
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة

 ال ءيرى معهد الدوحة التقييم وظيفة أ�اديمية أساسية وجز
ً
ا

يتجزأ من عملية التعلم. والتقييم عملية أ�اديمية قوامها ا�حكم 

ع�� جودة تحصيل الطالب ومستواه وأدائھ وذلك من خالل منح 

الدرجات ألساليب التقييم �� املقررات من قبل أساتذة املقررات 

املعنية. يتم تقييم الطالب بناًء ع�� مهما��م وأ�شط��م الدراسية 

أو العروض التحليلية أو غ��ها) واالمتحانات  (ألوراق البحثية

يا أو كتاب(امتحان منتصف الفصل الدرا��ي أو االمتحان ال��ائي 

 .)شفاهيا

 :يخدم التقييم �ش�ل عام، ثالثة أهداف رئيسة ��

 :التقييم من أجل التعلم، وهو •

o  خي��ي: وهو تقييم معارف الطالب ومهارا��م �� بداية��

 .الفصل عادة

o إنجازات الطالب وا�حكم عل��ا وفق معاي��  ت�و��ي: رصد

ومقاييس أثناء الفصل، وتزو�دهم بمالحظات و�غذية 

 .راجعة �ساعدهم �� تحقيق املعاي�� املتوقعة

 

 :التقييم بوصفھ �علًما، وهو •

o  مراقبة ذاتية / فكر�ة: تقييم املهمات واأل�شطة ال�ي

��ّجع الطالب ع�� التفك�� �� �علمهم، ووضع أهدافهم 

لتعليمية، ورصد طرق �علمهم ونتائجها، وتحسي��ا مع ا

 .مرور الوقت

Introduction: 
 
Assessment is a core academic function and 
an integral part of the learning process. It is 
defined as the process of forming a judgment 
about student achievement through granting 
a grade to an assessment item in a course by 
the instructor of the course concerned. An 
assessment item is a student activity/task 
where academic work is evaluated such as 
assignments (essays, papers, presentations) 
or examinations (mid-term or final exam both 
written and oral). 
 
Broadly speaking, assessment serves three 
major goals: 
• Assessment for learning: 

o Diagnostic: appraising the knowledge 
and skills of students usually at the 
beginning of a course. 

o Formative: monitoring and making 
judgment about student achievements 
against criteria and standards during 
the course and providing them with 
feedback with a view to helping them 
achieve the expected standards. 

• Assessment as learning: 
o Reflective/Self-monitoring: assessment 

of task/activities that will encourage 
students to reflect on their learning, 
develop their own learning goals and 
monitor and improve their own learning 
approaches and outcomes over time. 

o Collaborative: assessment of 
task/activities that give students the 
opportunity to learn from each other. 

 السياسات األ�اديمية
Academic Policies  

 
 

 سياسة التقييم واالمتحانات
Assessment and 

Examinations Policy 
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o  عاو�ي: تقييم للمهمات واأل�شطة ال�ي تمنح الطالب�

 .فرصة التعلم �عضهم من �عض

 :تقييم التعلم •

o  إجما��/ت�خي��ي: يتّم فيھ ا�حكم ع�� إنجازات الطالب

وفق معاي�� ومقاييس معينة، وترجمة هذا ا�حكم إ�� 

 .ة الفصلدرجة �� ��اي

وهذه سياسة تخص املؤسسة بأكملها وتطبق ع�� �ليات املعهد 

 .و�رامجھ الدراسية

 

وتقع ع�� عاتق عمداء ال�ليات بالتعاون مع نائب رئيس الشؤون 

األ�اديمية مسؤولية إدارة تنفيذ التقييم ووضع الدرجات 

 للممارسات ا�حددة �� هذه السياسة.

 

• Assessment of learning: 
o Summative: making judgment about 

student achievements against criteria 
and standards and translating that 
judgment into a grade at the end of a 
course. 

 
This policy is institution-wide and applies to 
all DI’s schools and programs of study.  
 
The Deans, in collaboration with the Provost, 
are responsible for administering the 
implementation of the assessment and 
grading framework set out in this policy. 

