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  مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 



 :الهدف اإلستراتيجي للمشروع
تطوير نظم التقويم واالمتحانات للطالب في مؤسسات التعليم  

العالي لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج 
كاديمية واالرتقاء بمستوى 

أ
كاديمية بما يتوافق مع المعايير اال

أ
اال

حد متطلبات الجودة واالعتماد
أ

.الطالب كا  
 

 مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 جامعة دمنهور 





 منسقي المشروع داخل الكليات

 المدير التنفيذي للمشروع

 فريقال

 التنفيذي
بكلية الطب 

 البيطري 

 فريقال

 التنفيذي
 بكلية العلوم

 فريقال

 التنفيذي
بكلية 

 التمريض

 فريقال

 التنفيذي
 بكلية الزراعة

 فريقال

 التنفيذي
 بكلية التجارة

 فريقال

 التنفيذي
داب

آ
  بكلية اال

 فريقال

 التنفيذي
التربيةبكلية   



 .متابعة تنفيذ أنشطة المشروع التي تنفذ في الكليات-2

 .فتح قنوات االتصال بين كلياتهم وإدارة المشروع-1

التنسيق مع إدارة الكلية في تشكيل الفريق التنفيذي للكلية -3

 بالمعلومات الواردة من أدارة المشروع ومتابعة تزويده



 :التنسيق مع إدارة الكلية لتشكيل فرق العمل المختلفة مثال-4

 .فريق عمل لوضع ضوابط ومعايير عملية التقويم.

 .فريق عمل إلعداد األدلة بمعايير تقويم الطالب. 

.متابعة إنشاء وحدات التقويم بكلياتهم وتجهيزها-5  

التنسيق بين عمل وحدات الفرع ووحدة التقويم المركزية -6

.بالفرع  



ذوو الكفاءة للمشاركة في التدريب .ت.ه.إعداد قوائم ع -8

 كمدربين

 المشاركين في الدورات التدريبية.ت.ه.إعداد قوائم بأسماء ع-7

 والندوات

.المشاركة في نشر ثقافة التقييم الجديدة بالكليات-9  



 

هداف 
أ

تفاصيل اال
 المحددة للمشروع



نشر ثقافة تطوير التقويم واالمتحانات كمدخل إلصالح  -1  
.وتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها  

(1-1)  
(التقويم التقليدي)نشر ثقافة جديدة مناهضة للثقافة القديمة   

لتحديث نظام التقويم   

1-1-1  
(2010مارس  -يناير)  

عضاء هيئة التدريس 
أ

 عقد دورات تدريبية للسادة ا
ساليب التقويم الحديثة 

أ
 والهيئة المعاونة على ا

كاديمية القياسية 
أ

.فى ضوء المعايير اال   

 

 

1-1-2  
(2010يونيو -مارس)  

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
أ

 عقد ندوات للسادة ا
 عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الحديثة 

. في عملية التعليم   

 



 دور المنسق

تحديد المهام التي سيقوم  -3
لنقل خبراتهم  . ت.ه.ع    بها

عضاء هيئه التدريس 
أ

للسادة ا
 ومعاونيهم بكلياتهم

ل مجموعة من  من خال
نشطة التي تقترحها الوحدة 

أ
اال

.بالكلية  

ت .ه.التنسيق مع ع -2
مشارك تهم في  لتحديد مواعيد

الدورات والندوات ودورهم 
بعد التنسيق مع )كمشاركين فيها 

(.إدارة المشروع  

عضاء هيئه  -1
أ

سماء ا
أ

تحديد ا
التدريس ومعاونيهم   

المشاركين  في الدورات 
 4-3التدريبية والندوات بواقع 

بالتنسيق مع إدارة )لكل دورة 
(الكلية  



2-1-1 
 (2010ابريل -يناير)

 تشكيل فريق عمل لوضع ضوابط التقويم 
 وعالقته بقياس المخرجات التعليمية 

 المستهدفة شاملة الجوانب الثالث 
 (الوجداني –المهاري  –المعرفي )للتعليم 

 و المرتبطة بالممارسة المهنية 

 

2-1-2  
 (2010سبتمبر  -يوليو)

عضاء هيئة 
أ

 عقد دورات تدريبية للسادة ا
 لهيئة المعاونة للتعريف بضوابط االتدريس و

 التقويم وعالقته بقياس المخرجات التعليمية 
 المستهدفة شاملة الجوانب الثالث للتعليم 

 ( الوجداني –المهاري  –المعرفي )
 و المرتبطة بالممارسة المهنية

2-1-3 
 (2010مايو -فبراير)

خرى لإل
أ

 فاق تالتواصل مع الكليات اال
ليه موحدة لضوابط التقويم 

أ
 على ا

  مع احتفاظ كل كلية بخصوصية التقويم

 

كاديمية  -2
أ

 صياغة معايير ومواصفات تقويم الطالب في البرامج اال
دلة الالزمة لذلك ، استنادًا إلي 

أ
 المختلفة وإعداد اال

كاديمية القياسية المتبناه
أ

 .المعايير اال

2-1-  
التعريف بضوابط التقويم وعالقته بقياس المخرجات التعليمية المستهدفة شاملة   

والمرتبطة بالممارسة المهنية (الوجداني –المهاري  –المعرفي )الجوانب الثالث للتعليم    
ساسية فى جودة منظومة التعليم

أ
حد العناصر اال

أ
.كا   

 



 دور المنسق

تشكيل فريق لصياغة المعايير 
عضاء هيئة التدريس من بين 

أ
ا

بمشاركة  المعاونة والهيئة 
للطالب وعدد من 

اإلداريين،لكل كلية من 
.الكليات   

التنسيق بين عمل الفريق 
وإدارة المشروع من ناحية 

ومنسقي الكليات المختلفة من 
خري للتوصل لصيغة 

أ
ناحية ا

 .موحدة لضوابط عملية التقويم

التنسيق مع إدارة الكلية -
عضاء الفريق وتحديد 

أ
الختيار ا

الترشيحات لحضور التدريب 
الذي تعده إدارة المشروع 

والتنسيق مع المرشحين 
ليات نشرة 

آ
لحضور التدريب وا

 .في االقسام المختلفة



(2-2:)  
لتزام بها من قبل               دلة تخصصية لمعايير تقويم الطالب يتم اال

أ
مساعدة الجامعات إلعداد ا  

كاديمية المختلفة           
أ

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند تقويم الطالب في البرامج اال
أ

.ا  

2-2-1 
 (2010مايو-فبراير)

دلة تخصصية)
أ

 دراسة الوضع الحالي إلعداد ا
 لمعايير تقويم الطالب في ضوء المعايير المستهدفة  

 و العالمية عن طريق استبيان و تحليل النتائج 
 .و عرض النتائج على كافة الكليات المشاركة

