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 سياسة االمتحان:  

 كشف السرقة األدبية والتواطؤ 1        

قبل وضع عالمة على الدورات الدراسية للطالب مثل المشاريع أو المهام الجماعية أو الفردية، يجب على أعضاء هيئة  

التشابه في العمل المقدم ال  التدريس اكتشاف التشابه العام للعمل المقدم بما في ذلك عمل الطالب اآلخرين. نظًرا ألن مقدار 

يمثل بالضرورة جريمة محتملة تتعلق بعدم األمانة األكاديمية، فمن مسؤولية عضو هيئة التدريس مواصلة التحقيق وتحديد ما  

مخالفة أكاديمية، يُطلب من عضو هيئة التدريس رفع دعوى  اثبات اي   ةفي حال إذا كانت هناك حالة سرقة أدبية مثبتة أم ال.

 قابل للتنفيذ( وفرض العقوبات األكاديمية المناسبة AIRألمانة األكاديمية من خالل استكمال تقرير مخالفة أكاديمية )عدم ا

فوري. سيتم التعامل مع الحاالت التي ال يعترف فيها الطالب بالذنب أو يتورط في جرائم متكررة من قبل لجنة المخالفات ال

رئيس للشؤون األكاديمية / نائب الرئيس التنفيذي للشؤون األكاديمية لمزيد من اإلجراءات ( التي شكلها نائب الAICاألكاديمية )

 اإلدارية. 

 :الدراسية تكاليفأ. تقييم ال            

 مساقتصحيح تكاليف ال •

لتصحيح منتصف المدة أو   excelالورقة اإللكترونية في برنامج  مساقيستخدم محاضر ال ▪

لضمان دقة الحساب في الدرجات التي   الكلية،المشاريع أو الواجبات كما هو موضح في دليل 

 تم إدخالها. 

بإدخال العالمات التي تم تسجيلها لكل سؤال )أو جزء من سؤال( في هذه  مساق يقوم محاضر ال ▪

صص لهذا الغرض في نص  بكتابة العالمات في الهامش المخمساق الورقة. يقوم محاضر ال

 اإلجابة في منتصف الفصل الدراسي.

 مرةاالجابة الكاملة للطالب سؤال واحد في كل مرة، وليس   صحيحبتمساق يُنصح محاضر ال ▪

 والدقة في وضع العالمات.  تناسق . هذا لضمان الواحدة

جميع   صحيحبالتحقق من العالمات الممنوحة لكل سؤال، ويتأكد من ت مساقيقوم محاضر ال ▪

 أجزاء السؤال.  

( من الحسابات ويدخل النتيجة اإلجمالية في القسم الوارد  SRAيتحقق مدقق سجالت الطالب ) ▪

 Excelملف في ورقة التصحيح في 

ة اإلجمالية مرة أخرى ومطابقتها مع النتيججمع العالمات ب SRAيقوم مدقق سجالت الطالب  ▪

 .  مساقلمحاضر ال

التقديم، ويعيد   الدراسية في غضون أسبوع واحد منتكاليف يتم وضع عالمة على جميع ال ▪

 مع مالحظات واقتراحات مفيدة.  التكاليف بعد تقييمها ووضع العالمة المناسبة مساقمحاضرو ال

 سياسة عينات عمل الطالب:   ▪

 عدد العينات:  -1

 عينات  6او اقل:  25طالبه  المساق الذي يبلغ عدد  . أ

 عينات 8طالب:  35الى  26المساق الذي يبلغ عدد طالبه من  .ب

 عينات  10طالب او أكثر:  36المساق الذي يبلغ عدد طالبه   .ت

 انواع العينات:  -2                               

 ادني  6متوسط،  2اعلى عالمة،  2العينات:  . أ

 ادني  5متوسط،  2اعلى عالمة،  1عينات:  8 .ب
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 ادنى  6متوسط،  2اعلى،   2عينات:  10  .ت

 ب. تصحيح االمتحانات النهائية: 

 الول:تصحيح اال

 من طرف المصحح االول: يجب اتباع الخطوات التالية 

 . مخطط التصحيح هو المرجع الوحيد ويجب أن يتبعه جميع النظراء1

 . تحديد سؤال واحد في كل مرة لجميع الطالب حتى االنتهاء من جميع األسئلة 2

 الطالب  . ال ينبغي للمحاضر الكتابة فوق اجابة3

 . يجب أن يكتب المحاضر العالمات في الهامش المحدد لذلك  4

 . يجب كتابة تعليقات التأشير بدقة لإلشارة إلى كيفية أخذ العالمات 5

 . الحسابية لألخطاءالمعاقبة المبكرة الشدة وعدم  لحساب، تأكد من . بالنسبة ألسئلة ا6

   الثاني التصحيح

 : أنه  على الداخلي شرافاال يُعّرف •

 و مستقل فريق  عضو بواسطة النهائية التقييمات لجميع( اإلصدار قبل) األولي  اإلشراف. 1

  جميع أن من للتحقق ثان صححم بواسطة( االقتضاء حسبمساق  ال/   وحدةال من مشتقة) عينة  على  اإلشراف. 2              

 .مناسبة التقييم معايير وأن الواجب النحو على وتصنيفها تمييزها تم قد التقييم عناصر                   

الثاني تقديم مالحظات منفصلة كدليل  صححالثاني. يُتوقع من الم صححاألول متاحة للم صححستكون تعليقات ودرجات الم

تقديم مالحظات اقتضى الحال  وإذاورقة مالحظات العمل من العينة الخاضعة لإلشراف، ووضع ، شرافعلى عملية اال

 إضافية مكتوبة إلى مجلس االختبار.

