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  طالب التعليم العالي  أداءميثاق مرجعي للممارسات المتميزة لتقويم  
  

   
  

  

الطالب في  أداءيُقدم الميثاق الذي بين أيدينا مجموعة من المبادئ والمعايير الحاكمة للممارسات الالزمة لتقويم 

وقد  .موضوعالوقد أطلع القائمون علي إعداد ھذا الميثاق علي األدبيات والمراجع المرتبطة ب. لعاليمؤسسات التعليم ا

للتعبير عن ھذه " ميثاق"أو " كود"استخدمت ھذه  المراجع مجموعة من المصطلحات المختلفة من بينھا مصطلح 

  ".كود"مرادفاً لكلمة " عيميثاق مرج"وقد استقر رأي اللجنة علي استخدام كلمة . المبادئ والمعايير

مجموعة من المعايير التي تصف بوضوح اإلطار الذي في ضوئه "التقويم بأنه  )كود(ميثاق ف يعرويمكن ت

التعليم العالي في مجال تقويم الطالب، موضحةً ما ينبغي وما ال  اتتَُحدد المؤشرات والممارسات الفعلية لمؤسس

  ."ينبغي حدوثه في عملية التقويم المستمر

 مقدمة
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وذلك حتى يتسق ھذا الميثاق مع كل  "مجال ومعيار ومؤشر وممارسة تنفيذية"وقد تم استخدام مصطلحات 

من االتجاھات المعاصرة وكذا توجھات الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مما يتيح لغة عامة مشتركة بين 

  .المعنيين بجودة التعليم العالي في مصر

يجب علي المؤسسة أن تلتزم بھا في عملية التقويم بمختلف  خمسة مجاالت أساسية ليع قويشتمل ھذا الميثا

التي ينبغي علي مؤسسة التعليم العالي تحقيقھا عند التخطيط ويتضمن كل مجال منھا مجموعة من المعايير  ،مراحلھا

جموعة من المؤشرات ويناظر كل ويضم كل معيار م. الطالب أداءتقويم  مستخدمة فيوالتنفيذ والمتابعة لألنظمة ال

المؤشرات والمعايير بصورة متميزة فضالً عن تحديد  ھذه المقترحة لتحقيق مؤشر عدد من الممارسات التنفيذية

  .عن القيام بھذه الممارسات المسئولين

إلعداد وحتي يصبح ھذا الميثاق أكثر وضوحاً لمن يستخدمه فقد وضع فريق العمل ملحقاً يضم نموذجاً تطبيقياُ 

اإلختبارات "وتدريب وإدارة وتنفيذ أحد أساليب التقويم التي يمكن تعميمھا في مؤسسات التعليم العالي وھو إستخدام 

  .السيما بالنسبة لألعداد الكبيرةالطالب  أداءوكذا ميكنة التصحيح بما يحقق دقة وسرعة تقدير " الموضوعية

.لمجاالت ومعايير الميثاقعام وفيما يلي عرض 
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 مجاالت ومعايير الميثاق
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وكذا  طالب التعليم العالي أداءلمجاالت األساسية التي يتضمنھا الميثاق المرجعي لتقويم لبعرض  جزءيختص ھذا ال

  .المعايير المرتبطة بكل مجال

  قويمالت لميثاق مجاالت األساسيةال: أوالً 

  
  .اللوائح والقوانينوتحديث مراجعة   :المجال األول

  .إدارة عملية التقويم  :انيالمجال الث

 .التعليمية اإلعالم عن إستراتيجية التقويم في المؤسسة  :المجال الثالث

 .تنفيذ عملية التقويم ومتابعتھا  :المجال الرابع

  .إعالن نتائج التقويم وإستثمارھا في تحسين العملية التعليمية  : المجال الخامس

  التقويم  ميثاقمجاالت ومعايير  
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 المعايير المرتبطة بكل مجال: ثانًيا
   

  اللوائح والقوانينوتحديث مراجعة   :ولل األالمجا

  .اللوائح والقوانين المنظمةالطالب في ضوء  أداءتبني المؤسسة سياسة واضحة لتقويم   :المعيار األول

حرص المؤسسة علي تحديث اللوائح والقواعد الخاصة بالتقويم في ضوء المستجدات المحلية   :المعيار الثاني

  .والعالمية

 .التقويم عمليةب قائمونيلتزم به الالمؤسسة لدي توفر ميثاق أخالقي   :لثالمعيار الثا

  

  إدارة عملية التقويم  :المجال الثاني

  .االمتحانات سير دارة عمليةإل المؤسسةلدي قواعد واضحة وجود   :ولالمعيار األ

د يحانات وتحدمعايير واضحة إلختيار األعضاء القائمين علي عملية اإلمتالمؤسسة  توفر  :المعيار الثاني

  .مسؤلياتھم
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األعضاء القائمين علي عملية التقويم وقواعد  أداءأساليب محددة ومعلنة لتقويم المؤسسة  توفر  :لثالمعيار الثا

  . محاسبتھم

  .حرص المؤسسة علي تدريب أعضائھا علي استيفاء متطلبات التقويم  :المعيار الرابع

  

  يم في المؤسسةالتقو ةإستراتيجيعن  عالماإل  :لثالمجال الثا

  .المؤسسةعضاء اإلدارة والعاملين بأل لالمتحاناتالقواعد المنظمة  المعإ  :ولالمعيار األ

