 الى 1ة من فينبغي الحفاظ على مسا .2.3.2
  .و سط اإلجابة المجاورة

  .ينفيجب ترك مقعد فارغ بين كل طالب إذا احتوت القاعة على مقاعد جلوس مثبتة .2.3.3
خذ االحتياطات الالزمة بترك مقعد فارغ بين المقاعد الثابتة يجب أة ذات درجالقاعات المفي  .2.3.4

  مام والخلف واليمين واليسار): األ الطالب (من جميع الجھات
  .ىنمالي وأ ىرليساب ونيكتب نالذي ة لجميع الطالب،عد مناسبامق توفيرمن المھم  .2.3.5
 ذويمثل الطالب  ،ابحاجة لھ ھم ب الذينطاللبذل الترتيبات لتوفير بعض المقاعد الخاصة ل .2.3.6

 االحتياجات الخاصة.
 

 مكانية الوصولإ .2.4
  

  .ختبارمكان االإلى ل ومكانية وسھولة الوصإيجب مراعاة  .2.4.1
لخاصة، ومن االحتياجات ا الطالب ذوي عن حاالت وقت ممكن سرعفي أ أستاذ المادةيجب إبالغ  .2.4.2

  .ختباراال ات وتضعھم في وضع غير جيد أثناءختبارحدثت قبل االصابة إو لديھم حالة طبية خطيرة أ
 .محددة، إذا كانت مناسبة متطلباتراء ترتيبات خاصة لتلبية يمكن إج .2.4.3

 

 اتختبارالقواعد العامة لال .3

  

 ةعام .3.1
  

، ختبارو مضي نصف مدة اال، أتهيدقيقة من بدا 30بعد مضي  ختبارالبالدخول لال يسمح للطالب  .3.1.1
  .ختبارالمدة المتبقية من االبيسمح لھم فقط فن والطالب المتأخر أيھما أقصر. أما

  .ختباراللمحددة لفترة االقبل مضي نصف  ختبارمغادرة قاعة االبطالب لال يسمح ل .3.1.2
ح مالم يسم ختبارجابة من قاعة االوراق اإلأو أ ختبارب بأخذ أي كتيبات تخص االطاللال يسمح ل .3.1.3

  .ستاذ بذلكاأل
  .كانس المففي ن في نفس الوقت اختبارلة أكثر من تتم جدو أاليجب  .3.1.4
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 البرنامج مدير وأالقسم رئيس  .3.2
  

ن قبل يوم م ،و برنامجهأه قسمالتابعة ل مقرراتبال ةالمتعلق اتختبارقع االامو جاھزية التأكد من .3.2.1
  .ختبارتاريخ اال

 ،راسيةلدمقررات االخالل األساتذة في جميع  من ،ات متكررةنبيھت من أن جميع الطلبة تلقواالتأكد  .3.2.2
  .تأديبية مشددةجراءات إحول خطورة سوء السلوك وما يترتب عليه من 

  الجامعة.ات في ختبارالل المبادئ التوجيھيةينفذون األساتذة التأكد من أن جميع  .3.2.3
  العدد الكافي من المراقبين. في توفيروالمنسقين األساتذة مساعدة  .3.2.4
  الجامعة. إدارةمع  ،اتختباروء السلوك في االحاالت س ةمتابعالمسؤولية الكاملة في  تحمل .3.2.5
ادئ مبات وفقا لھذه الختبارإلجراء اال به الخاصة التفصيلية اإلجراءات هلدي القسم أنالتأكد من  .3.2.6