وسطاء  10ون األكاديمية )ويوافق عليهم نائب الرئيس للشؤمدير البرنامج مؤهلين من قبل المشرفين ال يتم اختيار فريق من 

 لكل حرم جامعي(. سيرسل نائب الرئيس للشؤون األكاديمية تأكيًدا رسميًا لتاريخ ووقت ومكان اإلشراف. 

 دور المشرف:   •

 من خالل االلتزام بما يلي: ات اإلجابمن   الجودة لعينةلضمان  إجراء التصحيح الثاني  شرفيتعين على الم

 وثيقة تخطيط اإلشراف وقائمة المراجعة  جمع  .1

 الحصول على النسبة المئوية المتفق عليها للعينة من التقييمات المكتملة .2

 .ضمان اتباع نظام التصحيح واإلجابات النموذجية بشكل صحيح .3

 إجراء اإلشراف وتسجيل العالمات الصحيحة في عمود التصحيح الثاني المقدم لهذا الغرض  .4

 استكمال تقرير المراجعة الالحقة وتقديمه في الموعد المحدد   .5

 عينات االشراف: •
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 سياسة العينات:  •

 عدد العينات: -1

 عينات 6و اقل: أ طالب 25  ضمت تيال اتالمساق . أ

 عينات 8طالب:  35الى    26المساقات التي تضم من   .ب

 عينات 10طالب فما فوق:  36المساقات التي تضم   .ت

 انواع العينات:  -2                       

 ادني 2متوسط،  2اعلى عالمة،   2ينات: ع 6   . أ

 ادني 5متوسط،  2اعلى عالمة،   1عينات:  8   .ب

 أدنى  6متوسط،  2اعلى،  2عينات: 10    .ت

 Internal Moderatorالداخلي مشرفوحيد ممارسات الت

ناسقين مت سيكونون  مشرفينتأكد من أن الوالتوحيد الااللتزام بالتعليمات التالية الموضوعة لغرض مشرفين يجب على جميع ال

 تنفيذ أعمال اإلشراف المحددة وفي حكمهم النهائي: في

 ورقة التصحيح.استعمل قلم حبر اخضر واكتب مالحظات قصيرة في كراسة اجابة الطالب او على  1

 كل التعليقات البد ان توضع في العمود المخصص لذلك في كراسة اإلجابة وورقة التصحيح.  2

 تقرير االشراف الداخلي البد ان يكون مطبوعا على الحاسوب.  3

...  اسم المساقبة الفصل الدراسي والتاريخ واسم المشرف والتوقيع والحرم الجامعي وامأل جميع الفراغات المخصصة لكتا 4

فارغة( هاإلخ. )ال ينبغي ترك  

اإلشراف بوضوح شديد )مثال: اإلشراف على االختبار النهائي "ألخالقيات العمل" / "رياضيات  مجال . يجب تحديد 5

 (األعمال" 

يجب عليك التحقق من دقة اللغة )القواعد النحوية واإلمالئية والمفردات وما إلى ذلك(  ثناء تقديم المالحظات، تأكد من أنه ا 6

 في تقريرك وأن العبارات واضحة ومحددة. 

 .على التحسين وليس النقد فقط ستمرار. أثناء تقديم التغذية الراجعة، يجب أن يكون ذلك بناًء وإيجابيًا مع التركيز واال7

تي خضعت إلعادة التصحيح  ٪( من الحاالت ال10األول )أي أقل من صحح مات مع المالع للبالنسبة ألي فرق هامشي . 8

 .البرنامجإلى رئيس  حالةاألول؛ وإال فقد يختلف حكمك ويجب إحالة ال  صحح، فمن المرجح أن يتفق الحكم مع الممساقلنفس ال

األول أم ال   صححعلى العالمات التي منحها الم. يجب دائًما ملء المساحة المخصصة لتحديد حكمك على ما إذا كنت توافق 9

 جراء(اإل)تم اتخاذ 

، والتوصية بالفرص لتطوير الموظفين من خالل تحديد ورش العمل / التدريب ذات صحح. تحديد االحتياجات التدريبية للم10

 . الصلة
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 التدقيق  •

كل ورقة تصحيح بحثًا عن األخطاء العددية، وكتابة األرقام بشكل خاطئ. سيقوم   مراجعة( بSRAيقوم مدقق سجالت الطالب )

SRA  .بعد ذلك بكتابة العالمة النهائية مع توقيعه / توقيعها 

 