  . المؤسسةبھيئة التدريس لالقواعد المنظمة لإلمتحانات م العإ  :المعيار الثاني

  .طالبلل لالمتحاناتالقواعد المنظمة  مالعإ  :لثالمعيار الثا
  

  التقويم ومتابعتھاتنفيذ عملية   :رابعالمجال ال

  .جراءات تنفيذ خطة سير اإلمتحاناتإلالمؤسسة  ةابعمت  :المعيار األول

 .م المؤسسة بالشفافية والعدالة في وضع اإلمتحانات ومراجعتھاالتزإ  :المعيار الثاني

  .حرص المؤسسة علي تحقيق الدقة والعدالة والموضوعية في عملية التصحيح ومراجعتھا  :المعيار الثالث
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  . بيئة مالئمة لعقد اإلمتحاناتالمؤسسة  إعداد  :معيار الرابعال

  .ق المؤسسة قواعد واضحة للرأفة والتيسيريتطب  :خامسالمعيار ال

  .ضع المؤسسة قواعد واضحة للتعامل مع حاالت التظلم والغشو  :السادس المعيار

  

  ليميةإعالن نتائج التقويم وإستثمارھا في تحسين العملية التع: خامسالمجال ال

ً  المؤسسة مالتزإ  :يار األولالمع  .بإعالن نتائج تقويم الطالب وفقاً لمواعيد محددة مسبقا

 .اإلعالن عن نتائج تقويم الطالب في متنوعة اليبسأتبني المؤسسة   :المعيار الثاني

  .ية الراجعة لكل من الطالب وعضو ھيئة التدريسذلتغل االمؤسسة فرصً  إتاحة  :المعيار الثالث

  .في ضوء نتائج العملية التقويميةالمالئمة المؤسسة القررات التربوية  ذاخإت  :يار الرابعالمع

   

تضمنه كل مجال من معايير ومؤشرات يبما ھذا الميثاق  لمجاالت مفصالً  اً عرض األجزاء التالية تناول الوثيقة فيوت

   .لين عن القيام بھذه الممارساتالمسئووممارسات تنفيذية وكذا 
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 اللوائح والقوانينوتحديث  مراجعة   :المجال األول. 1
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  اللوائح والقوانينوتحديث مراجعة : المجال األول  .1

اللوائح والقوانين المؤسسة سياسة واضحة لتقويم أداء الطالب في ضوء  بنىت  :المعيار األول 1.1

  .المنظمة

حرص المؤسسة علي تحديث اللوائح والقواعد الخاصة بالتقويم في ضوء   :المعيار الثاني 2.1

  .والعالميةالمستجدات المحلية 

 .يلتزم به القائمون بعملية التقويملدي المؤسسة ر ميثاق أخالقي وفُ ت   :لثالمعيار الثا 3.1
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  .الطالب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة أداءتبني المؤسسة سياسة واضحة لتقويم : المعيار األول 1.1

  الممارسات  المؤشراتالمسلسل

1.1.1  
تتوفر لدي المؤسسة القوانين 

  .اللوائح المنظمة لعملية التقويمو

 بعملية  لمعنينجميع امن القوانين واللوائح ل ا كافيةنسخً المؤسسة  تيحت
 :التقويم
  ،العميد والوكالء ومدير عام المؤسسة، رؤساء الكنتروالت

 .لجنة سير االمتحان، شئون الطالب
 األقسام العلمية المختلفة. 
 الطالب من خالل دليل الطالب.  

 اإللكتروني يحتوي علي  ھامساحة علي موقع سسةالمؤ توفر
 . القوانين واللوائحب الخاصةوصالت بالمواقع اإللكترونية 

 القوانين واللوائح علي كل  تضمإلكترونية  انسخً  المؤسسة ضعت
  .ھاأجھزة الحاسوب المتوفرة ب

  القائمون علي التنفيذ
  
م والطالب، مدير ـون التعليــــل شئـــة، وكيـــــسـيس المؤســـــرئ
ام المؤسسة، إدارة شئون الطالب، وحدة ضمان الجودة ــــــع

  .ةــــــسسـبالمؤ
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2.1.1  
تصمم المؤسسة خطة واضحة 

  .لعملية التقويم

 إجتماعات لتدارس القوانين واللوائح المنظمة لعملية المؤسسة عقد ت
طالب، أعضاء ھيئة (حضرھا عينات ممثلة من المعنين تيم التقو
 ... ).ريس، إداريين، رؤساء الكنترول، أعضاء سير اإلمتحان،التد

 إدارة التقويم وتنفيذه ( عناصر خطة التقويم المؤسسةد تحد
 .)ومتابعته

 الخطة المقترحة علي مجموعة من المحكمين  المؤسسةعرض ت
 .للمراجعة والتأكد من شمولية عناصر الخطة

  ُل الخطة المقترحة في ضوء أراء المحكميندعَ ت. 
 عد الصورة النھائية للخطةت. 
  عتمادھاإل المؤسسةمجلس ب ناقشوتالخطة تعرض. 
  المؤسسةمجلس تُعتمد الخطة في صورتھا النھائية من.  