 .التوجيھية
  

 نالمنسقو .3.3
  

  .تهبداي موعد قبل ختبارالاللزمة لدوات و األ موادالتوافر  من التحقق .3.3.1
  التحقق من ذلك.جراءات واضحة ألخذ الحضور مع أخذ إ .3.3.2
  .عدم ذلكو األجھزة أاستخدام ب المتعلقة تعليمات، عن الفي وقت مبكر للطالبتوضيح ال .3.3.3
  .ختبارااللتزام بالقواعد المتعلقة بالطالب المتأخر عن اال .3.3.4
  .ختباراال لطالب قبل انتھاءالتمسك بالقواعد المتعلقة بالمغادرة المبكرة ل .3.3.5
  .ختبارغيب عن االالطالب المتب تعلقةتطبيق القواعد الم .3.3.6
 عذرمن لديه  اماعد ،ختباردورة المياه خالل االإلى الذھاب بالمسموح لھم عدم الطالب بتذكير  .3.3.7

  طبي.
، ال يستغله مسموح له بالذھاب لدورة المياهالأن الطالب للتحقق من جراءات اتخاذ المزيد من اإل .3.3.8

  .ألغراض أخرى
  .األساتذةتحمل جميع المسؤوليات الموكلة الي  .3.3.9

  قاعة في حالة الضرورة. ةيبذل الترتيبات لحجز أ .3.3.10
  خبار رئيس القسم بذلك قبل تاريخ االختبار.المراقبين وإتحديد العدد المطلوب من  .3.3.11
لى ع ختباروراق االأع يتوزعلى المنسق  ،عندما يتم عقد اختبار موحد في أماكن مختلفة .3.3.12

  .ةبساع ختبارقبل موعد االاألساتذة 
  .طالبا إن كان ذلك ممكنا 30على االقل على كل  مراقب واحد عيينت .3.3.13
التصرف كمراقب متجول  ، على المنسقعندما يتم عقد اختبار موحد في أماكن مختلفة .3.3.14

  .القاعات لضمان اتباع اللوائح واألنظمة جميع بيننب مع مساعد له ان وجد) (جنبا الي ج
داء أؤثر على مستوى قد ي ،من أي ازعاج أو ملھيات ختبارخلو قاعات االالتأكد من  .3.3.15

  الطالب.
 أن يقدم جب عليه، ويتم رفعه إليه الكاملة عن أي سوء سلوك أكاديمي المسؤوليةتحمل  .3.3.16

 .البرنامج مديرو أ القسم رئيسإلى  عنه تقريرا خطيا
  

 األساتذة .3.4
  

  المراقبين. إلىتحمل جميع المسؤوليات الموكلة  .3.4.1
  .انعقاده موعد قبل ختبارحماية مواد اال .3.4.2
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 و، في حال كان ذلك ممكنا، من بداية الفصل الدراسي ات بالتاريخ والوقتختبارمواعيد االتحديد  .3.4.3
اريخ ت فإن في حال حدوث تغيرات ال يمكن تجنبھا و .للمقرر المنھج الدراسيتوصيف ھا في ينضمت
  قل.بأسبوعين على األ ختباراال موعد قبل للطالب ات الجديد يجب ان يعلنختباراال

ما لم يتم االتفاق على التغييرات عليھا من قبل جميع  ،ات التي أعلنتختباربمواعيد االالتمسك  .3.4.4
  وفقا للوائح الجامعة. ،الطالب

ه دتم و ختباراالمثل وقت وتاريخ  ؛ختباراال موعدالتعليمات الالزمة للطالب قبل  افةتوفير ك .3.4.5
  .متعلقة بهال قضايا األخرىالمواد المسموح بھا وال ومكانه و

  .اقبينرالفصول الكبيرة التي تتطلب العديد من الم ، في حالةمسؤولياته تحمل دور المنسق و ممارسة .3.4.6
، ومالحظة أن عدد الطالب مناسبة لعدد الطالب ھاأن من والتأكد االختبار بذل الترتيبات لحجز قاعة .3.4.7

  .أثناء التدريس االستيعابية للقاعة الطاقة صفمن نقل يجب أن يكون أ
  .ات سابقةاختباروضع أسئلة من عدم الحث على  .3.4.8
 ، إالخاصة به معادالتلطالب باستخدام ورقة لح اسمالو عدم  ،الحاجةالمعادالت عند  ورقة توفير .3.4.9