 متحانت. حفظ مواد اال

هو المسؤول عن سالمة ورقة االمتحان وأمانها في جميع األوقات. يمكن  مساقاالمتحان، يكون قائد الحفظ في جميع جوانب 
 اعتبار اإلرشادات التالية كحد أدنى:

اي   أي مواد امتحان بدون رقابة في أي وقت، وهذا يشمل نسًخا إلكترونية وأوراق االمتحان أو مساقال يترك قادة ال . أ

 .مادة ال عالقة باالمتحان

. يقوم / تقوم  الحاسوب على بطبعه او نسخه، وال يحفظهجديد، فإنه ال يقوم  متحانداد ابإع مساقعندما يقوم قائد ال .ب

 نسخة واحدة فقط على وسائط تخزين )ذاكرة فالش( بكلمة مرور. بحفظ  بعمل 

البرنامج في صباح يوم مدير شخصيًا من قبل رئيس القسم األكاديمي /  هاالمتحان النهائي أو تصويريتم طبع  .ت

 يس قبله. يقتصر عدد النسخ على عدد المرشحين زائد اثنين.االمتحان ول

بمجرد استالمهم لها. يتأكد المراقب من أن   متحانيُطلب من الطالب كتابة أسمائهم على الغالف األمامي لورقة اال .ث

 جميع الطالب قد فعلوا ذلك.  

 اإلجابة قبل مغادرة غرفة االختبار.  ورقة في نهاية االمتحان يقوم كل طالب بوضع ورقة االمتحان داخل   .ج

، ويجمع أي أوراق  هاحتوي على ورقة اختبار بداخلتإجابة ورقة من أن كل  لمساق، يتأكد قائد امتحانفي نهاية اال .ح

 مفقودة من الطالب )الطالب( المعني. 

وال يبقي  فورا. اإلجابةاوراق بإتالف جميع أوراق االمتحان داخل  المساق ائي، يقوم قائد عند تصحيح االمتحان النه .خ

 الخارجيين. مصححينالستخدام المساق ، واألخرى مع قائد المساقسوى نسختين، واحدة داخل ملف ال

 ث. اجراءات االمتحان

ويتم وضعها في  ،موعد االمتحانعلى األقل من أسبوعين قبل ماكن يتم نشر جدول زمني لالمتحانات واال •

العين وأبو ظبي. يتم كال الحرمين التواريخ والتوقيتات المجدولة في تتطابق مواقع يسهل على الطالب رؤيتها. 

)أي فترة أسبوعين / ثالثة أسابيع يتم خاللها إجراء جميع مساق في بداية ال متحانإعالم الطالب بالفعل بفترة اال

وبالتالي فإن الجدول الزمني المفصل هو ببساطة تفاصيل الجدول الزمني   ،دراسي(في كل فصل  متحاناتاال

 خالل تلك الفترة. يتضمن مواعيد االمتحان وأماكنه.

الطالب إجراء  حتى ال يضطر ، مساقاتال توقيتتم تصميم جدول االمتحانات مع مراعاة مواقيت الصالة وي •

 واحد في اليوم.  متحانأكثر من ا

دقائق ويشغلون المقاعد المخصصة    10بما ال يزيد عن  متحانيتم قبول الطالب في مكان االمتحان قبل بدء اال •

لهم من خالل قائمة خارج مكان االمتحان. كل ما يُسمح لهم عادةً بوضع على مكاتبهم أدوات الكتابة وبطاقة  
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الذاكرة )إذا لزم األمر(. يتم وضع جميع المواد األخرى بعيًدا عن   هوية الطالب واآللة الحاسبة التي ال تستند إلى

 متحان.المكتب في محيط غرفة اال

يجب على جميع الطالب ملء قسيمة الحضور، مع ذكر أسمائهم واالمتحان الذي يجرونه ورقم المكتب ورقم  •

فحص بطاقة هوية كل طالب  ، ويتممتحاندقائق من بدء اال 10هويتهم. يتم جمعها من قبل المراقب في غضون 

 المسلمة.  نسخ االمتحان مقابل الشخص الذي يتقدم لالمتحان. يتم فحص القسائم مقابل العد الفعلي وأيًضا عدد 

يوزع الطالب أوراق االمتحان ويطلب منهم ملء ورقة الغالف باالسم ورقم الهوية، ولكن ال يبدأ العمل حتى  •

 م توزيع جميع األوراق واستكمالها. يُطلب منهم ذلك. يبدأ الوقت عندما يت

دقيقة. إذا غادر الطالب قبل النهاية الطبيعية   60متحان ساعتان، ال يمكن للطالب المغادرة خالل أول الامدة  •

 .  مرة اخرىالدخول الى قاعة االمتحان ب له وال يسمحورقته لالمتحان، فإنه يسلم 

 دقيقة من بدء االختبار المقرر. 30إلى غرفة اال بعد  وصل متأخرا ال يتم قبول أي طالب •

 .ا مراقب/ويرافقه  ،واحد فقط بزيارة دورة المياه في المرة الواحدة طالبواحدة و لطالبةعادة، يُسمح في ال  •

. جاباتفي نهاية االمتحان، يُطلب من الطالب التوقف عن الكتابة والبقاء في مقاعدهم حتى يتم جمع جميع اال •

بعد ذلك يستطيع عدد األشخاص، ن ان عدد االجابات يناسب مالبد من التأكد بمجرد اكتمال ذلك واعتماده 

 .قاعة االمتحان الطالب مغادرة

 عملية اإلشراف على االمتحانج. 