  القائمون علي التنفيذ
 

رئيس المؤسسة، وكيل شئون التعليم والطالب، مدير إدارة شئون التعليم 
  .والطالب
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  .تعلن المؤسسة عن خطة التقويم  3.1.1

 المؤسسة خطة التقويم في صورتھا النھائيةلن تع: 
 علي الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 
 داخل األقسام العلمية. 
  داخل القاعات، (في مواقع واضحة ومتنوعة داخل المؤسسة

  ). إلخ...علي الحائط، 

  القائمون علي التنفيذ
 

  .وكيل شئون التعليم والطالب، إدارة شئون التعليم والطالب
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 لتقويم في ضوء المستجدات المحليةحرص المؤسسة علي تحديث اللوائح والقواعد الخاصة با: لثانيعيار االم 2.1
  .والعالمية

  الممارسات  المؤشرات  المسلسل

1.2.1  

توفر المؤسسة كل ما ھو جديد من 
ً في  اللوائح والقواعد ً وعالميا محليا

  .مجال التقويم

 للوائح والقواعد تشكل المؤسسة لجنة مھمتھا الحصول علي ا
 :الجديدة في مجال التقويم وذلك من خالل

 شبكة المعلومات العالمية. 
 مراسلة المؤسسات التعليمية المناظرة. 

 تدرس اللجنة الجديد من اللوائح والقواعد وتناقشھا . 
  تنتقي اللجنة اللوائح والقواعد الحديثة التي تتالءم مع قانون تنظيم

 .ة له وتراجعالجامعات والالئحة التنفيذي
 الجديدة في لجنة شئون التعليم  تناقش وتراجع اللوائح والقواعد

 .والطالب بالمؤسسة
  يرفع ما استقرت عليه اللجنة من قرارات الي مجلس المؤسسة

 .لمناقشتھا وإعتمادھا
  يرفع ما استقر عليه مجلس المؤسسة الي المستويات األعلي

طاع، المجلس األعلي الجامعة، لجان الق(لمناقشتھا وإعتمادھا 
 ...).للجامعات،
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 توافر قاعدة بيانات تضم ما استقر عليه من اللوائح والقواعد 
  .الجديدة والمعتمدة في مجال التقويم

 القائمون علي التنفيذ
  

، رؤساء )رئيس اللجنة(وكيل المؤسسة لشئون التعليم والطالب 
الخبراء من  األقسام، مدير عام المؤسسة، إدارة شئون الطالب، بعض

 . داخل أو خارج المؤسسة

2.2.1  
 يُزود المعنين باللوائح والقواعد
  .الجديدة والمعتمدة في مجال التقويم

 الجديدة والمعتمدة وذلك تعلن المؤسسة عن اللوائح والقواعد: 
 علي الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 
 داخل األقسام العلمية. 
  داخل القاعات، (في مواقع واضحة ومتنوعة داخل المؤسسة

 ). إلخ...علي الحائط، 
  دليل الطالبفي.  

 القائمون علي التنفيذ
 

  .وكيل شئون التعليم والطالب
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 3.2.1  

تنمي المؤسسة كفاءة المعنين في 
الجديدة  ممارسة اللوائح والقواعد
  .والمعتمدة في مجال التقويم

 ات تنويرية مع المعنين حول ما استجد من ءتعقد المؤسسة لقا
 .اللوائح والقواعد

  تعقد المؤسسة ورش عمل لتدارس كيفية تنفيذ ما استجد من اللوائح
  .والقواعد إذا استدعي األمر

  
  القائمون علي التنفيذ

 
 ،ةـــــــالمؤسس لســـة، مجـــــــالمؤسسبلجنة شئون التعليم والطالب 

 .القطاعلجنة الجامعة، 
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4.2.1  

  

  

  

توفر المؤسسة قواعد واضحة 
متابعة تطبيق المعنين للوائح ل

الجديدة والمعتمدة في مجال  والقواعد
  .التقويم

  
  
  
  
  
  

  تشكل المؤسسة لجنة منبثقة من اللجنة الرئيسية المعنية بتحديث
 .اللوائح

  تصيغ اللجنة مجموعة من اإلجراءات الواضحة والمحددة لمتابعة
ار تطبيق ما استحدث من اللوائح والقواعد وتحدد معايير إختي

 .الكوادر الالزمة للقيام بمسؤلية المتابعة 
  تعلن المؤسسة عن ھذه اإلجراءات للمعنين بوسائل متعددة ومتاحة

 .داخل المؤسسة
  لمعايير موضوعية واضحة ومعلنة  -تتخير المؤسسة ً  -وفقا

  .المتابعة في األقسام المختلفةالكوادر الالزمة للقيام بمسؤلية 

  
 القائمون علي التنفيذ

 
ة بمشاركة وكيل شئون التعليم والطالب، مدير ـــــــس المؤسســــــرئي

شئون الطالب، لجنة شئون التعليم والطالب، رؤساء األقسام، مدير 
 عام المؤسسة
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  .يلتزم به القائمون علي عملية التقويمالمؤسسة لدي توفر ميثاق أخالقي : لمعيار الثالثا  3.1

  ساتالممار  المؤشرات  المسلسل

1.3.1  

تصيغ المؤسسة قواعد أخالقية 
واضحة ومحددة يلتزم بھا جميع 

  .القائمين علي عملية التقويم

 
  ء ھيئة التدريسأعضا مجموعة منتشكل المؤسسة لجنة ممثلة من 

ممن يلتزمون بالقيم األخالقية وإتساع األفق وذلك لصياغة القواعد 
  .ين بعملية التقويماألخالقية التي يجب أن يلتزم بھا جميع القائم

   القائمون علي التنفيذ
  

  .وأعضاء ھيئة التدريس )رئيس المؤسسة والوكالء(إدارة المؤسسة 
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2.3.1  

تعلن المؤسسة عن القواعد األخالقية 
المحددة التي يجب أن يلتزم بھا 

  .جميع القائمين بعملية التقويم

 تاحة داخل تعلن المؤسسة ھذه القواعد األخالقية بوسائل متنوعة وم
 :المؤسسة ويكون ذلك

 علي الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 
  بعقد لقاءات تنويرية تحث علي ضرورة اإللتزام باألمانة

 .ومراعاة السرية وتحقيق العدالة والموضوعية
 . ..............................  

