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 الفصل األول: أحكام عامة وتعاريف

 في جامعة البحرين". وتقويم أداء الطلبة متحاناتاعتدال االيسمى هذا النظام "نظام  (  1المادة )

ف  ي المرحل  ة الجامعي  ة المق  ررات الدراس ية ري أحك  ام ه  ذا النظ  ام عل ى الب  رامي اوكاديمي  ة و تس  (2المادة )
و ويد  تا اوول  ىو وتس  ري فيم  ا ل  م ي  رد ف  ي ع   نر ن  ا د  اا عل  ى ب  رامي الدراس  ات العلي  ا

 مجلس الجامعة في تعديل هذا النظام وتفسير مواده.

ويد  تا بالرباب  ة  ومتحان ات ف  ي جامع  ة البح رينيعتب ر ه  ذا النظ  ام ملحق ام بنظ  ام الدراس  ة واال (3المادة )
عل  ى م   ا بب  ل وبع   د أداء االمتحان  ات س   واءم كان  ت الرباب   ة والمراجع  ة م   ن داد  ل الجامع   ة أو 

يه د  ه ذا النظ ام  ل ى تحدي د سياس ة و  .أدوات تقويم الطلبة ونتائجه ادارجهاو وكذلك يعمل 
 وذلك لتحقيق ما يلي: وجامعة البحرين في ضمان جودة وسائل التقويم واالمتحانات

لأله   دا  والمدرج   ات التعلمي   ة الت   ي يح   ددها ك   ل  كونه   ا مناس   بة ومحقق   ةض   مان  (أ
 .برنامي

عادل ة وحس ب مع ايير ص حيحة و التحقق م ن أن وس ائل تق ويم أداء الطلب ة ونتائجه ا  (ب
 .تقييم محددة وواضحة

العديد م ن اللي ات الت ي ظام ينتهي هذا الن( 3السياسة التي تحددها المادة ) من أجل تحقيق (4المادة )
 ووالم   درس ووي   تم فيه   ا التحق   ق م   ن مص   لحة الطال   ب وتتس   ق م     مب   دأ الامال   ة اوكاديمي   ة

 .وجودة التعليم والتحصيل ووالتدصا العلمي

يكون للكلم ات والعب ارات التالي ة المع اني المبين ة ب رين ك ل  منه او م ا ل م يق ت  س ياق ال نا  (5المادة )
 دال  ذلك.

م بإنعاء وتنظيم 0891( لسنة 05المرسوم بقانون ربم ) ون:القان 
 جامعة البحرين وتعديالتر.

 جامعة البحرين. الجامعة: 

 مجلس جامعة البحرين. مجلس الجامعة: 
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 مجلس الكلية اوكاديمي. مجلس الكلية: 

 مجلس القسم اوكاديمي. مجلس القسم: 

 .عميد الكلية المعني أو من في حكمر العميد: 

 رئيس القسم اوكاديمي المعني. رئيس القسم: 

الجهة أو المسئول المردا لر بصالحية اتداذ القرار في  الجهة المدتصة: 
 تنفيذ هذا النظام. 

برامي الدبلوم أو البكالوريوس التالية للحصول على عهادة  المرحلة الجامعية اوولى:  
 وما في حكمها. والثانوية العامة

الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التالية للحصول على  العليا:الدراسات  
 وما في حكمها. ودرجة البكالوريوس

مسار دراسي منظم ذو ساعات معتمدةو ويتضمن عدة  البرنامي اوكاديمي: 
وأعمال أكاديمية متوائمةو ويؤدي  لى الحصول على  ومقررات

 درجة أكاديمية معينة.

ذي سجل مقررات دراسية بالجامعة في مرحلتيها الدارس ال الطالب: 
 اوولى أو الدراسات العليا.

 االعتدال  
Moderation 

وسائل كذلك و  وتصحيح االمتحانات وض  أوعملية هي 
من أجل  ومراجعة نتائجها وتحليلها ودراسة صدبيتها التقويم

ضمان أن االمتحان ونتائي التقويم تتم بصورة دبيقة وصحيحة 
في ممارسات التقويم ونعر  في التحسين الدائمساهم تو وعادلة. 

أفضل الممارسات في هذا المجال بين الامالء في الهيئة 
و ويقوم بهذه العملية عدا أو مجموعة غير معنية اوكاديمية
 بالمقرر.

 االعتدال الدادلي 
Internal 

moderation 

عبر عدا أو  (معادلة نتائي التقييماالعتدال )عملية هي 
 ريق ينتمي لجامعة البحرين.ف
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 االعتدال الدارجي 

External 
moderation 

عبر عدا أو هي عملية االعتدال )معادلة نتائي التقييم( 
 فريق من دارج جامعة البحرين.