 شراف مرحلة ما قبل اال

. على هذا النحو، فإن مرحلة ما  متحانتركز مرحلة ما قبل اإلشراف بشكل أساسي على التحضير للمرحلة التالية، مجلس اال

الوثائق المطلوبة حتى يعمل مجلس االمتحان بسالسة  جمعقبل اإلشراف هي الفحص المزدوج لعملية التقييم باإلضافة إلى 

البرنامج،  مدير، ومساقوشفافية قدر اإلمكان. هناك ثالثة أدوار محددة مسؤولة عن التأكد من تحقيق ذلك لكل برنامج: قائد ال

 .  مشرف الخارجي وال

   :مساقدور قائد ال

. تقع على عاتق هذه  مساقبتشكيل لجنة إشراف داخلية تتألف من زمالء يقومون بتدريس نفس ال مساقيقوم قائد ال •

 مديررئيس القسم األكاديمي / مشاركةهم الدراسي. بقنتائج التقييم لمسا جمعاللجنة مسؤولية وضع وتصحيح و

الرسمية( للتأكد من  متحاناتالدراسية أو االتكاليف التحقق من جميع التقييمات )البأيًضا جنة تقوم هذه اللالبرنامج، 

. فيما يتعلق باالمتحان الرسمي، تتأكد دقيقومجموع العالمات صحيح وأن  عالقتها بالمساقمالءمتها للمستوى و

أوالً ثم  حديدهات تمميع حاالت الغش احتسابها وأن جتم  جاباتمن أن جميع اال مساقاللجنة التي يرأسها قائد ال

 لمزيد من المعالجة.  مدير البرنامجتمريرها إلى رئيس القسم األكاديمي / 

 



 وثيقة سياسة كلية الخوارزمي الدولية 
 

   2020، يناير  KIC PPMكلية الخوارزمي الدولية-االخيرة على االدراج  تمت الموافقة  
 

مسؤولية التأكد من استخدام األوزان الصحيحة لكل تقييم عند حساب العالمة  تقع على عاتق اللجنة وقائد المساق •

بدون تقريب ألي من العالمات، وحتى العالمة النهائية.  مساقالنهائية. يتم جمع العالمات لجميع التقييمات الخاصة بال

المستخدم( والذي   الحاسوبى يتم إجراء أي تقريب في عمود "العالمة النهائية" في قائمة العالمات )نظام قائم عل

 يشرف عليه رئيس القسم األكاديمي / قائد البرنامج.

في مجلس االمتحانات إلى رئيس القسم للمراجعة  في النهاية، يقدم قائد المساق، كممثل عن اللجنة، العالمات •

المتبقية.  اتجميع االمتحان الدراسي وكذلكمساق األكاديمي / قائد البرنامج جنبًا إلى جنب مع عينة من كل تقييم من ال

الجودة. يتم عرض نتيجة  تحسين"، والتي تعد جزًءا من عملية مساق "بمراجعة ال مساقفي هذه المرحلة، يقوم قائد ال

إلى رئيس مساق يتم تقديم مراجعة ال مساق. ذلك على مجلس االمتحان للتصديق على أي تغييرات موصى بها على ال

 لبرنامج قبل مجلس االمتحان.القسم األكاديمي / قائد ا

 للقسم/ مدير البرنامج  األكاديميرئيس الدور 

البرنامج من أن كل تقييم يتم تقديمه للطالب هو  خالل فترة التدريس األكاديمي، يتأكد رئيس القسم األكاديمي / مدير •

البرنامج   بمستوى مناسب ومالئم لمخرجات تعلم المساق التي يتم تقديمها فيه. يضمن رئيس القسم األكاديمي / مدير

الخارجي للتأكد من أنها   مشرفوالهم أيًضا إعداد االمتحانات الرسمية في وقت مبكر جًدا حتى يتم فحصها من قبل

 وى مناسب، واختبار تعلم الدورة النتائج. بمست 

مراجعة  البرنامج مسؤولية التأكد من أن مدير خالل مرحلة ما قبل اإلشراف، يتحمل رئيس القسم األكاديمي /  •

مدير  اقها وصحتها التامة. يتم ذلك مبدئيًا من قبل لجنة التنسيق الداخلية برئاسة يسخالل من قد تمت النهائي  متحاناال

يتم التحقق من صحة جميع كما في البرنامج.  مساقاتمن المساق ثم مدقق سجالت الطالب لكل البرنامج 

العينة على  تعرف  المتحانات. يتم عبر عينة من ا تناسقومع ذلك، فإن التحقق من صحة العالمات وال. متحاناتالا

عالمات الدرجات.   مجاالت غطي العينة جميع، أيهما أعلى، وتاجابات االمتحانات٪ من 10أو اجابات  10أنها 

