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Main Exams’ Committee اللجنة الرئيسة لالختبارات
 الهدف
.التنظيم واإلشراف والمتابعة لإلجراءات والتعليمات والخدمات الخاصة باالختبارات والتقييم في الكلية
 Goal
Organizes, supervises, and follow up the procedures and services related to final exams and
assessments.
 االرتباط التنظيمي
.ترتبط بوكيل الكلية للشئون األكاديمية
 Structure Reporting
Reports to the college vice dean.



College Vice Dean

Main Exam Committee

Department Exam
Committee

Course Exam Comittee
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I. Main and SubCommittees Formation
1. Main Exam Committee is formed by a college dean’s
decree and is headed by the college vice dean for
academic affairs, and consists of the vice dean for
training and quality, vice dean for female affairs, and
departments chairs.The committee should appoint its
secretary. The committee’s main task is supervising
the exams in the college.
2. A department’s exam subcommittee is headed by the
department chair, and to be formed by a department
chair’s decree and consists of at least two faculty
members. The main task of the subcommittee is to
prepare the final exam schedule to be approved by the
exam’s main committee, follow up with the courses’
exams subcommittees in preparing final exams
questions, making copies of exams’ papers, preparing
answer sheets, and supervising the department’s final
exams, and reviewing exams’ results to assure its
correctness, accuracy, and fairness accroding to the
bylaws.
3. A course subcommittee should be formed for each
course and is headed by the course instructor, in case
the course is taught by more than one instructor, the
department chair should appoint the course
coordinator as the course subcommittee chair with the
membership of rest of instructors.

II. Main Exam’s Committee Duties
1. Supervises and controls the general order of the final
exams.
2. Supervises the preparation of the scehdule of the final
exams and annoucnes it in the college at least two
weeks before finals.
3. Review the exams’ question and assure they meet the
course’s ILOs.
4. Decides on issues and obstcles facing the
subcommittees at departments and pass to the college
council the issues that need the council’s decision.
5. Assures the readiness of the exams’ rooms.
6. Assures the availability of final exams needs such as
answer sheets, folders, etc.
7. Updates the file of the exams and assessment main
committee on regular basis.
8. Supervises the organization and distribution of the
invigilators onto the final exams.
9. Propose the needed improvement for exams’
regualtions and procedures and pass it to the college
council.
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تشكيل اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية
.I
 تشكل لجنة رئيسة لالختبارات بقرار من عميد الكلية وتكون.1
برئاسة وكيل الكلية للشئون األكاديمية وعضوية وكيل الكلية
للتدريب والجودة ووكيلة الكلية لشئون الطالبات ورؤساء
 وتكون مهمتها االشراف.األقسام وتختار اللجنة اميناً لها
.العام على االختبارات في الكلية
 تشكل لجنة فرعية لالختبارات في كل قسم بقرار من رئيس.2
القسم برئاسته وعضوية ما ال يقل عن أثنين من اعضاء هيئة
 وتكون مهمتها.التدريس في القسم يختارهم رئيس القسم
اعداد جدول االختبارات للقسم لعرضه على اللجنة الرئيسة
ومتابعة لجان اختبار كل مقرر في اعداد االسئلة وتصويرها
وتسليمها للقسم واستالمها قبل االختبار وتوزيعها على
 ومراجعة نتائج االختبارات للتأكد من،الطالب اثناء االختبار
.صحتها ودقتها وعدالتها حسب النظم واللوائح
 تتشكل لجنة اختبار لكل مقرر تتكون من جميع مدرسي.3
 واذا كان المقرر، ويكون منسق المقرر رئيساً لها،المقرر
يدرس من قبل أكثر من استاذ فيقوم رئيس القسم بتكليف أحد
منسقا ً للجنة اختبار المقرر وبعضوية/ً اساتذة القسم رئيسا
.جميع مدرسي المقرر