االعتدال في النتائي  
 )الدرجات(

عملية ضمان أن نتائي التقويم واالمتحانات والمقررات ينطبق 
وأنها عادلة  و(3في مادة ربم )عليها اوهدا  المذكورة 

 ومنصفة ومناسبة وداء الطالب.
 مسبقاالعتدال ال 

Pre-moderation 

نعطة يقوم بها القسم للتحقق من اعتدال االمتحانات وهي أ
 ببل مباعرة الطلبة لها.

 االعتدال الالحق 

Post-moderation 

د أنعطة يقوم بها القسم للتحقق من اعتدال االمتحانات بعوهي 
 مباعرة الطلبة لها وتصحيحها.
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 آليات االعتدال والتحقق الداخليالفصل الثاني: 

 ووسائل التقويم يتم عبر الليات التالية االعتدال الدادلي المسبق لالمتحانات (6المادة )
جمي   بينيقوم منسق المقرر بالتنسيق  وفي المقررات متعددة الععب .0  

 التالي:لتحقق من او  ببل االمتحاناتذلك و  المدرسين

دضوع جمي  الطلبة في الععب المدتلفة المتحانات ووسائل  (أ
 تقويم متقاربة ومتعابهة.

 وض  امتحان نهائي موحد بمعاركة جمي  أساتذة المقرر. (ب

أسئلة االمتحانات الموحدة تددم اوهدا  التعلمية  تكون (ت
 للمقرر.

ورة أن أسئلة االمتحانات الموحدة تراعي الضوابط المذكتكون  (ث
( في نظام الدراسة واالمتحانات في جامعة 21في المادة )

 البحرين.

يقوم مدرس المقرر بالتحقق من  وفي المقررات ذات الععبة الواحدة .5
( من نظام الدراسة 21مراعاة الضوابط المذكورة في المادة )

جوا لر عر  االمتحانات بصورة يواالمتحانات في جامعة البحرينو و 
الئر المدتصين في القسم اوكاديمي للتحقق من مسبقة على أحد ام

باعر وفضل الممارسات في ومن ات ووأسئلتر واالمتحان مناسبة
 .(validity) التقويمو ومن صدبيتر

 

ي  تم عب  ر اللجن  ة  التحقققا القحققا مققا ادتققداا دتحققات اامتحارققات  المقققتتات (7المادة )
االمتحان    ات لجامع    ة ( م    ن نظ    ام الدراس    ة و 28المنص    وا عليه    ا ف    ي الم    ادة )

 تدتا بما يلي:البحرينو حيث يعكل القسم اوكاديمي لجنة 

ت  دبيق درج  ات االمتح  ان والتحق  ق م  ن اعت  دالها بب  ل بي  ام المص  حح  .0  
أو الم   درس بإدداله   ا ف   ي س   جل الطال   ب وذل   ك بالتع   اون م     منس   ق 
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 المقرر.

تح  دد ك  ل لجن  ة علي  ات عمله  ا وتق  وم بمهامه  ا ف  ي فت  رة االمتحان  ات  .5
 النهائية وعند تسليم الدرجات.

يج   وا للجن   ة القي   ام دوري   ام بنع   ر أفض   ل الممارس   ات واللي   ات ف   ي  .3
ووض      مع    ايير أو  رع    ادات لعملي    ة تحدي    د ال    درجات  وتق    ويم الطلب    ة
دريب ونع رها ب ين أعض اء هيئ ة الت دريسو  ض افة  ل ى ت  وداد ل القس م

اوعض  اء الج  دد عليه  ا ف  ي بداي  ة التح  ابهم بالقس  مو م    مراع  اة أنظم  ة 
 الجامعة في االمتحانات والتقويم.

على حفظ بوائم ومعلومات درجات  يعر  القسم اوكاديمي المعني .4
المق  ررات ف  ي ملف  ات المق  ررات لك  ي يتس  نى للطلب  ة تق  ديم ال  تظلم م  ن 

 .حسب نظم الجامعة الدرجات

 :يتم عبر ما يلي من اعتدال االمتحانات الحقام حقق الت (8المادة )

يكل  كل بسم أكاديميي لجنة في بداية كل فصل دراسي تدتا  .0  
 .بالتحقق من اعتدال االمتحانات النهائية للمقررات

وجم  نسدة من االمتحان  وتقوم اللجنة بحصر المقررات (أ
ونسدة من توصي  المقرر على أن  والنهائي لكل مقرر

 ووتواي  الدرجات وصيل المقرر كالمدرجاتتحوي تفا
 والجدول الامني.