  .ختبارتحقق منھا قبل االإذا كان األستاذ قد 
 ارختبعلى ان يؤدوا اال ،ذوي االعذار الرسميةطالب ل، فقط لبديلة اتختبارالالترتيب  .3.4.10

 الفعلي. ختبارين من تاريخ االفي غضون اسبوع
  

 الطالب .3.5
  

  على التالي: ان يكون مطلعوأ رشاداتن يلتزم بھذه اإلمن مسؤولية كل طالب أ

  .الوقت المناسب في إلى مقر االمتحان الوصول .3.5.1
من و ، )ليھاآلة الحاسبة عند الحاجة إممحاة وأقالم و ( ختباراالألداء إحضار األدوات الالزمة  .3.5.2

  .ختبارثناء االأ بين الطالب دل األدواتاتب اوارة استعالممنوع 
  .ختبارالتعليمات بخصوص الجلوس والترتيبات في قاعة اال اتباع .3.5.3
  .ختباراال إحضار البطاقة الجامعية إلى .3.5.4
  .ختبارالفي امسموح بھا ال ومطلوبة أال و المراجع من األجھزة و األدوات ختبارالتأكد قبل موعد اال .3.5.5
  .ختباروقت االأعماله ألداء  ،واالسئلة ختباروكتيبات اال هعلى نفس االقتصار .3.5.6
  ه.مسموحا بذلك لم يكن  ما ختبارعدم اخذ أي مادة من موقع اال .3.5.7
  .لغيابه ثباتاتتقديم إ ، ال بد منعدم حضور االختبارفي حالة  .3.5.8
الئحة الدراسة و من  38المادة  في كما ذكر ،عنى الغش والعواقب المترتبة عليهفھم ومعرفة م .3.5.9

د إجراء قواع أو مخالفة التعليمات والشروع فيه أو  في االختبار "الغش: االختبارات للمرحلة الجامعية
 ، و كذلكمجلس الجامعة"الئحة تأديب الطالب الي يصدرھا  طالب وفقأمور يعاقب عليھا ال الختبارا

  .القواعد التنفيذية لھا
  .المراقب عدم ارتداء أي مالبس تغطي العين او تقوم بإعاقة عمل .3.5.10
  الھاتف النقال. ةجھزعدم حمل أي أجھزة غير مسموح بھا مثل أ .3.5.11
  .و لوائحھاالجامعة  أنظمةجميع االلتزام ب .3.5.12
  ع تعليماتھم.اوالمراقب واتبستاذ األمع  التعاون .3.5.13
  .ختبارداء الطالب في االعن أي معوقات قد تؤثر على أستاذ األابالغ  .3.5.14
  .قبل موعد نھايته ختباراال تهحالة طبية قد تستدعي مغادر ةعن أيستاذ األابالغ  .3.5.15
 .ستاذاألاال بإذن من  ،ختباروقت اال أثناءاالمتناع عن التحدث مع أي شخص  .3.5.16
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 اتختبارجدولة اال .4
 

 اتختباروضع جدول اال .4.1
  

  من مسؤولية مسجل الجامعة.جدولة االختبارات النھائية  .4.1.1
، سيةالحصص الدرا أثناء وقت  والنصفيةعامة ات الختبارعلى جدولة اال ونوالمنسقساتذة يشجع األ .4.1.2

  كان ذلك ممكنا. كلما
اذ أستلية الحصص الدراسية، فمن مسؤومواعيد والنصفية خارج  عامةات الختباراال عقدفي حال  .4.1.3

 و مديروأن يبلغوا رئيس القسم أ اتت االختباراوقأ اريخ ووالدراسي أن يحددوا ت مقررمنسق الأو 
 .الدراسي ية الفصلداب ، و أن يتيم ذلك فيلكالبرنامج بذ

  

 اتختباروقت اال .4.2
  

  ات.ختبارأوقات الصالة حين جدولة االيجب مراعاة  .4.2.1
  المساء.في نھاية االسبوع او  ةات في عطلختبارقد تتم جدولة اال .4.2.2
  الخاص بھم. ختباروقت اال على الطالب ان يتأكدوا من موقع و .4.2.3
 او رعاية طبية مما يتطلب وجبات ،وجد طالب تعقيھم بعض الحاالت الصحية مثل السكري إذا .4.2.4