مهام اللجنة الرئيسة لالختبارات
.II
 االشراف العام على سير االختبارات وضبط النظام العاام فاي.1
.الكلية
 االشراف على اعداد جدول لالختباارات النهائياة واعالناة فاي.2
.الكلية قبل االختبارات بما ال يقل عن اسبوعين
 مراجعة اسئلة االختبارات والتأكد من مناسابتها ومادق قياساها.3
.لنواتج التعلم والمحددة في توصيف المقرر
 البااف فااي القضااايا التااي تعتاارف للجااان السرعيااة فااي االقسااام.4
.والرفع لمجلس الكلية ما يدخل ضمن اختصاصه
 التأكد من جاهزية قاعات االختبار وتوزيع القاعات في جدول.5
.االختبارات النهائية
 التأكد من تاوفر مساتلزمات االختباار مثال كراساات االجاباات.6
.وملسات اللجان
 تحديث ملف لجنة االختبارات النهائية بصاسة دورياة لمالئماة.7
.احتياجات اللجنة
 االشراف على تنظيم توزياع مراقباات أعضااء هيئاة التادريس.8
.على مقررات االختبارات النهائية
 إقتاااراط تطاااوير وتحساااين تعليماااات وإجاااراءات االختباااارات.9
.والتقييم ورفعها لمجلس الكلية

الموضوع  :تعليمات االختبارات
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Exams’ Questions Preparation Policy

تعليمات اعداد أسئلة االختبارات
.III
1. To measure the student acheivement, the course
 .1يلاازم ان يتأكااد منسااق/رئيس لجنااة المقاارر ان تقاايس األساائلة
تحصااايل الطاااالب ،بحياااث تكاااون مبنياااة علاااى ناااواتج الاااتعلم exam subcommitte coordinator should assure that, the
exams questions are prepared based on the Course
المحددة في توصيف المقرر.
Learning Outcomes that is defined in the course
 .2ينبغاااي ان تتناااوع األسااائلة مااان حياااث ناااوع و بيعاااة السااا ال
specification.
(مقالي ،اختيار متعدد ،ملئ السراغ ،استنبا  ،اساتنتا) بحياث
2. The exam questions should assess the students using
تغطي جميع المادة العلمية للمقرر.
)different type of questions (essay, MCQs,T/F, etc.
that measure the all courses disciplines.
 .3يلزم ان تقيس أسائلة االختباار المعاارف والمهاارات المكتسابة
3. The exam questions should measure the attain
لاادق الطالااب والمحااددة فااي توصاايف المقاارر مثاال المهااارات
knowedge and skills described in the courses
المعرفية ،مهارات التواصل ،المهارات الشخصية.
specification, such as the cognitive, interpersonal,
 .4يلزم مشااركة جمياع أعضااء هيئاة تادريس المقارر فاي اعاداد
and communication skills.
أسئلة االختبار.
4. The exam questions should be prepared by the
 .5يقوم منسق/رئيس لجنة المقارر بالتنسايق ماع مدرساي المقارر
participation of all the instructors of the course.
العاااداد األسااائلة وتبادلهاااا بطريقاااة ممناااة تمناااع مااان احتمالياااة 5. The course exam subcommittee chair should arrange
وصولها لغير أعضاء لجنة اختبار المقرر.
the exam question submission from all instrcutors in
a secure way to assure its security.
 .6تقااوم اللجنااة السرعيااة لالختبااارات بالقساام بمراجعااه االساائلة
’6. The exams committee should review the exams
والتأكااد ماان جودتهااا وكسايتهااا وارتبا هااا بمهااارات ومعااارف
questions to assure their quality and effeciency with
المقرر.
III.

respect to the course’s ILOs.