2-2-2  
 (2010سبتمبر-يونيو)

ساتذة التخصص من كل 
أ

 تشكيل لجنة من ا
دلة تخصصية لمعايير تقويم الطالب 

أ
 كلية إلعداد ا

ن تجتمع اللجنة مرة شهريا  لمدة
أ

 .شهور  3 على ا

2-2-3 
 (2011فبراير-ديسمبر)

دلة التخصصية
أ

 استبيان لقياس مدى تطبيق اال
عضاء هيئة التدريس 

أ
 لمعايير تقويم الطالب للسادة ا

 .و الهيئة المعاونة 

 

كاديمية  -2
أ

 صياغة معايير ومواصفات تقويم الطالب في البرامج اال
دلة الالزمة لذلك ، استنادًا إلي 

أ
 المختلفة وإعداد اال

كاديمية القياسية المتبناه
أ

 .المعايير اال



 دور المنسق

اختيار فريق من المتخصصين 
لتحليل نتائج تطبيق االستبيانات 

.  ت.ه.للكشف عن مدي تطبيق ع
دلة المعايير اثناء تقيمهم 

أ
ال

.للطالب  

ت والمعاونين .ه  .ع  تشكيل لجنة من
, من لديهم  إعداد ى مجال فخبرة  

دلة المتخصصة للمعايير التي 
أ

اال
.سيقوم في ضوئها الطالب  

 

 ت. ه  .ع تشكيل فريق من  -
والمعاونين إلعداد استبيانات 

دلة بالمعايير وتحليل 
أ

لبناء ا
سليم  نتائجها بشكل علمي 
.وعرض نتائجها علي الكليات  



 
(2-3:)  

التحديث المستمر والتعريف والتدريب على تنفيذ استراتيجيات التقويم المعدة  

 بمعرفة المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع لجان القطاع العلمية والنقابات المهنية  

صحاب سوق العمل
أ

 .وا

 

2-3-1 
 (2010يوليو–فبراير )

.بناء وتطبيق استبيان عن االحتياجات التدريبية -   
بناء وتطبيق وتحليل نتائج استبيان -  

 عن مدى تطبيق استراتيجيات التقويم
(شهور  6كل استبيان يجري مرة كل )   

2-3-2  
 (2010سبتمبر-مارس)

عضاء هيئة التدريس 
أ

 عقد دورات تدريبية للسادة ا
 و الهيئة المعاونة للتحديث المستمر والتعريف والتدريب

على تنفيذ استراتيجيات التقويم المعدة   
والتدريب على اختيار وسيلة التقويم المناسبة    

 فى مختلف المواقف التعليمية

2-3-3 
 (2011يناير -2010يناير)

ساتذة التخصص من كل كلية 
أ

 تشكيل لجنة من ا
المستمر والتعريف والتدريب على للتحديث   

 تنفيذ استراتيجيات التقويم المعدة
بالتنسيق مع  بمعرفة المؤسسات التعليمية   

العلمية والنقابات المهنية ات لجان القطاع  
صحاب سوق العمل تجتمع اللجنة

أ
 وا

.مرة شهريًا لمدة سنة   

كاديمية  -2
أ

 صياغة معايير ومواصفات تقويم الطالب في البرامج اال
دلة الالزمة لذلك ، استنادًا إلي 

أ
 المختلفة وإعداد اال

كاديمية القياسية المتبناه
أ

 .المعايير اال



 دور المنسق

اختيار فريق من المتخصصين 
إلجراء التحديث المستمر 

واإلشراف على تنفيذ استراتيجيات 
.التقويم  

 ت .ه  .ع  تشكيل لجنة من
, والمعاونين من لديهم  ى فخبرة  

 مجال التدريب لتقديم كل ما هو جديد
.والتدريب عليه  

 

ت . ه  .ع تشكيل فريق من  
والمعاونين لعمل استبيانات 
بشكل دوري وتحليها بشكل 

 علمي سليم



(3-1:)  
 وضع مواصفات ومعايير وتوصيف مهام وحدات الجامعات

.للتقييم المستمر لطرق التقويم المتبعة داخل المؤسسات التعليمية   

3-1-1 
 (2011فبراير-2010فباير)

ساتذه التخصص - 
أ

تشكيل لجنة من الخبراء ومن ا  
بكل كلية لوضع مواصفات ومعايير وتوصيف    

 مهام وحده فرع الجامعة للتقييم المستمر
لطرق التقويم المتبعة داخل المؤسسات التعليمية   

ن تجتمع اللجنة مرة شهريًا لمدة . ) 
أ

.(شهر 12على ا  

3-1-2  
 (2010مايو -مارس)

عضاء هيئة التدريس 
أ

ى للسادة  ا
أ

 استطالع را
والهيئة المعاونة عن مواصفات ومعايير   

توصيف مهام وحدة فرع الجامعة   
للتقييم المستمر لطرق التقويم المتبعة    

.داخل المؤسسات التعليمية   

3-1-3 
 (2010سبتمبر -يونيو)

 ك تيب يتضمن مواصفات ومعايير وتوصيف 
 مهام وحدة فرع الجامعة للتقييم المستمر 

 لطرق التقويم المتبعه داخل المؤسسات التعليمية 
 وتوزيعه على السادة اعضاء هيئة التدريس 

.والهيئة المعاونة فى جميع كليات الفرع   

ليات متطورة إلدارة كليات فرع دمنهور دعم  -3
آ

إلنشاء البنية التحتية إلتباع ا  
 نظم التقويم داخل المؤسسات التعليمية لضمان السرعة والدقة 

.لتقييم القبلي والمستمر والنهائيا والشفافية وإلدراج عمليات  



 دور المنسق

المشاركة في تقديم مقترحات 
ت . ه  . تشكيل لجنة من ع 

والمعاونين إلعداد ك تيب حول 
. مواصفات ومعايير التقويم  

ت . ه  . تشكيل لجنة من ع 
ى 

أ
والمعاونين إلجراء استطالع الرا

. حول مواصفات ومعايير التقويم  

 

تشكيل فريق لعقد دورات 
ت . ه  . ع .تدريبية ل 

والمعاونين والطالب 
.واإلداريين   



(3-2:)  
قسام العلمية

أ
لية عن اال  تشجيع الجامعات إلنشاء وحدات ذات استقال

.للتقييم الفصلي المستمر إلجراءات ونوعية وسائل التقويم بالمؤسسات التعليمية   

3-2-1 
غسطس-يونيو)

أ
 (2010ا

 تشكيل فريق لعقد دورات تدريبية ل 
ت والمعاونين والطالب . ه  . ع   

. واإلداريين  

3-2-2  
 (2011ديسمبر -2010يناير)