 بيان السياسة

 املبادئ

 :يأخذ تصميم التقييم وتنفيذه �� ا�حسبان املبادئ التالية

�ستخدم التقييم اس��اتيجية لتوجيھ �علم الطالب ودعمھ،  •

فيھ ع�� إشراك وعادات الدراسة وأنماطها، و�جري ال��ك�� 

 .الطالب �� ممارسات التقييم وثقافة الدراسات العليا

 

يجب أن ��جع التقييم عملية التعلم ويعززها ع�� ضمان ما  •

 :ي��

o  تقييم املعرفة واملهارات ال�ي اكتس��ا الطالب ح�ى �حظة

 .االن��اء من املهمة / النشاط

o  يجري تقديم مالحظات هادفة و�� الوقت املالئم و�ما

  .يتوافق مع أهداف التقييم الثالثة املذ�ورة أعاله

o  ،وجود توافق ب�ن نتائج التعلم امل�جلة للمقرر من جهة

 .والتقييم من جهة أخرى 

o تمنح العالمات بالرجوع إ�� معاي�� محددة مسبًقا.  
 

 املقررات.ضمن توصيفات تنشر معاي�� التقييم  •

Policy Statement:  
Principles  
The design and implementation of 
assessment shall take into account the 
following principles:  
• Assessment is used to guide and support 

student learning. For this purpose, care 
will be taken to induct students into the 
assessment practices and culture of 
graduate studies. 
 

• Assessment must encourage and reinforce 
learning through: 
o assessing the knowledge and skills that 

a student has obtained up to the point 
at which the task/activity has been 
completed; 

o providing meaningful and timely 
feedback in line with the three goals of 
assessment listed above; 

o aligning assessment instruments with 
the learning outcomes of the course; 

o assigning marks by reference to pre-
determined criteria. 

• Assessment criteria will be published in 
the course syllabus. 

•  
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 :الفرص ملا ي�� التقييميوفر  •

o  �� البحوثاملشاركة. 

o تحليل وتركيب و/أو إ�شاء معلومات ومفاهيم جديدة. 

o تطبيق املعلومات ال�ي سبق عرضها وتقييمها. 

 

يجب أن ت�ون جميع عناصر التقييم أصلية وتوثق املصادر  •

املستخدمة �ش�ل مالئم. كما ع�� جميع الطالب االل��ام 

ب"قواعد السلوك األ�ادي�ي" لتجنب االنتحال األ�ادي�ي. 

ضاف بيان عن االنتحال األ�ادي�ي والنتائج امل��تبة ع�� كما ي

الغش وخيانة األمانة األ�اديمية �� م��اج املقررات مع بداية 

  .الفصل الدرا��ي

 

 أنواع التقييم وطرقھ وأوزانھ

لتنوع ايحدد أستاذ/ة املقرر تقييمات املقرر وأوزا��ا ع�� أن ُيؤخذ 

وأن ي�ون عدد التقييمات ومواعيد �سليمها �ع�ن االعتبار 

  .توقعات عبء العمل ع�� الطالبمدة املقرر و مع مراعاة مناسبة، 

 

 

إضافة إ�� ذلك، الوزن ا�خصص للعناصر البحثية والكتابية 

 عطى أيمن التقييم اإلجما�� للمقرر، وال �ُ  %٦٠ يقّل عنيجب أال 

 . باملئة ٥٠عنصر تقييم بمفرده وزًنا يتجاوز 

 

ينب�� عادة تخصيص أوزان متساو�ة لعناصر التقييم املتشا��ة، 

  .�األوراق البحثية متشا��ة الطول 

 

 

 التقييم/عناصر مهام �سليم

يتم تحديد الطر�قة املطلو�ة لتقديم الواجبات املقيمة �� املن�ج 

الدرا��ي للمقرر. وم�ى أمكن تقديم مهمة التقييم إلك��ونًيا، فإّن 

 . )Moodle( نظام إدارة التعلم ذلك يتّم ع��

 

من املتوقع من جميع الطالب �سليم الواجبات ا�خاضعة للتقييم و 

  .�� املوعد ا�حدد من قبل أستاذ املقرر و�� من�ج املقرر 

• Assessment will provide opportunities to: 
o engage with research; 
o analyze and synthesize and/or create 

new information and concepts;  
o apply and critically evaluate 

information previously presented.  
 

• All assessment items must be original and 
appropriately referenced.  Students must 
comply with the DI “Academic Code of 
Good Practice” to avoid plagiarism. A 
statement on plagiarism and the 
consequences of submitting plagiarized 
work shall be included in course syllabi at 
the beginning of each semester. 

