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:محتویات الدلیل  
  مقدمة 
  التعریف بالمشروع 

o )المستفیدون – االستراتیجيالھدف - الرسالة - الرؤیة( 
 التعریف بمركز تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات 

o ) رسالة المركز –رؤیة المركز( 
 واالمتحاناتلعملیة التقویم  خالقىألمیثاق الشرف ا   
  لمھام وممارسات أعضاء ھیئھ التدریس خالل عملیات تقویم  رشادىاإلالدلیل

 الطالب وامتحاناتھم
  خالل عملیات تقویم  واإلداریینالدلیل االرشادى لمھام وممارسات العاملین

 الطالب وامتحاناتھم
o بالكلیات األداءر العاملین فى تطویر ادوأ 
o ین فى اعمال االمتحاناتادوار العامل 
o  لضمان نجاح عملیات التقویم واالمتحانات باإلداریینالتعلیمات الخاصة 
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 :مقدمة
 
  

التي تساعد في اتخاذ قرارات یعتمد إصالح وتطویر التعلیم على جودة وسائل القیاس والتقویم      

وتطویر النظام  فمن خالل مراجعة مستمرة تسھم في تعدیل,  موضوعیة بناء على أسس علمیة

كما یسھم في الحكم على صحة اإلجراءات , ونوعیة وجودة مخرجاتھ ھتاءكفوتزید من التعلیمي 

یقوم بدور ھام في تحفیز الطلبة والقائمین على ووالممارسات المتبعة في عملیة التعلیم والتعلم 

.ھم التدریسیة بذل الجھد للوصول إلى األھداف المرجوة وتحسین أسالیبولیة التعلیمیة مالع  

 

,,,,,,,,,,,,,,الزمالء والزمیالت فى جامعتنا الواعدة           

 
ھم العملیات التى یبنى علیھا نظامنا أرشادى لعملیة التقویم واالمتحانات باعتبارھا واحدة من إدلیل  أیدیكمبین    

ح وتطویر عملیتى التعلیم والتعلم ھم المداخل الصالأحیث تعد عملیة التقویم واحدة من , بجمیع عناصرةالتعلیمى 

  ھداف المنشودة من نظامنا التعلیمىألوتحقیق الجودة واالعتماد ومن ثم التمیز وتحقیق ا

  فضمان الجودة، وتحسین. یعد التقویم التربوي أحد أھم العناصر المطلوبة لضمان الجودة في التعلیمو

یة إصالح شاملة للتقویم، تتناول فلسفتھ وأغراضھ وأسالیبھ مستویات تعلم الطالب، ال یمكن تحقیقھ إال من خالل عمل

الدور المحوري للتقویم في تحقیق الدلیل  اناقش ھذیو. وتقنیاتھ، ومدى تكاملھ مع عناصر العملیة التعلیمیة األخرى

ً في ھذا المجال ھما التقویم للتعلم  الجودة وتقدم رؤیة تكاملیة للتقویم في التعلیم العام، وتفرق بین مفھومین برزا حدیثا

(Assessment for Learning) یم التعلم یوتق)(Assessment of Learning  وأغراض كل منھما وأسالیبھ

، Authentic Assessmentیم الحقیقي یكما تتناول تطویر ممارسات التقویم الصفي من خالل توظیف التق. وأدواتھ

یم الصفي؛ للوصول إلى نموذج مع التقوحتى یتكامل   لشروط الواجب توافرھا في التقویم،وا

.مخرجاتھ جودة  من والرفع الجامعة في  التعلیم  تحسین في  یسھم أن  یمكن
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 تقویم الطالبو االمتحاناتمشروع تطویر نظم 
 

  :مقدمة
  

عداد الطاقات والكفاءات إشھد العالم الیوم الكثیر من التحدیات والتطورات في مختلف المجاالت مما تطلب       

  .تمیزة والمتنوعة ولدیھا قدرات مبدعة ومھارات وظیفیة متمیزةالم
  

وفى  .  الطالب والبرامج التعلیمیةالتقویم مسار ھاتین العملیتین ویرشد القرارات التربویة المتعلقة بویوجھ          

في التشخیص حین یالحظ محدودیة األسالیب المتبعة في تقویم الطالب في مختلف مراحل التعلیم وقلة جدواھا 

وترتب علي . الدقیق لمستویات الطالب والنظام المرجعي الذي ینسب الیھ تفسیر نتائج ادوات القیاس المختلفة 

  .  ذلك بالطبع اختالفات في أغراض التقویم واستخداماتھ وممارساتھ وتأثیراتھ في عملیتي التعلیم والتعلم
  

سالیب المستخدمة كوسیلة التقویم العام ألویم مع االعتماد  على  اسالیب التقأوتتبني جامعة دمنھور التنوع فى      

أسلوب التقویم القائم علي اآلداء في رفع مستوي تحصیل الطالب ، حیث وسالیب التعلم أداء وغیره من آلل

دائیة وعملیة وتطبیقیة مھمة تتعلق أیشاركون فیھ مشاركة فاعلة ویقومون بأنشطة تبرز تمكنھم من مھارات 

  .مواد الدراسیة وتكشف عن قدرتھم علي ابتكار نتاجات اصیلة متنوعة تتمیز بدرجة عالیة من الجودة واألتقانبال
  

  التعریف بالمشروع 
 :رؤیة المشروع

بجامعة دمنھور إلى تطبیق منظومة شاملة ومتكاملة لقیاس  االمتحاناتمشروع نظم تقویم الطالب و  یسھم   

ً وبمستوى الخریج  لالرتقاءالكلیات  بجمیعة  وتقویم نواتج التعلم المستھدف ً وعالمیا ً و إقلیمیا   .لتحقیق التمیز محلیا
  

  :رسالة المشروع
  

وخلق وعي , بكلیات جامعة دمنھور  واالمتحاناتوضع نظام متكامل لتقویم الطالب  یسعي المشروع الي   

والمستفیدین من الخدمة تتوافق مع رؤیة ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب  أعضاءالتقویم بین  آللیاتایجابي 

  .اإلستراتیجیةورسالة الجامعة وأھدافھا 
  

  :الھدف االستراتیجي للمشروع 
  

تطویر نظم التقویم و االمتحانات للطالب في كلیات الجامعة لتحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة     

واالرتقاء بمستوى الطالب كأحد متطلبات الجودة یاسیة الق األكادیمیةللبرامج االكادیمیة بما یتوافق مع المعاییر 

  .و االعتماد 

  الكلیات المشاركة بالمشروع

كلیة  - كلیة الطب البیطرى  -كلیة الزراعة  - كلیة التربیة  -كلیة اآلداب  - كلیة التمریض  - كلیة التجارة
  كلیة ریاض األطفال –كلیة الصیدلة  – العلوم
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  : المستفیدون من المشروع
 

 .الب مراحل البكالوریوس المختلفة ط - 1

 .طالب الدراسات العلیا  - 2

 . أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  - 3

 .الھیئات والمؤسسات المجتمعیة  - 4

 .بالجامعة واإلداریینكافة العاملین  - 5

 .مراكز البحوث التربویة والعلمیة التخصصیة - 6
  

  متطورة امتحانات و تقویم آلیات تحقیق نظم
  

 : اتمركز تقویم االمتحان  - 1
  

ة           ات الجامع ات لكلی ویم واالمتحان ویر نظم التق ات تط ة لعملی ذ والمتابع ھو مركز یختص بالتخطیط والتنفی

ن ة م ات المختلف ل الكلی ل  ویدعم تنفیذ خطط المركز وبرامجھ وما تم انشاؤه داخ ات بك یم واالمتحان دات للتقی وح

ھالكلیات لمتابعة عملیات تطویر نظم االمتحانات واال , رتقاء بھا خالل المشروع واستمراریة ذلك بعد االنتھاء من

اءة  ل كف ا بك ن خاللھ ولقد تم تجھیز المركز والوحدات بكل التجھیزات والتى تمكنھم من اداء مھامھم التى ستتم م

  وجودة
  

 :معمل القیاس والتقویم - 2
 

      متحاناتإلتحلیل ا *    
  تقدیم المساعدة والمشورة الفنیة  *   
  ھیئة التدریس ومعاونیھم  أعضاءتدریس *   

  رؤیة المركز

الب و      ویم الط ز تق عى مرك اتیس ى  االمتحان ور إل ة دمنھ اءبجامع ز  االرتق ق التمی ریج لتحقی توى الخ بمس

ً والتنافس  ً وعالمیا ً و إقلیمیا تطویر منظومة شاملة ومتكاملة للقیاس وتقویم نواتج التعلم المستھدفة من خالل محلیا

  .الجامعةیات بكل
  

  رسالة المركز
بجامعة دمنھور بتطویر منظومة التقویم و اإلمتحانات بكلیات  االمتحاناتتتمثل رسالة مركز تقویم الطالب و       

الفرع لضمان وتطبیق معاییر الجودة فى جمیع إجراءات اإلمتحانات لتحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرامج 

  .ة الخریج على المنافسة عالمیا ً وإكتساب ثقة المستفیدین فى سوق العمل و خدمة المجتمعاألكادیمیة لضمان قدر
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  فھرس المحتویات
 التقویم االمتحانات و  المفاھیم الرئیسیة حول عملیة 
  التقویممحاور وبنود عملیة 
 بناء االختبارات التحصیلیة 
  وزمالئھ تصنیف بلوم"المستویات المعرفیة لألسئلة في" 
 ومعاییر اختیارھا األسئلة أنواع 
  الورقة االمتحانیة  إعدادمعاییر 
 تحلیل نتائج االختبار واالستفادة منھا 
  ومراحل بناؤھا األسئلةبنوك 
 التقویم ومیكنة االمتحانات وتصمیمھاتنفیذ عملیة  آلیة 
  االمتحاناتلتدریس في إجراء عملیات ھیئة ا أعضاءتعین  التيالنماذج 

 والتقییم 
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    التقویماالمتحانات وفي  المفاھیم الرئیسیة

  :ثقافة التقویم
وضع االختبارات الموضوعیة  مصطلح یشیر الى ثقافة المعرفة والخبرات والتصورات لدى القائم بالتدریس بحیث تساعده علىھو 

  .لألھداف العامة واإلجرائیة لمقرر دراسي معین بغرض تحقیق ھذه األھداف 

  الحقیقى/ تعریف التقویم البدیل
  .ھي العملیة التي یتم من خاللھا جمع الشواھد حول تعلم الطالب ونموه في سیاق حقیقي وتوثیق تلك الشواھد

  :ویعرف آخرون التقویم البدیل
  .انھ ھو ذلك التقویم الذي یقیس بواقعیة المعارف والمھارات التي یحتاجھا الطالب للنجاح في حیاتھ في سن الرشد       

  Portfolioلیوتعریف البورتف 
التي توثق التقدم المھني، واألھداف، والجھود،  و الحقیقیةأ تجمیع منظم ومستمر لمختلف اإلنجازات األصیلةھو  -

 .محددة والممارسات التربویة، واإلنجازات، والمواھب، والنمو عبر فترات والمواقف واالتجاھات، 
  توثیق التطویر والتأمل الفكري للمعلم المحترف والمعلم المتوقع كمربٍ لیظھر معرفتھ ومھارتھ ، وإنجازهھو  -
الطالب، وھذا یتحقق  بناء تاریخ موثق لمجموعة تم اختیارھا ألفضل أعمال التدریس، مثبتة بأدلة من عینات ألعمالھو  -

 .فقط من خالل الكتابة التأملیة، والمداولة ، والمحادثة الجادة
تشیر إلى الخبرات الذاتیة، وتقود إلى إبراز  تيوالتجمیع للتأمالت الفكریة الفریدة واختیار لألعمال التي صنعھا الفرد،  -

 .التقدم وتحقیق األھداف أو معاییر اإلنجاز
  قویم برامج التربیة لطلبة البكالوریوس والدراسات العلیاأداة للتقویم الذاتي وت -
  .النمو ونقاط القوة وقدرات التنظیم واإلبداع في تطبیق المعرفة لدى المتعلمعملیة  -
أو موضوع  قررملف، یحتوي على توثیق وتجمیع ھادفین، لنماذج تمثل أعمال أو مھارات أو أفكار المتعلم، المتعلقة بم -

  لدراسيمعین خالل العام ا

  Measurement مفھوم القیاس
عملیة تعنى بالوصف الكمى  وھي) االختبار( التي یحصل علیھا الطالب في االمتحان ) الكمیة ( الرقمیة  یشیر القیاس إلى القیمة

  .للسلوك أو االداء
  : العملیة للتقویم بعض األسس والمبادئ

   : قویمنتفق على األسس والمبادئ التالیة لعملیة الت لعلنا

  . أنھا وسیلة ولیست غایة في حد ذاتھا -
  . ال تقویم بدون معلومات أو بیانات أو حقائق -
  . ھى عملیة مخططة ولیست عملیة عشوائیة -
  . ال بد من تحدید قیمة للشئ في ضوء معاییر -
  . شئ ما أنھا عملیة سیتم من خاللھا إصدار حكم على -
  . وسیلة إلى التطویر وتحسین االداء -
  . یة مستمرة طوال العام الدراسىعمل -
  . المستخدمة تتوقف النتائج على جودة ودقة األدوات -
  . نشطة التي یزاولھا المتعلمیتناول كافة األ -
  . الشمولیة لجوانب النمو المختلفة للمتعلم -
  . تعدد األسالیب وتنوع االدوات المستخدمة -
  . كافیةمدربین لھم خبراتھم ال عملیة فنیة یقوم بھا معلمین -
  . بخصائص الصدق والثبات والموضوعیة ال بد أن تكون االدوات ملتزمة -

  Evaluation : مفھوم التقویم
وبھذا یمكن أن نحدد معنى الكلمة Evaluation  واآلخر التقویم  Assessment ھناك مصطلحان في اللغة أحدھما التقییم*    

 باإلضافة إلى معانى التعدیل والتحسین والتطویر ر ، أما الكلمة الثانیة ففیھا ھذا المعنىالتقییم على أنھا تحدید القیمة والقد : االولى
  العالج,
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 متحاناتلیست قاصرة على الحكم على المتعلم بالنجاح أو الفشل من خالل نظام اإل علموفى إطار ھذا المفھوم تصبح وظیفة الم
قراءة میزان الحرارة أو مقیاس ضغط الدم وإنما  ال تقتصر على مجردحیث  التقلیدى بل أن مھمة المعلم ودوره تشبھ مھمة الطبیب

  . یتجاوز ذلك التشخیص إلى العالج
المسار وتصویب  التقییم ھو مجرد إصدار أحكام أما التقویم فیتضمن إصدار األحكام مقترنة بخطط تعدیل لذا یمكن القول بأن     

ً من االقتصار على التقییم كما یتمثل في االمتحانات النھائیة  ولقد عانینا. معلومات االتجاه في ضوء ما تسفر عنھ البیانات من  تربویا
  . بالتدخل للعالج والتطویر والتحسین واالًصح أن نسعى إلى تحویل الوجھة إلى تقویم التربوى بمعناه الشامل وأن نھتم التقلیدیة

ً ( معلومات أو بیانات أو حقائق عن موضوع معین  للحصول على ویمكننا تعریف التقویم بأنھ عملیة تخطیط  بطریقة) المتعلم مثال
اختیار القرار األفضل ألجل التطویر  علمیة إلصدار حكم علیھ بغرض التوصل إلى تقدیرات كمیة و أدلة كیفیة تسھم في اتخاذ أو

  .والتحسین

                                                                                        أنواع التقویم

ً لألھداف المرجو تحقیقھا أنواع أربعھیصنف التقویم إلى  -   : طبقا
 

 Initial or Pre-Evaluation  القبلي أو المبدئيالتقویم  .1
المتعلم من خصائص  لتحدید ما یتوافر لدى) وحدة  مقرر أو (تعلم الطالب لمحتوى منظومة تدریسیة  ویتم قبل

إلى تعلم مھارات أو متطلبات قبل البدء  إلخ ترتبط بموضوع التعلم بھدف الكشف عن حاجة المتعلم...  ، معارف
  . إلخ... التشخیصیة ، القبلیة  في دراسة موضوع ما ومن أنواعھ االختبارات

  : Formative Evaluationالبنائى التقویم التكوین  .2
ستھدف تحدید مدى تقدم الطالب نحو االھداف التعلیمیة المنشودة وی ویعنى استخدام التقویم أثناء عملیة التدریس

من االھتمام إلى تعدیل في  للمعلم عن سیر تعلم الطالب بھدف إعطاء مزیدFeedback وتقدیم تغذیة راجعة
   . ، ثم المراجعة والتنقیح خالل التغذیة الراجعة جمع بیانات ، تحلیلھا: أداء المتعلم ویضم ثالثة مراحل ھى 

 
 :Summative Evaluation التقویم التجمیعى  .3

اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى أعلى أو تخرجھ  إحراز نواتج التعلم بھدف مدى ویعنى الحكم على
 محتوى أو برنامج تعلیمى أو في نھایة مرحلة ومن أھم أدواتھ المستخدمة ما یعرف ویتم عادة في نھایة تدریس