لية عن   انشاء وحدة تابعة إلدارة الفرع ذات استقال
 االقسام العلمية للتقييم و تعيين مجلس إدارة بها 

 مثل من كل كلية على ان يجتمع مرة 
 شهرياً 

3-2-3 
 (2010إبريل -يناير)

 ربط وحدة التقويم بالكلية بوحدة التقويم بالفرع 
ليك تروني لتكون متاحة   وتحميله على الموقع اال

 للمستفيدين من الخدمة  على ان تحدث البيانات
بصفة مستمرة   

ليات متطورة إلدارة كليات فرع دمنهور دعم  -3
آ

إلنشاء البنية التحتية إلتباع ا  
 نظم التقويم داخل المؤسسات التعليمية لضمان السرعة والدقة 

.لتقييم القبلي والمستمر والنهائيا والشفافية وإلدراج عمليات  



 دور المنسق

التنسيق مع إدارة الكلية 
لتخصيص حجرة لتكون وحدة 
 التقويم للكلية مجهزة ومستقلة

تخصيص حجرة لتكون وحدة التقويم 
 للكلية مجهزة ومستقلة

 

ساتذة 
أ

تشكيل فريق الختيار اال
المتخصصين والمعاونين 

الذين لديهم خبرة في مجال 
 التقويم والمعايير



(3-3:)  

هداف ومعايير البرنامج
أ

عضاء هيئة التدريس على وسائل التقويم المختلفة وعالقتها با
أ

 تدريب ا
سلوب قياسها 

أ
 .ومدي ومالءمتها لنوعية المخرجات التعليمية المستهدفة وا

 

3-3-1 
 عقد ورش عمل للسادة اعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة للتدريب على وسائل التقويم 
هداف ومعايير البرنامج 

أ
 المختلفة وعالقتها با

 ومدى مالءمتها لنوعية المخرجات التعليمية
سلوب قياسه

أ
 المستهدفة وا

3-3-2  
 (2010سبتمبر -مارس)

 عمل مطويات ونشرات توزع على السادة 
ت والهيئة المعاونة تتضمن وسائل التقويم . ه  . ع   

هداف ومعايير البرنامج 
أ

 المختلفة وعالقتها با
 ومدى مالءمتها لنوعية المخرجات التعليمية 

سلوب قياسها المستهدفة
أ

وا  

3-3-3 
غسطس)

أ
 (2010ديسمبر -ا

 االطالع على بعض نماذج نظم التقويم 
جنبية عن طريق تشكيل

أ
 في بعض الجامعات اال

لجنة من السادة اعضاء هيئة التدريس ممثلين    
 من كل كلية و مراسالتهم عن طريق االنترنت

ليات متطورة إلدارة كليات فرع دمنهور دعم  -3
آ

إلنشاء البنية التحتية إلتباع ا  
 نظم التقويم داخل المؤسسات التعليمية لضمان السرعة والدقة 

.لتقييم القبلي والمستمر والنهائيا والشفافية وإلدراج عمليات  



 دور المنسق

تشكيل فريق بحثي لالطالع على 
نظم التقويم في بعض الجامعات 

جنبية
أ

 اال

 

نشرات  تشكيل فريق إلعداد -1
.ومطويات  

متابعة إجراءات ربط الوحدة  -2
.بالكلية بوحدة الفرع   

متابعة تحديث البيانات  -3
.والمعلومات بالوحدة  

متابعة سياسات الكلية لنشر  -4
.المعرفة حول نشاطات الوحدة  

 

متابعة إجراءات ربط الوحدة -1
.بالكلية بوحدة الفرع   

متابعة تحديث البيانات -2
.والمعلومات بالوحدة  

متابعة سياسات الكلية لنشر -3
.المعرفة حول نشاطات الوحدة  



(3-4:)  
ساليب التقويم الشفوي والعملي 

أ
 تبنى نماذج بالجامعات المناظرة في الخارج من حيث نوعية ا

نية 
آ

عمال السنة ونوعيات االمتحانات اال
أ

وغيرهاوالتحريري ومشاريع الفصل وامتحانات ا  

On-Line Exams .لمواكبة التغييرات على المستوى الدولي  

3-4-1 
(2011يونيو-ديسمبر)  

 ورش عمل مع السادة اعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة لالستفادة بخبراتهم 
 وضمان التزامهم لتنفيذ هذه النوعية 

مع التوعية بمواصفات من االمتحانات   
  الورقة االمتحانية و االختبار الجيد

يوم  15ورشة عمل لمدة يومان كل )   
شهور  6على ان تكر لمدة   

3-4-2  
 (2011ديسمبر-يوليو)

 عمل قاعدة بيانات خاصة بالقرارات الوزارية الخاصة
 باالمتحانات علىمستوى الكليات 

 كذلك عمل اكواد خاصة لهذه القرارات
.حتى يمكن توثيقها واسترجاعها  

3-4-3 
 (2011ديسمبر-2010ديسمبر)

 تشكيل لجنة لمخاطبة الجامعات المناظره 
 فى الخارج لمعرفة اساليب التقويم الشفوى والعملى

والتحريرى ومشاريع الفصل وامتحانات اعمال السنة    
وغيرها ونوعية االمتحانات االتية   

 وكذا تحليل محتوى الك تب الدراسية المقررة 
 وإعداد جداول مواصفات االمتحانات

واالختبارات المختلفة على ان    
 تجتمع اللجنة مرة شهريًا لمدة سنة 

 و تستعين بخبراء فى مجال التخصص 
 مع ممثل من كل كلية من كليات الفرع 

ليات متطورة إلدارة كليات فرع دمنهور دعم  -3
آ

إلنشاء البنية التحتية إلتباع ا  
 نظم التقويم داخل المؤسسات التعليمية لضمان السرعةوالدقة 

.لتقييم القبلي والمستمر والنهائيا والشفافية وإلدراج عمليات  



 دور المنسق

 

تحديد مجموعة العمل التي 
ستخاطب الجامعات المناظره فى 

الخارج لمعرفة اساليب التقويم 
الشفوى والعملى والتحريرى 

ومشاريع الفصل وامتحانات اعمال 
السنة ونوعية االمتحانات االتية 

   وغيرها

 

تحديد مجموعة العمل التي ستجمع 
القرارات الوزارية وتقديمها على موقع 

قاعدة البيانات الخاصة بالكلية 
 والجامعة

 