ديم أو السماح لھم بتق ،ختبارااللعقد  وقاتتلك األوا دافان يت األساتذةعلى ، ففي أوقات محددة خاصة
 فس اليوم.ذلك في نفضل ان يكون من اال ، وخر بديلاختبار آ

  

 ات في اليوم الواحدختبارعدد اال .4.3
  

  الطالب غير مطالب بأكثر من اختبارين نھائيين في يوم واحد. .4.3.1
بداية الفصل  ذفي المنھج من ختباران يقوم باإلعالن عن تاريخ ووقت اال األستاذمن مسؤولية  .4.3.2

  الدراسي.
إعالن تلك  األساتذة بذلك فورن يبلغوا الطالب أ ات، علىختباراالتضارب مواعيد  في حال .4.3.3

  المواعيد.
 ان يحلوا ھذه المشكلة. ات،االختباربتضارب مواعيد المشاركين األساتذة من مسؤولية  .4.3.4

  
  

 ختبارلطالب خالل االاتعليمات  .5

  

 )ختباراالستعداد (قبل اال .5.1
  

الوقت  ختباراالوقت ضمن  يحتسب ال . وبالطبعكامال ختباروقت االلطالب يجب أن يتاح ل .5.1.1
 و ،بارختاالقبل  أوراق االسئلة و ختبارتوزيع كتيبات االل لطالب ولعطاء التعليمات المخصص إل

  .ختباربعد نھاية اال االجابة و سئلةأوراق األ و ختبارجمع كتيبات اال
. عدم التحدث أو التواصل مع بعضھم يجب عليھم ،ختباراال عندما يكون الطالب بمقاعدھم في .5.1.2
  .نوالمنسقو األساتذةبما في ذلك  ،ختباراال أثناءالجميع  من صمتال ، يجب التزامتوفير الھدوءل
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من  اوغيرھ شعبةورقم ال والرقم الجامعيسمائھم بكتابة أ ختبارفي بداية االيجب تذكير الطالب  .5.1.3
  جابة.في أوراق اإل ،التفاصيل األخرى

ل الھواتف النقالة والتابلت و اآليباد و ية مثونرتكلجھزة االيع األبإغالق جميجب تذكير الطالب  .5.1.4
ارج قاعة خ ايضعوھ ، ثمفي وضع الصامتھا  يكتفي بوضعن الو أ، يفون والحاسوب المحمولاآل
خالل وقت  في وضع الصامت او وضعھ. كذلك المراقبون يجب عليھم إغالق ھواتفھم أختباراال
  .ختباراال

يجب أن ال يكون ھنالك أي نوع من ، ختباراال في الطالب ايةيمات وبدفي حال االنتھاء من التعل .5.1.5
  .ختبارتركيز في االلطالب للتتاح الفرصة ل حتى، زعاجاإل

يجب أن يكون  ،وصول الطالب أو مغادرتھم حركة المراقب و الصادر من زعاجأي نوع من اإل .5.1.6
  قل مستوياته.في أ

 .ختباراال فيسوء السلوك  المترتبة على عواقبالبخالل التعليمات البد من التذكير  .5.1.7
  

 االعالنات والتذكير بالوقت .5.2
  

  .وقت انتھائه ته ومد و ختباردء االوقت ب عن عالن بشكل واضح، يجب اإلختبارقبل بدا اال .5.2.1
 اون موجزن يكات والتذكير بالوقت المتبقي يجب أن يكون بأقل مستوياته وأعالن، اإلختبارخالل اال .5.2.2

  قدر االمكان. اومختصر
 ، ون يكون على فترات منفصلةيجب أ، و ختبارن االخيرة مكير بالوقت قد يبدأ في الفترة األالتذ .5.2.3