  تنشر المؤسسة القواعد األخالقية الحاكمة لدي جميع المعنين
  :مبعملية التقوي

  المؤسسةإدارة. 
 رؤساء األقســــام. 
 أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة. 
 الطالب. 
  لجان التسليم والتسلم(أعضاء لجنة سير اإلمتحانات.( 
 رؤساء وأعضاء الكنتروالت. 
 رؤساء لجان اإلمتحان. 
 المراقبين والمالحظين. 
  القائمين بالطباعة، عمال الخدمات(العاملين بالمؤسسة،(....  
 أولياء األمور. 
 المعنين باألمـــــر.  
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 القائمون علي التنفيذ
 

رئيس المؤسسة والوكالء ورؤساء األقسام العلمية (إدارة المؤسسة 
  ).واإلدارية

3.3.1  

تحرص المؤسسة علي وضع قواعد 
لمتابعة عملية التقويم بأمانة 

  .وموضوعية

 ضمان تقوم المؤسسة بوضع إجراءات لتنفيذ قواعد المتابعة و
اإللتزام بالقواعد األخالقية تتمثل في توفير قنوات عديدة واضحة 

 :  ومعلنة وميسرة بھدف
  مالحظة سير عملية التقويم. 
 رصد معوقات تطبيق القواعد األخالقية. 
  صناديق (تلقي شكاوي الطالب والقائمين علي التقويم

  ...).الشكاوي، بريد إلكتروني، تليفون لتلقي الشكاوي،

 ائمون علي التنفيذالق
  

رئيس المؤسسة والوكالء ورؤساء األقسام العلمية (إدارة المؤسسة 
 ).واإلدارية
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  إدارة عملية التقويم: ل الثانيالمجا. 2



  المجــــــــــــال الثـــاني  25

 إدارة عملية التقويم: المجال الثاني. 2

  .إلدارة عملية سير االمتحاناتلدي المؤسسة قواعد واضحة  وجود  :المعيار األول

واضحة إلختيار األعضاء القائمين علي عملية اإلمتحانات ضع المؤسسة معايير و   :المعيار الثاني

  .د مسؤلياتهميوتحد

ضع المؤسسة أساليب محددة ومعلنة لتقويم أداء األعضاء القائمين علي عملية و   :المعيار الثالث

  . التقويم وقواعد محاسبتهم

  .حرص المؤسسة علي تدريب أعضائها علي استيفاء متطلبات التقويم  :المعيار الرابع
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  .وجود قواعد واضحة لدي المؤسسة إلدارة عملية سير االمتحانات: ولالمعيار األ 1.2

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.1.2  

المؤسسة مجموعة من تعد
اإلجراءات التي تتسم
بالوضوح والدقة والشمول
لكافة جوانب خطة سير

  .اإلمتحانات

 
  رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةتشكل المؤسسة لجنة ممثلة من إدارة (

  :ومن رؤساء الكنتروالت ورؤساء لجان اإلمتحان وتكون مھمتھا اآلتي
  والمصاغة في ضوء اللوائح  لتقويمالمقترحة ل المؤسسةخطة تدارس

 .)1.1انظر ( والقواعد التي تلتزم بھا المؤسسة
  2.1انظر ( المنظمة لالمتحاناتتدارس القواعد(.  
 اإلطالع علي خطط وإجراءا ً  .ت مؤسسات مناظرة محلياً أو عالميا
 حصر إمكانات المؤسسة المادية والبشرية. 
 االمتحانات سير دارة عمليةتحديد اإلحتياجات الالزمة إل. 
  تحديد الجھات والمصادر والموارد التي يمكن للمؤسسة اإلستفادة بھا

 .في تنفيذ الخطة
 ضوح والدقة يذية التي تتسم بالوصياغة مجموعة من اإلجراءات التنف

  :والشمول، والتي تشتمل علي
 لجان تشكيل المراقبة واإلشراف إعداد. 
  األماكن والمواعيد(إعداد جداول اإلمتحانات(. 
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 إعداد أرقام الجلوس. 
 تجھيز قاعات عقد اإلمتحانات. 
  من  وذلك) التقليدية واإللكترونية(تجھيز وتحضير أوراق اإلجابة

م كل من اليوم والكنترول ا وإعتمادھا بختحيث عددھا وجودتھ
 ... .والشعبة والفرقة و

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

 القائمون علي التنفيذ
 

روالت ــــاء الكنتــــورؤس) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
 .ورؤساء لجان اإلمتحان

2.1.2  

المؤسسة مجموعة تحدد
من اإلجراءات الخاصة

طة سيربمتابعة تنفيذ خ
  .اإلمتحانات

 
 تحدد المؤسسة معايير: 

 إختيار األعضاء المسؤلين عن المتابعة ومھامھم. 
 لصاحب محاسبة الالحكم علي جودة األداء لتعزيز األداء المتميز و

 .األداء المنخفض
 التقصير تحديد قواعد لمكافأة التميز وعقوبة. 
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 القائمون علي التنفيذ
  

روالت ــاء الكنتــــــرؤسو) سة والوكالءرئيس المؤس( المؤسسةإدارة 
  .ورؤساء لجان اإلمتحان واإلدارة المالية