تحدد اللجنة عضوا من الهيئة اوكاديمية في القسم للتدبيق في  (ب
اعتدال االمتحان النهائيو على أن ال يكون من اوعضاء 
الذين درسوا المقرر في نفس الفصل الدراسي. ويقوم العضو 

وذلك عبر  وهائيبمراجعة وتقييم اعتدال أسئلة االمتحان الن
استمارة معدة لذلك. )باإلمكان االسترعاد باالستمارة المرفقة 

 (. ملحق أفي 

رسالها وتتولى اللجنة جم  مالحظات المدبقين (ت رئيس القسم  وا 
ليتولى متابعتها م  اللجان المدتصة كلجنة المناهي أو لجنة 
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ويتم ذلك  ضمان الجودة أو مجلس القسم أو منسقو المقررات.
عداد من دال ل بيام اللجنة بمراجعة مالحظات المدبقين وا 

جدول يدتصر نتائي مراجعة االعتدال لكل المقررات في 
 القسمو وهل هي ملتامة أو غير ملتامة.

يقوم مركا ضمان الجودة واالعتماد اوكاديمي في جامعة البحرين  .5
ومراجعة تطابق االمتحانات م   وبالتدبيق دوريا لملفات المقررات

جات التعلمية المذكورة في المقررو وتسلم نتائي التدبيق لعميد المدر 
 الكلية لمتابعة المالحظات والتوصيات م  اوبسام اوكاديمية.

 الخارجي  االعتدال والتحققالفصل الثالث: آليات 

في امتحانات وتقويم أداء الطلبة في البرامي التحقق الدارجي من االعتدال  (9المادة )
 يتم عبر الليات التالية:اوكاديمية 

من اوكاديميين المدتصين أو أرباب  – ممتحن دارجيمعاركة  .0  
في البرامي اوكاديمية في المرحلة  -العمل أو المتدصصين 

ذلك في بع  المقررات الجامعية اوولى أو الدراسات العلياو و 
في المقررات  الهامة والمحورية في البرناميو وعلى الدصوا

 وتكون وغالبية مدرجات البرنامي التعلمية تغطيالتي الدتامية 
رسائل الماجستير  وأكمعاري  التدرج  في مستوى المؤهل عادةم 

 والدكتوراه.

ومراجعات الهيئة الوطنية  واالعتماد الدارجي للبرامي اوكاديمية .5
و حيث تقوم لجنة للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

ملفات المقررات والتي تحوي  دارجية من المدتصين بمراجعة
جابات الطلبة. وتدض   على نسخ ونماذج من االمتحانات وا 

البرامي لالعتماد اوكاديمي بصورة دوريةو كما تقوم بع  البرامي 
اوكاديمية بعر  مقرراتها على استعاري دارجي لتقييم 

 استعداداتها لالعتماد اوكاديمي.

وي اعتمادية أو  في حالة عدم دضوع البرنامي اوكاديمي .3
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و يقوم البرنامي باالستعانة ب حد سنوات 3مراجعة دارجية لمدة 
  -الذين يتم ادتيارهم بموافقة مجلس الكلية  – الدبراء اوكاديميين

ووسائل التقويم في  االمتحاناتللتحقق من اعتدال دارجي كمدبق 
ية مراجعة االمتحانات النهائيقوم المدبق الدارجي ب البرنامي ككل.

ومن ثم للقسم  ووتوفير تغذية راجعة يتم تسليمها للعميد وللمقررات
 ستمارة الموضحة)يمكن االستعانة باستمارة عبيهة باال .اوكاديمي

 في الملحق أ لتدبيق اعتدال االمتحانات النهائية(. 
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 قالمالح

 

 بعد تأديتهملحق )أ( : استمارة التحقق من اعتدال االمتحان 
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College of Information Technology 
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Post-Moderation of Exams Form 

MODERATOR DETAILS 

MODERATOR NAME  

MODERATION DATE  

 

COURSE INFORMATION 

Academic Year  Semester   □   1st                    □   2nd                  □   Summer 

Course Code  Course Title  

Coordinator  

 

Overall Exam Review 

# ITEM 

Compliant []/ 

Compliant with 

CAR/IO [  ]/  

Not Compliant 

[] 

Corrective Actions 

Identified 

Improvement 

Opportunities 

Identified 

1 
Variety of the Questions 

Complexity 
  

 

2 

Variety of the Questions 

Types (multiple-choice, 

True/False shouldn’t 

exceed 20% of the 
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overall marks ) 

3 

Questions Cover most of 

the intended course 

outline 

  

 

4 
Checking Marks 

Summation/ Calculations 
  

 

5 

Question(s) Review  

(Clarity, achievability and 

within the syllabus) 

  

 

6 
Appropriateness of the 

Marks Allocation 
  

 

7 
Appropriateness of 

CILOs-Question Mapping 
  

 

8 
Appropriateness of the 

Time Allocation 
  

 

9 

Incorporation of 

improvements/corrective 

actions recommended in 

a previous moderation (if 

applicable)  

  

 

 

 