 Final Exam ةباالختبارات الختامی
 Post Evaluation: البعدى التقویم .4

 التعلیمى وانقضاء فترة زمنیة ، قد تطول أو تقصر على انتھائھ ویھدف إلى التحقق من ویتم بعد انتھاء البرنامج
احتیاجھ إلى برامج  مدى احتفاظ المتعلم وتطبیقھ لما حصل علیھ من تعلم وتتبع كفائتھ والتعرف على مدى

  . إلخ... جیة وتنمویة تجدیدیة أو عال

   : األنواع الرئیسیة التالیة تصنف مرجعیة التقویم إلى

 Norm-Referenced Measurement قیاس جماعى المرجع .1
  . ضوء أداء أفراد آخرین على المقیاس ذاتھ ویھتم بتقویم أداء الطالب على مقیاس ما في     

 Criterion-Referenced Measurement قیاس محكى المرجع  .2
ً لما یحققھ منطالب مستوى ال ویستخدم لتحدید       على  اداءه مستوى  بالنسبة لمحك ثابت بمعنى تقویم الطالب وإنجازاتھ وفقا

  . دون مقارنتھ بنسبة تحصیلھ بزمالئھ ختیاراال
 Self-referenced Measurement :  قیاس فردى المرجع  .3

ً  تعتمد و  ومدى طالبفي بعض خصائص ال حدثت ات التي متباعدة لقیاس التغیرفي مواقف  طالبعلى تقویم ال أساسا
  . تقدمھ من بدایة التعلم إلى الوقت الحالي

   أسالیب التقویم

المنشودة من عملیة  وأدواتھ لتالئم االستراتیجیات والنماذج التعلیمیة المختلفة وكذا حسب األھداف تتنوع أسالیب التقویم
   : المستخدمة التقویم ، ومن بین األسالیب

 : )........ عملیة –شفویة  –تحریریة ( المختلفة  االختبارات بأنواعھا -
 Paper and Pencil Tests التحریریة  -
  Oral Tests الشفھیة  -
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  Performance Tests اختبارات األداء  -
  Achievement Tests التحصیلیة  -
  .الشخصیة تجاھات ،مثل اختبارات المیول ، اال Psychological Tests النفسیة  -
  Laboratory Tests المعملیة  -
 Practical Tests العملیة  -
  Self Report الذاتيالتقریر   -
 Observation أسالیب المالحظة -
 Interview المقابالت -
 Questionnaires االستبیانات -
 Journal & Logs السجالت والمشروعات -
 Student Portfolio ) ( األعمال أو اإلنجاز ملف -

  

   :منظومة التعلیم نظام التقویم الحالي في
ً نعیش نظام التقویم الحالي للمتعلم الذي یقتصر على  مما ال النھائیة والحكم علیھ بالنجاح أو  ختباراتاإلشك فیھ أننا جمیعا

المكون االول أو التوالى ، ف تكون العالقة بین المكونات عالقة التتابعLinear خطیة الرسوب ، وھذا النظام یخضع لمنظومة
التعلیمیة ثم مكون الحكم على نجاح العملیة التعلیمیة بالنجاح أو الفشل ،  ھداف التعلیمیة یتلوه مكون تنفیذ العملیةألوھو ا

أما الذین یرسبون فقد  أو یتوقفون عن الدراسة بسبب االنتھاء منھا ، مرحلة أعليالذین ینجحون قد ینتقلون إلى  فالمتعلمون
ھذه المنظومة الخطیة  تفتقد و) بسبب استنفاذ مرات الرسوب  (الدراسى نفسھ مرة أخرى أو یتوقفون عن الدراسة یعیدون العام

ً وھى خاصیة التصحیح الذاتى أو التغذیة الراجعة خاصیة   .Feedback ھامة جدا

  األسس التربویة لتقییم نواتج التعلم وأسالیب تطویرھا

  مفھوم تقویم أداء الطالب

المستھدفة، بھدف تشخیص  الطالب لمعاییر األداء الجید، ونواتج التعلم ر حكم على مستوى تحقیقعملیة إصدا
  .أدائھ وتدعیمھا وكذا جوانب الضعف وعالجھا جوانب القوة فى

  
  فى أدوات تقویم أداء الطالبالشروط الواجب توافرھا 

  الصدق

  .وضعت لقیاسھا تعلم التىنواتج الأھداف وأن تقیس أدوات التقویم وأسالیبھ وعملیاتھ • 

  الثبات

  .وفى نفس الظروف التقویم على نفس العینةالقیاس واتساق نتائج الطالب عند إعادة عملیة • 

  االستمراریة

   التقویم القبلى والبنائى والتجمیعى أو النھائى مالزمة التقویم لعملیتى التعلیم والتعلم، وتنوع أنماطھ ما بین• 

  الشمولیة

  .واالجتماعیة والمھاریة یم جمیع نواتج التعلم المستھدفة، المعرفیة والوجدانیةیغطى التقو• 

  الموضوعیة والعدالة

 على تصحیح اجابات الطالب، مع مراعاة طبیعة ثبات نتائج التقویم باختالف أدواتھ وإجراءاتھ، وباختالف القائمین• 
  .من الطالب األنماط المختلفة

  الشفافیة والوضوح
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  .المحاسبیة التى تتخذ فى ضوء النتائج اءات التقویم ومقاییس تقدیر إجابات الطالب، وقواعداعالن اجر• 

  الواقعیة

  .عن المستوى الفعلى ألداء الطالب دون إخفاق أو مبالغة نتائجھ حتى تعیراجراء التقویم فى مواقف فعلیة وحیاتیة واقعیة، • 

  المسؤولیة الفردیة والجماعیة

وإجراءات التقویم مع مؤسسات التعلیم، باإلضافة  یة عدیدة ومنظمات سوق العمل فى عملیاتمشاركة جھات مجتمع• 
  )التعاون فى عملیة التقویم ( .الطالب أنفسھم إلى مشاركة

  إتاحة الفرص لتطویر األداء

ستاذ لتطویر الطالب، وتقدیم تغذیة راجعة لأل ییسر التقویم عملیات التعلم ویستثیر مھارات التفكیر واإلبداع لدى• 
  وغیرھا من عناصر منظومھ التعلیم .تدریسھ استراتیجیات

  توافر اآللیات المیسرة

  .تیسیر إجراءات التقویم االستفادة من نظم التكنولوجیا الحدیثة والمیكنة االلكترونیة فى• 

  التقویم التقلیدى ألداء الطالب تواجھ مشكالت

  .طالبیستغرق وقتا طویال مع األعداد الكبیرة لل• 

  .ومحددة وشاملة لمواصفات الخریج  یفتقر التقویم التقلیدى إلى وجود نواتج تعلم واضحة• 

  .ال توجد مقاییس تقدیر یتم فى ضوئھا المسائلة والمحاسبیة• 

  .أدوات تقویم مختلفة عدم إمكانیة المقارنة بین أداء الطالب في حالة استخدام• 

  .الالحق ویصعب مقارنة أداء الطالب الحالى بأدائھ السابق أو طالب بزمالئھ،تقتصر نتائج التقویم على مقارنة ال• 

  .والموضوعیة والشمولیة إلى الصدق والثبات –عادة –تفتقر أدوات التقویم • 

  .مفرداتھ تأثر الدرجة الكلیة للطالب في اختبار ما بخصائص• 

  .تأثر خصائص مفردات االختبار بقدرة الطالب• 

  .ة قیاس ثابتة ومعرفةعدم توافر وحد• 

 محاور وبنود عملیة التقویم
   - :محور القواعد العامة : أوال 

 :البند األول 
  : وجود اجراءات فعالة بشأن المعاییر الكادیمیة للدرجات العلمیة التى تمنحھا الجامعة وھى “ 
  
 . ومراقبتھا ومراجعتھا  وضع آلیات محددة لتقییم البرامج والدرجات العلمیة التى تمنحھا والمصادقة علیھا -1

تنفیذ ممارسات تقییم دقیقة تدعم معاییر كل شھادة أكادیمیة مع تحدید واضح لعناصر المنح والمحافظة علیھا عند  -2

 . المستوى المناسب ، ویتم الحكم على أداء الطالب بدقة فى ضوء ھذة المعاییر 

 " . من خالل ممارسات التقییم یة القیاسكادیمیة وضع آلیة لمتابعة المحافظة على المعاییر األ -3

  -:لتحقیق ھذا المبدأ تضع الجامعة فى إعتبارھا الممارسات التالیة 
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  .تحدید المسئولیة عن ممارسات التقییم التى تدعم ھذا المبدأ  -1

قیاس فعالیة مھام التقییم والمحكات المرتبطة بھا فى تحدید درجة تحقیق درجة الطالب لنواتج التعلم المستھدفة  -2

 .للمقررات والبرامج 

ستجابة للتطورات الداخلیة والخارجیة فى التقییم الالتحقق من أن سیاسات وممارسات التقییم قادرة على ا -3

 .ومتضمنة متطلبات الھیئات المھنیة أو التشریعیة أو التنظیمیة 

 .اسیةالقیكادیمیة ة ومتابعة أداء الطالب طوال مدة البرنامج ومدى تحقیق المعاییر األبقمرا -4

تحلیل توزیع درجاتھم ومراتب الشرف التى حصلوا علیھا أو تحدید : تحلیل مؤشرات نتائج الطالب ، مثل  -5

 ).كمخرجات( ، ونواتج التقییم بعد إلتحاقھم ) كمدخالت (الفروق بین كفاءات الطالب عبد التحاقھم بالدراسة 

  - :الثانى  البند

وصادقة وثابتة وعادلة للتقییم وتشجیع الطالب على تبنى السلوك  اإلعالم عن تنفیذ مبادىء وإجراءات واضحة "

  " األكادیمى الجید 

  :لتحقیق ھذا المبدأ تضع الجامعة فى إعتبارھا أن تكون إجراءات التقییم 

أى تكون المعلومات حول التقییم دقیقة ومتاحة لكل من أعضاء ھیئة التدریس والطالب : واضحة ومعلنة  .1

  والممتحنین الداخلیین والخارجیین على سبیل المثال ومنفذى الممارسات 

  :  بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس

یحتوى على قواعد التصحیح وقواعد للكلیات )  اإللكترونيیسلم لألفراد وینشر على الموقع ( یعد دلیل  -1

اقبة الدقیقة القواعد التى تضمن المر وإعالن.... ، امتحانات إعداداختیار الممتحنین الخارجین وقواعد 

كذلك ، التوجیھات لمراقبى اإلمتحانات ... مثل كیفیة التعامل مع حاالت الغش  لالمتحاناتوالصارمة 

 والھیئة اإلداریة المعاونة 

 األعضاء التزامتحدید مواعید انتھاء أعضاء ھیئة التدریس من تقییم أعمال الطالب وما یترتب على عدم   -2

  .المواعید  هبھذ

ات أعمال السنة المختلفة بین درج لالتكام: مثل ( ن نتائج التقییمات المختلفة لنفس الطالب عمل تكامل بی  -3

  ) . أو عند عودتھ من تبادل ثقافى ما  والتدریب المیداني النھائيمتحان ألودرجة ا

  :بالنسبة للطالب 

  : یحتوى على ) یسلم للطالب ، وینشر على الموقع اإللكترونى ( یعد دلیل للطالب 

وقانون الغش والعقوبات  والتقدیراتعقدھا وقواعد التصحیح  وأماكنمتحانات ومواعیدھا ا إعدادواعد ق -1

.......  

السلوكیات غیر : تعریف الطالب بمسؤلیاتھم داخل عملیة التقییم ألنھم مشاركین فیھا مثل تعریفھم بـ    -2

واستخدام المواد غیر ) من إنتاج الطالب  تسلیم عمل لیس( نتحال الالغش وا: السلیمة المتعلقة بالتقییم مثل 

  .والعقوبات المترتبة علیھا ) كالمواد المحملة من مصادر الكترونیة مثل اإلنترنت وغیرھا (المسموح بھا 

  إلخ ...وامیس قتخدام الطالب للمعینات كالقواعد اس -3

یة والمحافظة على الملكیة لتوفیر األمانة العلم( citationكیفیة توثیق المواجع واإلستشھاد األكادیمى   -4

  ).الفكریة لآلخرین 

  .العقوبات المترتبة على تأخیر أو عدم تسلیم مادة التقییم وأعمال السنة فى مواعیدھا المحددة  .  -5
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أى تقیس أنواع التقییم بشكل مناسب مدى تحقیق الطالب للمعرف والمھارات والفھم المتضمنة :  صادقة  -6

 . فى نواتج التعلم المستھدفة 

ً : ثابتة  -7 ً ومتسقا وھذا یتطلب عملیات واضحة ومتسقة لوضع مخططات تصحیح . أى یكون التقییم دقیقا

  .ومحكات متفق علیھا والتحقق من الدرجات المعطاة وتسجیلھا بدقة 

 –كون متحیزة مع تتصمیم أدوات التقییم بحیث ال  :أى توفیر المساواة فى تقییم الطالب من حیث  :عادلة   -8

  أى طالب  –أو ضد 

مثل المكفوفین وذوى اإلعاقات ( األحتیاجات الخاصةتحدید أنسب األماكن والظروف لتقییم الطالب ذوى   -9

  ....)الجسمیة 

لتزام باألمانة األكادیمیة بشكل متماثل فى جمیع كلیات الجامعة وأقسامھا لتجنب تطبیق عقوبات عدم اال  -10

  .  كات المتشابھة لقواعد التقییمنتھااحتمال معاملة الطالب بشكل مختلف على اال

  

   :محور اللوائح والقواعد المنظمة للتقییم: ثانیا 
  :البند الثالث

  داء الطالب فى ضوء اللوائح والقوانین المنظمةأتبنى المؤسسة سیاسة واضحة لتقویم 
عن یة من القوانین واللوائح حیث تتیح المؤسسة نسخا كاف القوانین واللوائح المنظمة لعملیة التقویم كل كلیةتتوفر لدى  -1

 :طریق

ورؤساء الكنتروالت ، لجنة سیر المتحانات ، شئون التعلیم والطالب وشئون الدراسات العلیا والبحوث الء كووالعمید  -

 شئون الطالبو

 االقسام العلمیة المختلفة -

 دلیل الطالب -

 كترونیة الخاصة بالقوانین واللوائحلمساحة على موقعھا االكترونى یحتوى على وصالت بالمواقع اإل كل كلیةتوفر  -2

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  حضرھایاللوائح المنظمة لعملیة التقویم اجتماعات لتدارس القوانین و كل كلیةتعقد  -3

داریین، إعضاء ھیئة التدریس ، أطالب ، ( عینات ممثلة من المعنین ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث و

 )عضاء سیر االمتحانأاء الكنترول، رؤس

 تعرض كل كلیة الخطة المقترحة على مجموعة من المحكمین للمراجعة والتاكد من شمولیة عناصر الخطة  -4

 راء المحكمینآتعدل الخطة المقترحة فى ضوء  -5

 تعد الصورة النھائیة للخطة -6

 لس الكلیات العتمادھااتعرض الخطة وتناقش بمج -7

، فى مواقع واضحة ، داخل االقسام العلمیة لھایم فى صورتھا النھائیة على الموقع االلكترونى تعلن كل كلیة خطة التقو -8

 )الخ....داخل القاعات، على الحائط( ومتنوعة داخل الكلیات

  

  

   :  الرابعالبند 
ومواكبة  التقویموجود آلیات فعالة لمراجعة وتنقیح قواعد التقییم دوریا حتى تظل تلك القواعد مالئمة ألھداف  

  للمستجدات المحلیة والعالمیة
  :لتحقیق ذلك المبدأ تضع الجامعة في االعتبار الممارسات التالیة
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لیة موثقة لتنفیذ آ، و) مثال التحول إلى نظام الساعات المعتمدة (  ویمتحدید الظروف التي تتطلب مراجعة قواعد التق -1

 .المراجعة مع تحدید المسئول عن إجراءات التنفیذ بدقة

 وإعالنھا بوسائل متعددة ویمتوفیر كل ما ھو جدید ومعتمد من القواعد المحلیة والعالمیة في مجال التق -2

متھا مع عرض التغیرات المقترحة في تلك القواعد مع ءمراجعة قواعد التقییم لضمان مال االستعانة بالمتخصصین في -3

ھنیة أو تنظیمیة أو تشریعیة ذات صلة ومناقشتھا ى ھیئة مأوالطالب والممتحنین الخارجیین و أعضاء ھیئة التدریس

 معھم واالستفادة من مقترحاتھم

تحدید اإلجراءات التي تكفل مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والطالب والممتحنین الخارجیین في المراجعة والتطویر مع  -4

 توصیف دقیق لدور ھؤالء الممتحنین في عملیات المراجعة والتطویر

 ویملالزمة إلحداث التعدیالت الدوریة في قواعد التقتحدید اإلجراءات ا -5

مع وضع اآللیات التي تكفل دعمھا للطالب  ویمدراسة اآلثار المترتبة على عملیات التطویر والتحدیث في أسالیب التق

ووضع آلیة لمتابعة تنمیة كفاءة الذین ینفذون اللوائح والقواعد الجدیدة أو المعدلة ،  والتقلیل من حدة السلبیات الناشئة عنھا

  .أعمالھم

 

   :البند الخامس  
  فى عملیة التقویم واالمتحانات عضو ھیئة التدریسالمیثاق االخالقى الذي ینظم عمل :أوالً 