3.1.2  

تتحقق المؤسسة من مدي
شمول اإلجراءات لكافة

رــــة سيــــب خطـوانــج
املھاــــانات وتكــــــاإلمتح

  .ومدي قابليتھا للتنفيذ

 

 اء إلبداء يتم عرض إجراءات الخطة المقترحة علي مجموعة من الخبر
ومدي قابليتھا  سير اإلمتحاناتوإتساق منظومة  تكاملالرأي من حيث 

 .للتنفيذ
  يتم إعادة تقييم إجراءات الخطة في ضوء ما يتم الحصول عليه من

 .تغذية راجعة
  

 القائمون علي التنفيذ
  

  .واللجان المختصة) الءـــــة والوكـــرئيس المؤسس( المؤسسةإدارة 

4.1.2  

مؤسسة عن قواعدتعلن ال
وإجراءات تنفيذإدارة 

  .خطة سير اإلمتحانات

  وإجراءات تنفيذ خطة سير إدارة تعد المؤسسة دليالً يشتمل علي قواعد
 .اإلمتحانات

 تمنح المؤسسة المعنين نسخاً من ھذا الدليل. 
 تضع نسخة إلكترونية من الدليل علي موقع المؤسسة اإللكتروني.  
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  القائمون علي التنفيذ
 

  ).رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسســـةإدارة 
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  .معايير واضحة إلختيار األعضاء القائمين علي عملية اإلمتحانات وتحديد مسؤلياتھم توفر: المعيار الثاني 2.2

  القائمون علي التنفيذ  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.2.2  

تحدد المؤسسة المعايير 
الواجب توافرھا في 

  .روالترؤساء الكنت

 
  ولجان سير اإلمتحانات الكنتروالت  كل منتكون معايير إختيار رؤساء

 :واضحة وحاسمة
 وسير األمتحان لديھم خبرة واسعة في أعمال الكنترول.  
 أن يكونوا علي وعي تام بمھامھم ومسئولياتھم. 
 لديھم القدرة علي إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. 
 ارة المواقف الحرجةالتصرف في إد يحسنون. 
 لديھم الكفاءة في التعامل مع األفراد . 
 أن يتسموا بالدقة والحفاظ علي سرية العمل. 
 لديھم سمات المثابــــرة والجــــلد. 
 . ..................................... 

  

  تسجل ھذه المعايير وتطبق بدقة وموضوعية عند إختيار رؤساء
  .تحانولجان سير األم الكنتروالت
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 القائمون علي التنفيذ
 

 .وخبراء من الميدان )رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسســـةإدارة 

2.2.2  

تحدد المؤسسة المعايير
رھا فيـــــــب توافــالواج

  .أعضاء الكنتروالت

 

  واضحة ولجان سير اإلمتحانات الكنتروالت  أعضاءتكون معايير إختيار
 :وحاسمة

 
 ق له اإلحالة الي مجلس تأديبحسن السمعة ولم يسب. 
 تحري الدقة في األداء والتنظيم. 
 المثابرة والدأب. 
 اإللتزم بتنفيذ التعليمات. 
 اإللتزم بالسرية واألمانة. 
 .................... ......  

 

  أعضاءتسجل ھذه المعايير وتطبق بدقة وموضوعية عند إختيار 
  .الكنتروالت

 
 القائمون علي التنفيذ

  
 .ورؤساء الكنتروالت) الءــــة والوكــــرئيس المؤسس( المؤسسة إدارة
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3.2.2  

تحدد المؤسسة المعايير
رھا فيــــــــب توافــالواج
انـــــلجاء الـــــــــــــرؤس

  .والمالحظين

 واضحة  ان والمالحظينـــــــاء اللجـــــرؤسار ـــــتكون معايير إختي
 :محددة

 
 ب حتي الدرجة الرابعةليس لھم أقارب من الطال. 
 يتسمون بالموضوعية والحياد والشفافية. 
 يتصفون بالصدق واألمانة. 
 يتسمون بالحزم والھدوء في التعامل مع الطالب. 
 حسن وسرعة إتخاذ القرار في المواقف الحرجة أو المفاجئة. 
  . ................................  

  

 ي الطالبتأخذ المؤسسة في إعتبارھا مقترحات وشكاو.  
  

 القائمون علي التنفيذ
 

و رؤساء األقسام وأعضاء ھيئة ) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
  .وإدارة شئون الدراسة بالمؤسسة التدريس

4.2.2  

تحدد المؤسسة مھام
أعضاء ھيئة التدريس

  .خالل عملية التقويم

 

 ن حيثاإلمتحان م قبل مھام أعضاء ھيئة التدريسحدد المؤسسة ت: 
 

 كتابة اإلمتحان ومراجعته. 
 طبع اإلمتحان في الموعد المحدد والمعلن. 
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 تسليم اإلمتحان إلي لجنة سير اإلمتحان. 
 

  اإلمتحان أثناء مھام أعضاء ھيئة التدريستحدد المؤسسة: 
  

 اإللتزام بالتواجد أثناء عقد إمتحانات المقررات الخاصة بھم. 
 م بھدوء وموضوعيةعامل معھتقبل مالحظات الطالب والت. 
 اإللتزام بتعليمات إدارة المؤسسة. 
 ......................... .  

 

  اإلمتحان من حيث بعد مھام أعضاء ھيئة التدريستحدد المؤسسة: 
 

 اإلستالم الشخصي المباشر ألوراق اإلمتحان. 
  من جانب المصحح األول ) تصحيح األوراق(تقدير درجات الطالب

 .والثاني
 اإلمتحان للكنترول المختص في الوقت المحدد تسليم أوراق. 
 . ...................................  