.1

.2
.3
.4

.5

اجراءات ما قبل االختبارات
.IV
تقوم اللجنة الرئيسة باإلشراف على إعداد جدول االختبارات
النهائياااة بحياااث تبااادأ اختباااارات الماااواد التخصصاااية بداياااة
األساااابوع السااااابع عشاااار ،وعنااااد الحاجااااة يجااااوز أن تباااادأ
اإلختبااارات النهائيااة للمقااررات التخصصااية بدايااة األساابوع
السادس عشر بالتزامن مع إختبارات مقررات اإلعاداد العاام
بشااار التنسااايق ماااع قسااام االعاااداد العاااام للتأكاااد مااان عااادم
التعارف مع أوقات مقررات اإلعداد العام.
يعتمد الجدول العام لالختبارات مان قبال اللجناة الرئيساة فاي
الكلية وتعلن للطالب قبل االختبارات النهائية بماا اليقال عان
اسبوعين.
تعلااان ضاااوابط االختباااارات للطالب/الطالباااات قبااال بداياااة
االختبار بسترة كافية.
تقوم لجناة اختباار كال مقارر بدعاداد أسائلة االختباار النهاائي
واالشاااراف علاااى تصاااويرها بعااادد الب /الباااات المقااارر
وحسب عدد اللجان المخصصة للمراقبة ماع نماوذ) االجاباة
وتسليمها لمركز االختبارات في الكلية قبل ثالثة أيام من بدء
االختباااارات ماااع مراعااااة ان يكاااون االختباااار مكاااون مااان
نموذجين.
يقااوم رئاايس لجنااة اختبااار المقاارر باسااتالم مظاااريف األساائلة
والنماذ) الخاصة برئاسة اللجان (نمااذ) مان محضار ا ،
كشاااااف حضاااااور الطاااااالب ،كشاااااف حضاااااور وانصاااااراف
المالحظااين ،نمااوذ) اسااتالم اساائلة االختبااار ،نمااوذ) تسااليم
اوراق االجاباات ...الاخ مان مركاز االختباارات بالكلياة قبال

IV.Procedures Before the Exams
’1. Supervise the preparation of the final exams
schedule so that final exam starts on week 17 of the
semseter, in case the department has many courses,
the final exam may start on week 16 but should
consider the genral subject courses (English & Basic
Sceince courses) to avoid any conflict with the exams
of general subject courses.
2. Final exams schedules are approved by the Main
Exam Committee, and annoucned at the college two
weeks before finals.
3. Final exams regulations and procedures should be
announced at the college before the finals.
4. The final exam questions for each course and the
answer key should be prepared by the course
subcommittee, and copied the exam’s sheets
according to students’ number, and submit it in an
envelope to the exams center in the college three
days before the start of the course exam’s date. The
exams questions should be developed in two forms.
5. The course exam’s subcommittee should receive the
exams envelope from the exams center along with the
needed forms (cheating report form, students’ lists,
)invigilators’ list, answer sheets receipte form, etc
before the start of the exams of at least 30 min.
6. Exam subcommittee at department should hand the
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بدء االختبار بما اليقل عن نصف ساعة.
 .6تقوم لجنة االختباارات بالقسام بتساليم رئايس لجناة كال مقارر
أسئلة االختباار ماع األوراق المخصصاة لالجاباة قبال موعاد
االختبار بما اليقل عن نصف ساعة بحيث يلتزم رئيس لجناة
المقاارر بالحضااور لقاعااة االختبااار قباال باادء االختبااار ب ا 22
دقيقة.
 .7يلتزم المالحظون بالحضاور قبال بادء االختباار با  22دقيقاة
,والتوقيع على النموذ) المعد لذلك.
 .8يقوم رئيس لجنة اختبار المقرر بالتأكد من بادء االختباار فاي
الوقااف المحاادد ويبقااى فااي قاعااات االختبااار مااع المالحظااين
حتى نهاية الوقف واساتالم أوراق إجاباات الطاالب وكشاوف
الحضور للطالب والمالحظين.
 .9تقااوم لجنااة االختبااار فااي كاال قساام بالتأكااد ماان جاهزيااة لجااان
اختبااار كاال مقاارر وساايرها بالشااكل المطلااوب ومتابعااة باادء
االختبار في كل لجنة حسب الوقف المحدد.
 .12تقااوم اللجنااة الرئيسااة لالختبااارات بمتابعااة لجااان االختبااارات
في األقسام للتأكاد مان جاهزياة االختباارات ولجانهاا فاي كال
قسم.
 .11يقااوم رئاايس لجنااة المقاارر بتسااليم أوراق االجابااات ونماااذ)
رصد الدرجات الساتذة المقرر كل حسب الشعب التي يتولى
تدريسها باستخدام النموذ) المخصص لذلك.
 .12تقوم ادارة األمن والسالمة بالكلية بالتواجد في مداخل مبااني
االختبارات لضبط دخول وخرو) الطالب/الطالبات للمبااني
وقاعات االختبار ولمراقبة الجو العام لالختبارات.
 .13تقااوم اللجنااة الرئيسااة لالختبااارات فااي الكليااة بالترتيااب مااع
الشئون السنية بالكلية عناد الحاجاة لتجهياز أوترتياب القاعاات
(توزيع المقاعد بما يناسب انعقاد اإلختبار بكل قاعة .