يتأكدون   للمساق.ومدقق سجالت الطالب( بالعالمات النهائية قائد المساق بمجرد االنتهاء من ذلك، يتم تزويدهم )

. في هذه المرحلة، يتأكدون من أن  متحاناتجنبًا إلى جنب مع جميع االمساق لكل  كاليفأيًضا من تقديم عينة من ت

جابات  التي تم تحديدها كحاالت محتملة للغش يتم فصلها عن حزمة اال جاباتقد تم احتسابها وأن االات جابجميع اال

تمت مناقشة هذا  االمتحانات. والتي تتم قبل مجلس، لتتم معالجتها بشكل أكبر من قبل "لجنة المخالفات األكاديمية" 

 .بشكل كامل في وثيقة سياسة اإلجراءات التأديبية

. ثم ي قسمهمفتم تقديمها التي  مساقاتلجميع التمت البرنامج أن هذه العملية قد  مدير يضمن رئيس القسم األكاديمي /  •

. يضمن متحاناتيقدمون العالمات إلى القسم اإلداري المناسب )التسجيل( لتجميعها في شكل مناسب لمجلس اال

ويعمل جنبًا إلى جنب مع قادة قسمه في مساق لكل المساق" أيًضا "مراجعة  البرنامج مديررئيس القسم األكاديمي / 

 ، إذا لزم األمر. المساقالقتراح تغييرات لمساقات ا
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 دور المشرف الخارجي: 

قد تم بشكل   شراف والتدقيقفي التأكد من تنفيذ العملية السابقة وأن االللمشرف الخارجي يتمثل الدور الرئيسي  •

في اإلشراف على أوراق االمتحان قبل عرضها على الطالب  اضافة المشرف الخارجي . يتم صحيحمناسب و

سق وأن نبعد إجراء االختبارات، يتأكدون من أن أوراق االمتحانات قد تم تمييزها بشكل عادل ودقيق وم المتحانهم.

ية ومدقق سجالت العالمات قد تمت إضافتها بشكل صحيح وتجميعها بشكل صحيح من قبل لجنة المراجعة الداخل

من خالل عينة  االجابات االمتحان يتم فحص  مجلس االمتحانات.لبرنامج  مديرالطالب ورئيس القسم األكاديمي / 

 ، أيهما أعلى. مساقكل اجابات ٪ من 10أو  10منفصلة، كما هو موضح أعاله، تمثل 

 .متحاناتاال مجلس أمام  خاصة ظروف بأي  الخارجي  لمشرفا إعالم يتم •

  الشخصية  والظروف الغش حاالتطرح جميع  يتم حيث  مدير البرنامج،/  األكاديمي  القسم رئيس مع لقاء في ذلك يتم •

 لجنة"  اجتماع بعد هذا يحدث. متحاناال عملية على أثرت قد تكون أن المحتمل من التي  أخرى ظروف وأي

  تقدم .أدناه موضح هو كما ،" األكاديمية المخالفات في  التحقيق لجنة"   واجتماع ،(" PMC) المخففة الشخصية الظروف

 يقدم ال. متحاناال مجلس قبل من عليها األخيرة اللمسات ووضع فيها النظر ليتم  حالة كل في توصياتها لجنة كل

  تم قد المعلنة والعمليات اإلجراءاتذا كانت أ يالحظ ولكنه الفردية، الحاالت بشأن  توصيات أي الخارجي مشرفال

  . متحاناتاال مجلس قبل من فيها للنظر  سقةنوم عادلة أكاديمية أحكام اقتراح  تماذا  وأنه بها االلتزام

 :استثنائية ظروفذو  الطالب •

 تحت يندرجون. تتبع المعيار العادي ال والتي دراستهم في ملف أبعاد لديهم اخذ بعين االعتبار حالة الطالب الذين يجب

 : تصنيفات ثالث

  أو القراءة، عسر مثل معتمدة، طبية حالة بسبب الدراسة في مشاكل لديهم الذين أولئك ➢

  طبية حالة أي أو( الجسدية  اإلعاقة أو الصمم أو العمى مثل) التدريس هيئة أعضاء تقييد

 . األكاديمي تقدمهم تضعف أن المحتمل من أخرى

لجنة الظروف الشخصية   يجب أن ينضموا في إطار أولئك الذين، ألي سبب من األسباب ➢

   PMCالمخففة 

 .أولئك الذين تم التحقيق معهم وثبت عالقتهم بمخالفة أكاديمية ➢

 حاالت طبية •

 كل بذل يتم األكاديمي، التقييم في  أدائه أو الطالب تقدم تعرقل أن ويمكن عائقًا تمثل المعتمدة الطبية الحاالت أن يتبين عندما

 أثناء إضافيًا وقتًا ذلك  يشمل قد  القراءة، عسر حالة  في. ضده التمييز أو الشخص  بهذا اإلضرار  عدم  لضمان الجهود

 التعامل يتم. متحاناال لنسخ ناسخ توفير ذلك  يشمل فقد األطراف،  إعاقة حالة  في أو ،مدة انجاز التكاليف تمديد أو االمتحانات