 القائمون علي التنفيذ
  

و رؤساء األقسام وأعضاء ھيئة ) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
 .التدريس
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5.2.2  

تحدد المؤسسة المؤسسة
مھام الھيئة المعاونة خالل

  .عملية التقويم

 من حيث مھام أعضاء الھيئة المعاونةلمؤسسة تحدد ا: 
 

  راق اإلمتحانية، المعامل، األو(التحضير والمراجعة قبل اإلمتحان
(...... 

 اإللتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مھام. 
 .............................. . 
  

 القائمون علي التنفيذ
 

روالت ــء الكنتاــــورؤس) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
 .ام وأعضاء ھيئة التدريســــــاء األقســـــــورؤس

6.2.2  

تحدد المؤسسة المؤسسة
العمالة المعاونة مھام

  .خالل عملية التقويم

  العمالة المعاونة من حيث مھامتحدد المؤسسة: 
 

 تحديد وتوزيع المسئوليات. 
 اإللتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مھام. 
 الصحة العامة اإللتزام بقواعد. 
 . ..............................  
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 القائمون علي التنفيذ
 

 .المديـــــــــــــــر اإلداري والمسئول عن العمالة المعاونة
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أساليب محددة ومعلنة لتقويم أداء القائمين علي عملية التقويم وقواعد توفر المؤسسة: . لثالمعيار الثا
  . محاسبتھم

  الممارسات  مؤشراتال المسلسل

1.3.2  

تضع المؤسسة تصوراً
ً للممارســـواضح اتـــا

المتميزة المتوقعة ألداء
القائمين علي عملية التقويم

  .وتعلن عنھا

 
 تشكل المؤسسة لجنة تتمثل مھامھا في: 

 

 ومھام  )1.2انظر ( س تصور المؤسسة لخطة سير اإلمتحانتدار
ايير إختيار القائمين علي تنفيذ ومسؤليات القائمين بعملية التقويم ومع

 .)2.2انظر ( عملية التقويم
  اإلطالع علي األدلة الصادرة عن المؤسسات المختلفة مثل الھيئة

 .القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
  صياغة المستويات المتدرجة للممارسات المتوقعة)Rubrics ( حتي

 .المتميزة منھا الممارسات
 المستويات المتدرجة للممارسات المتوقعة  تعلن المؤسسة عن ھذه

  . بوسائل متعددة والمتاحة لدي المؤسسة
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 القائمون علي التنفيذ
 

 .)ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ـــــــإدارة المؤسس

2.3.2  

توفر المؤسسة أدوات
متنوعة لتقويم أداء
القائمين علي عملية

  .التقويم

 
 تقويم والقياس تتمثل مھامھا فيتشكل لجنة من الخبراء في مجال ال: 

 استبانات، بطاقات مالحظة، ( ةمتاحالئم من أدوات التقويم المإختيارال
 .....)مقابالت، 

  القائمين علي إتباع الطرق العلمية لبناء أدوات ومقاييس تقويم أداء
 .عملية التقويم

 تجھيزتوفرالمؤسسة كل ما يلزم ل  ً  أدوات التقييم من طباعة وتوزيع نسخا
 .منھا للمعنين

  
 القائمون علي التنفيذ

 
 .)ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ـــــــإدارة المؤسس

3.3.2  

تعد المؤسسة األعضاء
القائمين علي تنفيذ عملية

  .التقويم

  تحدد المؤسسة معايير إلختيار األعضاء المنوط بھم تقييم أداء القائمين
 .علي تنفيذ عملية التقويم

  ورش عمل لتدريبھم علي إستخدام تلك األدوات تعد المؤسسة
  .بموضوعية ودقة
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 القائمون علي التنفيذ
 

والخبراء في مجال التقويم ) ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ــــــإدارة المؤسس
  .دة الجودة بالمؤسسةــــــوالقياس ووح

4.3.2  

تحدد المؤسسة قواعد
المحاسبة للقائمين علي

  .لنھاعملية التقويم وتع

  تحدد المؤسسة قواعد المحاسبة لألداء المقابل لكل مستوي من المستويات
 .المتدرجة للممارسات المتوقعة

  تعلن المؤسسة عن قواعد المحاسبة بوسائل متعددة والمتاحة لدي
  .المؤسسة

 القائمون علي التنفيذ
 

ام ــــــــاء األقسـورؤس) ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ـــــــإدارة المؤسس
ودة ــــدة الجــــة ووحــــة ومديري اإلدارات المعنيــومدير المؤسس

  .ةـــــــبالمؤسس
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  .متطلبات التقويم حرص المؤسسة علي تدريب أعضائھا علي استيفاء: المعيار الرابع

القائمون علي   الممارسات  المؤشرات المسلسل
  التنفيذ

1.4.2  

ةـــــــــــدر المؤسســـــتق
ائھاـــــــــإحتياجات أعض

ويـــــــقيق المستــــــــلتح
مـــي إستيفائھــــــالمتميز ف

  .لمتطلبات التقويم

  تحدد المؤسسة إحتياجات العاملين بھا والقائمين علي عملية التقويم لتحقيق
 :المستوي المتميز في إستيفائھم لمتطلبات التقويم وذلك من خالل

 
 عقد مجموعات نقاشية. 
 طبيق إستباناتت . 
 ستخدم إسلوب المالحظة العلميةا. 
 تلقي الشكاوي والمقترحات. 
 . ...............................  

