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 الجامعة في ختباراتاال سياسة

عة الملك بجام سليم ات بشكلختباردارة االإلتأكد من التخطيط السليم ال هو الجامعة في اتختباراال الغرض من سياسة .1

 االختبارات جميع على هذا فراد. وينطبقومسؤوليات واضحة لجميع األرشادات إفهد للبترول والمعادن، مع وجود 

 و النصفية و النهائية.  عامة: الالمنتظمة الدورية
 

ى ن يبقأن ال يكون هنالك أي ملهيات او ازعاج بالمكان وأللجميع، و سهال االختبارمكان  الوصول إلى يجب أن يكون .2

 .ماكن الجلوس تكون مريحةوأ ا  ن يكون المكان نظيفوأ ،و تهوية مناسبة ضاءةإفيه  وتوجد ، و أنهادئا
 

 :االختباراتدارة إقواعد  .3
اكن مخالل التأكد من أ السياسة، من هذه هو المسؤول عن المسائل المتعلقة بتنفيذ القسم أو مدير البرنامجرئيس  .3.1

 سوء السلوك. وقائع ومتابعة ،المراقبينوتوفير  ، االختبارات
، دورات المياهل الخروج صالحيةو ،والحضور والوصول المتأخر ،المنسقون مسؤولون عن حجز القاعات .3.2

 مخالفات. ةعن أي أو مدير البرنامجقسم الرئيس وتبليغ  ،ختباراال ة قاعةمغادرو

من اختبارات  وعدم تكرار األسئلة ،االختبارات و المحافظة على سريتها كوينتون عن هم المسؤول األساتذة .3.3

  .والمراقبينلطالب ل رشاداتوتقديم اإلسابقة، 

 نميكون على بينة أن و، ختباراال لىإمعه ما يلزم  إحضارو ، من مسؤولية الطالب ان يصل في الوقت المحدد .3.4

 .األكاديمية األخالقية المعايير

 للمرحلة الجامعية، و كذلك القواعد التنفيذية لها. ال بد من تطبيق ما ورد في الئحة الدراسة و االختبارات .3.5
 

و ، ةساتذالمنسقين واألمن مسؤولية ف خرىاأل االختباراتأما ئية من مسؤولية مسجل الجامعة. النها االختباراتجدولة  .4

في ي وتنتهختبارات االن تبدأ أيجب  كمامكان، اإل قدرفي وقت الحصة الدراسية  االختباراتوقات أ يفضل أن تكون

 .وقات الصلواتأ، مع مراعاة أوقات معقولة
 

 التاآل ستخداماالبطاقة التعريفية، و  و، ، مثل الوقتاالختبارببالغ الطالب عن التعليمات المتعلقة إن يتم أيجب  .5

 لكترونية.اإل

 

 يلي: املضمان  جراءاتإ ال بد من تنفيذ .6

 .االختبارمواد  و تخزين مانأسرية و .6.1

 .أثناء االختبار المواد المسموح بها .6.2

 الحاالت الطارئة.  في واإلخالء السالمة .6.3

 .في االختبار دائهمأفورية للطالب بخصوص تغذية راجعة  إعطاء .6.4
 

 :مبادئ توجيهية للمراقب .7

 سبشكل سل االختبار دارةوالمسؤول عن إ االختبارل عن مكان رئيس المراقبين وهو المسؤوهو  االختبارمنسق  .7.1

 م.ومنظ

  .رئيس المراقبينتعليمات  وايتبع نأ ينالمراقبعلى  .7.2
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 :السياسة ةمراجع .8

 معالي مدير الجامعة. ةوافقبمهذه السياسة  تتوج يجب أن .8.1

 .عليها تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ بعد موافقة معالي مدير الجامعة .8.2

 تفسر هذه السياسة من قبل مجلس الجامعة. .8.3

 مراجعتها كل خمس سنوات.شعار مسبق، وسوف تتم إهذه السياسة عرضٌة للتغير دون  .8.4

 الجامعة بوضع مبادئ توجيهية واضحة لشرح هذه السياسة.تقوم  .8.5

 