عضاء هيئه التدريس 
أ

سماء ا
أ

تحديد ا
ورش ومعاونيهم   المشاركين  في 

على وسائل التدريبية  العمل
 التقويم 

هداف ومعايير 
أ

المختلفة وعالقتها با
البرنامج ومدى مالءمتها لنوعية 

المخرجات التعليمية المستهدفة 
سلوب قياسه

أ
 وا



(3-5:)  
ساليب التقويم 

أ
دوات وا

أ
عضاء هيئة التدريس علي صياغة نوعيات مختلفة من ا

أ
 تدريب ا

 تقيس المستويات العليا للتفكير  باإلضافة إلي الجوانب المختلفة منه

3-5-1 
 (2010يوليو-يناير)

ت . ه  . عقد ورش عمل للسادة ع   
 والهيئة المعاونة للتدريب على صياغة 

ساليب
أ

دوات وا
أ

 نوعيات مختلفة من ا
التقويم التى تقيس المستويات العليا    

 للتفكير باإلضافة الى الجوانب المختلفة 
.منه  

ورشة عمل كل شهر لمدة يومين )   
(شهور  6على ان تكرر لمدة   

3-5-2  
ك توبر -ابريل)

أ
 (2010ا

 عمل مطويات ونشرات توزع على السادة
ت والهيئة المعاونة . ه  . ع   

 تتضمن كيفية صياغة نوعيات مختلفة 
ساليب التقويم 

أ
دوات وا

أ
 من ا

 تقيس المستويات العليا للتفكير 
 باإلضافة الى الجوانب المختلفة 

 منه

ليات متطورة إلدارة كليات فرع دمنهور دعم  -3
آ

إلنشاء البنية التحتية إلتباع ا  
 نظم التقويم داخل المؤسسات التعليمية لضمان السرعة والدقة 

.لتقييم القبلي والمستمر والنهائيا والشفافية وإلدراج عمليات  



 دور المنسق

نشرات  تشكيل فريق إلعداد -1
.ومطويات  

متابعة سياسات الكلية لنشر  -2
ساليب التقويم 

أ
دوات وا

أ
تقيس التي ا

المستويات العليا للتفكير  باإلضافة 
 إلي الجوانب المختلفة منه

 

عضاء هيئة التدريس علي 
أ

تدريب ا
دوات 

أ
صياغة نوعيات مختلفة من ا

ساليب التقويم تقيس المستويات 
أ

وا
العليا للتفكير  باإلضافة إلي 

 الجوانب المختلفة منه



(4-1:)  
ساليب التقويم وتقيس 

أ
سئلة وا

أ
نماط متنوعة من اال

أ
 إنشاء قواعد بيانات تسمح با

 المستويات العليا للتفكير وتتسم بالتجديد والتحديث

4-1-1 
 (2010ديسمبر-يونيو)

 إعداد قاعدة بيانات لمستوى تحصيل الطالب 
ساليب التقويم حسب 

أ
سئلة وا

أ
 ونماذج اال

 كل مادة فى الكليات المختلفة 
 وتحدث بصفة مستمرة

4-1-2  
 (2011ديسمبر-يناير

 عقد دورات تدريبية للسادة اعضاء 
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 واإلداريين المتخصصين
في جميع كليات الفرع للتدريب على   

انشاء قاعدة البيانات    
 واستخدامها فيما بعد مع االستعانة 

 بخبراء فى المجال لطرق التقييم المتبعة 
.داخل المؤسسات التعليمية  

(يوم شهريًا لمدة سنة 2لمدة )  

4-1-3 
 (2011ديسمبر-2010يناير)

عضاء هيئة التدريس 
أ

 تبادل الخبرات بين ا
 في الكليات المختلفة عن طريق عقد ندوات شهريًا 

عضاء هيئة 
أ

 عن الطرق المتبعة من قبل السادة ا
.ومناقشة ما تم الوصول إليهالتدريس   

كاديمية القياسية  -4
أ

سئلة لبعض التخصصات المبنية على المعايير اال
أ

إنشاء بنوك ا  
.وتطبيق ذلك على بعض االختبارات وإدراجها ضمن قواعد بيانات بالمؤسسات التعليمية  



 دور المنسق

 

ساتذة 
أ

تشكيل مجموعة من اال
والمعاونون الذين سيقومون بالزيارة 

خرى لنقل الخبرات بين
أ

  للكليات اال
الكليات المختلفة بالتنسيق مع إدارة 

ثناء تشكيل الفرق 
أ

المشروع ا
 .المختلفة

 

والهيئة المعاونة ت .ه.التنسيق مع ع  
 واإلداريين المتخصصين

  لتحديد مواعيد في جميع كليات الفرع  
مشارك تهم في الدورات والندوات 

بعد التنسيق )ودورهم كمشاركين فيها 
(.مع إدارة المشروع  

 

ستقوم تحديد مجموعة العمل التي 
بإعداد قاعدة بيانات لمستوى 

 تحصيل الطالب 
ساليب التقويم 

أ
سئلة وا

أ
ونماذج اال

 حسب 
 كل مادة فى الكليات المختلفة 

 



(4-2:)  

سئلة في نظام
أ

ل إدماج بنوك اال لك تروني من خال  تنشيط وحدات التعلم اإل
.إدارة المقررات إلك ترونياً    

4-2-1 
 (2010ابريل-يناير)

لك تروني . ورش عمل لتحديد مواصفات المقرر اإل  
 على ان تقام ورشة عمل لمدة يومين فى كل 

شهور  3كلية مرة شهريًا لمدة   

4-2-2  
 (2010نوفمبر-مايو)

عضاء هيئة التدريس
أ

 عقد دورات تدريبية ال
والهيئة المعاونة على إمكانية إعداد    

سئلة وتضمينها في المقررات 
أ

 بنوك اال
لك ترونية .اإل  

4-2-3 
 (2011ديسمبر-2010ديسمبر)

ساتذة يسمح إلك ترونية انشاء مواقع
أ

للمقررات واال  
رائهم فى المقررات  للطالب 

أ
بالدخول عليها إلبداء ا  

 ونظم التقويم المتبعة و يحدث بصفة مستمرة

كاديمية القياسية  -4
أ

سئلة لبعض التخصصات المبنية على المعايير اال
أ

إنشاء بنوك ا  
.وتطبيق ذلك على بعض االختبارات وإدراجها ضمن قواعد بيانات بالمؤسسات التعليمية  



 دور المنسق

 
ساتذة 

أ
اختيار الطالب المتميزين واال

بحيث يكون متاح لهم دخول 
راء حول 

آ
االنترنت لتبادل اال

المقررات ونظم التقويم بكود سري 
 بكل طالب

عضاء هيئة التدريس 
أ

سماء ا
أ

تحديد ا
ومعاونيهم المشاركين في الدورات 

التدريبية ومتابعة تنفيذ نقل خبراتهم 
قسام المختلفة 

أ
ئهم باال لبقية زمال

.بالكلية  

 