chair of the course exam’s subcommittee the exam’s
envelope along with the answer sheets before the
start of the exams at least 30 min, so the course exam
subcommittee chair arrives at the exams room 20 min
before the exams’ start.
’7. All invigilators are required to be in the exams
rooms 20 min before the start of the exams.
8. Course exam subcommittee’s chair should make sure
that the exam starts on time, and should stay within
the exam’s rooms with the invigilators till the end of
exam and receiving the answers’ sheets with the
students’ and invigilators’ attendance lists.
9. The department exams subcommittee should make
sure that the course’s exams subcommittees are ready
and are functioning well, as well as making sure the
exams start on time smoothly.
10. The Main Exam’s Committee should follow up all
subcommittees in all departments to assue their
readiness of the final exams.
11. The course exam subcommittee’s chair should hand
the exam’s envelope containing the exam’s papers,
answer sheets, and grade recording sheets to each
instructor using the designated form.
12. The security department’s persons should be
available at the exams’ building and entrances to
control the entrance and exit of the building and
exams’ rooms as well as controling the general order
of exams.
13. The Main Exams’ Committee should arrange with the
technical department (if needed) to prepare and
arrange the exams rooms and seats.

اجراءات خالل اإلختبارت
.V
 .1يقااوم رئيس/منسااق لجنااة اختبااار المقاارر بااد الق باااب قاعااة
االختبار قبل بدء وقف االختبار بما ال يقل عن خمس دقاائق،
ويتم البدء بتوزيع االسئلة وأوراق االجابة على الطالب.
 .2يقوم رئيس/منساق لجناة اختباار المقارر بالتأكاد مان حضاور
جميااع الطااالب المسااموط لهاام بااأداء االختبااار حسااب قااوائم
الكشااوف المطبوعااة ماان النظااام األكاااديمي ومطابقااة البطاقااة
الجامعية مع اسم الطالب على ورقاة اإلجاباة وتاوقيعهم علاى
كشف الحضور في قاعة االختبار.
 .3فااي حاااال وجااود اااالب متاااأخرين خااار) قاعاااة اإلختباااار،
فيمنعون من دخول قاعة االختبار لحاين االنتهااء مان توزياع
االسئلة وأوراق االجابة على الطالب داخال قاعاة االختباار،
ثام يساامح للطااالب المتاأخرين ،خااالل نصااف سااعة ماان باادء
وقاااف االختباااار ،بااادخول االختباااار علاااى شاااكل مجموعاااات
بطريقة ال تسبب ارباكا ً أو ضوضاء لبقية الطالب.

V. Procedures During Exams
1. The course’s exam subcommittee’s chair should
close the exam room’s door at least 5 minutes before
’the start of the exam, and distribute the exams
questions and answer sheets to the students within the
exam room.
2. The course’s exam subcommittee’s chair should
make sure that all students attending the exam are
allowed to do so according to the printed names’ list,
validating the names on answer sheet with the
student’s ID, and they signed on the designated exam
attendance sheet.
3. In case of late students, they should not be allowed to
enter the exam room, and must stay outside the exam
room until the invigilators finish distributing the
exam papers to student inside the exam room, the late
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students may be allowed to quietly enter the exam
room within the first half an hour of the start of exam
time.
4. Students are not allowed to enter the exam room after
half an hour of the start of the exam.
5. Students who are deined the final exam (DN student)
should not be allowed to enter the exam room.
6. Students should not be allowed to enter the exam
room without the college ID.
7. Students are not allowed to carry any electronic
device and mobiles phones into the exam room. The
college is not responsible in case of loss of such
device.
8. Students are not allowed to carry any papers,
handouts, references, or anything related to the
course into the exam room.
9. Students are not allowed to leave the exams room
without submitting their answer sheets and signing on
the signature sheet.
10. The course exam subcommittee’s chair should be
around during the exam and assure that all
invigilators are focus on invigilation.
11. When a cheating/ Plagiarism occurs, the students
should stay at the room exams in which the course
exam subcommittee’s chair should document it using
the designated form, and signed by the students,
invigliators, and the exam subcommittee chair, and
pass it to the department chair.
12. The exam’s buidling should be closed by the security
personnel after half an hour of the start of the exam.
13. Students are not allowed to leave the exam room
before half an hour of the start of the exam.
14. The course exam subcommittee’s chair should
forward an illness case that may occur to any student
to the college medical clinic to take the proper
action.
15. The course exam subcommittee’s chair should
process any case/problem that may occur during the
exam with the arrangement with the department’s
exam subcommittee. Any case requires an official
arrangement/decision should be passed to the exam
main committee.
16. The course exam subcommittee’s chair should
receive the answers’ sheets with the students’ and
invigilators’ attendance lists.