التقییم المستمر والدورى للطالب مع إفادتھم بنتائج ھذا التقییم لالستفاده منھا فى تصحیح المسار أو  تدعیمھ حسب الحالة  -1

 )اجعة التغذیة الر( 

 .تعریف الطالب بنظم التقویم التى یتبعھا األستاذ وطریقة تقییمھ للطالب -2

 .أن یقدم عضو ھیئة التدریس تعلیما ناجحا وفاعال یتواكب مع أھداف المؤسسة التعلیمیة -3

 .أحترام أعضاء ھیئة التدریس لقیم وأخالقیات الجامعة واستیعابھا -4

 .إتقان عضو ھیئة التدریس لمادتھ العلمیة -5

 .رشاد الطالب إلى مصادر المعرفة المتعددةإ -6

 ).مثل حاالت اإلنذار أو الفصل(إخطار  ولى أمر الطالب بنتائج التقویم فى الحاالت التى تستوجب ذلك  -7

ھداف المقرر ومخرجات التعلم المراد مع األ توخى الدقة والموضوعیة فى إعداد وتصمیم االختبارات لیكون مناسبا -8

 .ھ بالفعلتحقیقھا وما تم تدریس

التزام أعضاء ھیئة التدریس بعدم التنویة أو االیحاء باالسئلة المتوقعة فى االمتحان لتعارض ذلك مع تحقیق مفھموم  -9

 .االختبارو العدالة بین الطالب

 .تنظیم االمتحانات بطریقة تتیح الفرصة لتطبیق الحزم والعدل -10

 .جلسات االمتحان فيباط ضتوخى الدقة والحزم والتزام االن -11

 .العمل على منع الغش فى االمتحانات قبل حدوثھ ومعاقبھ من یقوم أو یحاول الغش -12

وعدم  بالتدریس أو وضع األسئلة لفرقة دراسیة لعضو ھیئة التدریس لھ أقارب حتى الدرجة الرابعةعدم القیام ال یجوز  -13

 .مشاركة عضو ھیئة التدریس في كنترول بھ أقرباء حتى الدرجة الرابعة  

 .الدقة الكاملة فى تصحیح االمتحانات والمحافظة على السریة وااللتزام بالموضوعیة فى التصحیحمراعاة  -14

 .الذى یقوم بالتدریسلعضو ھیئة التدریس ال یجوز أن یقوم بتصحیح االمتحانات أعضاء من الھیئة المعاونة  -15

 .تنظیم عملیة رصد النتائج بما یكفل الدقة والسریة التامة -16
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 .لھم حق األستفاده بھا نالذ على جمیع الطالب - إن وجدت - ةتطبق قواعد الرأف -17

 .عرض نتائج الطالب على لجنة الممتحنین دون معرفة أسمائھم -18

 .عدم إعالن النتائج إلى بعض االفراد وإعالن النتائج من مصدر واحد وفى وقت واحد -19

 .مراجعة النتائج عند وجود أى شكوى من الطالب فى ضوء اللوائح والقوانین -20

 .طبیق نظام التقویم التراكمى للطالب لتحقیق أكبر قدر من العدالةت -21

 .ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس إعطاء دروس خصوصیة للطالب بمقابل أو غیر مقابل -22

  .وجود نظام للمحاسبة والمساءلة عن مدى التزام أعضاء ھیئة التدریس بالمیثاق االخالقى - 23

  :لطالب الجامعى فى عملیة التقویم واألمتحاناتالمیثاق األخالقى الذى ینظم عمل ا: ثانیا

 .التزام الطالب بحضور المحاضرات والتطبیقات العملیة -1

 .التزام الطالب باللوائح والقوانین التى تنظم دراستھم بالكلیة -2

 .معرفة الطالب بنظم التقویم والقواعد المنظمة لالمتحانات -3

 .ألمتحاناتفى الغش فى ااإللتحاق عدم محاولة الطالب الغش أو  -4

  التزام الطالب بالقیم األخالقیة فى حضور المحاضرات وعدم القیام بسلوكیات غیر مقبولة

  : محور إدارة عملیة التقییم : ثالثا 

   : سادسالبند ال

اإلعالم عن سیاسات فعالة   وواضحة ومتسقة تتعلق بعضویة وسلطات ومسئولیات مجالس التقییم ولجان " 
  ".ة تنفیذ ھذه السیاساتالممتحنین وتحدید آلی

  : وتأخذ الجامعة في االعتبار الممارسات التالیة 

وضع المعاییر الواجب توافرھا في أعضاء مجالس التقییم ولجان الممتحنین ومن في حكمھم من رؤساء كنتروالت  .1

 .وأعضاء الكنتروالت والمالحظین والھیئة المعاونة

لممتحنین ومن في حكمھم بسلطاتھم وصالحیاتھم ومسئولیاتھم والجھة التي نشر الوعي بین أعضاء مجالس التقییم ولجان ا .2

لھا سلطة محاسبتھم وان یتأكدوا من اتساق قراراتھم مع سیاسات ولوائح الجامعة ومطالب الھیئات ذات الصلة ز حیث 

یة لكل منھا بوضوح توجد عدة مستویات مختلفة لھذه المجالس والجان ز لذلك یجب تحدید السلطات والمسؤولیات النسب

لجنة ممتحنین على مستوى القسم تكون مسؤلة عن تقریر الدرجة أو التقدیر الذي یجب أن یتلقاه : فھناك على سبیل المثال

 .الطالب كنتیجة تقییمھ في وحدة دراسیة أو مقرر دراسي ما 

ار حول مدى إمكانیة تقدم الطالب إلى على مستوى الكلیة  لدیھا سلطة صنع القرتكون  مجلس تقییم أو لجنة ممتحنین اعلي .3

 .و نتیجتھ النھائیة أو الفرقة األعلى أالمرحلة التالیة من البرنامج الدراسي 

حضور الممتحنین الخارجیین لجان الممتحنین الداخلیین والمشاركة في القرارات التي تتخذھا في اجتماعات تضم الفئتین   .4

 .معا 
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وما یجب , خلیین والخارجیین في لجان ومجالس التقییم من اجل اتخاذ قرارات صادقةتحدید أدنى حد لوجود األعضاء الدا .5

 ذ لو لم یكتمل نصاب ھذه الھیئات ان یتخ

حضور عضو أو أكثر من أعضاء ھیئة التدریس الداخلیین مستقال عن التشكیل الرسمي للجان ومجالس التقییم مع   .6

 .معرفتھ بدوره وإسھامھ

( یتم تقییمھ  ذىقییم او لجان الممتحنین عن وجود أي اھتمام شخصي او عالقة ما بالطالب الإعالن أعضاء مجالس الت  .7

 )مثل عالقة القرابة للدرجة الرابعة

بشكل متسق مع العمل االحتفاظ بسجالت لقرارات كل اجتماع لمجالس ولجان الممتحنین وذلك حتى تضمن الجامعة   .8

  .وحتى یمكن الرد على شكاوي وتظلمات الطالب  القواعد مع إمكانیة تتبع أي قرارات اتخذت

  :سابعالبند ال

  على تدریب أعضائھا على استیفاء متطلبات التقویم  حرص كل كلیة

احتیاجات أعضائھا لتحقیق المستوى المتمیز في استیفائھم لمتطلبات التقویم وذلك عن طریق عقد  كل كلیةتقدر  .1
 یةلمأسلوب المالحظة العیانات واتخاذ تطبیق استب, مجموعات نقاشیة 

خطة لوضع بتنمیة قدرات أعضائھا لتحقیق المستوى المتمیز في استیفائھم لمتطلبات التقویم وذلك  كل كلیةتقوم   .2
  .االستعانة باإلمكانیات الخارجیة لتعزیز متطلبات التقویم البشریة والمادیة وإجرائیة واضحة لتدریب أعضائھا 

  ملیة التقییممحور تنفیذ ومتابعھ ع: رابعا 

  البند الثامن

  تشجیع اجراءات وممارسات التقییم التى تستحث االتعلم الفعال

التزام أعضاء ھیئھ التدریس باستخدام  تحقق الجامعة ھذا المبدا من خالل وضعھا فى االعتبار الممارسات التالیة .1
 علم المستھدفھطرق التقییم المختلفھ والتى تمكن الطالب من اظھار مدى تحقیقھم لنواتج الت

  :حث اعضاء ھیئة التدریس على تفعیل جوانب التقییم التى تدعم تعلم الطالب مثل  .2

 ن یستفید الطالب من التغذیھ المرتده التكونیة أداء مھام التقییم بحیث یمكن ن أتقدیم التغذیة المرتدة عFORMATIVE 
feedback   ) التاليفى التقییم  دائھمأفى تحسین ) و االقران أالصادره من االساتذه  

  الب بما یسمى بالتكلیفات الممتدهتكلیف الطExtended assignments   جراء البحوث فى موضوع ما إالتى تشمل
 والتوصل الى النتائج بانفسھم 

 خر كل على عمل األ –و مجموعات أزواج أسواء فى  –یعلق الطالب ( قران نشطھ التى یشارك فى تقییمھا األتفیعل األ (
 :یمكن للطالب من فھم محكمات التقییم وبعمق تعلمھم بطرق عدیده وتشمل  مما

 خربن لمھمة تقییم ما ھ األالتعلم من كیفیھ معالج  

  خر یشجع الطالب على تفویم ادائھم وتحسینھ أالتعلم من خالل تفیمم عمل شخص  

  تشجیع الطالب على التقییم الذاتىself – assessment ألدائھم 
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   حالھ مثل المرضى فى ( دائھم أء من التغذیة المرتده للطالب عن فى تقدیم جز) المستفیدین ( المصلحة صحاب أتضمین
 .......)حالھ كلیة الھندسة أو مدراء المدارس فى حالة كلیة التربیة  فيصحاب العمل أو أكلیة الطب 

  فيمل أكذلك  تشجیعھم على الت ،لم الفردیةاالعتبار حاجات التع فيخذ أت التين یخبروا طرق التقییم أتمكین الطالب من 
 synoptic التكامليھداف التقییم أمما یدعم ، المختلفة من البرنامج  وتكامل ودمج ما تعلموه منھا معا  األجزاء

assessment   ) كما یحدث فى حالھ المشروعات مثال( 

 وا التغذیة المرتده المحدده بوقت معین لتمكین یمارسوا ویتلق لكيالفرص  أتاحھعلى االختبارات الشفویة  فيكید  أالت
  )مھارات التواصل ( أدائھم وتنمیھ المھارات الشخصیة المطلوبھ لتقدیم مناقشاتھم بفعالیھ  الطالب من تنقیح

  تقویم لممارسات التقییمى أ فيتضمین الطالب  

 ائح المالئمة حول كیفیھ تجنب تلك االخطاء استثمار فشل الطالب فى تحقیق اھداف التعلم المطلوبھ  من خالل توجیھ النص
 فى المستقبل 

   لتعلم الفعال ، ویسمح مما یستحث ا) قران ى ، والتقییم الذاتى ، وتقییم األمثل التقییم االلكترون( نماط التقییم أالتنویع فى
  على نحو مالئمتج التعلم المستھدفة بتقییم نوا

 أداء الطالب المتفوقین وعدم االكتفاء بالتمییز بین الناجحین وغیر الناجحین   ییم بحیث  یتم التعرف علىقتصمیم مھام الت  

  ن تحقیق نواتج  التعلم المستھدفةعداد الكبیرة من الطالب بحیث تضمسالیب التقییم لألأاء ھیئة التدریس على عضأتدریب  

 ءً ملیة جزالتى تمثل المھارات الع الحدیثة فى تقییم الطالب بالكلیات باألسالیبخذ األ  ً   .من التقییم فیھا  كبیرا

  البند التاسع

للشھادات  المعاییرن الجامعة تكفل المحافظھ  على إذا تعذر ذلك فإنفسھا لغھ التقییم وفى التدریس ھى تكون اللغات المستخدم 
   .التى تمنحھا

نبیة وفقا التفاقیات أجفى حالة وجود طالب من دول (  س المستخدمة فى التدری اللغةخرى غیر أن یتم التقییم بلغات أعندما توافق الجامعة ب
كادیمیة للشھادات على المعاییر األ المحافظةى تضمن نھا تراعى الممارسات التالیة حتإف....)  علیم المفتوح التبادل الثقافى ا وفى برامج الت

  : الممنوحة باسمھا 

تقییمھم بلغھ أو لغات مخالفھ للتدریس ومن ھذه المحكات  ن یتمأاضحھ لتقییم الطالب الراغبین فى االعالم عن محكات و .1
  .خرى وتحدید توقیت ذلك وكتابتھ على سجالت الطالب أغھ لالتقدم بطلبات التقییم ب

عضاء ھیئة التدریس القائمین بتدریس وتقیمم الطالب لدیھم المعارف المتخصصھ أ یكون نأوضع المحكات التى تكفل  .2
  . المتصلھ بھوالء الطالب  اللغات/ والخبره فى اللغھ 

  .فى اللغات المعنیة وكیفیھ دمجھم فى عملیات التقییم خبرةمعاییر الختبار الممتحنین الخارجین المالئمین ذوى الوضع   .3

وعندما یكون ذلك ضروریا فانھ یجب وضع ) حتى ال یكون للطالب میزه ما نتیجھ لھذا ( تجنب الترجمة بقدر االمكان  .4
  ل صدق وثبات نواتج التقییم االلیات التى تكف

 تطبق سیاسة الجامعة فى ھذا الصدد من حیث امكانیة استخدام القوامیس فى ھذه االمتحانات  .5

  

  العاشر البند

  مالءمة عدد مرات التقییم وتوقیت حدوثھ للقیاس لمدى تحقیق الطالب نواتج التعلم المستھدفھ ولدعم تعلمھم
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  :ع فى االعتبار الممارسات التالیة ا فان الجامعة تضولتحقیق ھذا البند 

تحقیقھم لنواتج التعلم المستھدفة وذلك من  بالفرص الممنوحھ للطالب الظھاء درجھ مقرراتھا وتدریسالبرامج ربط تنظیم  .1
  ل التقییم الزمنیة المناسبةاوخالل جد

التعلم المتسھدفھ بل ایضا كوسیلة وضع اجراءات  تدعم استخدام التقییم لیس فقط لتحدید مستوى الطالب فى تحقیق نواتج  .2
المعلنھ سلفا  RUBRICS  المتدرجمثل استخدام بورتفولیو الطالب فى مقرر ما واستخدام قواعد التقدیر( لتعلمھ 

  ...)للطالب

  بحیث یمكن اجراء تقییم واحد للمواد الدراسیة المتشابھھ ةالتقلیل من عدد مھام التقییم المتكرر .3

 وتمثلاء الطالب الوقت الكافى لھضم ما تم تعلمھ طعإكد من استیعاب الماده المتعلمھ وأبل التتجنب التقییم النھائى ق .4
و العملیة المسھمھ فى أمعارفھم مما یسمح بتعمیق المعارف وفھم المواد الدراسیة وتنمیھ المھارات لشخصیھ والعقلیة 

  نواتج التعلم المستھدفھ تحقیق 

 –و یدرسون برامج مشتركھ أوبخاصة عندما یدرس الطالب مواد متعدده بشكل متواز  –تنسیق المواعید النھائیة للتقییم  .5
  ضافیة على كل من الطالب وھیئة التدریسإعباء أوذلك لتجنب التعارضات أو وضع 

  م أداء الطالب فیھا من تقییعات تم التاكید على تعلمھا وسبق وتحدید إجراءات  لتجنب تكرار التقییم التجمیعى فى موض .6

  )عمال السنھ أو أ( خالل التقییم التكوینى 

 ةالدراسیة المختلفھ وكیف ترتبط الواحد ةنشطتوقیتات تقییم المواد واأل حول ةاضحوضمان ان الطالب لدیھم معلومات  .7
  . خرى وبتقییم البرنامج ككلباأل

كید فى نفس أالت معدى تحقیقھم لھا ظھارمن الطالب لدیھم الفرص الكافیة إلأتقییم نواتج التعلم المستھدفھ  ود من أكالت .8
   ھیئة التدریسو طالب لل من اعلى كا ً ئال یلقى عب الوقت على فعالیة التقییم بحیث

عضاء ھیئة التدریس عالن النتائج یتیح ألخ المطلوب إلالوقت المتاح بین انتھاء الطالب من التقییم والتاریأن ضمان  .9
  . ھ خاص فیما یتعلق بالنتائج النھائیةتصحیح عمل الطالب بدقھ ویكون ھذا مھمابوج

  البند الحادى عشر

  وعادلة ومتسقھ للتصحیح والتحقق من درجات وتقدیرات الطالب وموزانتھاة لیات شفافآوجود             

  :فى االعتبار الممارسات التالیة  ة تضع الجامع أولتحقیق ھذا المبد          

لضمان  تنفیذ التصحیح بشكل عادل ومتسق  ةتقییم ومخططات تصحیح واضحللة عالن عن واستخدام محكات واضحاإل .1
  عبر كل المقررات الدراسیة

طر أ (ھى  rubricsى قواعد التقدیر أحكمات التقییم ولمخططات التصحیح زیاده وعى وفھم الطالب والمصححین لم .2
  المتدرج /  )عملیھ ،  ةشفوی،  ةة مقالیسئلأ( لكل مھمھ تقییم )  جابھ لإل ةجزاء المكونمفصلھ لتحدید الدرجات لأل