  
 القائمون علي التنفيذ

  
ام ــــــــاء األقسـورؤس) ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ـــــــإدارة المؤسس

ودة ــــدة الجــــة ووحـــــة ومديري اإلدارات المعنيــومدير المؤسس
  .ةـــــــبالمؤسس



  المجــــــــــــال الثـــاني  40

2.4.2  

تقوم المؤسسة بتمنية
ھاـدرات أعضائـــــــــق

تويــقيق المســــــــلتح
ائھمــــالمتميز في إستيف
  .لمتطلبات التقويم

  
  في ضوء إحتياجات العاملين بالمؤسسة والقائمين علي عملية التقويم تقوم

 :سسة بما يأتيؤالم
  

 اضحة لتدريب أعضائھاتصمم خطة إجرائية و. 
  إمكاناتھا البشرية والماديةحصر. 
 بشرية التقويم ال تطلباتاإلستعانة باإلمكانات الخارجية لتعزيز م

 .ماديةالو
 ....................... ...................... 
  

  
 

 القائمون علي التنفيذ
  

ام ـــــــألقسورؤساء ا) ة والوكالءــــرئيس المؤسس(ة ـــــــإدارة المؤسس
  .ودة بالمؤسسةـــدة الجـــــة ووحـــومدير المؤسسة ومديري اإلدارات المعني
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 اإلعالم عن إستراتيجية التقويم في المؤسسة: المجال الثالث. 3
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 اإلعالم عن إستراتيجية التقويم في المؤسسة: المجال الثالث. 3

  .القواعد المنظمة لالمتحانات ألعضاء اإلدارة والعاملين بالمؤسسة مإعال  :المعيار األول

  .إعالم القواعد المنظمة لإلمتحانات لهيئة التدريس بالمؤسسة  :ثانيالمعيار ال

  .القواعد المنظمة لالمتحانات للطالب مإعال  :المعيار الثالث
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  .القواعد المنظمة لالمتحانات ألعضاء اإلدارة والعاملين بالمؤسسة مإعال: ولالمعيار األ 1.3

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.1.3  

 
ؤسسة ألعضاء اإلدارة تعلن الم

والعاملين بھا القواعد المنظمة 
 .لالمتحانات

  

 

 تعد المؤسسة دليال يشتمل علي القواعد المنظمة لكل من: 
 أعمال المراقبة. 
 تشكيل لجان االمتحان. 
 التصرف فى حاالت الغش. 
 مالتعامل مع حاالت التظل. 
 قواعد استخدام الطالب للمعينات كاآللة الحاسبة والقاموس.... . 
 التصرف فى الحاالت الطارئة. 
 . ................................... 

  تمنح المؤسسة كل عضو من اإلدارة والعاملين نسخة من ھذا
 .الدليل

 تضع نسخة إلكترونية من الدليل علي موقع المؤسسة اإللكتروني. 
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 القائمون علي التنفيذ
  

 .لشئون الطالب ووحدة الجودة المؤسسةوكيل 

2.1.3  

نشر الوعى بين أعضاء اإلدارة 
والعاملين بالمؤسسة بالقواعد 

 .المنظمة لالمتحانات
  

 

 تدرب المؤسسة األعضاء على دليل القواعد المنظمة لالمتحانات. 
  تتأكد المؤسسة من استيعابھم لھذه القواعد بعقد المقابالت

 .واالجتماعات مع اإلداريين والعاملين بالمؤسسة
 ذية راجعة عن مدى االلمام بالقواعد المنظمة تقدم المؤسسة تغ

  .لالمتحانات
 

 القائمون علي التنفيذ
 

  .لشئون الطالب ووحدة الجودة المؤسسةوكيل 
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  .إعالم القواعد المنظمة لإلمتحانات لھيئة التدريس بالمؤسسة: المعيار الثاني 2.3

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.2.3  

ھيئة تعلن المؤسسة ألعضاء 
التدريس والھيئة المعاونة 

د ـــواعـــــــالقـھا بـــــــــــــــل
  .ة لالمتحاناتـنظمــــالم

 تعد المؤسسة دليال يشتمل علي القواعد المنظمة لكل من: 
  .قواعد التصحيح* 
 .قنوات تقديم التغذية الراجعة للطالب* 
 .قواعد اختيار المقيميين الخارجين* 
 .انقواعد اعداد االمتح* 
 .النسبة المئوية المقابلة للتقديرات الجامعية* 
قواعد التسليم والتسلم، والرصد، (قواعد العمل بالكنتروالت * 

 .....).والتيسير، 
 .األنشطة المتنوعة للتقييم
. ............................ 

  تمنح المؤسسة كل عضو من أعضاء ھيئة التدريس نسخة من ھذا
 .الدليل
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 كترونية من الدليل علي موقع المؤسسة تضع نسخة إل
  .اإللكتروني

 القائمون علي التنفيذ
  

 .لشئون الطالب ووحدة الجودة المؤسسةوكيل 

2.2.3  

الوعى بين المؤسسة نشر ت
أعضاء ھيئة التدريس والھيئة 
المعاونة لھا بالمؤسسة بالقواعد 

  .المنظمة لالمتحانات

 

 عضاء ھيئة ألمتحانات تعلن المؤسسة عن القواعد المنظمة لال
 .التدريس والھيئة المعاونة لھا