 محليًا، معتمد صحية  رعاية مقدم قبل  من اإلعاقة اعتماد يتم أوالً ن: توجيهيين مبدئ ضمن المحددة لخصائصها وفقًا حالة كل مع

 .عليها والموافقة الكلية من المقترحة للعالجات الطالب قبول وثانيًا
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 ( PMC) الشخصية التخفيف ظروف •

  الشامل الدراسي  البرنامج في اضطراب حدوث حالة  في  فقط( PMC's) الشخصية التخفيف ظروف بروتوكوالت تُستخدم

ظروف   استخدام يتم ما عادةً مساق واحد.  في كبير اضطراب حدوث حالة في أو ،المساقات من عدد  على  الممتد للطالب

كليفات الت إكمال فيه يستطيع  ال الذي الحد إلى( تمساقاال) مساقال منجزء  عن الطالب يتغيب  عندما PMCالتخفيف الشخصية 

ظروف   PMC طلب ألمي  بأن الطالب  دليل خالل من الطالب إعالم يتم. رسميًا( اختبارات) امتحانًا يفوت أو/  و المطلوبة

  مجلس إلى تقاريرها تقدم التي ،PMC لجنةان يتم قبول طلبه، الن ذلك من اختصاص   يضمن الوهذا  التخفيف الشخصية

  واحد تقديم أي) كليفالت /متحان لال كتأمين PMC الشخصية التخفيف ظروف يستخدمون قد  الطالب ألن نظًرا. االمتحانات

 تقييم مجلسقبل  الطلبات على  وتحكم PMC ظروف التخفيف الشخصية  لجنة تجتمع أن المعتاد  فمن ،(فشلهم حالة  في فقط

 مساق. ال

 بشكل عام إلى ثالثة بدائل:    PMCظروف التخفيف الشخصية   طلب تنقسم النتائج المنبثقة عن

حداث ويجب السماح له بسبب أمكن قبول الطلب. يحدث هذا عادةً عندما يكون هناك دليل قوي على حرمان الطالب ي •

، قد أجرى التقييم متحانإلى تاريخ أو تواريخ يتم االتفاق عليها. إذا كان الشخص، في مجلس االتكاليف بتأجيل 

" والنظر في اتخاذ مزيد من اإلجراءات فقط  PMC  ظروف التخفيف الشخصية  القاعدة هي "مالحظةواجتازه، فإن 

 .رسوباكانت النتيجة نجاًحا / في حالة إذا 

 وفشل، كليفات أجرى  قد الطالب كان إذا أنه  هي والنتيجة. األدلة  كفاية عدم أو كافية أدلة  وجود لعدم  الطلب رفض تمي •

 التكليف. هذا في الطالب حالة إحالة فسيتم ،التكليف  إجراء في  فشل  إذا أو

  نتيجتها تكون إضافية، أدلة  تقديم الطالب من يُطلب  الطلب، صحة بشأن قرار  إلى  للتوصل كافية أدلة هناك تكن لم إذا •

 .االمتحان مجلس  قبل ذلك من  االنتهاء يتم ما عادة.  رفضه أو الطلب قبول إما عادةً 

 تعيين ويتم ،PMC طلبات ظروف التخفيف الشخصية سلموا الذين المختلفة العالمات أوراق في الطالب تحديد المعتاد من* 

  المحضر،  في تسجيلها يمكن بحيث ،PMC طلب ظروف التخفيف الشخصية  نتيجة لقراءة االمتحان مجلس خالل شخص

خالل طلب التخفيف  من الطالب توجيه يتم. ال أم  لذلك نتيجة االختبار مجلس في إجراء اتخاذ يجب كان  إذا عما النظر بغض

 .ناجح طلب تقديم  لضمان  المطلوبة األدلة وتقديم تقديم الطلب، كيفية حول الطالب عالقات ومكتب PMC  الشخصية

 :المجلس عضوية( الدراسي  الفصل بنهاية) االمتحان مجلس •

  التدريس هيئة أعضاء وجميع األكاديمي القسم رئيس اتناحتماال مجلس يرأس. به خاص امتحانات مجلس أكاديمي قسم لكل

 مجلس يضم. معين دراسي لفصل القسم امتحانات مجلس في أعضاء  هم القسم  هذا في ساقاتالم بتدريس يقومون الذين

. للقسم المعين الخارجي شرفالم أيًضا االمتحان  
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   مجلسلل الرئيسي الدور •

  وتقييم التدريس في المشاركين الموظفين جميع يجتمع حيث اإلشراف،  عملية في المحورية النقطة هو االمتحانات مجلس

  أنه هو المنتدى لهذا الرئيسية القواعد أحد. مساقاتال من مساق  لكل النهائية العالمات على لالتفاق معًا مساقاتال ومراجعة

 جانب أهم.  مساقاتال من العديد في  وعالماته فردي طالب على  يركز ال فإنه  النحو هذا على  حدة؛ على مساق  كل على يركز