  متحانیة عضاء ھیئة  التدریس على قواعد التصحیح ومراجعھ الماده واإلأتدریب  .3

فى حالھ المقررات ( و القسم یعتبر مالئما ومتشابھا أن التصحیح والتقدیر على مستوى الكلیة أجراءات  لضمان إتحدید  .4
  ) العامة مثال 

محكات التقییم وانھ  –بشكل متسق  –ن یمن الدرجات والتقدیرات لضمان تطبیق الممتحن moderation التحقق الداخلى  .5
  یحققھا الطالب  أن  كادیمھ المتوقعألیوجد فھم مشترك للمعاییر ا
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تتضمن  أنید على أكالطالب مع الت مجموعھ من إجاباتو الخارجى قد یكون بتصحیح عینھ ممثلھ من أالتحقق الداخلى  .6
التصحیح : و الموازنھ فى التصحیح أفى بعض الحاالت قد یتضمن التحقق والت الرسوب اوح ةالت الحرجاالعینھ الح
  second markingاو التصحیح الثانى  double markingالمزدوج 

و الخارجیون عند اخذ عینات للتقییم من المجموعات أن یستخدمھا المصححون الداخلیون أتحدید الطرق التى یجب  .7
  )ةو تقدیراتھا المقترحأیجب التحقق من درجاتھا  ةعمال المقیممن كل األ%  10مثال على االقل (  لطالبالكبیره ل

الخارجى مع / الداخلى و یختلف تقدیر المصحح أجراءات موثقھ للتحقق من الدرجات وكیفیھ تسجیلھا عندما یتفق إوضع  .8
  صلیة الدرجات األ

و أالدرجات بین المصححین الداخلیین فى تقدیر  ةد تناقضات جوھریكملھا عند وجوأمراجعھ وتعدیل التقییمات ب .9
  الخارجیین

و تعلیقات ھذا أول قدرھا المصحح األ التيالدرجات  ةمن معرف الثاني وضع االجراءات التى تكفل عدم تمكن المصحح  .10
  الثانيو أحالھ التصحیح المزدوج  في داءاألعلى  األخیر

  التدریس الجدد فى عملیة التقییم كعینات والتحقق منھا  ةعضاء ھیئأعمال أمن  ةكبیر ةحصول على نسب .11

  ةحیح والتقدیر تستخدم داخل الجامعوضع موجھات  للتص .12

الطالب فى حالھ االشكال االلكترونیھ من التقییم والتى ال  ةھوی ةثر الدرجات والتقدیرات بمعرفألیھ تكفل عدم تآوجود  .13
   . ة اجابإ غلفھأتستخدم 

  ى عشرالبند الثان

خرى وكذلك ألى إالبرامج الدارسیھ  ما فى ةبالنسبھ للتقدم من مرحلة واضح ةعالن وتنفیذ قواعد منظمإ
  -:ھیل للشھاداتأبالنسبھ للت

  :لتحقیق ھذا المبدا تضع الجامعھ فى االعتبار الممارسات االتیھ

االنتقال من مرحلة ألخري ، : مثل ( م نشر الوعي لدي الطالب وھیئة التدریس والممتحنین بأوجھ توظیف نتائج التقیی .1
  ... )امكانیة التقدم لمرحلة الدراسات العلیا , الحصول علي مراتب الشرف 

التحدید الواضح لمستوي النتائج المطلوبة في بدایة البرنامج الجتیاز كل مرحلة منھ  والتقدم إلي المرحلة التالیة منھ ،  .2
  .ت كل مقرر علي حدة علي قدرتھم علي التقدم في الدراسة بالبرنامج وتقدیرا تلضمان فھم الطالب النعكاس درجا

الدرجات أو التقدیرات الخاصة بكل مقرر أو نشاط دراسي ) جمع ( ضافة ات عادلة ویسیرة الفھم بالنسبة إلوضع إجراء .3
  .التقدیر النھائي في البرنامج الدراسي / للوصول إلي الدرجات النھائیة 

ً في نظام الساعات المعتمدة تحدد ( ت أو التقدیرات المطلوبة للحصول علي شھادة أكادیمیة ما تحدید مستویات الدرجا .4 مثال
كحد جید ،مقبول لتكن مثالً ( مستویات النجاح في المقررات االجباریة واالختیاریة الخاصة بالتخصص الرئیسي للطالب 

  .) مثالً  %65ولتكن ( ، والنجاح في المقررات المساعدة ) أدني 

أقصي عدد من المقررات مسموح بالدخول : من حیث ( تعریف الطالب بشروط دخول الدور الثاني في بعض المقررات  .5
مثل وضع قیود أو ( والعقوبات التي قد تطبق في مثل ھذه الحاالت ... ) . متحان ، وتوقیتات تقدیم طلبات تأجیل اإلبھ 

 ) .ول علیھا في حالة تأجیل اإلمتحانات أو دخول دور ثان محددات علي الدرجات أو التقدیرات التي یمكن الحص

  

  :البند الثالث عشر

  "و جود آلیات فعالة للتعامل مع انتھاكات قواعد التقییم وحل شكاوي الطالب من قرارات التقییم " 
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  :  الممارسات التالیة االعتبارولتحقیق ھذا المبدأ تضع الجامعة في 

جراءات بشكل متسق عبر كلیات الجامعة باألمانة األكادیمیة مع تطبیق اإلب عدم االلتزام التأكد من إعالم الطالب بعواق .1
  .لتجنب احتمال معاملة الطالب في الكلیات أو األقسام المختلفة بشكل مختلف علي االنتھاكات المتشابھة لقواعد التقییم 

والتأكید علي أنھ قد ) إعادة التصحیح ( ة التقییم من أجل مراجع) االلتماسات ( تعریف الطالب بإجراءات تقدیم الطلبات  .2
وھذه المعلومات یجب أن تعطي في دلیل , یترتب علي إعادة التقییم إنقاص درجة الطالب أو زیادتھا أو قد تظل كما ھي 

  .الطالب 

وجود , اضح   وجود خطأ إداري ملموس و و: مثل (  اإللتماسات تعریف الطالب بشروط التقدم بطلبات مراجعة التقییم- .3
  .... )خلل إجرائي في عملیة التقییم 

  .أیام من ظھور النتیجة  10تحدید الفترة الزمنیة المسموح بھا تقدیم تلك الطلبات بحیث تكون خالل  .4

  :محور إعالن نتائج التقییم و استثمارھا في تحسین العملیة التعلیمیة : خامساً 

  البند الرابع عشر

علي أال تزید من أعباء  ،للطالب عن األعمال التي تقیم بحیث تحسن تعلمھم  ،في الوقت المناسب ،المالئمة قدیم التغذیة المرتدة ت" 
  "التقییم  

  :طبیعة التغذیة المرتدة 

التغذیة المرتدة من مصادر مختلفة  ىة مھمة لتحسین تعلم الطالب و تعطوسیل –سواء التكوینیة أو التجمعیة  –تعتبر التغذیة المرتدة 
وتقدم التغذیة ) . فردیة و جماعیة ( ، أو شفویة ) و جماعیة فردیة ( مكتوبة : وبصور متنوعة  )أعضاء ھیئة التدریس و األقران  (

ً لمدي تحقیق الطالب لنواتج التعلم المستھدفة  في وتدعیمھا وكیفیة تحسینھا كما أنھا تغطي نقاط القوة والضعف , المرتدة مؤشرا
  .لرفع مستوى تحصیلة ح بأفضل األسالیب التي یجب أن یتبعھا الطالب النص یم األداء وتقد

  : وتضع الجامعة في االعتبار الممارسات التالیة لتیسیر استفادة الطالب من التغذیة المرتدة 

, كن إعطاء التغذیة المرتدة للطالب في الوقت المناسب من عملیة التعلم بعد  االنتھاء من مھمة التقییم في أسرع وقت مم .1
ً ألن الطالب یستفیدون من التغذیة المرتدة عن أدائھم  في الوقت الذي یكونون قادرین فیھ علي  فالتوقیت یعتبر مھما

  .توظیفھا 

  أسباب ارجاء تقدیم التغذیة المرتدة لھم عن الموعد المحدد / خبار الطالب بسبب  إ .2

إلعطاء الطالب النصیحة حول كیفیة التعلم / م ییة التعلحث أعضاء ھیئة التدریس علي تقدیم التغذیة المرتدة أثناء عمل .3
ینعكس علي األداء  –كما یحدث في التقییم التكویني . تحسین أدائھم في الوقت المناسب مما یؤثر علي تقدیرھم النھائي  

ف في أداء التدریسي ألعضاء ھیئة التدریس أنفسھم فیقومون بتعدیلھ في وقت مناسب مستفیدین من جوانب القوة والضع
  .طالبھم 

  ألسالیب التقییم ونتائجھ مما یسھم في تحسین أداء أعضاء ھیئة التدریسااستطالع رضا الطالب عن  .4

  .ربط التغذیة المرتدة بمحكات التقییم ونواتج التعلم المستھدفة  .5

ال مع إخفاء أسماء تقدیم التغذیة المرتدة بشكل فردي أو جماعي وذلك من خالل عرض ملخص للتعلیقات بالنسبة لكل سؤ .6
  .الطالب الذین كتبت لھم ھذه التعلیقات 

بإستثناء ) مع استبعاد األجازات الرسمیة ( یوما من تاریخ التقییم  15عطاء التغذیة المرتدة عن كل عمل یتم تقییمھ خالل إ .7
ً من تاریخ تسلیم المشروع  21التغذیة المرتدة علي المشروعات الرئیسیة حیث تعطي خالل    .یوما
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  : الخامس عشرالبند 

  عالن النتائج ، وكیف ومتي و أین سیحدث ذلك ، ومتي تحجب ھذه النتائج إجھة : تقدیم معلومات واضحة للطالب عن الجوانب التالیة  14-1

ً توضیح ما إذا كانت نتائج تقییم الطالب المعلنة تعتبر نھائیة أو انھا ستخضع للتحقق من قبل لجنة الممتحنین ، والت 14-2 ي قد تتضمن ممتحنا
  ً   .خارجیا

تحدید واضح لمسئولیات المشاركین في حساب وتسجیل وتوثیق ومراجعة قررات التقییم مع وجود أكثر من مستوي في عملیة المراجعة  14-3
  عالن القررات إوالتدقیق قبل 

  نقلھا لكتروني لبیانات التقییم أوعند التخزین اإل back – upستخدام نسخ احتیاطیة  إ 14-4

  )لكترونیة والھواتف المحمولة والنسخ الورقیة إلمثل المواقع ا( نتائج  التقییم  عالن عنسالیب متنوعة لإلأاتباع  14-5

   :عشر  السادسالبند 

ن تستوفى لتحقیق إخرى التي یجب و المحكات األأتقدیم معلومات واضحة لھیئة التدریس والطالب حول مخرجات التقییم المطلوبة " 
  "و التشریعیة أو التنظیمیة أتطلبات الھیئات المھنیة م

  : وتراعي الجامعة لتحقیق ذلك

والتدریب التي  اإلعدادمج اعالم ھیئات التدریس والطالب بشكل متاح في عدد من الوسائل بمعلومات واضحة حول برإ .1
  .و التشریعیةأیمیة و التنظأیجب حضورھا او اجتیازھا بمستوى معین لتحقیق متطلبات الھیئات المھنیة 

لھیئات التدریس حتى یتم واالعتماد  وضمان جودة التعلیمتوفیر مصادر المعلومات الخاصة بمتطلبات جھات المتابعة  .2
  تضمینھا في اسالیب تقییم الطالب ومواصفات الورقة االمتحانیة 

 وضمان جودة التعلیملمتابعة توفیر فرص التدریب على وضع المادة االمتحانیة ومراجعتھا وفقا لمتطلبات جھات ا .3
  واالعتماد

من كتیبات  واالعتماد وضمان جودة التعلیملى االطالع على ما تنشره جھات المتابعة إتوجیھ ھیئات التدریس والطالب  .4
  .الجودة واالعتماد ضمان تتضمن متطلبات وشروط
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  :االختبارات التحصیلیة 

  - :أنواع اإلختبارات التحصیلیة  - أ

                          CRتبارات مقالیة إخ - 1

     MCQختبارات موضوعیة                ’ - 2

  :بناء االختبارات التحصیلیة  - ب
   - :فیما یلى 

   : خطوات بناء االختبار التحصیلي

 تحدید الغرض من االختبارات، فال بد للمعلم أن یحدد الغرض والھدف من تلك االختبارات  .1
اءات المرتبطة بوحدات ومحتوى االختبار فھناك أھداف یسعى لتحقیقھا كل اختبار من خالل إجرائھ تحدید األھداف والكف .2

 . لمستویات كفاءة مختلفة 
تحدید المفاھیم الممثلة لمحتوى المادة المتعلمة ، فیجب على المعلم أن یحرص على أن یمثل اختباره المادة المتعلمة تمثیال  .3

 .مناسبا وحقیقیا 
الوحدات االختیاریة المستخدمة في االختبار، فكلما حرص على تنویع األنماط المستخدمة كلما كان اختباره  تحدید أنماط .4

 .ممثال للمنھج المقرر 
 .یجب أن یتناسب االختبار مع الزمن المحدد لإلجابة : تحدید طول وزمن االختبار .5
 األساسیة  لالختبارتحدید وصیاغة تعلیمات  .6
ردات إلجابات النموذجیة ودرجاتھا، كلما حرتحدید أسلوب التصحیح وا .7 ة مف ى دق ن ص المعلم عل ا تمكن م ار كلم االختب

حیح .تحدید اإلجابات النموذجیة ودرجاتھا تحدیدا دقیقا  ي تص ذي سیستخدمھ ف لوب ال دد األس م أن یح ویجب على المعل
 .الدرجات 

 االختبار الجید  مواصفاتجدول إعداد  .8
 

  "وزمالئھ تصنیف بلوم"فى المستویات المعرفیة لألسئلة

  مستوى التذكر) 1(

ب  اتذكر المادة التى سبق تعلمھا، مثل تذكر مدى واسع   ا یطل ل م من المادة یتراوح ما بین حقائق معینة إلى نظریات كاملة، وك
  .ھو استرجاع المعلومات المناسبة، ویمثل التذكر للمعلومات أقل المستویات المعرفیة الخاصة بنواتج التعلم

یعدد  -یذكر - یحدد –یصف  -یتعرف (ومن األفعال السلوكیة التى یمكن أن تستخدم عند صیاغة األھداف الرئیسة لھذا المستوى   
  )یكتب -

  :وعند كتابة أسئلة جیدة من ھذا النوع یراعى ما یلى

  .الدراسى مطابقة األسئلة لما درس، أو ما ھو موجود بالكتاب  -

  .األلفاظ كما سبق استخدامھا فى الموقف التعلیمى دون تغییر استخدام نفس التعبیرات، أو -

  :ومن األمثلة الدالة على ھذا المستوى

  ..............من ھو الذى* ؟ ..................كم* ؟ .......ماذا حدث بعد* 

ى...........صف ما حدث عند* ؟ ..........استخرج معنى*  ة .......؟ من الذى تحدث إل أو ) حص(؟ ضع عالم
  ؟) .......خطأ(
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  مستوى الفھم )2(

الكلمات (ھو القدرة على إدراك معنى المحتوى الدراسى، وقد یظھر ذلك من خالل  ترجمة المادة، من صورة إلى أخرى   
لى شئ أو التنبؤ باآلثار واألشیاء المترتبة ع(وتقدیر االتجاھات المستقبلیة ) الشرح أو التلخیص(، تفسیر المادة )إلى أرقام مثال

  .وتتمثل ھذه النواتج خطوة أبعد من مجرد تذكر المادة أو المعلومات) فعل معین

ى أن السؤال    .9 ددة بوضوح، بمعن ى تكون مح ن السؤال، والت ة ع ى اإلجاب ا المتعلم ف ى یتبعھ ومما یمیز الفھم الطریقة الت
  :ع من الفھم فى ھذا المستوىیتضمن معلومات تساعد المتعلم على اإلجابة عنھ، ویمكن تمییز ثالثة أنوا

  الترجمة   .10

وتقیس قدرة المتعلم على صیاغة المعلومات المعطاة لھ فى صورة مختلفة، كأن یطلب منھ كتابة ما فھمھ بأسلوبھ الخاص، أو 
  .یعبر عنھ بلغة أخرى، أو تحویل الرموز إلى ألفاظ أو العكس

  :التفسیر .11

ى ال ما تقیس أكثر تختلف أسئلة التفسیر عن أسئلة الترجمة فى أنھ ة فھ ن تما تقیسھ أسئلة الترجم زء م ل ج رد تحوی ب مج تطل
داھا  ل تتع ً، ب ا ر تمام زء آخ ل ج ات مقاب ىالمعلوم ھ  إل ا فھم یص م یم                                                                                                                     تلخ المتعل

  .، أو تفسیر بعض الرسوم البیانیةمن قراءة مقال معین فى جریدة

  االستدالل .12

یطلب من المتعلم تحدید نتائج إجراء ما فى سلسلة مالحظات أو معلومات أو بیان التطبیقات التى یمكن استخدامھا فى موضوع 
  .معین یتفق مع المعلومات األصلیة، یعتبر امتداد لھا