  عالن عن الوقت المتبقي.يجب على المراقب اإل ختباراالقبل نھاية 
 متكرر.الصوتي العالن اإل من بدالشاشة،  على الوقتعرض بصح بشده ين .5.2.4

 

 ختبارجراءات االإ .6
  

 اتختبارسرية اال .6.1
  

كتروني لالفعلي من خالل البريد اإل ختبارمن اال اات والتي قد تكون جزءختبارسئلة االتجنب تبادل أ .6.1.1
  .اآلخرين والرسائل النصية أو من خالل التحدث إلى

  .ك أو في أجھزه غير مؤمنةترأسئلة االختبار في حاسوب مشيجب أن ال تحفظ  .6.1.2
  ة.اختبارات سابقمن  ختبارأسئلة االيجب أن ال تتكرر  .6.1.3
 ذةمحصورة على األساتلكترونية ، ويجب أن تكون النسخ المطبوعة واإلختباريجب ضمان سرية اال .6.1.4
 .المنسقين فقط و

  

 ختباراال أثناءالمواد المسوح بھا  .6.2
  

 ، وختبارالالغالف  األمامي ليجب أن يشار اليھا على  ختبارموح باستخدامھا في االالمواد المس .6.2.1
  .ختبارلطالب والمراقبين قبل االأعلنت ليجب أن تكون قد 

طالب بحملھا معه خالل لية غير مسموح لترونكلجھزة التواصل االأجھزة الھاتف النقال وجميع أ .6.2.2
  .ختباراال

 يجب أن تقتصر على، األستاذلة حاسبة، مالم تحدد من قبل ات التي تتطلب استخدام آختباراال .6.2.3
  .وصالحاسبة التي ال تقوم بتخزين النصمبرمجة واآلالت الغير اآلالت الحاسبة 
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 .ختبارالقواميس المترجمة غير مسموح بھا خالل اال .6.2.4
  

  .اإلجراءات الطارئةالسالمة و  .6.3
  

  يجب االلتزام بما يلي: ختبارفي الحاالت الطارئة خالل اال

ليغ رئيس وعليه تب ،ليتعاملوا مع الوضع فورا رئيس المراقبين االتصال بالجھات المعنية على يجب .6.3.1
  .كذلك القسم

  جدولته. ةعادإو أ ختبارل االاستكمارئيس المراقبين يقرر  .6.3.2
  مالم يتقرر غير ذلك. ،ختباراال تعليماتى الطالب المحافظة على عل .6.3.3
  من والسالمة.واتباع جميع إجراءات األ عند الضرورة، المبنى فورا ءيجب إخال .6.3.4
ة من الخاصيعودون بعدما تقوم خدمات األ قد ثم ،خلفھم ختبارن يتركوا جميع مواد االعلى الطالب أ .6.3.5

  .و تقرير سالمته بالجامعة بفحص المكان
فورا. بعد  اقبينن يبلغ رئيس المرعليه أ ،لمرضبسبب ا ختبارالطالب الذي ال يستطيع أن يكمل اال .6.3.6

 .ارسمي اطبي ان يقدم تقريرذلك على الطالب أ
  

 ختباراال ورقأجمع  .6.4

  
 الطالب نھا تتوافق مع عددلتحقق من أن لختبارق االاورأعد يجب  ،ختبارحال انتھاء اال .6.4.1

  .ينالحضور
 .منه وسريةفي أماكن آ ختبارورق االأينصح بحفظ ، ختباروراق االعند تصحيح أ .6.4.2

  

  بالغ عن مخالفاتإ .6.5
  

  من المخالفات التالية: ة مخالفةعلى المنسق أن يسجل ويبلغ رئيس القسم بأي
  

  جابة.وراق اإلأو أ ختبارعدم كفاية أسئلة اال .6.5.1
  .ختبارسئلة االأخطاء وجدت في أ .6.5.2
  .ختبارسئلة االأورق أخلل في  .6.5.3
  الطالب.ه أي من سوء سلوك ارتكب .6.5.4
 و زيادته. ه أبتقليل ، إماختباراال مدةءة التوقيت لساإ .6.5.5