 ال يسمح للطالب بالدخول لقاعاة االختباار بعاد مضاي نصاف.4
.ساعة من بدء وقف االختبار
 يمناااع مااان دخاااول االختباااار ا الاااب محاااروم مااان دخاااول.5
.االختبار
. يمنع دخول الطالب لالختبار بدون البطاقة الجامعية.6
 يمنااع الطالااب ماان ادخااال جميااع أنااواع األجهاازة االلكترونيااة.7
 والكلياة يار مسا ولة عان،واالتصاالت كاالهواتف الجوالاه
.فقدان الجهاز
 يمنع ادخاال أ أوراق أو مراجاع دراساية أو أ وساائل لهاا.8
.عالقة بالمقررات الدراسية
 ال يسمح للطالب بمغادرة قاعة االختباار اال بعاد تساليم ورقاة.9
.االجابة والتوقيع على النموذ) المعد لذلك
 يقوم رئيس لجنة اختبار المقرر بمتابعاة المالحظاين والتأكياد.12
علااايهم بعااادم الغسلاااة أو االنشاااغال عااان المراقباااة باااالقرمءة أو
.نحوها
 يبقى الطالب فاي،من أ الب
 عند حدوث أ محاولة.11
قاعة االختبار لحين اعداد محضر الغا بحياث يقاوم رئايس
لجنااة اختبااار المقاارر بتاادوين ذلااك فااي محضاار الغا حسااب
النمااااااااااوذ) المخصااااااااااص ويوقااااااااااع عليااااااااااه الطالااااااااااب
 ويرفاع،المالحظين ورئايس لجناة اختباار المقارر/والمالحظ
.ذلك لرئيس القسم التخاذ اإلجراء الالزم
 يقوم رجال األمن والسالمة بالكلية با الق باب المبنى وعدم.12
،السااماط للطااالب البنااين بالاادخول بعااد مضااي نصااف ساااعة
وتقاااوم موظساااات األمااان والساااالمة بشاااطر الطالباااات بمناااع
الطالباااات المتاااأخرات مااان دخاااول قاعاااات االختباااار بعااا
.مضي نصف ساعة من بدء االختبار
 ال يسمح للطالب بالخرو) من القاعة االختبار إال بعد مضاي.13
.نصف ساعة من بدء االختبار للمقرر
 يقوم رئيس لجنة اختبار المقرر بعرف ا حالة مرضية قد.14
.تحدث للطالب على عيادة الكلية التخاذ االجراء المناسب
 يقوم رئيس لجنة اختبار المقرر بمعالجاة أ تقصاير أو خلال.15
قااد يطاارأ علااى سااير االختبااار بالتنساايق مااع لجنااة االختبااار
 وترفع الحاالت التي تتطلب اتخاذ اجراء نظاامي مان،بالقسم
.قبل اللجنة الرئيسة
منساق لجناة اختباار المقارر بعاد انتهااء االختباار/ يقوم رئيس.16
باسااااتالم أوراق إجابااااات الطااااالب مااااع كشااااوف الحضااااور
.واالنصراف

VI.Procedures After the Exams

اجراءات ما بعد اإلختبارت
.VI
 وااللتاازام باالنتهاااء،اساااتذة كاال مقاارر بالتصااحيح/ يقااوم استاذ.1