  :مستوى الفھمویمكن استخدام األفعال السلوكیة التالیة لصیاغة أھداف 

  )یعلل -یلخص  –یتنبأ  -یصیغ –یعطى أمثلة  –یمیز  –یفرق  -یفسر –یترجم  –یحول (

  :ومن األمثلة الدالة على مستوى الفھم ما یلى

  ؟..........اكتب بأسلوبك الخاص عن -

  ؟.............اكتب نبذه مختصرة عن -

  ؟......من ھى الشخصیة الرئیسة فى  -

  ؟.......و .... ...ھل یمكنك التمییز بین  -

 ؟.......و ............. ما الفرق بین   -

  ؟.....................ماذا یقصد بكلمة  -

  مستوى التطبیق .13

وانین،   د والق ك استخدام القواع ى ذل ا ف دة، بم ى مواقف جدی ھ ف ا تعلم یقصد بمستوى التطبیق قدرة المتعلم على استخدام م
طبیق قدرة المتعلم على استخدام مجردات معینة فى معالجة مواقف ومشكالت والطرق والمفاھیم، والنظریات، ویتضمن الت

  .جدیدة

الموقف  ة ب دة مقارن ى بعض العناصر الجدی وى عل دة أو تحت ولقیاس قدرة المتعلم على التطبیق، یجب استخدام مواقف جدی
  .الذى حدث فیھ التعلم

  :تطبیق ما یلىومن األفعال التى تستخدم لصیاغة األھداف الرئیسة لمستوى ال

  ) یتنبأ -یبین  –ینتج  –یبرھن  –یعدل  –یربط  –یصنف  –یستعمل  –ینظم  –یحول  –یطبق ( 

  ومن المھارات الدالة على مستوى التطبیق .14

  .استخدام المعلومات -
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  .استخدام األسالیب والمفاھیم والنظریات فى مواقف جدیدة -

  .استخدام المعرفةحل المشكالت باستخدام المھارات المطلوبة أو ب -

  :ومن األمثلة الدالة على مستوى التطبیق ما یلى .15

  ؟...............فى .......... ھل یمكن أن یحدث * 

  ؟...........ما ھى األسئلة التى ربما كنت ستسألھا عن* 

ً المعلومات المعطاة؟.......... أعد مجموعة من التعلیمات عن*    مستخدما

  ...............لو كان لدیكھل ھذه المعلومات مفیدة * 

  مستوى التحلیل .16

ویشیر قدرة المتعلم على تجزئة الموضوع إلى مكوناتھ الرئیسة، الھدف من ذلك توضیح العالقة بین األفكار من حیث الربط، 
  :واالستنتاج وقد یشمل التحلیل مایلى

  .تحلیل العناصر للتعرف على ما یتضمنھ الموضوع من عناصر أساسیة -

  .القات على االرتباطات القائمة بین عناصر أو أجزاء الموضوعتحلیل الع -

  :ومن األفعال التى تستخدم عند صیاغة األھداف أو األسئلة فى مستوى یلى .17

  )یربط –یستنتج  –یوضح  –یحدد  –یمیز (

  :ومن المھارات الدالة على مستوى التحلیل ما یلى .18

  .مالحظة النماذج واألمثلة) 1

  .ل للكلترتیب الفروع للوصو) 2

  .إدراك المعنى من بین السطور) 3

  .تعریف المكونات) 4

  :ومن األمثلة الدالة على مستوى التطبیق ما یلى .19

  ؟..............ما الحدث الذى لم یكن لیحدث لو أن *    
  ماذا ستكون النتیجة؟......... لو حدث *    
  ؟...........و .............. ما درجة الشبھ بین *    
  ؟...........ما رأیك فى بعض المشكالت المتعلقة بـ *   

  ؟............ما نقطة التحول فى عملیة*     

  مستوى التركیب .20

ة،    ویشیر إلى قدرة المتعلم على وضع األجزاء معا لتكوین كل جدید، ویمكن أن یشمل إعداد موضوع، أو محاضرة معین
  :یشملقد مفھوم شامل و لبناء متكامل أو أى تجمیع عناصر أو مفاھیم جزئیة

  .إنتاج موضوع موحد عن طریق تجمیع األجزاء المكونة لھ -

  .اشتقاق فئة من العالقات أو إدراك العالقة بین المفھوم الشامل والمفاھیم الجزئیة التى تدخل فى تركیبھ -

  :ومن شروط األسئلة الجیدة لھذا المستوى .21

  .ن تلك التى درسھا فى الموقف التعلیميأن تكون األسئلة جدیدة على المتعلم تختلف ع -
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  .إعطاء المتعلم الوقت المناسب لإلجابة -

  .مناسبة ھذه األسئلة لقیاس المستویات العلیا من التفكیر لدى المتعلم -

  :ومن األفعال شائعة االستخدام فى كتابة أھداف ھذا المستوى ما یلى

   .)ینتج -ینظم  –یصنف  –یخطط  –یجمع  –یصمم  –یؤلف  –یكتب  –یقترح  –یصوغ (

  :ومن المھارات الدالة على مستوى التركیب ما یلى .22

  .استخراج العمومیات من الحقائق المعطاة) 1

  .ربط العالقات بین المجاالت المتعددة) 2

  .توضیح النتائج العامة) 3

  .استخدام المعطیات واألفكار القدیمة إلیجاد أخرى جدیدة) 4

  :توى التركیب ما یلىومن األسئلة الدالة على مس

  ؟...............أین یكمن الحل لـ -

  ؟..............ماذا سیحدث لو أن  -

  ؟..........لو كنت ........ كیف ستتعامل مع -

  ؟............استنبط استخدامات جدیدة وغیر عادیة لكل من -

  مستوى التقویم .23

ات، أو ت   حة المعلوم ا، یقصد بھ قدرة المتعلم على الحكم بص ھ فیھ ة وتوضیح رأی كلة معین ن مش ھ م د موقف م  أىحدی الحك
  .الكمي والكیفي على موضوع ما

  :ومن أمثلة مستوى التقویم مایلى

  .أن یمیز المتعلم بین استنتاج صحیح وآخر غیر صحیح -

  .أن یصدر حكما على جوانب الضعف والقوة فى مناقشة قضیة ما -

  .أن یوازن بین عدة آراء فى موضوع ما -

 –یدعم  –یبرر  –یمیز  –یستخلص  –یقارن  –یقوم  –یقرر  –یحكم : ( ومن األفعال التى یمكن استخدامھا مع أسئلة التقویم
  ).یتخذ قرار –یدافع عن  –یناقش بالحجج  –یقدر 

  :ومن المھارات الدالة على مستوى التقویم ما یلى

  .تحدید اختیارات مبنیة على مناقشات منطقیة) 1

  .من قیمة الدلیلالتحقق ) 2

  .التعرف على الجوانب التى تتصف بالذاتیة) 3

  .المقارنة، والمقاربة بین األفكار) 4

  :على مستوى التقویم ما یلىالدالة ومن األسئلة 

  ؟.............قدر قیمة رقمیة لـ* 

  ؟...........برر وجھة نظرك بشأن* 
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  رح؟أمر جید أم غیر جید؟ اش............. ھل تعتقد أن * 

  ؟............ما ھى التغییرات التى توصى بھا بشأن* 

  ؟ ولماذا؟.............ھل أنت شخص * 

  

  ومعاییر اختیارھا  سئلةأنواع اال 
لألسئلة دور مھم في تقویم نواتج تعلم المتعلمین، وتقدیر مستوى تحقیقھم لألھداف المنشودة؛ لذا تعد مھارة صیاغة األسئلة أحد       

  اییر التي ینبغي أن تكون ضمن معاییر جودة التقویم، أھم المع

 جابة ستجابة واسئلة اختیار االستھي اسئلة انتاج اال, المفردات االختباریة إلى نوعین  وتصنف

  :productionأسئلة إنتاج االستجابة

  :م إلىھذا النوع یتطلب من المتعلم أن یكتب إجابتھ عن المشكلة التي تطرح علیھ في المفردة ، وتقس

 ). طویل  –قصیر ( أسئلة المقال  .1
  .موضوعیةلة أسئ .2
 .معرفة المصطلحات .3
 .الصور والرسوم .4

 
  :selectionأسئلة اختیار االستجابة

اإلجابة أو الحل الصحیح  )یتعرف ( في ھذا النوع من األسئلة تقدم للمتعلم عدة إجابات للسؤال أو حلول للمشكلة، وعلیھ أن یتخیر  
ل ا أو أفض ن بینھ ف  م حیح، أي ال یختل وعیة التص م بموض ا تتس وعیة ألنھ ئلة الموض ئلة باألس ذه األس مى ھ ات وتس ذه اإلجاب ھ

  :وتقسم إلى. تصحیحھا من فرد آلخر

  .االختیار من متعدد -1
 .الصواب والخطأ -2
 .المزاوجة -3
 .إعادة الترتیب -4
 .اإلكمال  -5
 .المطابقة  -6

  :ونعرض ھنا لكل نوع من ھذه األنواع، من حیث

  .التعلیم التى یقیسھا كل نوع من ھذه األسئلةمخرجات  -أ

  .قواعد إعداد كل نوع من ھذه األسئلة -ب

  .حیث یكون ذلك إطارا مرجعیا یقاس على أساسھ جودة السؤال في تحقیقھ لما ینبغي أن یقیسھ من مخرجات التعلیم

  أسئلة المقال:  أوال
ذاكرة  المقال من النوعیة التي تسمح للمتعلم بأن یجیب اسئلةتعد  ن ال أل لیستدعى م المتعلم یس ده، ف علیھا بكلمات من عن

ار،  اھیم، أو أفك المعلومات ذات العالقة بالسؤال، وھو مطالب في ھذا النوع من األسئلة بتنظیم وعرض حقائق ومصطلحات أو مف
  أي أن یقوم بنشاط إبداعي، وعادة ما تبدأ ھذه األسئلة بكلمات مثل

  ). الخ.... أذكر  –تب ما تعرف عن أك –قارن  –اشرح  –ناقش ( 

ة وما یمیز المفردات المقالیة حریة االستجابة التي توفرھا للمفحوص، إذ یقدم ھذا النوع من االختبار ب اإلجاب ات سؤاال معینا یتطل
ة تنظیم اإلجاب. ھنع ي یستخدمھا، وكیفی ات الت كلة والمعلوم ة تفسیر المش ي أن یقرر كیفی ا، والمفحوص عنده الحریة ف ة، وتركیبھ

  وھكذا تساعد أسئلة المقال على قیاس أھداف معینة،
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ب   ذه الجوان ة، وھ اظ المفحوص الخاص ا، باستخدام ألف ر عنھ ار، والتعبی ین األفك ل ب ار والتنظیم، والتكام ى االبتك درة عل مثل الق
  .المھاریة ال تستطیع األنواع األخرى للمفردات االختباریة من تحقیقھا بنفس الدرجة

  :مفردات المقال في قیاسھا  ناالتي تفید ةالتعلیماألھداف  -أ

  . القدرة على التعبیر الكتابي حیث تكمن األھمیة األولى لھذا النوع من القدرة على اإلنتاج والتكامل والتعبیر عن األفكار) 1

ابة التي تربط بین عناصر مختلفة من المقرر القدرة على انتقاء المعلومات وتنظیمھا والربط بینھا إذ یقوم المتعلم باستدعاء اإلج) 2
  .ویعید تنظیمھا، وتركیبھا بالطریقة التي یراھا

فقد یقوم المتعلم بإعادة تنظیم وتألیف بعض عناصر  ؛ ویرتبط ھذا الھدف ارتباطا كبیرا بالھدفین السابقین: القدرة على االبتكار) 3
  .رة جدیدة إذا كان السؤال یتطلب ذلكالمقرر بطریقة جدیدة مبتكرة أو قد یقوم بابتكار فك

ف : القدرة على التفكیر الناقد والتقویم) 4 ة  بمشكالت أو مواق ردات االختباری ق المف دما تتعل وتظھر المیزة الكبرى لھذا الھدف عن
  .جدیدة تتیح للمتعلم أن یطبق علیھا ما لدیة من معارف ومھارات

للمعلومات المتعلقة بالمشكلة التي یطرحھا السؤال ثم ینظمھا ویربط بینھا ویخرجھا في وفاعل في اختیاره  نشاط وفاعلیة المتعلم ) 5
  .موضوع متكامل

ى ) 6 ام عل دار األحك یالت وإص ات وتحل ل استنتاجات ومقارن ب عم ا تتطل ك ألنھ ا وذل ة العلی ات العقلی ن العملی ق م تفید في التحق
  .المعرفة بأنواعھا المختلفة

ائق إذا أحسن صیاغة أسئل) 7 ام بالحق ن اإللم نھم م ة المقال فإنھا تدفع المتعلمین إلى التعود على العادات الدراسیة الجیدة التي تمك
  .المھمة، وإدراك العالقات بینھا، وفھم واستیعاب المادة

  عیوب أسئلة المقال

، وھذا یؤدى إلى عدم توفیق فى فھم المقصود منھا البالط صیاغة مفردات المقال قد تؤدى فى كثیر من األحیان إلى اختالف -1
  .البعض فى التوصل إلى اإلجابة المطلوبة لیس لضعف مستواھم فى المادة، وإنما لعدم وضوح المطلوب من سؤال المقال

ى  -2 ذا عل ؤثر ھ ات، فی ط وتنظیم المعلوم قد یكون لدى بعض الطالب مھارة لغویة فى التعبیر الكتابى، وفى طریقة عرض ورب
عطى درجة عالیة جدا، لموضوع قد ال یتضمن أفكارا جوھریة ذات قیمة، بمعنى أن اإلطار الذى توضع المصحح، مما یجعلھ ی

 .بصرف النظر عن سالمة الموضوعات ودقتھا، فیھ اإلجابة، قد یؤثر على نوعیة الدرجة 
الي تحتاج أسئلة المقال إلى وقت طویل فى اإلجابة علیھا، فإن عدد األسئلة وبخاصة فى المقال المستف -3 ً، وبالت یال یض، یكون قل

فإن األجزاء التى یغطیھا اختبار بأكملھ محدودة، وبالتالي فإن اختبار المقال قد ال یقیس إال جزءا محدودا من المجال الدراسى 
 .للمحتوى

ممكن من یتطلب تصحیح أسئلة المقال وقتا طویال عالوة، على إجھادھا للمعلم، وذلك ألن كل طالب یحاول أن یكتب أكبر قدر  -4
 .الصفحات، العتقاده بأن الكم لھ تأثیر كبیر على الدرجة التى یحصل علیھا حتى لو كان ھذا الكم غیر مرتبط بصلب الموضوع

  

  قواعد إعداد أسئلة المقال -ب

ار یختاھان المتعلمین ویمكن تحقیق ذلك یجب أن یكون السؤال واضحا ومحددا بحیث تكون المشكلة التى یطرحھا واحدة فى أذ) 1
  .المصطلحات الدقیقة ومراجعة السؤال عدة مرات للتأكد من وضوحھ

رتبط " من وماذا، ومتى، واذكر وحدد"یجب السؤال كلمات مثل  العلیاقیاس مخرجات التعلیم ل ) 2 ى ت ات الت ن الكلم ك م ر ذل وغی
لماذا، " العلیا من األھداف مثل  ویمكن استخدام عبارات أخرى من شأنھا أن تقیس المستویات. بتذكر الحقائق والمعلومات

د ل وانق ى " واشرح، وقارن، واربط، وفسر أسباب، وحل ى یستخدمھا واضع السؤال تتوقف عل ارة الت إن العب الطبع ف وب
  .التعلیم التى یرید قیاسھا نواتج

  سئلة المقام أسس والمحكات الواجب توافرھا فى األ

  .إلبداء آرائھ، وما یجول في تفكیره ووجدانھیتیح السؤال قدرا كبیرا من الحریة للمتعلم ان  -1
  .یعرض السؤال المشكلة بشكل یمكن المتعلم من تنظیم المعلومات المرتبطة بالمشكلة والربط بینھا إلخراج موضوع متكاملان  -2
  .إصدار أحكامیحقق السؤال التركیز على العملیات العقلیة المختلفة ، بما تتطلبھ من عمل استنتاجات ومقارنات وتحلیالت وان  -3
  .یشجع السؤال عادات دراسیة جیدة تمكن الطالب من اإللمام بالحقائق الھامة، وإدراك العالقات بینھاان  -4
  .یقیس السؤال قدرة المتعلم على اإلبداعان  -5
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ً وفان  -6 ً ووظیفیا ً یبرز السؤال قدرة المتعلم على تلخیص ما قرأه وتحلیلھ، واستعداده لدمج المعارف العلمیة تكاملیا ً وعملیا   . كریا
  .یصاغ السؤال بطریقة واضحة المطلوب ال غموض فیھاان  -7
  .یقدم السؤال بطریقة جیدة إطار إجابة الطالب بدقة وموضوعیة ووضوحان  - 8
  .یتناسب الوقت المخصص لسؤال المقال بما یتالئم وطبیعة المتعلمینان  -9