 
 
Types, Modes, and Weights of Assessment 
Instructors specify the methods of 
assessment for their courses. They must 
ensure that the assessment design for their 
courses includes a variety of types of 
assessment. The number of assessment items 
and their distribution must take into 
consideration the student workload and 
course duration.  
 
In addition, the writing and research 
components for any course must carry a 
weight of no less than 60%. At no time shall a 
single assessment item be weighted more 
than fifty percent (50%).  
 
Similar assessment items, such as essays of 
the same length, should normally carry 
consistent weight. 
 
 
Submission of Assessment Tasks/Items 
 
The method of submitting assessment tasks 
will be specified in the course syllabus. Where 
the assessment task is required to be 
submitted electronically, this is through the 
Learning Management System (Moodle). 
 
Student are expected to submit all 
assessment tasks within the submission 
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و�نب�� للطالب أن يحدد عدد ال�لمات بالضبط للواجبات 

الكتابية ا�خاضعة للتقييم. ويشمل عدد ال�لمات ا�حدد النص 

الرئيس بما فيھ جميع االقتباسات وا�حوا��ي السفلية، ولكنھ ال 

 .�شمل املراجع أو املالحق
 

 بمعلومات التقييمالطالب  إبالغ
 

يجب إدراج �افة معلومات التقييم املتعلقة بمقرر مع�ن �� امل��اج 

 .، إضافة إ�� مواعيد �سليم التقييمات ا�ختلفةالدرا��ي للمقرر 

تبعات عدم تحقيق شروط املقرر. كما  يجب إطالع الطالب ع��

يجب أن ي�ون ع�� بينة بفرص اإلعادة وفقا لسياسة "إعادة 

 ."التقييم
 

 
ّ

ال ينب�� لألستاذ أن �غّ�� مهام التقييم وأوزانھ �عد �شرها، إال

بموافقة خطية مسبقة من مدير ال��نامج، والتأكد من إبالغ جميع 

 .أي �غي��اتالطالب �� املقرر فردًيا وع�� الفور ب

 
كما يجب التأكد من إبالغ الطالب بكيفية استكمال الشروط 

اإللزامية للمصادقة ع�� أّن العمل عملهم، وأّن جميع األعمال 

  ."لسياسة "قواعد السلوك األ�ادي�ي ��ا، وفًقا ُمنّوهاملستشهد ��ا 

 

 و�حق ألساتذة املقرر حسب تقديرهم، استخدام برنامج االنتحال

(Turnitin) للتحقق من أصالة العمل املقدم.  

 
  إعطاء الطالب مالحظات عن التقييم 

يجب أن يضمن أساتذة املقررات تقديم مالحظات ل�ل عنصر 

تقييم بطرق مختلفة، �النقاش ا�جما�� والتعليقات املكتو�ة أو 

 .الشفهية

و�نب�� لألساتذة أن يتأكدوا من إعادة جميع التقييمات، ما عدا 

عد �� املقرر، �� غضون أسبوع�ن �عد املو  المتحان الكتا�ي ال��ائيا

 .ال��ائي للتقديم

 

deadline as specified by the course instructor 
and as indicated in the course syllabus. 
 
Students must declare an exact word count 
when submitting written assessments. The 
word count should include the main text, all 
footnotes and quotations, but not the 
bibliography or appendices. 
 
 
Apprising Students of Assessment Information  
 
Assessment information related to a course 
will be included in the course syllabus, as well 
be the dates for submission of assessment 
tasks.  
 
Students will be informed of the 
consequences of their failure to attain the 
requirements of the course. They will also be 
informed of all resits, as per the “Resit Policy”. 
 
Instructors should not change assessment 
tasks and weightings following their 
publication, except with the prior written 
approval of the head of the program, and 
subject to ensuring that students in the 
course are notified promptly of any changes. 
 
Students will be required to certify that the 
work is their own and that all cited works have 
been acknowledged and properly referenced, 
in accordance with the “Academic Good 
Practice Policy”. 
 
Instructors have the right, at their discretion, 
to use plagiarism software (Turnitin or similar) 
to verify the originality of submitted work. 
 
 
Giving Assessment Feedback to Students 
 
Feedback on assessment items may be given 
through various methods including group 
discussion, written or oral comments. 
 