1. The course instructors should start grading the final
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answer sheet immediately after the exam, and should
finish grading, marks recording, and signing on the
designated form within 48 hours after the course final
exam. Answer sheets and marks sheet should be
handed to the department chair.
2. The department exam committee should receive the
finals answers sheets along with the marks sheets for
review and verification, then sign the marks sheet and
hand it to the department chair for approval.
3. The approved marks sheets should be passed to the
college’s exam center for record keeping. A copy of
the marks sheet should be kept at the department. The
students’ answers sheets along the attendance list
should be kept at the exam center for at least two
years.
4. The department chair should prepare a report about
the final exams using the designated form, and pass it
to the college vice dean during the week after finals.

VII.

Students’ Exams Regulations

1. Students should be at the exam room at least 15 min
before the exam starts, and sign the exam’s
attendance sheet. The exam buidling will be closed
after the exam starts.
2. Students are not allowed to enter the exam room
without the college ID.
3. Students are not allowed to enter the exam room after
half an hour of the start of the exam or when any
student left the exams room under any circumstances.
4. Students are not allowed to carry into the exam room
any electronic devices such as mobile phones. The
college is not responsible in case of loss of such
device.
5. Students are not allowed to carry into the exam room
any papers, handouts, references, or any materials
related to the course.
6. Students should focus on their exam, and should not
talk to colleages, keep turning their faces, or perform
any type of gestures during exam.
7. Students are not allowed to leave the exam room
while they are conducting the exam under any
circumstances.
8. Students must maintain the college property, and
should avoid any writing on the room boards, seats,
or table. Also, should avoid any writing on hands.
Such case is considered as type of cheating.
9. There should be complete silence during the exam to
provide a proper examination environment by avoid
6|Page

الطالبااات فااي/ماان عمليااة التصااحيح ورصااد درجااات الطالب
البوابة االلكترونية و باعة نماوذ) رصاد الادرجات والتوقياع
 ساعة كحد اقصى من نهاية االختباار وتساليمه48 عليه خالل
.لرئيس القسم
 تقاااوم لجناااة االختباااارات بالقسااام باساااتالم كشاااوف الااادرجات.2
الطالبااااات للمراجعااااة/النهائيااااة مااااع أوراق اجابااااات الطالب
. ثم التوقيع علية واعتماده من قبل رئيس القسم،والتدقيق
 يقوم القسم باحالاة كشاوف الادرجات النهائياة المعتمادة لمركاز.3
 وياتم، وتحسظ نساخة لادق القسام،االختبارات في الكلية للحسظ
حسااظ اوراق اجابااات الطااالب مااع كشااوف حضااور الطااالب
والمالحظين في في مركز االختبارات فاي الكلياة لمادة ال تقال
.عن سنتين
 يقوم رئيس كل قسم باعداد تقرير عن سير االختبارات حساب.4
النماااوذ) المخصاااص لاااذلك ويرسااال لوكيااال الكلياااة للشااائون
.األكاديمية خالل األسبوع ما بعد االختبارات النهائية
ضوابط االختبارات للطالب
.VII
 دقيقة على15  يلتزم الطالب بالحضور قبل بدء االختبار ب.1
 ويغلق مبنى االختبار،األقل ويوقع على نموذ) الحضور
.بعد بدء االختبار
 ولن، يجب احضار البطاقة الجامعية لدخول قاعة االختبار.2
.يسمح للطالب بدخول االختبار بدون البطاقة الجامعية
 اليسمح للطالب بدخول قاعة االختبار بعد مضي نصف.3
ساعة من بداية االختبار أو حال خرو) أحد الطالب من
.قاعة االختبار تحف أ ظرف من الظروف
 اليسمح بددخال جميع أنواع األجهزة االلكترونية.4
 والكلية ير مس ولة عن،واالتصاالت كالهواتف الجواله
.فقدان الجهاز
 أو وسائل،  أو مراجع دراسية،  اليسمح بادخال أ أوراق.5
.لها عالقة باالختبار الى قاعة االختبار
 يلزم التركيز في اداء االختبار وال يسمح بااللتسات المتكرر.6
. أو اإلشارة بين الطالب أثناء االختبار، والكالم مع الزمالء
 اليسمح بمغادرة الطالب مكان االختبار أثناء تأديته وأل.7
سبب كان باستثناء الحاالت الطارئة وحسب تقدير رئيس
.القسم على أن يتم توثيق الحالة
 يلزم المحافظة على ممتلكات الكلية ويحذر الطالب من.8
.الكتابة على اللوحة أو اليد أو المناديل أو الطاولة
 ومراعاة منح الطالب،  يلزم الهدوء التام أثناء االختبار.9
 والتركيز في المراقبة من خالل تجنب،أجواء اختبار هادئة
.األحاديث الجانبية بين المراقبين أو استخدام الجوال
 يمكن للطالب تسليم أوراق اإلجابة إلى األساتذة والمراقبين.12
.بعد مضي نصف ساعة من بدء االختبار
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chatting or using the mobile phones by the
invigilators.
10. Students can submit their answer sheets after half an
hour of the start of exam.
11. Answer sheets are taken at the end of exam specified
period of time.
12. Students should use pen with blue or black color
when writing on the answer sheets, pencils can be
used at the Mathematics and Statistics course only to
review the answer.
13. Calculators are not allowed during exam except for
the courses that required such and determined by a
decision by the department chair, and such device are
not allowed to be passed between students.
14. Students must adhere to the college dress code all the
time and during final exams.