  .تغطى األسئلة موضوعات المقرر الدراسىان   -10
  ).موضوعیة التصحیح ألسئلة المقال(لتقدیر الدرجة تقلل من ذاتیة المصحح  یوجد طریقة جیدةان  -11
  .یتضمن السؤال طریقة تصحیح سھلة وواضحة للمصحح -12
  ).اختر االجابة ثم فسر اجابتك - رسوم(متنوعة  ھاالتنوع فى طریقة عرض األسئلة بأشكال -13
  .یقیس السؤال موضوعا واحدا فقط محدد -14
  .....).صف واذكر واشرح(من االزدواجیة مثل تعلیمات السؤال واضحة خالیة  -15
 ).- میز –بین  –وضح  –وازن ( تبدأ صیاغة السؤال یطلب محدد واضح مثل  -16

  
  

  األسئلة الموضوعیة: ثانیا
ً یقصد ب   ً  األسئلة الموضوعیة األسئلة التى یمكن تقدیر درجاتھا تقدیرا  ،بذلك أن ھناك اتفاقا فى األحكام یقصد، وموضوعیا
حیث یتوصل الجمیع إلى نفس الدرجات دون مجال لتدخل  ،من قبل مجموعة من المصححین ،تصحیح السؤال الموضوعيإذا ما تم 

  ).أعادة الترتیباالختیار من متعدد، الصواب والخطأ ،  – المزاوجة(ومن أنواع األسئلة الموضوعیة  ،األحكام الذاتیة

  أسئلة اإلكمال -1

ط، یقصد بأسئلة اإلكمال بأنھا عبارة    یكتبھا المعلم، قد حذف منھا كلمة ، وتم وضع مكان كل كلمة محذوفة خط أو عدة نق
 ً ً وواضحا   .ویطلب من المتعلم أن یضع من عنده الكلمات المحذوفة التى تجعل معنى العبارة مكتمال

  :مزایا أسئلة اإلكمال

  .سھولة وضعھا وتصحیحھا -1

  .ر فیھاشاملة نسبیا للمادة العلمیة المراد االختبا -2

ً  ةمجال التخمین فیھا ضعیف-3   .نسبیا

  :عیوب أسئلة اإلكمال 

ً ضعف عمیلة التجھیز / عملیة  -1   فیھا نسبیا

  التى تقیسھا أسئلة اإلكمال المستھدفة نواتج التعلیم

  .اختبار معانى المفردات والمصطلحات) 1

  .واألحداث واألماكن واألوصاف البسیطةالمتعلقة بالحقائق البسیطة كاألسماء والتواریخ  نواتج التعلماختبار ) 2

  .المتعلقة بمعرفة المبادئ نواتج التعلم اختبار) 3

  .المتعلقة بمعرفة الطریقة واألسلوب نواتج التعلم اختبار) 4

  .المتعلقة بقیاس التفسیر البسیط للمعلومات نواتج التعلماختبار ) 5

  أسئلة اإلكمال إعدادقواعد 

ث تتحدد یجب أن تصاغ العبارة ال) 1 ھ وبحی ناقصة فى شكل مختصر على قدر اإلمكان حتى یكون السؤال واضحا ال غموض فی
  .اإلجابة علیھ تماما وال یصلح ملء الفراغ إال باإلجابة المطلوبة

وع ) 2 ى تن الى إل ى غموض السؤال وبالت یجب أال تحتوى العبارة على عدد كبیر من الفراغات ألن وجود فراغات كثیرة یؤدى إل
  .جابات تنوعا كبیرا ویجب أال تحذف من العبارة إال الكلمات الرئیسیة فقطاإل
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م  وكقاعدة عامة یحسن أن تحتوى العبارة على كلمة واحدة ناقصة أو كلمتین ناقصتین ى  او تاریخ او رمز او رق فقط حت
  .یتمكن المتعلمون من فھم السؤال واإلجابة علیھ

  أسئلة الصواب والخطأ -2

) ال/ نعم ) (خطأ/ صحیح : (لصواب والخطأ من نوع العبارات التى یستجیب لھا المتعلم بإحدى الوسائل التالیةتعد أسئلة ا  
  .أو ما شابھ ذلك) غیر موافق/ موافق ) (رأى/ حقیقة (، ) غیر صحیح/ صحیح (

  مزایا أسئلة الصواب والخطأ

  .موضوعیة فى تقویمھا، وال تستغرق جھدا فى تصحیحھا -

  .المحتوى الدراسى الذى تم تعلیمھبیا، وتغطى أجزاء كبیرة من شاملة نس -

  .ك مساحة كبیرة من الورقلستھت -

  .مناسبة لقیاس الحقائق والمبادئ التاریخیة بوجھ عام -

  مخرجات التعلیم التى تقیسھا أسئلة الصواب والخطأ

  .معرفة الحقائق والمفاھیم البسیطة ومعاني المصطلحات) 1

  .على اكتشاف المفاھیم الشائعة التى ال تتمشى مع الحقائق العلمیة قدرة المتعلم) 2

  .قدرة المتعلم على تمییز الحقیقة من الرأى) 3

ومن مظاھر ذلك القدرة على التمییز بین االستجابات التى تؤدیھا الحقائق واالستنتاجات المبنیة : قدرة المتعلم على التفكیر الناقد) 4
ة أو  على حقائق غیر كافیة، وفى ھذه الحالة قد تعرض على المتعلم بیانات عن موضوع معین فى شكل تجربة أو خریط

رسوم بیانیة أو جداول، ویلى الموضوع عدة عبارات تمثل استنتاجات من البیانات المعطاة، ویطلب من المتعلم أن یدرس 
ذا االست د ھ ة كل عبارة فى ضوء البیانات المعطاة ویعتبرھا صوابا إذا كانت تؤی ر كافی ات غی ت البیان أ إذا كان نتاج وخط

  .لعمل ھذا االستنتاج

م . قیاس القدرة على معرفة عالقات العلة والمعلول) 5 دة، ویحك ارة واح ى عب حیحتین ف ولقیاس ھذا الھدف فإننا نضع قضیتین ص
  .المتعلم إذا كانت العالقة بینھما صحیحة أو خاطئة

  قواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ 

  .تتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط، وأن تكون ھذه الفكرة رئیسیة ومھمة، وأن تكون فى مكان بارز من العبارةأن ) 1

  .أن تصاغ العبارة بإحكام بحیث تكون صحیحة تماما أو خاطئة تماما وال تحتمل أى جدل حول صوابھا أو خطئھا) 2

ً، وأبدا، وجمیع، وال یمكنتوخى الحذر عند استخدام الكلمات التى تقترن عا) 3 ویمكن تالفى ذلك . دة بالتعمیمات الخاطئة مثل دائما
ارات . إما بتجنب استخدام ھذه الكلمات كلیة ائبة والعب ارات الص ى العب ة بالتساوى ف ات كل مجموع أن تستخدم كلم أو ب

  .الخطأ

ا یجب العبارات التى تحتوى على النفى بقدر اإلمكان، وأن یوضع خط تحت ع تجنب ) 4 ا، كم تعلم إلیھ ھ الم ى ینتب ى حت المة النف
  .إثبات تجنب العبارات التى تحتوى على نفى النفى

ال وضوح الفكرة،  اتأن تكون العبارات قصیرة مع استخدام لغة ذات تركیب بسیط، ألن استخدام عبار) 5 ن احتم قصیرة یزید م
كما أن العبارات الطویلة الملتویة تمیل لقیاس القدرة . علوماتھالعبارة محددا بم نویجعل نجاح أو فشل المتعلم فى اإلجابة ع

  .على القراءة وھذا بالطبع یختلف عن الغرض المقصود من السؤال

أال تكون العبارات صحیحة فى االختبار أطول بشكل مستمر من العبارات الخطأ بل یجب أن تكون العبارات الخطأ والعبارات ) 6
ً الصائبة متساویة فى الطول    .تقریبا

  أسئلة االختیار من متعدد -3
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تتكون أسئلة االختیار من متعدد فى أبسط صورھا من مشكلة وعدة حلول بدیلة، وتطرح المشكلة إما فى صیغة استفھامیة،   
ملة ، أما الحلول البدیلة فھى عبارة عن اإلجابات المحتStem) الجذر(وإما على شكل عبارة ناقصة، وتسمى المشكلة بأصل السؤال 

ن Alternatives) بالبدائل(وتسمى الحلول أو اإلجابات البدیلة  ،فى حالة السؤال ، وتتضمن البدائل إجابة واحدة صحیحة وعدد م
ا المشتتات  ق علیھ اتالمم(أو  Distrostorsاإلجابات الخاطئة التى یطل ذین ال  )وھ ین ال اه المتعلم ة المشتتات صرف انتب ووظیف

  .یعرفون اإلجابة الصحیحة

  مزایا أسئلة االختیار من متعدد

  :من أھم مزایا أسئلة االختیار من متعدد ما یلى  

  .عنصر التخمین فیھا أقل من أسئلة الصواب والخطأ -

  . نواتج التعلم الستھدفة من الممكن استخدامھا فى قیاس عدید من   -

  .تلفت نظر المفحوص إلى ضرورة التمییز، ومعرفة الحقائق معرفة دقیقة -

  یوب أسئلة االختیار من متعددع

  :من عیوب أسئلة االختیار من متعدد مایلى  

ً لمراجعة المادة الدراسیة الختیار الفقرات وإعدادھا - ً طویال   .إعدادھا یحتاج إلى جھد كبیر من قبل المعلم، ویتطلب منھ وقتا

  .ابىتالبتكار والتى تتعلق بالتعبیر الكالتى تتعلق بالتألیف والتنظیم وا نواتج التعلم المستھدفةال تصلح لقیاس  -

  .یمیل كثیر من المعلمین إلى كتابة أسئلة اختیار من متعدد لقیاس التذكر -

  .صعوبة بناء أسئلة اختیار من متعدد خالیة من العیوب -

  .تحتاج إلى نفقات كثیرة فى طباعتھا -

  .الغش والتخمین -

ً أن تكون منخفضةاذا   - ً متقنا   .الصدق، قلیلة الشمولیة للمادة الدراسیة، وأن تقتصر على قیاس ھدف التذكر دون غیره لم تعد إعدادا

  اختبارات االختیار من متعدد قیسھاالتى ت نواتج التعلم المستھدفة

ك : التذكر )1 ر ذل ى غی ات، إل مثل تذكر المعلومات والحقائق والمصطلحات، والمبادئ واإلجراءات والطرق والتعمیمات والنظری
  .مخرجات المستوى األول لألھداف التربویة المعرفیة من

ً على المتعلم، أما إذا احتوى السؤال : الفھم واالستیعاب) 2 على وفى ھذه الحالة یجب أن یكون الموقف المتضمن فى السؤال جدیدا
  .فإن ھذا السؤال لن یقیس إال مستوى تذكر المعلومات والحقائق موقف مطابق لما مر بالمتعلم

ً على المتعلم: طبیق المعلومات والحقائق والمبادئ والنظریاتت) 3 ً جدیدا   .ویجب أن یكون الموقف فى ھذه الحالة أیضا

ومن أمثلة ذلك القدرة على استنتاج الوظیفة، أو التركیب الضمنى من نص مكتوب، أو األفكار المستخدمة فى وثیقة ما، : التحلیل) 4
  .جدید على المتعلم، أو استخدام معاییر معینة لتحلیل موقف من المواقف أو القدرة على تحلیل عناصر موقف ما

ات النظر : التقویم) 5 یم ووجھ ى الق ة، أو التعرف عل ین أو فكرة معین ل مع ى عم ام عل دار األحك ى إص درة عل ومن أمثلة ذلك الق
  .معاییر إلصدار حكم معینحكم على عمل بمقارنتھ بعمل آخر، أو استخدام مجموعة من اللالمستخدمة فى عمل ما، ا

  قواعد بناء أسئلة االختیار من متعدد

م المتعلم المقصود من) 1 ً بحیث یفھ اأن یحتوى أصل السؤال مشكلة محددة تماما دائل لتوضیحھا ھ ى االستعانة بالب . دون حاجة إل
  .لسؤال دون النظر للبدائلوالمعیار األساسى الحتواء أصل السؤال على مشكلة كاملة ھو القدرة على االستجابة ألصل ا

ل : المشكلة بدقة ةاغیص) 2 ى ك وى السؤال عل بحیث ال یضطر المتعلم إلى التكھن بما یقصده واضع السؤال، ولذلك یجب أن یحت
  .المعلومات الالزمة للحل وإن بدت بدیھیة
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ھ إلیھا المتعلم ویضعھا فى اعتباره یجب تجنب صیغة النفى كلما أمكن ذلك، وكما یجب أن یوضع خط تحت أداة النفى حتى ینتب) 3
  .عند اإلجابة على السؤال

دائل ) 4 ً ألصل السؤال فإذا كانت الكلمة األولى من البدیل الصحیح فاعالً یجب أن تبدأ كل الب ً لغویا یجب أن یكون كل بدیل مناسبا
  .األخرى بفاعل وھكذا

ل الخطأ فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المستجیبین یختارون یجب أال تكون اإلجابة الصحیحة أطول بشكل مستمر من البدائ) 5
  .البدائل الطویلة أكثر من اختیارھم للبدائل القصیرة

ً ما ترد كلمة فى اإلجابة الصحیحة تكون عالمة علیھا ألنھا ) 6 یجب تجنب االرتباطات بین أصل السؤال واإلجابة الصحیحة فكثیرا
  .كن ال بأس من وضع مثل ھذه الكلمات فى اإلجابات الخطأول. تشبھ كلمة وردت فى أصل السؤال

فقد تبین أن استخدام ھذا البدیل یؤدى إلى أن یكون السؤال سھالً للغایة إذا " جمیع اإلجابات السابقة صحیحة"یجب عدم استخدام ) 7
ً فإنھ یكفى الستبعاده م جرد االشتباه فى أن أحد البدائل كان ھو البدیل الصحیح ومن ناحیة أخرى فلو كان ھذا البدیل خاطئا

  .)لیس مما سبق ) (جمیع ما سبق خطأ ( وكذلك  األخرى خاطئ

  أسئلة االختیار من متعددیجب توافرھا ب وأسسمحكات 

  .ترتبط المفردة بالھدف التى وضعت لقیاسھ نأ-1

  .یصاغ السؤال بلغة سھلة ومفھومھ ال زیادة فیھا وال غموضن أ  -2

  .عن مشكلة واضحة ومحددة یفھمھا المتعلم بسھولةیعبر السؤال ن أ -3

  .تتفق البدائل واألصول العلمیة لكتابة بدائل السؤالن أ -4

ً للطالب غیر المن أ  -5   .لھدف السؤال نتبھین تصاغ البدائل بشكل یبدو جذابا ومعقوال ظاھریا

  .یوجد عبارات نفى فى السؤال تحدث إرباكا غیر مرغوب للمتعلم أال-6

ً من الكتاب الدراسى بما یشجع على الحفظ الأ -7   .تستخدم عبارات المفردة نصا

  .ر السؤال على مؤشرات لإلجابة أو التحیز ألحد البدائلجذیحتوى ن أ -8

  .یحتوى السؤال على كلمات زائدة یمكن االستغناء عنھا وال یتغیر المعنىان  -9

  ).، الجمع التأنیث، التذكیر، المفرد، المثنى(المستخدمة والصیاغة اللغویة  یتحقق التكافؤ فى البدائل من حیث عدد الكلماتان  -10

  .؟؟ب األرقام المستخدمة فى البدائلیرتانا ت -11

  )  استخدام مادة فیھا جدة فى صیاغة المشكالت لقیاس الفھم والقدرة على تطبیق المبادئ:(جدة السؤال -12

  .المناسبة الوقت المسموح لإلجابة عن السؤ  -13

  .قیاس المستویات المعرفیة المختلفة -بطریقة جیدة- یحقق السؤال ن أ -14

  .یستطیع السؤال تشخیص جوانب القوة والضعف لدى المتعلمینن ا -15

  ).مؤشرات أداء(یستطیع السؤال التمییز بین الطالب حسب درجة إتقانھم للھدف  ن أ -16

  .البدائل عبارات قصیرة إلى حد مایشمل السؤال الجانب األكبر، بینما تكون ن أ -17

  .تكون اإلجابة الصحیحة واحدة وقطعیة، أو إجابة تفضل على غیرھا بشكل واضحن أ -18

ً بین أسئلة االختبارن أ -19   .توزع البدائل الصحیحة عشوائیا

  .ختبارجابة على إحدى مفردات االفى اال السابقة أو الالحقة او البدائل عدم استخدام أى من المفردات -20
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ً من جوانبأ -21 ً مھما   .یوفر استقاللیتھ عن غیره من  أسئلة االختبار على ان  المحتوى ن یتناول كل سؤال جانبا

  . تكتب البدائل فى نمط لغوى واحد وبسیطن أ -22

  تكون البدائل واضحة الصحة، والمشتتات واضحة الخطأ ن أ -23

ً ون أ -24 ً یتم ترتیب المفردات التى تقیس ھدفا   .احدا

  بار مستویات صعوبة وسھولة متنوعةتعكس مفردات االختن أ -25

  الورقة االمتحانیة تصمیممعاییر 
 :االخراج الجید للورقة والذى یستلزم  -1

 -تاریخ االمتحان -كود المقرر - اسم المقرر -القسم -اسم الكلیة -اسم الجامعة(توحید المعلومات االساسیة للورقة  . أ
 .ام بالنموذج المعدوااللتز) زمن االمتحان