تشكيل فريق عمل إلعداد 
استبيانات لقياس مدى تطبيق 

دلة التخصصية لمعايير تقويم 
أ

اال
عضاء هيئة التدريس

أ
 الطالب ال

 



(4-3:)  
ل تبادل  تنشيط الشراكة والتكامل بين المؤسسات التعليمية في الجامعات المختلفة من خال

Formative Exams الخبرات ومكونات التجارب االفتراضية سواء لالمتحانات التكوينية 
Summative Exams و االمتحانات التجميعية

أ
.ا  

4-3-1 
 (2010سبتمبر-يونيو)

 تبادل زيارات مع بعض الكليات التي 
 طبقت نظم التقويم الحديثة وحققت نجاحات 

ن تكون زيارة كل 
أ

شهور  6على ا  
إنشاء قاعدة بيانات لجميع الطالب مع   

 تتضمن البيانات الخاصة بالطالب 
 ونتائج االمتحانات، وإتاحتها في جميع

لجان االمتحان لتوفير البيانات    
 والمعلومات بالدقة والسرعة

.المطلوبة لمتخذي القرار  

4-3-2  
 (2011مارس-2010مارس)

سئلة في كل كليه من الكليات 
أ

 إنشاء بنك ا
.المشاركة  

4-3-3 
 (2011ديسمبر-2010ديسمبر)

نظمة التقويم بكليات الفرع 
أ

 التنسيق بين ا
.والمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  

 عن طريق لجنة ممثلة من جميع كليات الفرع 
 تكون بمثابة مجلس ادارة وتجتمع مره شهريا 

.بصفة مستمرة  

كاديمية القياسية  -4
أ

سئلة لبعض التخصصات المبنية على المعايير اال
أ

إنشاء بنوك ا  
.وتطبيق ذلك على بعض االختبارات وإدراجها ضمن قواعد بيانات بالمؤسسات التعليمية  



 دور المنسق

تشكيل لجنة ممثلة من جميع كليات 
الفرع تكون بمثابة مجلس ادارة 

 .وتجتمع مره شهريا بصفة مستمرة

فراد الفريق المشترك في تحديد 
أ

عدد ا
تنفيذ النشاط ،و المهام المطلوبة 

ية مدخالت لها عالقة بتنفيذ 
أ

منهم وا
 النشاط

 

نشاء قاعدة بيانات تشكيل فريق عمل إل
 لجميع الطالب 

 تتضمن البيانات الخاصة بالطالب 
 ونتائج االمتحانات، وإتاحتها في جميع

لجان االمتحان لتوفير البيانات    
 والمعلومات بالدقة والسرعة

.المطلوبة لمتخذي القرار  

 



(4-4:)  
سسة على ؤتطبيق بعض االختبارات في بعض برامج الكليات السبع الم  

كاديمية القياسية
أ

 المعايير اال

4-4-1 
 (2010مايو-فبراير)

حد 
أ

 إعداد اختبارات تجريبية عن ا
سسة للمعايير 

أ
 البرامج التعليمية المتا

كاديمية القياسية
أ

.اال  

4-4-2  
ك توبر)

أ
 (2010ديسمبر-ا

حد البرامج التعليميةوتطبيق إعداد 
أ

اختبارات ال  
كاديمية القياسيةعلى االمؤسسة  

أ
لمعايير اال  

للكليات السبع  وتحليل نتائجها   
عمل بالكليات  عن طريق اقامة ورش  

حد البرامج 
أ

 إلعداد اختبارات ال
 التعليمية

كاديمية القياسية  -4
أ

سئلة لبعض التخصصات المبنية على المعايير اال
أ

إنشاء بنوك ا  
.وتطبيق ذلك على بعض االختبارات وإدراجها ضمن قواعد بيانات بالمؤسسات التعليمية  



 دور المنسق

التنسيق مع ادارة الكلية لتشكيل 
فريق عمل واإلعداد للدورات التدريبية 

االختبارات  التي ستتولى اعداد
للبرنامج المؤسس على المعايير  

كاديمية القياسية
أ

 اال
 

التنسيق مع ادارة الكلية لتشكيل 
فريق عمل إلعداد اختبارات 

لبرنامج مؤسس على المعايير  
كاديمية القياسية

أ
 اال



(5-1:)  

 التنسيق مع لجان القطاعات العلمية من خالل المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية 

سس ومعايير التقويم وكذلك التنسيق مع الجهات ذات الصلة
أ

 .لوضع ا

 

5-1-1 
 (2011ديسمبر-2011يناير)

سس ومعايير 
أ

 عقد ورش تعليمية لوضع ا
نظمة التقويم الحديثة بالتنسيق مع

أ
 ال

.الجهات المستفيدة خريجي كليات الفرع    
ولجان القطاع العلمى والنقابات المهنية على ان    

شهور لمدة سنة 3تعقد مرة كل    

5-1-2  
 (2010يونيو-يناير

 عقد لقاءات بصفة دورية مع النقابات المهنية المختلفة 
 لتحديد مواصفات الخريجين، تطوير نظم التقويم 

.في ضوء هذه المواصفات  
شهور  6وتحديد احتياجاتهم لتطوير التقويم مرة كل   

 
تبني نظم تقييم و اختبارات الك ترونية في التخصصات المختلفة  -5  

 داخل المؤسسة التعليمية  بحيث تعكس هوية المؤسسات التعليمية في ضوء 
.رسالتها المعتمدة والمعلنة  

 



 دور المنسق

عقد وتشكيل فريق عمل إلعداد 
لقاءات بصفة دورية مع النقابات 

المهنية المختلفة لتحديد مواصفات 
 الخريجين، تطوير نظم التقويم 

.في ضوء هذه المواصفات  

 

فراد القطاعات تدريب 
أ

عدد من ا
سس ومعايير العلمية 

أ
علي وضع ا  

نظمة التقويم الحديثة بالتنسيق 
أ

ال
 مع

الجهات المستفيدة خريجي كليات  
 الفرع 



(5-2:)  
لك ترونية إلجراء عمليات التقويم  حدث النظم اإل

أ
 مساعدة الجامعات إلنشاء وحدات مجهزة با

.والتصحيح والرصد  

5-2-1 
 (2010مارس-يناير)

 تحليل ودراسة نتائج االمتحانات العامة 
 واالختبارات الشخصية والتحصيلية والوطنية والدولية

المستخدمة فى الكليات المختلفة عن طريق    
 مراجعة كافة االمتحانات فى كل كلية

5-2-2  
 (2010مايو -يناير)

 انشاء وحدات مجهزة بكل كلية من كليات الفرع 
لك ترونية الجراء   باحدث النظم اال

 عمليات التقويم والتصحيح والرصد

5-2-3 
 (2010ديسمبر-يونيو)