 تسحب أوراق اإلجابة بعد انتهاء الوقف المخصص لكل.11
.اختبار
 يلزم استخدام القلم الجاف أو السائل باللون األزرق أو.12
االسود في أوراق االجابة ويمكن استخدام قلم الرصاص في
.مادتي الرياضيات واإلحصاء للتأكد من االجابة
 اليسمح باستخدام اآللة الحاسبة باستثناء المقررات التي.13
 وال يسمح بتداول اآللة،تتطلب ذلك وبقرار من رئيس القسم
.الحاسبة بين الطالب اثناء االختبار
 يلزم الطالب االستمرار في لبس الز الرسمي للكلية في.14
.االختبارات

VIII. Rules for invigilation

ضوابط المراقبة في االختبارات
.VIII
 دقيقة على22  الحضور قبل بدء االختبار ب ما ال يقل عن.1
.األقل وتسريق الكراسي وتثبيف المجموعات
 ال يسمح للطالب بدخول قاعة االختبار بدون ابراز ومطابقة.2
.البطاقة الجامعية مع هوية الطالب
 يغلق مبنى االختبار بعد بدء االختبار من قبل األمن.3
.والسالمة
 اليسمح للطالب بدخول قاعة االختبار بعد مضي نصف ساعة.4
من بداية االختبار أو حال خرو) أحد الطالب من قاعة
.االختبار تحف أ ظرف من الظروف
ً
ً
 يبلغ الطالب قبل االختبار بأنه يمنع منعا باتا إدخال أجهزة.5
 والكلية،االتصال (الجواالت أو أ أجهزة الكترونية أخرق
.ير مسئولة عن فقدان الجهاز
 يمنع منعا ً باتا ً وضع أ أوراق أو مراجع دراسية أو وسائل.6
.لها عالقة باالختبار على اولة االختبار
 يمنع االلتسات المتكرر ومكالمة الزمالء أو اإلشارة بين.7
.الطالب أثناء االختبار
 يمنع منعا ً باتا ً مغادرة الطالب السصل الدراسي أثناء االختبار.8
.وأل سبب كان
. الحذر من الكتابة على اللوحة أو اليد أو المناديل أو الطاولة.9
 الهدوء التام أثناء االختبار ومراعاة أهمية منح الطالب.12
 والتركيز في المراقبة من خالل تجنب،أجواء اختبار هادئة
.األحاديث الجانبية بين المراقبين أو استخدام الجوال
 يقوم الطالب بتسليم أوراق االجابة مع ورقة االسئلة الى.11
.المراقب
فيبلغ رئيس لجنة اختبار المقرر
 في حال اكتشاف حالة.12
.باستخدام النموذ) المخصص
ويحرر محضر
 يقوم المراقب تسليم أوراق اإلجابة إلى منسق المقرر مع.13