  

  ختباروضع درجات اال .6.6
 
 أن تكون عادلة يجب، و ائهدأ حسبلطالب تعطى ل، وفقا إلعدادات قياسيةوضع الدرجات يجب  .6.6.1
 مضبوطة و موثوقة.و
 .م في االختبارحول تقييم أدائھ ةمناسبراجعة تغذية يجب إعطاء الطالب  .6.6.2

  

  للطالب ختباروراق االإعادة أ .6.7
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 قدع سبوع من تاريخفي مدة ال تزيد عن أ ،ختباراال ھم فيبنتائج الطالب ن يبلغأ األستاذعلى  .6.7.1
  .ختباراال

ي ف ختبار المصححة،وراق االأ للطالب أن يعيد األستاذا، يجب على تحريري ختبارفي حالة كان اال .6.7.2
 ق من الطالب إناوراأل تلكعيد ستين أ األستاذ، وبإمكان ختباراال عقد تاريخسبوعين من غضون أ
  .ذلك مرتطلب األ

  ب.إلى الطال إعادتھاات قبل ختبارأوراق اال فيت الفارغة المساحا التأشير على كلمن المستحسن  .6.7.3
  أسبوع واحد فقط.فترة ل األستاذالخاصة به مع  ختباروراق االمراجعة أب طاللل حيسم .6.7.4
 و ستنخفض.سترتفع أسواء كانت الدرجة  يجب تعديل ،الدرجة مقدارفي  في حالة حدوث خطأ .6.7.5

  

 ةالمراقب إرشادات .7
  

 تعليمات لرئيس المراقبين .7.1
  

دارته بتنظيم وسھولة. والمسؤول عن إ ختبارل عن مكان االمنسق االختبار ھو رئيس المراقبين وھو المسؤو
  رئيس المراقبين يجب عليه التالي:

  .ختبارمتعلقة بمكان االالتعليمات ال و السالمة إجراءاتإعالن  .7.1.1
 وة الملك فھد للبترول والمعادن) بجامع لالختبارات التوجيھية المبادئعلى ( عرفن يقرأ ويتأ .7.1.2
  .ذلكم بامإللوجه المراقبين لي القسم، و أنجراءات إ
  .ختبارير االلالتفاق على إجراءات س ،ختباراال موعدل التواصل مع المراقبين قب .7.1.3
  قل.دقيقة على األ 20ب  ابتدائهقبل  ختباراال قرفي م وداجأن يكون مو .7.1.4
  .ختبارطالب في بداية االلالالزمة ل رشاداتعطاء كل اإلإ .7.1.5
  .االختبار إرشادات، و كذلك على به وما يحيط ختبارعلى مكان االالتعرف  .7.1.6
  .ختباراال عقد جابة وتسجيل العدد قبل وبعدأوراق األسئلة واإل عد .7.1.7
  جابة للمراقبين لتوزيعھا على الطالب.تسليم أوراق األسئلة واإل .7.1.8
من علم  ، و التأكدكافة التعليمات المتعلقة باالختباراإلعالن، بنفسه أو من يفوضه من المراقبين،  .7.1.9

  .بذلكالطالب 
  .ختباراال فترةن المراقبين يراقبون الطالب طوال التأكد بأ .7.1.10
 .يماتهلو تع حسب سياسة االختبار ،ختبارالتعامل مع المشكالت التي تحدث في وقت اال .7.1.11

  

 تعليمات المراقبين .7.2
  

  ي:ن يتبعوا التاليتبعوا تعليمات رئيس المراقبين وأن وأ ،داھم بشكل جن يؤدوا واجبن أيالمراقبعلى يجب 
 نة الملك فھد للبترول والمعادن) وأبجامع لالختبارات التوجيھية المبادئعلى ( تعرفن يقرأ ويأ .7.2.1