 الطباعة الواضحة بحیث یسھل على كل طالب قراءتھا . ب
 الصیاغة السلیمة لغویا والخالیة من االخطاء االمالئیة . ت
سئلة  وفروعھا حتى یتمكن الطالب من معرفة حجم ما ھو مطلوب وضع الدرجات المخصصة لكل سؤال على األ . ث

 من كل سؤال
 قراءتھا عند مكدسة تربك الطالبعدم ضغط االسئلة فى الورقة بحیث تبدو  . ج
 ن تكون ارقام االسئلة وفروعھا واضحة وبعیدة عن كل لبس بحیث ال تتداخل االسئلة وال الفروعأ . ح

 مراعاة تنسیق الورقة وتوحید نمط االسئلة  -2
  ILOS)(التى اكتسبھا الطالب التعلم المستھدفةنواتج تنوع االسئلة لقیاس   -3
 صعب لمراعاة وتحدید الفروق الفردیة بین الطالبتدرج االسئلة من السھل الى ال  -4
 ان تغطى االسئلة محتویات المقرر مع مراعاة الوزن النسبى للوحدات الدراسیة -5
 ان تكون االسئلة واضحة ومحددة لیسھل على الطالب معرفة ما ھو المطلوب -6
 ان یتناسب مستوى لغة االمتحان مع لغة واسلوب التدریس  -7
 مع زمن االمتحانان یتناسب عدد االسئلة  -8
 توقیع الممتحنین او منسق االمتحان فى نھایة الورقة  -9

  مراعاة جدول المواصفات 
 عدم انفراد عضو ھیئة تدریس بتصحیح الورقة كاملة  -1
 یقوم المصحح بتصحیح نفس السؤال فى جمیع اوراق االجابة  -2
 وضع الدرجة بجوار كل سؤال بصورة واضحة  -3
 رجة فى مربع عند بدایة االجابة والتوقیع بجوارھاتجمیع درجات كل سؤال ووضع الد  -4
 الكراسة والتوقیع بجوارھا على غالفوضع الدرجة فى الجدول الخاص  -5
 جمع الدرجات ومراجعة الجمع مع مراعاة حذف االسئلة الزائدة عن المطلوب  -6
 بجوارھا من قبل المصححین وضع الدرجة النھائیة فى المربع الخاص بھا مع توضیح النھایة العظمى للورقة والتوقیع  -7
 كتابة مجموع الدرجات بالحروف االبجدیة والتوقیع بجانبھا  -8

 
  :تحلیل نتائج االختبار واالستفادة منھا  مریم حجاج/ د.أ

ورقة امتحانیة للمواد المختلفة  485تراجع اللغة الدراسة ویستفد منھا في التوصیات واعداد الخطوات التي اجریت علي   

توصیة لتطویر نظام اعداد الورقة األمتحانیة وأسالیب تقویم الطالب بشكل عام، وقد تمت مناقشة ھذه التوصیات  اثنان وعشرون

  :ومنھا. 22/5/2010في اجتماع مجلس ادارة وحدة الجودة بالكلیة واعتمادھا بتاریح 
خلل في العملیة االمتحانیة وعدم تجاھل تفعیل المواد الواردة بقانون تنظیم الجامعات والخاصة باالمتحانات وتفادي اسباب ال -

 .التطبیق لھذه المواد وذلك بوضع آلیات تضمن قیام كل مسئول بالكلیة بدوره المنوط بھ
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ً من تشكیل لجان االمتحان  - النظر الي منظومة التقویم علي انھا منظومة متكاملة ینبغي مراعاة الدقة في كل مكوناتھا بدءا

 .ل األسئلة واالجابةووضع األسئلة والتصحیح وتحلی

  

  Item Bankingبنوك األسئلة 
ئلة  د مفھوم بنوك األس ن األسئلة ذات  Item Bankingبصف عامة یمكن تحدی ات متنوعة م ھ مجموع ن توضع فی ان أم ھ مك بأن

، أي التي لھا مقننةمستویات مختلفة في تقدیر قدرة معینة ویسھل عن طریقھ سحب أو إضافة مجموعة أو عدد من األسئلة المختلفة ال
ات : متریة ممیزة ومعلومة مثل خصائص سیكو دق وثب معامل السھولة والصعوبة ، ومعامل التمییز ، وفعالیة المشتتات وكذلك ص

ا ، وذلك نھھا أثناء اإلجابة عءالمفردات ، والمصنفة وفق وحدات المقرر الدراسي وحسب المستویات العقلیة المعرفیة المطلوب أدا
. وھذا التصنیف یمكننا من معرفة كل سؤال والھدف الذي یقیسھ والمجال الذي یقدمھ. لى حد ما تنظیم وفھرسة الكتب بطریقة تشبھ إ

وتخزن األسئلة في ذاكرة حاسب آلي وفق برنامج سابق التجھیز ، ویتم معایرتھا عن طریق نماذج معینة وباستخدام برامج خاصة 
  . بھا 

  :التمییز بین ینبغيكما 

  .   Item Poolو مستودع األسئلة مخزن أ  •

  .ستجابة للمفردةسئلة المتدرجة بإستخدام نظریة األبنوك األ  •

ً من   • تضم بنوك األسئلة مجموعات كبیرة من المفردات فى تدریج واحد مشترك حتى تشكل شبكة تكون فیما بینھا نسیجا
ُ من الم   . تغیر موضوع القیاساالختبارات المدرجة على میزان تدرج واحد وتغطى مدى واسعا

  األسئلة بنك بناء مراحل
  

  تشكیل فریق إدارة بنك األسئلة. ١

                                                                                                     :    ت التخصص التالیةفى مجاال. الخبراء یتشكل فریق إدارة بناء البنك من مجموعة من

  .المستھدفة لنواتج تعلمھ بناء بنك أسئلة الذى نستھدفالمقرر الدراسى • 

  .والتقویم  فى القیاس الحدیثة التحلیل االحصائى للبیانات فى ضوء النظریات• 

  .نظم المعلومات• 

  لمرجعى للعملتحدید االطار ا. ٢

  :ضوء یحدد فریق إدارة البنك االطار المرجعى للعمل فى -أ

  .ومستویاتھا المعرفیة نواتج التعلم المستھدف اكتسابھا للطالب بكافة أنماطھا• 

  .الھدف من استخدام مفردات بنك األسئلة• 

–االستطالعیة  العینة–ر االختباریة المطلوبة عدد الصو–ونوعھا  ناتج/عدد المفردات المقابلة لكل ھدف (متطلبات إعداد البنك • 
  ...)وسحبھا من البنك بطرق آلیة البرامج المعلوماتیة الالزمة لتكوین االختبارات

  .وضع خطة العمل وتحدید اإلطار الزمنى لھا - ب

  .إعداد المواد التدریبیة لتدریب فرق العمل المشاركة -ج

  تشكیل فرق العمل. ٣

  :فى لبناء البنك من خبراء یتم تشكیل فرق العمل -أ

  .لھ المقرر الدراسى المستھدف بناء بنك أسئلة• 
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  .التحلیل االحصائى للبیانات فى ضوء النظریات الحدیثة• 

  .نظم المعلومات• 

  المرجعى الذى تم تخطیطھ عن طریق ورش عمل متكررة تدریب فرق العمل المشاركة فى إعداد البنك فى ضوء اإلطار - ب

  دات بنك األسئلةبناء مفر. ٤

  .لمحتوي المقرر الدراسيالمستھدفة دراسة نواتج التعلم • 

  ).موضوعى/ ى مقال( لكل ناتج تعلم  تحدید أنواع األسئلة التى یمكن صیاغتھا• 

  .المستھدفة  من نواتج التعلم أسئلة تقابل كل ناتج خمسة صیاغة على األقل• 

  .تحدید بطاقة تعریفیة لكل سؤال• 

  جودة بناء مفردات بنك األسئلة درجة على التحكیم. ٥

صدقھا، شمولھا، :مفردات البنك، وذلك للتحكیم على المفردات من حیث من غیر المشاركین فى بناء-یتم اختیار نخبة من الخبراء 
  .متھا للطالبء، مالالمعرفى مستواھا

  التجریب االستطالعى للمفردات. ٦

  .طبقا ألكواد محددة تشكیلھا من المفردات إعداد خرائط الختبارات استطالعیة یتم• 

)  ٣٠( عدد المفردات فى كل صورة اختباریة عن  استطالعیة من المفردات، بحیث ال یزید اختباریھتشكیل صور • 
  .مفردة

  .تحدید عینة استطالعیة من الطالب • 

  .إعداد دلیل التطبیق• 

  .تحدید األفراد القائمین على التطبیق• 

  .یرى قبل التطبیقاللقاء التنو• 

  .االختیاریةللصور  االستطالعيالتطبیق • 

  .تأمین االختبارات• 

  االستجابةتصحیح االجابات الخاصة بمفردات إنتاج . ٧

  ألسئلة إنتاج اإلستجابة في ضوءنتائج الدراسة االستطالعیة وما ینبغي أن یكون Rubricsالتصحیح قواعد إعداد دلیل• 

  .اختیار المصححین• 

  .ضوء مقاییس التقدیر المعدة  ورشة عمل للتدریب على اجراءات التصحیح فى عقد• 

  .اختبار ثبات التصحیح• 

  .متابعة عملیات التصحیح والمراجعة• 
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  ubricsRمقاییس التقدیر

  صورة مستویات أو تقدیرات أداء الطالب وفقا لمحكات معینة، تتدرج فى قواعدھى 

  .مراعاة الدقة ولة وسرعة معتصحیح استجابات طالب الجامعة بسھ -1

  .تیسیر فھم طالب الجامعة لما ھو مطلوب منھم  -2

  .لألداء تحسین اتصال األستاذ بطالبھ ومناقشة الصورة الكلیة -3

دًل طالب الجامعة حول تقدیراتھم -4   . الحد من جّ

  استثمار الوقت والجھد فى تحسین األداء -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دمنھورجامعة  –تطویر نظم تقویم الطالب واألمتحانات مشروع  37 

 

  

  لمقاییس التقدیر: مثال

  حل المشكالت مھارة الطالب فى

  

  
  إدخال البیانات. ٨

  .الورقة المخصصة لذلك االختیار من متعدد إذا كانت استجابة الطالب فى استخدام القارىء الضوئى فى تصحیح مفردات• 

  .والموضوعیة معا استجابة الطالب على المفردات المقالیة إدخال البیانات بواسطة مدخلى البیانات إذا كانت• 

  .ة البیانات عند إدخالھ دقیق ومراجعت• 

  معالجة البیانات. ٩

  . فى بناء بنوك األسئلةنظریة االستجابة للمفردة  IRT تم معالجة البیانات فى ضوء احدث النظریات المستخدمة وھىت

  .حساب صعوبة المفردات •
  .حساب معامل التخمین •
  .حساب فعالیة المشتتات •
  .حساب قدرة المفردات على التمییز •

  :معالجة البیانات علىویعتمد منھج 

  .تقدیر قدرة الفرد ولیس درجتھ على االختبار •
  .ال تختلف قدرة الفرد باختالف االختبار •
  .ال تختلف مستوى صعوبة االختبار ومفرداتھ باختالف العینة •
  استخدام میزان تدریج لھ وحدة قیاس ثابتة معرفة ریاضیا •

 اختیار مفردات البنك فى ضوء خصائصھا السیكومتریة  

  .خصائصھا السیكومتریة خبراء القیاس والتقویم المفردات فى ضوء یتخیر الخبراء أصحاب التخصص مع •

  .وغیر الممیزة بین الطالب مختلفى القدرات استبعاد المفردات بالغة السھولة والصعوبة• 
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  تخزین مفردات البنك مع خصائصھا السیكومتریة

  .السیكومتریة ع خصائصھاتخزینھا م بعد اختیار المفردات الجیدة یتم• 

  .وقت الحاجة، حیث یتم اختبارالتعادل بین ھذه الصور سحب الصور االختباریة المتكافئة• 

  خرآاثراء البنك بمفردات جدیدة من آن إلى  

  .المعتادة استطالعیا أثناء االختبارات تم صیاغة مفردات جدیدة مع تجریبھات

  أھمیة بنوك األسئلة

  .التقویم  الختبارات المستخدمة فىسھولة وسرعة تصمیم ا• 

  .إعداد اختبارات متكافئة بدقة وموضوعیة • 

  .تقدیر قدرة الطالب بموضوعیة • 

مسحوبة من نفس  تكونستخدام اختبارات مختلفة شریطة أن والعالمیة با المقارنة بین الطالب فى الجامعات المحلیة والدولیة• 
  .البنك

  .ع االختبارات توفیر صدق القیاس وثباتھ لجمی• 

  .تطویر االختبارات وإثرائھا بمفردات جدیدة • 

 .المقرر من تدریس محتوى ستھدفةتقویم جمیع نواتج التعلم الم• 

  ومیكنة االمتحانات وتصمیمھا یم للطالبعملیة التقو تنفیذآلیة                        
 عداد الئحة معتمدة ومعلنة لنظام تقویم الطالبإ. 

 ید األمتحانات منذ بدایة العام الدراسيتحدید مواع. 

  تشكیل لجان الممتحنین 

 ة جعارس الورقة األمتحانیة والتغذیة الا للمعاییر الموضوعة بنموذج قیامتحانیة طبقً تحلیل مبدئي ودوري للورقة اال

 .داء أعضاء ھیئة التدریسألتطویر المقررات والعملیة التعلیمیة و

 التعلم المستھدفة نواتجر وفقا لقیاس األمتحان لمخرجات المقر. 
 اعداد اختبارات الكترونیة. 

 متحاناترقام الجلوس و نظام اإلأ –جابة كراسات اال –ت مثل موعد االمتحان وضع آلیة لمتابعة االمتحانا. 

 متحاننظام رصد ومراجعة درجات اإل إعداد. 

 لیة لتلقي الشكاوي والتظلمات من مواعید األمتحانات آعداد إ. 

 متحاناتد مقیم خارجي لالتحدی. 

 لمقررلمحتوى موعده وشمولیتھ  –نوعھ  –متحان عداد استبیان آلراء الطالب في اإلإ. 

 متحانات بین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وبین الطالبواال نشر ثقافة تقویم الطالب . 

 متحانات المختلفةة التدریس بالكلیة علي أسالیب االتدریب أعضاء ھیئ. 

 لكترونیةعداد االختبارات االإلي كیفیة تقویم الطالب وعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم عتدریب أ. 

 ستمارات تقییم الورقة األمتحانیةإعداد ورش عمل للتعرف علي كیفیة استخدام إ. 

  عداد واستخدام بنك األسئلةإتدریب أعضاء ھیئة التدریس علي كیفیة. 
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  لكترونیةرات اإلختباستخدام اإلإتدریب الطالب علي كیفیة. 
 التعلیمات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس أ.د/ مریم حجاج 

 المیكنة الموضوعیة االختبارات باستخدام التقویم عملیة وتنفیذ وإدارة وإعداد لتدریب استرشادي نموذج 

ادارة وتنفیذ عملیة التقویم باستخدام ٕ اعداد و ٕ   نموذج استرشادي لتدریب و

  :لممیكنةاإلختبارات الموضوعیة ا

  .مراحل النموذج: أوال 

 ً   .مالحق النموذج: ثانیا

ادارة وتنفیذ عملیة التقویم باستخدام اإلختبارات الموضوعیة الممیكنة ٕ اعداد و ٕ   فیما یلي نموذج استرشادي لتدریب و

  :ویتضمن ھذا النموذج عدة مراحل

  مرحلة اإلعداد للتقویم الموضوعي :أوال 

  ريإدارة الموقف االختبا :ثانیا

  إدارة میكنة تصحیح األوراق اإللكترونیة :ثالثا

  .المراحل السابقة  مالحق توضح كل خطوة من خطوات :رابعاً 

  مرحلة اإلعداد للتقویم الموضوعي: أوال 

نة مراسلة األقسام العلمیة بالمؤسسة التعلیمیة ، لتحدید أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في إجراء االختبارات الموضوعیة الممیك -1

  )1مرفق نسخة من الخطاب ملحق رقم (

الدور التربوي للجامعة، التقویم : عمل لقاء تنویري لمناقشة األساتذة المشاركین في وضع االختبارات الموضوعیة ویتضمن -2

  .مدخل إلصالح التعلیم، أھم مرتكزات التقویم، خطوات بناء بنوك األسئلة

تحلیل محتوي المقرر، صیاغة األھداف اإلجرائیة وعمل : وضوعیة وتتضمنعقد ورش عمل للتدریب علي بناء االختبارات الم - 3

جدول المواصفات، وصیاغة األسئلة، وشكل الورقة اإلمتحانیة، والتعلیمات الخاصة بترتیب الصور المختلفة لكراسات األسئلة 

رونیة لتدریب الطالب علیھا وتنتھي االلكت 8،7،6،5،4،3ة وكذا شكل ورقة االجابداخل األظرف وكتابة البیانات علي االظرف، 

  )9و 2ملحق رقم (بتطبیق استمارة تقویم ورشة العمل 
  .تقدیم المساعدة في صیاغة األسئلة الموضوعیة -4

  )10ملحق (عمل قائمة بالمقررات تتضمن المقررات التى تطبق اإلختبار الموضوعى  -5

  )11ملحق (یة بحیث تغلف بتعلیمات االجابة للطالب عمل جدول زمني لألقسام العلمیة لطباعة كراسات األسئلة الموضوع -6