1. Be at the exam room at least 22 min before the exam
to locate groups and student seats.
2. Students are not allowed to enter the exam without
their college ID’s.
3. When exams start, building doors are closed by the
security.
4. Late students for more than half an hour of the exam
start are not allowed to enter the exam, however, late
students within the first half an hour may be allowed
to enter the exam with a consultation of the exams
committee’s chair.
5. No mobiles phones or other electronic devices are
allowed in the classroom during the exam. NB: The
College is not responsible for any lost phone.
6. No materials (paper, cd and calculator) are allowed in
the classroom, except for the Biostatics exams, where
the calculators are allowed but should not be
circulated between students.
7. No contact (verbal or gestures) is allowed.
8. Students are not allowed to leave the classroom
during the exam without submitting their answer
sheets.
9. Students are not allowed to have any writing on
hands or exam table.
10. There should be complete silence during the exam,
and concentration in the invigilation process by avoid
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chatting or using the mobile phones by the
invigilators.
11. Students should submit their exam paper (answer
sheets+exam questions) to the invigilator.
12. Anyone who tries to cheat or does cheat should
immediately be reported to Student Affairs using the
Plagiarism Form.
13. Invigilator should confirm the number of students
with respect to the number of submitted papers, and
submit to the course coordinator.

IX.Retention and Destruction of Exams Papers’
Policy
1. The department exam subcommittee should send the
students’ answer sheets with the exams questions
along with students’ and invigilators’ attendance lists
to the exams center.
2. The students’ answer sheets for the midterms and
course works should be kept at the exam center until
the end of the year.
3. The students’ answer sheets for the final exams
should be kept for at least two academic years (four
semsters)
4. The department exam subcommittee should review
and examine the students’ answer sheets stored at the
exams center at the end of each academic year.
5. The department exam subcommittee should identify
the students’ answer sheets that can be destroyed
(shredded/burned) after completing the determined
storage period (two years).
6. The department exam subcommittee should fill the
requied form to consum the students’ answer sheets,
and pass it to the department chair.
7. After the department chair approval, the form should
be passed to the chair of the exam mian committee
for final approval.
8. The cunsmption of the the students’ answer sheets
should be done under the supervison of the exam
main committee using the proper cunsmption
method/machine.
9. The waste of the consumed students’ answer sheets
should be dumped safely (burned) with the
arrangement with the department in charge of
managing the college waste.
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.التأكد من مطابقة عدد المختبرين

آلية حفظ واتالف أوراق االختبارات
.IX
 تقوم لجنة االختبارات بالقسم بارسال أوراق إجابات الطالب.1
مع كشوف حضور الطالب والمالحظين لمركز االختبارات
.في الكلية للحسظ
 يقوم مركز االختبارات بحسظ أوراق إجابات الطالب.2
لالختبارات السصلية واألعمال السصلية الى نهاية العام
.الدراسي
 يتم حسظ أوراق إجابات الطالب لالختبارات النهائية بمدة ال.3
.  فصول دراسية4( تقل عن عامين دراسيين
 تقوم لجنة االختبارات بالقسم بجرد ملسات أوراق إجابات.4
الطالب المحسوظة في مركز االختبارات في نهاية كل عام
.دراسي
 تقوم لجنة االختبارات في القسم بسرز أوراق إجابات الطالب.5
التي يمكن اتالفها بعد مضي فترة الحسظ المقرره (عامين
. دراسيين
 تقوم لجنة االختبارات بالقسم بتعبئة النموذ) المخصص.6
 ويرسل الى رئيس القسم،التالف أوراق إجابات الطالب
.للموافقة
، بعد موافقة رئيس القسم باتالف أوراق إجابات الطالب.7
.يرسل النموذ) الى رئيس لجنة االختبارات الرئيسة لالعتماد
 يتم اتالف أوراق اإلجابات تحف اشراف اللجنة الرئيسة.8
لالختبارات باستخدام النموذ) المخصص وباستخدام اآللة
.المخصصة لذلك
 يتم رمي نسايات األوراق المتلسه بطريقة ممنه كحرقها مثال.9
.وذلك بالتنسيق مع اإلدارة المختصه بنسايات الكلية