  القسم.جراءات ا على إيكون مطلع
  قل.دقيقة على األ 20ب  ابتدائهقبل  ختباراال مقرفي  ان يكون متواجدأ .7.2.2
  طارئة.حال التأخر ألسباب  في لمقر االختبار، وصولالغ رئيس المراقبين بوقت بالإ .7.2.3
  .تهجمعھا في نھايفي بداية االختبار، و  بةوأوراق اإلجا ختبارأوراق أسئلة االتوزيع  .7.2.4
  .ختباراالأثناء طالب لالمراقبة المستمرة ل .7.2.5
  ينھم.شياء فيما بأو بتمرير األ األدوات بالتشارك فيدث فيما بينھم او لطالب بالتحلعدم السماح  .7.2.6
  يؤدوا المھام المطلوبة لكتابة االختبار. ھموأن ،التأكد من ان الطالب ملتزمون بالتوجيھات .7.2.7
  . ختباربالغ رئيس المراقبين بأسماء الطالب المتأخرين عن االإ .7.2.8
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  .ختبارجابة عن أي سؤال له عالقة بأسئلة االعدم اإل .7.2.9
 . ختبارالتأكد من أن الطالب ملتزمون بسياسات اال .7.2.10
أي سوء سلوك يصدر من و أ ،باراالخت خاللمخالفات ة بالغ رئيس المراقبين مباشرة عن أيإ .7.2.11

  الطالب.
  في الجامعة. ختبارتنفيذ سياسة اال .7.2.12
  .ةالمراقبكفاية لتأكد من ل ،ختباراالأثناء  ةقاعفي ال التمشي .7.2.13
  .و غيرھا مثل: القراءة واستخدام الحاسوب ختبارا عالقة باالتجنب أي نشاطات ليس لھ .7.2.14
  .ختبارالتحقق من ھوية الطالب في قاعة اال .7.2.15
حالة سوء  ، لمنع تطورھا إلىطالب أليي نشاط مشبوه المعالجة الفورية ألو  بعناية التحري .7.2.16

  جراء.سلوك أكاديمي. وجمع األدلة الكافية قبل اتخاذ أي إ
) فاتمن المخال غش (أو أي نوع آخرحادثة ي على تفاصيل كافية أل كتابة تقرير مختصر يحتوي .7.2.17

  خالل يومين من وقوع الحادثة. تقديمھا للمنسق أو رئيس القسم و
  .من غير رقابة ألي سبب ختبارعدم ترك قاعة اال .7.2.18
مغادرة بأو  ،ختباراال دقيقة من بداية 30مضي بعد  ختبارلب بدخول قاعة االاطي عدم السماح أل .7.2.19

 .ختبارنصف فترة اال قبل مضي ختباراال
  

 ةمراجعال و ةمسؤوليال .8
  

 مسؤوليةال .8.1
  

ات سياس ضمان توافقل ؛ارشعدون سابق إ ، عند الضرورة،لتغيرل المبادئ التوجيھية عرضةھذه  .8.1.1
  وزارة التعليم. و لوائح نظمةالجامعة مع أ

لدى مكتب وكيل الجامعة للشؤون  توجيھيةالمبادئ ال ھذه من محدثةالنسخة الكاملة والتوجد  .8.1.2
 .لجميعاألكاديمية. و ھي متاحة ل

  

 مراجعةال الموافقة و .8.2
  

  .الجامعة على ھذه المبادئ التوجيھيةمعالي مدير موافقة تمت  .8.2.1
  .عليھاتدخل ھذه المبادئ التوجيھية حيز التنفيذ بعد موافقة معالي مدير الجامعة  .8.2.2
  تفسر ھذه المبادئ التوجيھية من قبل مجلس الجامعة. .8.2.3
  يتم مراجعة ھذه المبادئ التوجيھية بالكامل مره كل خمس سنوات. .8.2.4
ن قبل لجنة م م2017 فبرايركانت في  ،تمت الموافقة عليھا ،لمبادئ التوجيھيةھذه اخر مراجعة لآ .8.2.5

 .ختبارسياسة اال