  مجلس" رئيس"  إن. المجلس خارج شخص  أي مع المجلس في  يحدث ما عضو أي يناقش وال سريته هو متحانا مجلس يأل

متحان. امجلس  كل ونهاية بداية في  القاعدة هذه تكرار خالل من ذلك دعم يضمن الذي هو اإلدارة  

 والمحضر الكرسي •

  مراجعة تتم المجلس، بداية في. بدقة اإلجراءات تسجيل ويضمن المجلس أعمال قدمابع تيت ، " رئيس"  لديه االمتحانات مجلس

  التي القرارات بعض ألن نظًرا. أخطاء أي وتصحيح تدوين ويتم اإلدارة مجلس أعضاء جميع  قبل من السابق المجلس محاضر

  خالل من بسالسة يعمل المجلس إبقاء إلى يسعى الرئيس  فإن للنقاش، قابلة تكون أن يمكن متحاناال مجلس في اتخاذها يتم

 . األغلبية  إلى  الوصول حتى ظهورها عند المشكالت هذه على  بالتصويت األعضاء مطالبة

 المساق  مراجعة •

 : تشمل والتي ،مساقال قائد يقدمها التي التدريبية للدورة ملخًصا االعتبار في المجلس  يأخذ ،مساق واحد مراجعة عند

  عالمة  من٪ 75  متوسط) الهدف من قريبة كانت  إذا وما ؛المتحاناتوا تكاليفال العالمات؛ وتوزيع العالمة متوسط ➢

 .الكبيرة لالختالفات المحتملة واألسباب العين،مع حرم  أبو ظبي  حرم أداء مقارنة٪(. 60 النجاح

 عالمات إلى  يؤدي أن يمكن الطالب من صغيًرا عدًدا  ألن نظًرا النجاح؛ ونسبةمساق ال يأخذون الذين الطالب عدد ➢

 .شاذة متوسطة

 كانت إذا) المستهدف المتوسط من مساقلل المتوسطة العالمات قرب عدم سبب الملخص  يتضمن أن الطبيعي من ➢

 من مختلف نوع أوالتكاليف  من جديد جزء إدخال   أو الحضور ضعف المثال، سبيل على ؛(الحالة هي هذه

 يُفترض الهدف، من عالمات عشر  إلى خمس( -)+/ ضمن اإلجمالية المتوسطة  العالمة كون حالة  في. االمتحان

  فسيتم الهدف، من  درجات عشر( -)+/ من أكثر العام المتوسط كان إذا. للنشر جاهزة وبالتالي سليمة النتائج أن  عادةً 

 . العالماتاالمتحان متوسط والتكاليف   أنعلى سبيل المثال  التفصيل، من بمزيدمساق ال مراجعة

 يفسر أن يمكنسبب  أي على العثور المجلس يحاول ،متحانلالولتكاليف ل تعالماالاختالل متوسط  مراجعة عند ➢

 لتيهي  األسباب وهذه ومتنوعة كبيرة عالماتالاختالل  أسباب. يواجههم الذي المرتفع أو المنخفض العام المتوسط

تصحيح  يجب كان إذا ما حول التصويت إلى الحاجة وبالتالي المجلس داخل  الجدل من الكثير تسبب أن يمكن

 تركها إلىمتحانات اال مجلس يسعى األشكال، من شكل بأي بالعالمات التالعب من بدالً  هيكما تركها أو العالمات

 تنعكس والتي ،الحالية قدراتهم غير آخر لسبب ليس سيئًا المجموعة أداء يكون أحيانًا  .األول المقام في هي كما

 بأي التقييمات أن هي عالماتال تطبيعل الوحيدة األسباب. المراجعة قيد العالمات متوسط خالل من صحيح بشكل
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 رئيس قبل من أكبر بشكلمساق ال مراجعة تتطلب للغاية؛ سهلة أو للمستوى بالنسبة للغاية صعبة األشكال من شكل

 األخرى األسباب تشمل .التقييم للمساق في الفصل القادم تطبيعل لمساقا وقائد البرنامجمدير  /األكاديمي القسم

  العطل أو كليةحاضر للالم ترك حيث مساقال محاضر في التغيير مثل عليها، السيطرة يمكن ال التي األحداث

  جعل يمكن بحيث المحاضر  في جيًدا موصوفتطبيع  سبب فإن حال،  أي على.  مساقال  خالل المفاجئة الرسمية

 .اإلمكان قدر وعالماتهم الطالب على ممكن تأثير أقل لها المحتملة المستقبلية األحداث

 تطبيع  •

  في تأخذ أن يمكن ال التي" الكبيرة  الفرشاة لعالمات"   تطبيقًا يعتبر  ألنه أخير كمالذ فقط التطبيع استخدام يتم سابقًا، ذكرنا كما

  قدر بأقل العالمات تقليل/  زيادة إلى التطبيع يسعى النحو، هذا  على. مختلةال المتوسطة العالمات أسباب جميع االعتبار

  حاولوا /  أجروا الذين مساقال في للطالب فقط وهذا درجات  5 إلى يصل بما  العالمات تطبيع يتم الحاالت، معظم في. ممكن