All assessments, other than the last 
summative assessment task (written 
examination) in a course, will be returned 
within two (2) weeks after the deadline for 
submission.  
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��م. امتحاناب أوراق اإلجابة ا�خاصةع��  االطالع�� ا�حق  للطالب

طوال مدة ال��نامج  ��ذه األوراقو�جب أن يحتفظ معهد الدوحة 

املع�ي وح�ى تخّرج �ل دفعة من الطالب، و�عد ذلك يمكن التخلص 

 .م��ا
 

 ،�مملناقش��ا مع أساتذ� أوراق إجابا��ميحق للطالب االطالع ع�� 

إ�� املمتِحن�ن �� غضون أسبوع واحد  عن طر�ق تقديم طلب خطي

 .من إصدار النتائج الرسمية

 

 االمتحان

 االمتحان هو تقييم 
َ
ارات اختب خليطا من يتضمنقد ب رسمًيا مراق

كتابية وشفهية وإلك��ونية. و�متحن الطالب �� املعارف واملهارات 

 ع�� مهام القراءة) 
ً

املكتسبة بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة (مثال

 .ال�ي تقدم أثناء الفصل
 

أثناء الفصل الدرا��ي، نصف الفصل  يمكن إجراء امتحانات

 .األسابيع الثمانية األو�� من تار�خ بدء الفصلولكن ليس �عد 
 

يجب أن يكتب الطالب إجابا��م ع�� أوراق اإلجابة ا�خصصة من 

 .معهد الدوحة، وال�ي توزع عل��م أثناء االمتحان
 

دقيقة من  ٣٠�� أول  حاضر�نيجب أن ي�ون أساتذة املقرر 

عند ا�حاجة أثناء متواجدين االمتحان، كما يجب أن ي�ونوا 

 .االمتحان لإلجابة ع�� أي استفسار من الطالب

 

يجب تقديم �افة أوراق أسئلة االمتحان ال��ائي إ�� مكتب عميد 

ال�لية ع�� مدراء ال��امج املعني�ن قبل أسبوع واحد من بدء 

االمتحانات. و��لف العميد بدوره إدارة الت�جيل وشؤون الطالب 

م��ا، واإلدارة بمهمة طباعة أوراق األسئلة وا�حفاظ ع�� سال 

 .مسؤولة أيًضا عن توزيع األوراق أثناء االمتحان

 

 

تقع ع�� عاتق إدارة الت�جيل وشؤون الطالب توزيع أوراق 

  .األسئلة عند بداية �ل امتحان

 

Students have the right to access their 
examination scripts. DI will retain 
examination scripts for the duration of the 
degree program and until the graduation of 
each batch of students, after which time they 
may be securely disposed of. 
 
Students may access their examination scripts 
for discussions with their instructors by 
placing a request in writing to an instructor no 
later than one (1) week of the date of issuing 
the results.  
 
Examination 
 
Examination is a formally supervised 
assessment, which may include written, 
online, and oral tests.  Students will be 
examined on knowledge and skills covered in 
the course. 
 
 

Mid-term examinations may be conducted 
during the semester but not after the first 
eight (8) weeks of the course start date. 
 
Students must write their answers on DI 
designated answer sheets/scripts made 
available at the start of the examination.  
 
Instructors must be present at the 
examination hall during the first thirty (30) 
minutes of the examination and must make 
themselves available for the duration of the 
whole examination to help deal with any 
emergency.  
 
Heads of programs shall submit all final 
examination question sheets for all courses 
under their jurisdiction to the office of the 
Dean no less than one week before the start 
of the examination period. The office of the 
Dean will in turn transmit the question sheets 
to the Department of Enrollment and Student 
Affairs for printing and safe-keeping. 
 
The Department of Enrollment and Student 
affairs will be responsible for distributing the 
question sheets at the start of each 
examination.  
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يجب تقديم طلب لتسهيل اإلجراءات للطالب من ذوي االحتياجات 

 ا�خاصة إ�� إدارة الت�جيل وشؤون الطالب قبل بداية أسبوع

القراءة �� �ل فصل درا��ي لضمان إم�انية تقديم هذه 

 .التسهيالت
 

 االمتحان ال��ائيجدول 
 

تتو�� إدارة الت�جيل وشؤون الطالب وضع جداول االمتحانات 

ال��ائية �لها، بما �� ذلك االمتحانات املؤجلة واالمتحانات املعادة. 