 عقد دورات تدريبية للسادة اعضاء هيئة التدريس
لك ترونية  والهيئة المعاونة للتدريب على النظم اال  

إلجراء عمليات التقويم والتصحيح والرصد    
 واستخدامها فيما بعد مع االستعانة بخبراء 

  كذلك التدريب على التقويم المنظومى الحديثفى المجال 
شهور  6على لن تعقد الدورة لمدة يوم من كل شهر لمدة   

تبني نظم تقييم و اختبارات الك ترونية في التخصصات المختلفة -5  
 داخل المؤسسة التعليمية  بحيث تعكس هوية المؤسسات التعليمية في ضوء

.رسالتها المعتمدة والمعلنة  



 دور المنسق

 دعوة خبراء 
لك ترونية لتدريب  فى مجال النظم اإل

 السادة اعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة على النظم  

لك ترونية  اال
إلجراء عمليات التقويم والتصحيح  

.والرصد  

فراد الفريق المشترك في تحديد 
أ

عدد ا
تنفيذ النشاط ،و المهام المطلوبة 

ية مدخالت لها عالقة بتنفيذ 
أ

منهم وا
 النشاط

 

لتحليل تشكيل فريق عمل 
 ودراسة نتائج االمتحانات العامة 

واالختبارات الشخصية والتحصيلية 
 والوطنية والدولية

المستخدمة فى الكليات المختلفة    

 



(5-3:)  
 الدعم الفني للجامعات والمؤسسات التعليمية خالل مراحل التعريف واإلدارة والتنفيذ 

 . وضبط الجودة والمتابعة والتقييم والتطوير المستمر

5-3-1 
 (2011يناير-2010يوليو)

نظمة التقويم الحديثة
أ

 عقد ندوات لنشر ثقافة ا
في ضوء معايير الجودة على ان تقام ندوة توعية    

شهور  6كل شهر لمدة   .  

 

5-3-2  
 (2010يونيو-ماس)

 عمل تغذية راجعة لممارسات تطبيق 
نظمة التقويم بكليات الفرع 

أ
 ا

ل استبيان يوزع على الجهات المعنية   من خال

5-3-3 
 (2011مارس-2011يناير)

 تحديد متطلبات التطوير في ضوء االحتياجات
ثناء التطبيق 

أ
 ا

أ
من خالل استبيان .التي تطرا  

  يوزع على السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

تبني نظم تقييم و اختبارات الك ترونية في التخصصات المختلفة -5  
 داخل المؤسسة التعليمية  بحيث تعكس هوية المؤسسات التعليمية في ضوء

.رسالتها المعتمدة والمعلنة  



 دور المنسق

لتحديد متطلبات تشكيل فريق عمل 
 التطوير

فراد الفريق المشترك في تحديد 
أ

عدد ا
تنفيذ النشاط ،و المهام المطلوبة 

ية مدخالت لها عالقة بتنفيذ 
أ

منهم وا
 النشاط

 

نظمة 
أ

إعداد ندوات لنشر ثقافة ا
 التقويم الحديثة

في ضوء معايير الجودة    

 



(6-1:)  
 تمويل منح تنافسية بين الجامعات في التخصصات المختلفة لدخول االمتحانات الدولية

6-1-1 
 (2010يوليو-يناير)

نظمة االمتحانات الدولية 
أ

 تنمية وعي الطالب با
لتحاق واجتيازها  ومتطلبات اال

 

6-1-2 
 (2011ديسمبر-2010ديسمبر)

 تشكيل لجان االمتحانات الدولية وتحديد اختصاصاتها 
  ومسؤوليتها وذلك بالتنسيق مع ادارة الجامعه

6-1-3 
 (2011مايو-2010مايو)

 إعداد برامج تدريبية للطالب على 
  . بعض االمتحانات الدولية وتدريبهم عليها

تشجيع الجامعات وطالب السنوات النهائية على المشاركة في امتحانات اإلنجاز-6  
University  Achievement Exams (UAE)  للجامعات 

حد ضمانات جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على 
أ

و ما يماثلها كا
أ

 الدولية ا
    .المنافسة الدولية



 دور المنسق

إلعداد برامج تشكيل فريق عمل 
 للطالب على 

بعض االمتحانات الدولية وتدريبهم 
  عليها

تحديد المشاركين في لجان االمتحانات 
 الدولية وتحديد اختصاصاتها 

ومسؤوليتها وذلك بالتنسيق مع ادارة 
 الجامعه

 

تنمية وعي الطالب عقد ندوات ل
نظمة االمتحانات الدولية 

أ
 با

لتحاق واجتيازها  ومتطلبات اال

 



(6-2:)  
 ربط المخرجات التعليمية المستهدفة في المؤسسات التعليمية بالنظم الدولية

لمواكبة التطورات المستمرة في القطاعات المختلفة  .  

6-2-1 
 (2011ديسمبر-2010يناير)

 تشكيل لجنة لبناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم 
 ممثلة من جميع كليات الفرع باالضافة 

 لخبراء فى مجال التخصص واالطالع على 
  النظم الدولية

 

6-2-2 
غسطس-2010مارس)

أ
 (2010ا

: االستناد إلى المعايير الخاصة    
 باالمتحانات الدولية في إعداد المخرجات التعليمية 

  المستهدفة

6-2-3 
 (2011يناير-2010يناير)

  . تدريب الطالب على بعض االمتحانات الدولية

تشجيع الجامعات وطالب السنوات النهائية على المشاركة في امتحانات اإلنجاز-6  
University  Achievement Exams (UAE)  للجامعات 

حد ضمانات جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على 
أ

و ما يماثلها كا
أ

 الدولية ا
    .المنافسة الدولية



 دور المنسق

إلعداد برامج تشكيل فريق عمل 
 للطالب على 

بعض االمتحانات الدولية وتدريبهم 
  عليها

 تحديد المشاركين من 
الخبراء فى مجال التخصص واالطالع 

  على

  النظم الدولية
 

تشكيل فريق عمل لبناء المناهج 
 فيما يخص القياس والتقويم 

 ممثلة من جميع كليات الفرع 

 



(6-3:)  
 إعمال ثقافة التنافس بين الطالب والمؤسسات التعليمية بحيث يكون اسلوبا مستقبليًا 

داء المؤسسي
أ

  ..لال

6-3-1 
 (2011ديسمبر-2011يناير

 عقد شراكات بين كليات الفرع والمؤسسات المهنة الموظفة 
ل تخصيص نسبة من خريجي الكليات للتعيين   من خال

  .بهذه المؤسسات

 

6-3-2  
(2011مارس-2010مارس)  