 نتيجة تستخدم ال .عليها السيطرة يمكن ال بظروف مباشر بشكل تأثروا أو  الحالي المتوسط على تؤثر التي( التقييمات ) التقييم

  الظروف جميع وصف بمجرد التصويت طريق عن  عادل  مبلغ  تحديد من الرغم على العالمات؛ تسوية مقدار لتحديد التطبيع

 جميع في عالمات  10 حد مالحظة ويتم عالمات 5 من بأكثر الزيادة إلى التطبيع يسعى القصوى، الحاالت  في فقط. للمجلس

.األوقات   

    االشراف بعد ما مرحلة                 

مساقاتهم ل التخطيط  إعادة في ومساعدتهم تقدمهم بشأن للطالب المشورة وتقديم العالمات نشر اإلشراف بعد ما مرحلة تستلزم

  . ظهرحين ت" رئيسلل إجراءات"  أي  بمعالجة االمتحان مجلس" رئيس"  وقيام األمر، لزم إذا التالية،

 الطالبي واإلرشاد العالمات نشر •

متوفرين   والدعم االستشارةه هذ. على انفراد الطالباداء   بمناقشةمساق ال مديرو ويقوم البرنامج توفر النتائجاعالن  ويصاحب

 يتم وا،رسب الذين ألولئك بالنسبة. تقدمهم مناقشة في يرغبون الذين  الطالب قبل من مطلوب هو كما الفعل، رد  أساس على

 .األكاديمية خططهم في النظر  إعادة من لتمكينهم االستباقية االستشارة وضع

 اجراءات الرئيس •

"  ترتيب "  إلى تحتاج التي الثانوية القرارات أو النقاط من سلسلة هناك يكون أن تقييم مجلس أي  في المعتاد غير من ليس

  هذه مثل لتغطية ةالغامض الرئيس اتإجراء تصميم تم. تغييرها تم التي أو  الصلة ذات المعلومات تصبح عندما الوظيفة

 هذه اتخاذ هو متحاناتاال مجلس رئيس مسؤوليات من جزء. متحاناال مجلسكامل ل جتماعا  إلى اللجوء دون  المواقف،

  هذه مثل في الشخصية وخبرته المجلس،  داخل  الموضوعة السوابق على بناءً  الرسمي المجلس هيكل خارج المتبقية القرارات

  في  القرار يتخذ الرئيس ولكن  المجلس سياق في اتخاذها تم التي السابقة  القرارات الرئيس إجراء يتجاوز ال العادة، في .األمور



 وثيقة سياسة كلية الخوارزمي الدولية 
 

   2020، يناير  KIC PPMكلية الخوارزمي الدولية-االخيرة على االدراج  تمت الموافقة  
 

 ونتائج المفقودة، العالمات في الحال هو كما -  متحاناتاال مجلس  اجتماع وقت في مفقودة المعلومات كانت  حيث معينة مواقف

PMC، القادمة المرة في يجتمعون عندما هيئته بكامل مجلسال قبل  من عليها التصديق يتم القرارات التخاذ. ذلك  إلى وما . 

 

 

 ح. االستئناف األكاديمي للطالب           

 : التالية الظروف في  قراراته في النظر  إعادة التقييم مجلس من يُطلب قد
 

 ألسباب أو عليها،  قادًرا  يكن لم  أخرى عوامل أو بمرض سلبًا تأثر قد التقييم في أدائها/   أدائه أن  ة/المرشح أثبت إذا •
  األدلة من غيرها أو الطبية الشهادات تدعم أن يجب. قراره إلى التقييم مجلس يصل أن قبل هاإفشاءلم يتم  وجيهة

 ة./المرشح طلب المقبولة الوثائقية
 

  للوائح وفقًا إجراؤها يتم لم التقييمات أن أو مادي، إداري   خطأ وجود آخر شخص أي  أو المرشحين أحد أثبت إذا •
 .حدثت قد األخرى المخالفات بعض أن أو  الحالية

 استئناف نموذج"  خالل من  ،درجاتال  عن  اإلعالن من شهر غضون في النهائية، امتحاناته عالمات استئناف للطالب يمكن
  الدرجات في االختالف كان إذا. النهائي متحاناال إجابات كتيب على ثانية عالمة وضع ذلك  بعد يتم. المخصص" الدرجة
 نهائية كعالمةالمصحح الثاني  عالمة قبول في بالحق يحتفظ األكاديمية للشؤون الرئيس نائب  فإن عالمات،(  5 إلى 0) ضئياًل 

 .سليمة القديمة  العالمة على الحفاظ أو

  على للحصول  السعي األكاديمية للشؤون الرئيس لنائب فيمكن ،(درجات 6 من  أكثر) كبيًرا  العالمتين بين االختالف  كان إذا

 أو درجتين متوسط أو نهائية تعتبر عالمة أي  يقرر أن األكاديمية للشؤون الرئيس لنائب يمكن ذلك، بعد. مصحح ثالث رأي
 .أخذها يتم ثالث

 

  

 

 

 

 

 

 

 