لعاشر من او�جب �شر برامج االمتحانات ال��ائية �� بداية األسبوع 

  .�ل فصل درا��ي
 

وت�ون مواعيد االمتحانات ال��ائية �افة ضمن أسبوع االمتحان 

كما يرد �� التقو�م األ�ادي�ي. وتجرى االمتحانات �افة �� الصفوف 

العادية �� مقر املعهد أو �� أي مواقع أخرى موافق عل��ا من قبل 

  .املعهد
 

اء أثناء ال��ار أو �� املسيمكن أن ي�ون موعد االمتحانات ال��ائية 

  .�� أي يوم، ما عدا أيام ا�جمعة أو أيام العطل الرسمية

 

االمتحان، بحيث ال يقدم أي طالب أك�� من  جدول و�جب ترتيب 

 .ساعة ٢٤امتحان�ن ��ائي�ن خالل 

 

لة ، ينشأ عن جدو الطالبيجب اإلبالغ عن أي تضارب �� امتحانات 

أك�� إ�� إدارة الت�جيل وشؤون امتحانات مش��كة ب�ن مقرر�ن أو 

 .تتخذ ا�خطوات الالزمة �حل هذا التضاربال�ي الطالب 

 

 

 مراقبة االمتحانات
 

إدارة الت�جيل وشؤون الطالب �� املسؤولة عن إجراء مراقبة 

ري ومدياالمتحانات واإلشراف عل��ا بالتعاون مع مكتب العميد 

  .ال��امج

 

و�مكن لرئيس املراقب�ن أن يرفض دخول طالب وصل متأخًرا أك�� 

دقيقة �عد بدء االمتحان. وال �سمح للطالب دخول امتحان  ١٥من 

دقيقة من مدة االمتحان. وال يمنح الطالب  ٣٠�عد ان��اء 

Special needs requests must be submitted to 
the Enrollment and Student Affairs 
department before the start of the Reading 
Week of each semester to facilitate such 
requests.  
 
 
Final Examination Scheduling 
 
The Department of Enrollment and Student 
Affairs schedules all final examinations, 
including deferred and resit examinations. 
Schedules of final examinations must be 
published no later than the beginning of tenth 
(10th) week of each semester. 
 
All final examinations will be scheduled within 
the examination week as published in the 
academic calendar. All examinations will be 
held on DI premises or other locations as may 
be authorized by DI.  
 
Final examinations may be scheduled during 
the day or evening on any day of the week 
except Fridays or public holidays.  
 
 
The examination schedule should be arranged 
so that no student takes more than two final 
examinations in any one 24 hour period. 
 
Conflicts in the examination schedule must be 
notified to the Department of Enrollment and 
Student Affairs promptly to resolve the 
conflict concerned in good time. 
 
 
 
 
Invigilation  
 
The Department of Enrollment and Student 
Affairs is responsible for conducting and 
supervising the invigilation of examinations in 
collaboration with the office of the Dean and 
Program Heads.  
 
The chief invigilator may bar a student from 
attending an examination if he/she is late 
more than fifteen (15) minutes. Students will 
not be allowed to join the examination after 
thirty (30) minutes have lapsed since the start 
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املتأخرون الذين �سمح لهم بالدخول وقًتا إضافًيا. كما يجب ع�� 

الوقت الذي سمح فيھ للطالب رئيس املراقب�ن كتابة مذكرة ب

  .املتأخر دخول االمتحان

 