وإمداد ) 12ملحق (مراسلة ادارة الكلیة لتوفیر األعداد الالزمة من أوراق اإلجابة اإللكترونیة قبل انعقاد االمتحان بوقت كاف  - 7

  .كنترول االمتحان الموضوعي بأعداد الطالب بكل فرقة
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  إدارة الموقف االختباري: ثانیا

  ) 13،14ملحق رقم (سادة رؤساء اللجان والمراقبین للتأكید علي أسلوب تنظیم الموقف اإلختباري وتوزیع التعلیمات  اجتماع مع ال -1

  )15ملحق رقم (حصر اللجان التي تتضمن استخدام االختبارات الموضوعیة وأعداد الطالب بھا  -2

ً لكل ل -3   )7ملحق رقم (جنة وعدد الطالب بھا تحضیر مظاریف األوراق اإللكترونیة وكتابة البیانات علیھا، تبعا

  .التاریخ ووضعھا في المظاریفتحدید ختم األوراق بختم الكنترول و -4

)  14ملحق رقم (لي تقدیم نسخة ورقیة تتضمن التعلیماتإضافة مظاریف علي السادة المالحظین باإلفي یوم األمتحان، یتم توزیع ال -5

  .ویتم مراجعة ھذه التعلیمات معھم شفاھة

  )16( جابة وكراسات األسئلة الزائدة بعد موافقة االدارة علي اللجان بھدوء لجمع أوراق اإل المرور -6

  )17ملحق رقم (ومراجعتھا مع أعداد األوراق الزائدة الطالب حضور عمل إحصائیة لحصر أعداد غیاب و -7

  ادارة میكنة تصحیح األوراق اإللكترونیة: ثالثا

حصائیة الغیاب إعد االنتھاء من االمتحان في ضوء اسات األسئلة من الكنتروالت بجابة االلكترونیة وكراإلاستالم أوراق  -1

  )17ملحق رقم (والحضور 

لكترونیة لكل صورة، جابة اإلة االختباریة، حصرأعداد أوراق اإلرقم الصور/مراجعة رمز(لكترونیة جابة اإلتدقیق أوراق اإل -2

  ).لي تصحیح یدوي وغیر ذلكإالتي تحتاج  جابات وفرز األوراقمراجعة البیانات ودقة تظلیل اإل

  .استخدام الماسح الضوئي في تقدیر درجات الطالب بعد التأكد من صیانتھ وتوفیر ظروف حسن استخدامھ -3

ً لقوانین ولوائح المؤسسة).باستخدام نماذج تصحیح یدوي(مراجعة تقدیر الدرجات لبعض األورق  -4  . لتعدیل الدرجة تبعا

  Factor اج الي معاملتحدید المواد التي تحت -5

ً إاإللكترونیة بعد تقدیر الدرجات  تسلیم األوراق - 6 لي الكنتروالت المعنیة، وتسلیم كراسات األسئلة ألعضاء ھیئة التدریس وفقا

  .لألعداد المطبوعة
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   ء ھیئة التدریسالتي تعین أعضاالنماذج 

  )1( ملحق رقم 

  .........رئیس مجلس قسم  /األستاذ الدكتور

  ،،ة طیبة وبعد،حتی

ً بأن الكلیة            .عداد االختبارات الموضوعیةإبصدد تقدیم ورشة عمل للتدریب علي كیفیة  المعھد /أنفید سیادتكم علما

  فادتنا بأسماء منإبقسمكم الموقر، و) استاذ، استاذ مساعد، مدرس(لجمیع أعضاء ھیئة التدریس   عنھا برجاء اإلعالن

  حتي یتسني البدء في التدریب قبل وضع(...........) صاه أقلتدریس في موعد یرغب من اأعضاء ھیئة ا

ً بأن مدة التدریب . امتحانات الفصل الدراسي األول   .أیام(.........) علما

رتام،، ول وافر    وتفضلوا بق

              رئیس كنترول التقویم الموضوعي 

  عمید الكلیة

  خطاب موجھ لرؤساء األقسام العلمیة

  )2( رقم ملحق 

  ما مقرر من وحدة محتوي تحلیل نموذج

  "....................."من مقرر "..................." نموذج لتحلیل محتوي وحدة 

  : ......................شعبة: .................. للفرقة
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  : Stemالسؤال متن أو جذرأوم المؤشرات المتعلقة بأصل أھ 

  . صحیحة لغویًا وتخلو من التلمیحات المقصودةو قصیرة  و تكون صیاغة متن السؤال دقیقة واضحة . أ

  . تجنب صیاغة النفي كلما أمكن ذلك . ب

  . إذا كان أصل السؤال في صورة عبارة ناقصة یجب أن یضاف إلیھا كل الكلمات المتكررة في البدائل.ج 

  . ح معین، یوضح المصطلح في أصل السؤالإذا كان أصل السؤال متعلق بمصطل . د

  :المؤشرات المتعلقة بالبدائلأھم 

  تكون ھناك إجابة واحدة صحیحة أو األفضل .  

 تجانس البدائل في محتواھا وترتبط بمجال السؤال .  

  الخاطئ الفھمتعتمد البدائل علي األخطاء الناشئة من نقص المعلومات أو .  

 لدي المتعلمین كلھابدائل معروفة تكون المصطلحات المستخدمة في ال .  

 تجنب البدائل التي قد تؤدي الي التعرف علي اإلجابة أو تشیر الي استبعاد البدائل الخاطئة .  

  لیس أي مما سبق صحیح"، "جمیع اإلجابات السابقة صحیحة" البدیلینتجنب استخدام ."  

  ً ً وبشكل عشوائي توزیع اإلجابة الصحیحة علي المواقع المختلفة للبدائل توزیعا   . متساویا
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  :وتتضمنیمأل الطالب البیانات علي ورقة اإلجابة االلكترونیة والمطبوعة في المربع أعلي الورقة من الیمین 

  )كتابة: (كود الطالب :اإلسم -

   :المادة الدراسیة -

  )الثاني-األول( :الفصل الدراسي -

الخاص بھ علي ورقة اإلجابة اإللكترونیة بواسطة تظلیل األماكن الدالة بدایة من العمود األیسر وذلك  یحدد الطالب الكود -

  ).كنموذج ورقة اإلجابة(باستخدام القلم الجاف 

  علي ورقة اإلجابة اإللكترونیة والمحافظة ) أ، ب، ج، د(ینبة علي الطالب بتدوین رمز صورة كراسة األسئلة  -

ً نھاوعدم استخدام الكوریكتور  علیھا   .ئیا

  . یجیب الطالب علي أسئلة اإلختیار من متعدد بتظلیل المكان المناسب لإلجابة الصحیحة من وجھة نظره -

من اإلجابة علي اإلمتحان، یضع الطالب ورقة اإلجابة اإللكترونیة داخل كراسة األسئلة بحیث  یكون الجانب االنتھاء بعد  -

  .داخل ویسلم كالھما الي المالحظالمخطط من ال

  . تسلم جمیع األوراق الي الكنترول -

إذا طلب أي طالب المساعدة في طریقة تظلیل اإلجابة علي ورقة اإلجابة اإللكترونیة یوجھ انتباه الطالب الي المثال المدون  -

  .علي غالف كراسة األسئلة

  مع الشكر والتقدیر،،

  / ...................اإلسم 

  / .................ع التوقی
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داریینمھام وممارسات العاملین واأل  
تقویم الطالب امتحان و خالل عملیات  

 
:محتویات الدلیل  

 
 مال االمتحاناتأعالعاملین فى  دور 
 داء بالكلیاتدور العاملین فى تطویر األ  
  اإلمتحانات التعلیمات الخاصة باالداریین لضمان نجاح عملیات

 ویم والتق
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  داء بالكلیاتاأل مستوىدور العاملین فى تطور

  
لیمیة التى ضالع العملیة التعأداریون الذین یمثلون الضلع الثالث من ویر فى الجامعات ھم العاملون واإلن شركاء التطأمن المؤكد    

  .خرین اعضاء ھیئة التدریس والطالبیمثلھا فى الضلعین األ
دوار ما یقدمونھ من مساھمة فاعلة فى ھم تلك األأومن , دوارھم أوتفعیل یر للعملیة التعلیمیة دون مشاركة العاملین ولن یحدث تطو

فھم شركاء فى االعداد والتجھیز واالعالم والممارسة والمتابعة والتحسین وغیرھا من العملیات التى تتم من , اإلمتحانات والتقویمعملیة 
داریون واالمتحانات وفیما یلى ممارسات الجیدة التى یقوم بھا اإلولذا یلزم التنویھ بالمھام واالدوار وال ت والتقویماإلمتحاناخاللھا عملیة 

   عدد من ھذه الممارسات واالدوات
  دوار العاملین فى االعداد العمال االمتحانات

  ):لجان االعداد والتنظیم(قبل اجراءات االمتحانات : اوال
  

كل شعبة على حدة وتوزیعھا على اللجان المختلفة  –رقام جلوس الطالب لجمیع الفرق وجمیع الشعب أو سماءأإعداد كشوف ب -1
 .طبقا لقواعد تحدید االعداد بكل لجنة امتحانیة

ورقم الجلوس ویوضع علیھا صورة للطالب للتاكد من  –سم ل االمتحان لكل طالب موضح بھا اإلستخراج بطاقة دخوإ -2
 .نمتحاثناء اإلأشخصیتھ 

متحان كل مادة ومواعید إ متحانات بفترة كافیة موضحا بھا المواد والتاریخ وزمنمتحانات قبل بدایة اإلعداد جداول اإلإ -3
 .االمتحانات ان كانت صباحا ومساءا والمواد ان كانت الئحة جدیدة وقدیمة

 .عداد جداول بمواد التخلف للطالب المنقولین بمواد الى فرق اعلىإ -4
متحانات حسب االماكن المتاحة بالكلیة مع مراعاة ان یكون بكل لجنة العدد المناسب من الطالب وبین كل عداد لجان االإ -5

 طالب واخر مسافة مناسبة ولكل طالب مكانھ المحدد المكتوب علیھ اسمھ ورقم جلوسھ
 وضع لوحات ارشادیة للطالب لمعرفة اماكن جلوسھم حتى یتم االستدالل علیھا بسرعة وسھولة -6
 )مثل الھدوء وعدم الضوضاء واالمتحان واعداد المقعد المناسب( ئة المناخ المناسب للطالب اثناء تادیة االمتحان تھی -7
مثل حمل الكتب او االوراق او المحمول حیث انھا  –وضع لوحات ارشادیة للطالب لمعرفة المخالفات االمتحانیة القانونیة  -8

 .ممنوعة داخل اللجان اثناء تادیة االمتحان
بعد االنتھاء من اداء االمتحانات یقوم موظفى قسم شئون الطالب بمراجعة النتائج من حیث القید وسداد الرسوم والعقوبات  -9

 التادیبیة للطالب
 تشكیل لجان طبیة للتواجد اثناء عقد االمتحانات لمراجعة الحاالت المرضیة -10

 االجراء المناسب تشكیل لجنة قانونیة لسرعة البت فى المخالفات القانونیة واتخاذ - 11
 

  دوار العاملین فى اعالن النتائجأ
  

  :بعد انتھاء الكنتروالت من اعمالھا واعداد النتائج لالعالن: ثانیا
عندما ینتھى الكنترول من رصد النتائج وتتم مراجعتھا وتطبیق قواعد الرأفة على الطالب وتدوین المالحظات الخاصة  .1

 بكل طالب
 طبقا لنظام وحدة االمتحانات والتقویم الطالبى فى مكان واضح ومدونة باجھزة الحاسب االلىاعالن النتائج المعدة ورقیا  .2
ن وحاالت الفصل یقولین بمواد تخلف والطالب الراسبوكذلك الطالب المن –یتم حصر الطالب المنقولین الى فرق اعلى  .3

 جللطالب المستنفذین لمرات الرسوب والذین یستحقون دخول االمتحان من الخار
 ن منھمیخرج لطالب الفرقة الرابعة الناجحعداد اجراءات التإ .4
 )العداد امتحانات الدور الثانى لھم(الراسبون فى مادة او مادتین یتم اعداد جداول امتحانات لھم وحصرھم  .5
 الرد على استفسار كل طالب یرغب فى االستفسار عن نتیجتھ او مضمونھا وكل ما یتعلق بھا .6
 تعرف على نتائجھم من خالل سجالت النتائج الورقیة او وحدة نظم المعلومات االداریةمساعدة الطالب فى ال .7
 .عداد الشھادات المؤقتة والنھائیة للخرجین للتعامل بھا مع الجھات المختلفةإ .8

  
  
  
 
  



 دمنھورجامعة  –تطویر نظم تقویم الطالب واألمتحانات مشروع  56 

 

  دوار العمالة المساعدةأ
 متحان أثناء فترات اإل ماكن مع مناسباتھا لراحة الطالب  طبقا للقرارات واللوائحفرش األ .1
 تخصیص عامل لحفظ الممتلكات الشخصیة للطالب خارج لجان االمتحان .2
  طفاء والممرضینم الخدمة داخل اللجان من عمال اإلالحفاظ على الھدوء اثناء تقدی .3

  التعلیمات الخاصة باإلداریین اثناء عملیة االشراف على االمتحانات

ً أثناء المالحظةداخل اللجنة قبل دخول الطالب وعلیھ أن یأخذ و التواجد .1 ً مناسبا  .ضعا

ً الستبدالھ بمالحظ ال .2 جلوس في اللجنة حتى خروج أخر طالب وفي حالة وجود ما یبرر ذلك علیھ إبالغ مراقب اللجان فورا

 .أخر 

 .العمل على إیجاد الھدوء داخل اللجنة والبعد عن الضجیج أو التحدث مع زمیلھ  .3

 .عن االنفعال تصرف بحكمة أخذ األمور برویة وأن یبتعد ال .4

 .وال ینشغل عن مالحظة اللجنة أمر یؤثر على سیر االمتحانات  یأتىإبالغ رئیس اللجان أو رئیس الكنترول  .5

 .داخل اللجنة السماح بتبادل األدوات المكتبیة بین الطالب ، أو أوراق األسئلة أو سواھا عدم  .6

  :الممارسات المتعلقة باالمتحانات الممیكنة

لجان التأكد من كتابة اسم الطالب على ورقة اإلجابة منذ بدایة االختبار وعند اإلجابة على ورقة اإلجابة یجب على مالحظ ال -1

 :التأكد من كتابة الرقم الصحیح و ذلك كما یلي و الممیكنة

  یجب على الطالب كتابتھ بالترتیب و كل رقم على حده في الصف الخاص ) كود الطالب(عند كتابة رقم الجلوس

في  3في الصف األول و رقم  2یظلل رقم  2357أرقام مثل  4إذا كان رقم جلوس الطالب مكون من : لمثا. بھ

نھ ال یجب أن یظلل الطالب أو یجب العلم . في الصف الرابع 7في الصف الثالث و رقم  5الصف الثاتي و رقم 

ن رقم جلوس إان الغیا حیث في نفس السطر و أنھ عند حدوث ھذا الخطأ سوف یعتبر اإلمتحواحد أكثر من رقم 

 .الطالب خطأ
 و یتم وضعھ في ورقة اإلجابة كاآلتي:  
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مسودة فتكتب في سم مھما كانت األسباب وإذا احتاج الطالب إلى الكتابة على ورقة اإلجابة غیر اإللى الطالب بعدم التنبیھ ع -2

 ) .مسودة ( ورقة اإلجابة ویكتب علیھا عنوان 

 .. اخل اللجنة طالما أن فیھا طالبب أوراق اإلجابة وتنظیمھا دممنوع االنشغال بترتی -3

یتم توقیع الطالب في كشف تسلیم أوراق  للجنة قبل مضي نصف الوقت وینبغي ال یسمح المالحظ بخروج أي طالب من ا -4

 .ین حول المالحظ أثناء االستالم تجمع الطالب اآلخر وال یجباإلجابة 

 .مادة تى نھایة الوقت المقرر لكلب وعلى المالحظ تركھ حالزمن المقرر لإلجابة ملك الطال -5

 .ورقة غیاب للطالب المتغیب وتوقع من قبل المالحظ ومراقب اللجنة ، وتوضع في ترتیبھا مع أوراق اإلجابة كتابة -6

 .التأكد من استخدام الطالب للقلم األزرق وعدم استخدام األلوان األخرى  -7

ویجوز ذلك للمراقب أو معلم المادة عند الحاجة وبعد موافقة رئیس الكنترول أو مشرف  ال یحق ألحد قراءة أسئلة االختبار -8

 .عام االمتحانات

 .رسمیة ا لم تكن لھ صفھ وعلیھ أال یسمح ألحد بدخولھا م ، اللجنة تحت مسئولیة المالحظ وحدهتعتبر   -9

ئیس اللجان التخاذ اإلجراء المناسب ظة غش طالب أو محاولتھ على المالحظ ضبط وسیلة الغش واستدعاء رعند مالح -10

 .وإعداد المحضر الالزم بھذا الشأن

 .یجب ترتیب أوراق اإلجابة حسب الكشف وكل مرحلة على حده قبل تسلیمھا للجنة الكنترول  -11

  .الطالب والمالحظین قبل تسلیم األوراق إلى لجنة الكنترول  التأكد من توقیع -12

  