 عقد مسابقات بين طالب كليات الفرع في مجاالت
.تكنولوجيا المعلومات والثقافة العامة والحاسبات   

شهور لمدة سنة على ان تشمل  3مره كل   
 الحديث فى تلك المجاالت و تنشر فى 

  نشرة الفرع الدورية

6-3-3 
 (2011ديسمبر-2010يناير)

ت معنوية ومادية للطالب المتوفقين 
آ

 تخصيص مكافا
  .والموهوبين

تشجيع الجامعات وطالب السنوات النهائية على المشاركة في امتحانات اإلنجاز-6  
University  Achievement Exams (UAE)  للجامعات 

حد ضمانات جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على 
أ

و ما يماثلها كا
أ

 الدولية ا
    .المنافسة الدولية



 دور المنسق

لإلشراف على تشكيل فريق عمل 
ت معنوية ومادية للطالب 

آ
مكافا

 المتفوقين 
  والموهوبين

تنسيق مسابقات بين طالب كليات 
 الفرع في مجاالت

تكنولوجيا المعلومات والثقافة العامة  
 والحاسبات

 

تحديد مجاالت الشراكة بين كليات 
 الفرع والمؤسسات المهنة الموظفة 

و تخصيص نسبة من خريجي 
 الكليات للتعيين 

 بهذه المؤسسات

 



(7-1:)  

 اتاحة بيانات عن الطالب وتنظيم نتائج االمتحانات وتوفيرها بصورة دقيقة وسريع 

 لمتخذى القرارات 

7-1-1  
(2011ديسمبر-2010يناير)  

عضاء هيئة التدريس
أ

 عقد دورات تدريبية للسادة ا
والهيئة المعاونة عن امكانية انشاء قاعدة بيانات   

نتائج االمتحاناتتتضمن بيانات الطالب و    

7-1-2  
(2011ديسمبر-2010يناير)  

 تبادل زيارات مع بعض الكليات التي 
  طبقت نظم التقويم الحديثة وحققت نجاحات

 
إنشاء قاعدة بيانات لجميع الطالب تتضمن البيانات الخاصة بالطالب ونتائج االمتحانات،  -7  

 وإتاحتها في جميع لجان االمتحان لتوفير البيانات والمعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة
لمتخذي القرار   

 



 دور المنسق

تبادل زيارات لتشكيل فريق عمل 
 بصفة دورية مع بعض الكليات التي 

طبقت نظم التقويم الحديثة وحققت 
 نجاحات

 

عدد من تدريب لتشكيل فريق 
عضاء هيئة التدريس

أ
 السادة ا

والهيئة المعاونة على إمكانية  
 إنشاء قاعدة بيانات

نتائج تتضمن بيانات الطالب و 
  االمتحانات





 واالمتحانات الطالب تقويم نظم تطوير ثقافة لنشر بعدي/القبلي االختبار

 دمنهور جامعة االمتحانات تقويم نظم تطوير مشروع
 ........................................................ : اسمك

 :........................................................ الكلية

 :..............................................الدراسي تخصصك
....................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 والقياس التقويم بين الفرق وايضا ، والتقييم التقويم بين الفرق ما

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................. 

   :التقويم عرف

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................... 

  

   : التقويم أهداف أذكر

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................ 

  
 

 



   : عدا فيما ، مايلى التقويم أنواع•

 التشخيصي التقويم1.

   التقويمى التقويم2.

   التحصيلى التقويم3.

 البديل التقويم4.

 التدريبي التقويم5.

 المعرفى بلوم هرم مكونات ما•

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................... 

  التشخيصي واالختبار ، التحصيلى االختبار بين الفرق ما•

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......... 

  التقويم أدوات أذكر•

.........................................................................................................................

............................................................................... 
 الموضوعية واألسئلة ، المقالية األسئلة بين الفرق ما•

......................................................................................................................................... ...
...............................................................................................................   



من أنواع األسئلة المقالية ، والموضوعية •

:...................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

................................................................................. 

 : توافرها يجب التى االختبار شروط من•
 
 .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....  



 دورة نشر ثقافة وأساليب التقويم الحديثة في ضوء المعايير األكاديمية القياسية

 -:أهداف الدورة 

 .معرفة وفهم المفاهيم الرئيسية لعملية التقويم •

 .معرفة  والتميز بأساليب التقويم الحديثة في ضوء المعايير األكاديمية القياسية •

 ( .بناء أداة تقيم جيد )وشروط أداة التقييم الجيدة تحديد خصائص •

 (.مصفوفة المخرجات )تحليل محتوى المقرر وعمل •

 .تطبيق مصفوفة المخرجات أثناء بناء أدوات التقويم •

 المخرجات المتوقعة لدورة التدريبية 

 :يتوقع  بعد االنتهاء من التدريب أن يتمكن المتدرب ما يلي 

 .التعرف على المفاهيم والمصطلحات الرئيسية في مجال التقويم •

 .التعرف على أنواع أساليب التقويم الحديثة •

 .التميز بين األساليب المختلفة ومدى تحقيقها للمعايير األكاديمية القياسية •

 .بناء أدوات تقويم في ضوء مواصفات االختبار الجيد •

 تحليللللللللل محتللللللللوى المقللللللللرر وصلللللللليا ت  فللللللللي جللللللللدول مواصللللللللفات تعكللللللللس مصللللللللفوفة•

 . المخرجات التعليمية للمقرر  

 .تقييم نتائج األدوات المختلفة في ضوء ضوابط عملية التقويم •



 األنشطة المستخدمة في التدريب
 المحاضرة •

 المناقشات العامة والبؤرية•

  PowerPoint العرض باستخدام  •

 .توزيع  وقراءة أوراق المادة التدريبية على  المتدربين المشاركين في الدورة •

 .عرض الموضوعات باستخدام أساليب العرض األلكترونى •

 (بعد تقسيمهم لمجموعات في ضوء تخصص كل منهم ) أنشطة للمتدربين تشمل •

 :  ويكلف كل فريق في عرض نموذج معين 

 استعراض للمعايير األكاديمية القياسية لبرنامج أو  لتخصص من التخصصات المتوفرة -أ            

 (.                    ومناقشت  داخل مجموعات التخصص كل على حد) لديهم                 

 عرض نموذج لنواتج التعليم المتوقعة لبرنامج من البرامج -ب            

 (  ومناقشة داخل كل مجموعة كل على حدة)                 

 (ومدى مناسبتها لطبيعة البرنامج ) عرض لنماذج متنوعة من أدوات التقييم المختلفة  -7      

 .عرض نموذج لمخرجات مقرر دراسي وكيفية قياسها وأختيار األسلوب المناسب لقياس كل منها  - 8    