 يقةدقالثالث�ن خالل ال �سمح للطالب بمغادرة غرفة االمتحان 

 .من االمتحان األو��
 

يجوز أن يقّدم طالب، تم ّرفض دخولھ إ�� االمتحان بموجب هذا 

 .النظام، طلًبا إ�� �ليتھ إلجراء امتحان ��ائي استدرا�ي
 

الطالب أثناء االمتحانات �عر�ًفا مالئما لهو�تھ يجب أن يحمل 

(بطاقة الطالب أو بطاقة أخرى عل��ا صورتھ). و�جب أن ت�ون 

 .الهو�ة بارزة وموجودة ع�� مكتب االمتحان طوال ف��ة االمتحان

ال يجوز أن يجلب الطالب إ�� غرفة االمتحان أي كتب أو أوراق أو 

ى (�الكمبيوتر ا�حمول، آالت حاسبة أو أي أجهزة إلك��ونية أخر 

أو األجهزة اللوحية، أو الهواتف ا�خلو�ة، وما إ�� ذلك)، أو غ��ها 

من املواد باستثناء ما هو مبّ�ن ع�� ورقة االمتحان أو بإذن من 

 .املراقب
 

ال يجري الطالب أثناء س�� االمتحان أي اتصال من أي نوع مع أي 

 .�خص آخر غ�� املراقب
 

تاج إ�� مغادرة غرفة االمتحان، ألي سبب يطلب الطالب الذي يح

 .من األسباب، اإلذن من املراقب
 

�� �جل �شقبل مغادرة غرفة االمتحان، يطلب من الطالب توقيع 

مواد االمتحان. وتجمع إدارة الت�جيل  ھإ�� حضوره وتقديم

، قبل �سليم أوراق الطالب �جالت ا�حضور ل�حفظوشؤون 

  .اإلجابة إ�� ال��امج املعنية

 

 

 شروط أخرى 

ال ُ�سمح �� االمتحانات باالستعانة بكتب أو قواميس أو أي مادة 

 .ما لم يحدد املدرس خالف ذلكأخرى 

 

 

 

of the examination. Students allowed in late 
will not be given extra time. The chief 
invigilator will keep a note of the time when a 
late student was allowed to attend an 
examination. 
 
Students are not allowed to leave the 
examination during the first 30 minutes of the 
examination.  
 
A student denied admission to the 
examination under this regulation may apply 
to his or her school for a resit examination. 
 
Students are required to have suitable 
identification (student I.D. card or other 
picture I.D.) available during 
examinations. IDs will be placed on the 
examination desk face up all the time. 
Students shall not bring into the examination 
hall any books, papers, calculators or any 
other electronic devices (such as laptops or 
netbooks, tablets, cell phones, etc.), or other 
materials except as indicated on the 
examination paper. 
 
Students shall hold no communication of any 
kind with anyone other than the invigilator 
while the examination is in progress. 
 
Students who need to leave the examination 
room for any reason require the permission of 
the invigilator. 
 

At the end of the examination, students are 
required to sign a tally sheet indicating that 
they have submitted their examination 
scripts. Tally sheets are collected by the 
Department of Enrollment and Student Affairs 
for record keeping before transmitting the 
answer sheets/scripts to the appropriate 
program.   
 
 
Other Conditions  
 
Examinations shall be “closed book” 
examinations unless otherwise specified by 
the Instructor.  
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 إدارة التقييم

الدرجات �� مقياس ألداء الطالب. و�� مؤشر ع�� استيعابھ 

 مستوى األداءمحتوى املقرر. والدرجات مصممة لقياس و��جيل 

إكمال املقرر بنجاح، كما �سمح بمنح يخولهم العام للطالب بما 

تقييم هذا األداء مسؤولية أستاذ ُيعت�� و  .التقديرات ا�ختلفة

  .املقرر وحده وفق خطة تقييم املقرر 

 

 

 

�عد إجراء تقييم ألداء الطالب باستكمال �افة مستو�ات التقييم 

ا�حددة ملقرر مع�ن بما ف��ا االمتحان ال��ائي، تمنح الدرجة ال�لية 

ل��ائية للمقرر وتحّول إ�� درجة حرف. و�جب أن يفهم األساتذة ا

نظام درجات ا�حروف املوجودة �� سياسة "نظام الدرجات" 

ومجال الدرجات الذي يحدد قيمة نقاط الدرجة املقابلة، وال�ي 

  .عالمات الطالبشهادة سوف تظهر ع�� 

 
 

ملقرر، ا �عد تحديد العالمة ال��ائية ودرجة ا�حرف املقابلة لطالب

يقدم أستاذ املقرر إ�� مدير ال��نامج، وعن �ل طالب م�جل �� 

املقرر، �ل العالمات ال��ائية ودرجات األحرف املقابلة وكذلك 

 .توزيع جميع العالمات املمنوحة لشرائح تقييم املقرر 

 
ع�� العالمات والدرجات  رؤساء ال��امج وعميد ال�لية يصادق 

دارة الت�جيل وشؤون الطالب الستكمال ال��ائية وال�ي تقدم إ�� إ

 .للطالبوإعال��ا اإلجراءات الالزمة 

 

عقب صدور العالمات والدرجات ال��ائية و�شرها، يتحمل عميد 

ال�لية مسؤولية إعالم إدارة الت�جيل وشؤون الطالب بخصوص 

أي �عديالت ع�� العالمات / الدرجات ال��ائية املقدمة سابًقا. 

وتقتصر التغي��ات ع�� ت�حيح األخطاء ا�حسابية أو �سبب �غي�� 

 وفق سياسة "إعادة التقييم".  الدرجة نتيجة إلعادة التقييم 

 

 

 

Assessment Administration 
 
Grades are a measure of the performance of a 
student. They are an indication of the 
student’s command of the content of the 
course. Grading is designed to establish 
whether or not students have demonstrated a 
level of performance that warrants successful 
completion of the course and to allow 
different grade levels to be assigned. It is the 
sole responsibility of the course instructor to 
assess this performance using the criteria set 
for the course in question. 
 
Once an assessment of the performance of the 
student has been made by completing all 
assessment items of a course, including the 
final examination, the final total mark for that 
course will be computed and then converted 
into a letter grade. Instructors need to be 
aware of the “Grading Policy” including the 
letter grade system and the grade scale that 
defines the corresponding Grade Point value 
to appear on the student’s transcript.  
 
Upon assigning the final mark and letter 
grade, the course instructor will submit, for 
each student registered in the course, all final 
mark and letter grades in addition to the 
breakdown of all marks given to the 
assessment segments of the course, to the 
head of the program. 
 
The Heads of Programs and the Dean will 
ratify the final marks and grades of all 
programs within the school which are then 
submitted to the Department of Enrollment 
and Student Affairs for processing and 
publishing to students 
 
Following the release of final marks and 
grades to students, the Dean will notify the 
Department of Enrollment and Student Affairs 
of any amendments to final marks/grades 
previously submitted. Final marks/grades 
amendments are limited to corrections of 
errors in computing the grade, or because of 
grade changes due to resit attempts in 
accordance with the “Resit Policy”. 
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وع�� جميع الطالب الراغب�ن �� تقديم التماس ضد العالمة 

املمنوحة أن يتبعوا اإلجراءات املدرجة وفقا لسياسة "التماس 

   ."الطالب األ�ادي�ي

 
 

العالمات والدرجات ال��ائية ل�ل فصل درا��ي  إتمام وضعيجب 

وتقديمها إ�� إدارة الت�جيل وشؤون الطالب �� املوعد ا�حدد �� 

التقو�م األ�ادي�ي. وتجب اإلشارة إ�� أي نتائج غ�� ��ائية صراحة 

وتقديمها بوصفها درجة غ�� مكتملة ع�� االستمارات ا�حددة 

ع�� االستمارات املعنية. وع��  املقرر  �� "I" حيث تمنح عالمة

، أي "F" إ�� "I" الطالب استكمال املقرر بدرجة نجاح أو تحول 

ير�� االطالع ع�� سياسة "نظام  .�عد فصل درا��ي واحد "راسب"

 ملز�د من التفصيل.الدرجات" 

 

 
�علم إدارة الت�جيل وشؤون الطالب الطالب �عالماتھ ودرجاتھ 

 املوعد ا�حدد املنصوص عليھ �� ال��ائية نيابة عن ال�ليات ��

 التقو�م األ�ادي�ي.

 

 

Students wishing to appeal against a grade 
shall do so as per the procedures stipulated in 
the “Student Academic Appeals” policy. 
 
 
 
Final marks and grades for each semester 
should be finalized and submitted to the 
Department of Enrollment and Student Affairs 
by the date specified in the academic 
calendar. If for justified and approved 
reasons, a final mark is still incomplete then it 
must be explicitly indicated and submitted as 
an incomplete grade on the specified forms so 
that a letter grade of incomplete “I” is given to 
the course. Students cannot graduate with an 
“I” on their record. They must either complete 
the course for a passing grade or the “I” will 
lapse to an “F” after one semester. Please refer 
to the ‘Grading System’ Policy for more 
details.  
 
The Department of Enrollment and Student 
Affairs will notify students of their final marks 
and grades on behalf of the schools by the 
due date set in the academic calendar. 
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