 (تدريب  –متدرب  –مدرب )  -:تقيم الدورة    

 .توزيع استبيان لتقييم المحاضر وتحليل نتائج تقيم المتدربين للمدرب  •

 .توزيع استبيان لتقييم الدورة وتحليل نتائج تقيم أنشطة الدورة وأسلوب تنفيذها •

 .تقييم الفرق المختلفة في األنشطة التي يكلفون بها أثناء التدريب •

 .تقييم مشاركات األعضاء ومناقشاتهم في الحوار أثناء أجراء التدريب •

 أساليب تقيم المتدربين 
 أختيار مجموعة من األدوات لتقيم أداء المتدربين ومشاركتهم من مكان 

 .مشاركات المتدربين في الحوارات والمناقشات وتمثيل األدوار •

 .مكان األفراد في مجموعاتهم ومساهماتهم في أنشطة المجموعة •

 .االلتزام بالحضور في المواعيد المحددة واالستمرار في التواجد حتى نهاية وقت التدريب في جميع أيام وجلسات التدريب •

 .أثناء جلسات التدريب ( وحدة أو فريق  ) تحليل مستوى األداء في األنشطة التي يكلف بها المتدرب •

                         .تقيم الواجبات والتكليفات المنزلية لكل متدرب على حد •

 



 أسم المحاضر  الموضوع التوقيت التاريخ اليوم

 

    /     /20 

 

: 
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 /  د .أ 

 

    /     /20 

 

: 
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 / د .أ

 

    /     /20 

 

: 
. 

. 

 

 / د .أ

 :  أسم الدورة

 :      /     /كود النشاط 

 :       / رقم الدورة

  :الفئات المستهدفة 

 (           )  :عدد المتدربين 

 (       :  ) مدة الدورة

 /     /                 -/      /              :تاريخ الدورة  

 :  موعد الدورة

 جهاز كمبيوتر  –مجهزة بشاشة عرض )قاعة التدريب بمبنى إدارة الفرع بدمنهور :   مكان الدورة

 (وسبورة ورقية  –وسبورة حائط 

                                                                                        

 مشرف الدورة                      المدير التنفيذي للمشروع                                   مدير المشروع



 
 :   أهداف الدورة 1.

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن يقومون   أو يشاركون في عمليات تقييم الطالب (:الفئات المستهدفة ) المتدربون 2.

 .  بكلياتهم سواء في مجال االمتحانات النهائية أو التطبيقات العملية أو المبدائية 

   المدربون3.

 .أهداف نوعية ( نواتج التقييم )مخرجات محددة  – أهداف عامة4.

 .يجب تغطى أهداف البرنامج ومخرجات  : موضوعات البرنامج 5.

دراسة  -عصف ذهني   –ورش عمل  –مناقشات  –من قرارات ) استراتجيات وأساليب التدريب المستخدمة في تنفيذ البرنامج6.

ومناقشة كل منها على شكل مرفقات تقيم ونتائج مستهدفة باستخدام مشاركات  –حاالت  عل شكل عرض لمحتويات الموضوع 

 ( .المتدربين في تحليل ما يتم تعلم  على السبورة الورقية وسبورة الحائط  

 . التجهيزات والمواد واإلمكانات التدريبية المتاحة7.

تحديد الجهة التي يلجأ إليها –الهيئة أو الجهة المسئولة عن تنفيذ البرنامج واألشراف علية ) أداء البرنامج التدريبي 1.

 .المتدرب في حالة االستفسار أو الطلب أو الر بة في      

مقسمة إلى جزئيين األول قرارات  3.5 – 9ساعات من  6توقيت وزمن التدريب ) تنظيم البرنامج من حيث 2.

ومناقشات وعرض أوراق عمل والثاني على شكل تدريبات عملية لمجموعات المتدربين مع تكليفهم بأنشطة وتطبيقات 

 على ما تم تقديم  في الجزء األول 

 مع وضع التعليمات التي يجب أن يتبعها المتدربون خالل البرنامج  –قواعد العمل والمشاركات 

 :وسائل تقيم البرنامج 1.

 (في ضوء أهداف  ) تقويم البرنامج عموماً •

 .الوسائل واألدوات المستخدمة •

 .تقويم المدربين ومدى كفاءتهم في تحقيق األهداف وااللتزام بها •

 .تقييم المادة أو المحتوى التدريبي ومدى مناسبت  لتحقيق األهداف •

 .تقيم األساليب المستخدمة في التدريب مدى فاعليتها •

 توزيع الدرجات على كل منها 

 كتابة تقرير عام ومفصل من جميع عناصر البرنامج التدريبي 

 



        

 جامعة دمنهور                 

 مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 تقرير مقدم لمشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 (  نشر ثقافة التقويم بجامعة دمنهور) ورشة / عن  دورة 

 م2010/        11/      7:   تاريخ انعقاد الدورة 

 مريم حجاج.أد/ أسماء السادة المدربين •

 عادل البنا . د.أ                                  

 13:  عدد المتدربين •

 :توزيع عدد المتدربين علي الوظائف •

 :توزيع المتدربين علي الكليات •

 1:  عدد أيام التدريب •

 5: عدد ساعات التدريب •

 ممتاز ومتميز:   متوسط درجة المدرب من خالل آراء المتدربين •

 :نتائج االختبارات القبلية والبعدية •

 :أهم آراء المتدربين في الدورة •

 .نقاط القوة . أ

 تميز المدربين وتمكنهم من المادة العلمية•

 األستفادة والوضوح للموضوع والمادة العلمية•

 توقيت الدورة مناسب•

 ب



        

 

 .نقاط الضعف. ب

 اليوجد وقت كافي للبريك•

 وقت طويل لتجهيز الداتا شو•

 لم نعلم عن مشروع التقويم بالجامعة من قبل•

 اإلجراءات التصحيحية المطلوبة•

 عايزين تدريب وتوعية مستمرة•

 عايزين تطبيق عملي•

 ممتاز:    التقييم النهائي . 10

 مريم حجاج. د:   اسم المراجع 

 ساعة 6:   عدد ساعات العمل 

 أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس مساعد معيد 

2 2 4 2 3 



 العدد الكلية

 2 التربية

 1 اآلداب

 2 الزراعة

 1 التجارة

 4 التمريض

 2 الطب البيطري

 1 العلوم

 االختبار البعدي االختبار القبلي عناصر المقارنة

 11 11 عدد األسئلة

 2 4 نسبة اإلجابات الخاطئة

 9 3 نسبة اإلجابات الصحيحة

 -- 4 األسئلة التي لم يتم اإلجابة عليها

نسبة اإلجابات الصحيحة بالنسبة 

 لألجابة للكلية

22.2% 81.8% 