  دليل القواعد المنظمة استخدام تدرب المؤسسة األعضاء على
 .لالمتحانات

 للتأكد من  مع أعضائھا اجتماعاتتعقد المؤسسة مقابالت و
 .لھذه القواعدإستيعابھم 

  أعضائھا المامبمدى  تفيدتغذية راجعة للمعنين  تقدم المؤسسة 
 .عد المنظمة لالمتحاناتبالقوا
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  تستثمر المؤسسة نتائج التغذية الراجعة في تحسين خططھا لنشر
 .بالقواعد المنظمة لالمتحانات الوعي

   

  القائمون علي التنفيذ
 

 .لشئون الطالب ووحدة الجودة المؤسسةوكيل 

  
 

  .منظمة لالمتحانات للطالبالقواعد ال مإعال :لثالمعيار الثا 3.3

  الممارسات  لمؤشراتا المسلسل

1.3.3  

  
  

تعلن المؤسسة للطالب بالقواعد 
  .المنظمة لالمتحانات

 

 تعد المؤسسة دليال يشتمل علي القواعد المنظمة لكل من: 
 مواعيد اإلمتحانات. 
 أماكن عقد اإلمتحانات. 
 النسبة المئوية المقابلة للتقديرات الجامعية. 
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 قانون الغش وعقوبته. 
  التظلماتالطرق الرسمية لتقديم . 
 . ...........................................  

 تعد المؤسسة دليال ونشرات بھذه القواعد.  
  

  التنفيذعلي القائمون 
  

 .لشئون الطالب ووحدة الجودة المؤسسةوكيل 
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2.3.3  
الوعى بالقواعد  المؤسسة نشرت

.المنظمة لالمتحانات بين الطالب
  

 تعلق ملصقات عن ھذه القواعد. 
 يحصل الطالب علي نسخة من ھذا الدليل 
 ينشر الدليل على الموقع االلكترونى للمؤسسة. 
 توعية الطالب بالمھارات الالزمة لإلجابة علي اإلمتحان. 
  تدريب الطالب علي إستخدام الورقة اإللكترونية لإلجابة علي

 .اإلمتحانات المميكنة
  مام بالقواعد مدى االلب تفيدتغذية راجعة  للمعنينتقدم المؤسسة

 .المنظمة لالمتحانات
  تستثمر المؤسسة نتائج التغذية الراجعة في تحسين خططھا لنشر

 .بين الطالب بالقواعد المنظمة لالمتحانات الوعي
  

  التنفيذعلي القائمون 
  

  .لشئون الطالب ووحدة الجودة وأعضاء ھيئة التدريس المؤسسةوكيل 
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 تنفيذ عملية التقويم ومتابعتها: المجال الرابع .4
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 تنفيذ عملية التقويم ومتابعتها :المجال الرابع

  .جراءات تنفيذ خطة سير اإلمتحاناتإلالمؤسسة  ةتابعم  :المعيار األول
  

  .م المؤسسة بالشفافية والعدالة في وضع اإلمتحانات ومراجعتهاالتز إ  :المعيار الثاني
  

ح حرص المؤسسة علي تحقيق الدقة والعدالة والموضوعية في عملية التصحي  :المعيار الثالث

  .ومراجعتها
 

  . توفر المؤسسة بيئة مالئمة لعقد اإلمتحانات  :المعيار الرابع
  

  .ق المؤسسة قواعد واضحة للرأفة والتيسيريتطب  :المعيار الخامس
  

.ضع المؤسسة قواعد واضحة للتعامل مع حاالت التظلم والغشو   :المعيار السادس
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  .نطة سير اإلمتحاجراءات تنفيذ خإلالمؤسسة  ةتابعم :المعيار األول 1.4

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.1.4  

تحدد المؤسسة اإلجراءات التي
سيتم من خاللھا متابعة تنفيذ

  .خطة سير اإلمتحانات

  تنشأ الجامعة مركزا للتقويم والقياس التربوى يكون بمثابة مركز
خبرة لشئون االمتحانات والتقويم التربوى وله فروع فى كليات 

  .اھدھاالجامعة ومع
  
  رئيس المؤسسة ( المؤسسةتشكل المؤسسة لجنة ممثلة من إدارة

ومن رؤساء الكنتروالت ورؤساء لجان اإلمتحان ) والوكالء
 :تكون مھمتھا اآلتيرؤساء األقسام وو
 
والتي تم صياغتھا في  في سير اإلمتحانات المؤسسةخطة  تدارس* 

ول فى المجال انظر المعيار اال( يذيةفمجموعة من اإلجراءات التن
  ).الثانى

عمل تصور للممارسات المتميزة المتوقعة من القائمين علي تنفيذ * 
  .الخطة والتي سيتم تقييم أداء المؤسسة في ضوئھا

اإلختيار  سؤلين عن المتابعة فى ضوء معاييرتحديد األعضاء الم* 
  .التي حددتھا المؤسسة
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 القائمون علي التنفيذ
 

ومن رؤساء الكنتروالت ) لمؤسسة والوكالءرئيس ا( المؤسسةإدارة 
  رؤساء األقسامورؤساء لجان اإلمتحان و

2.1.4  

تعلن المؤسسة عن اإلجراءات
التي سيتم من خاللھا متابعة تنفيذ

  .خطة سير اإلمتحانات

  متابعة والممارسات إجراءات التطبع المؤسسة ما إستقرت عليه من
يذ الخطة في كتيب يتم المتميزة المتوقعة من القائمين علي تنف

 .توزيعه علي المعنين
  تضع المؤسسة نسخة إلكترونية لھذا الكتيب علي موقعھا

  .اإللكتروني
 

 القائمون علي التنفيذ
  

  )رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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  .م المؤسسة بالشفافية والعدالة في وضع اإلمتحانات ومراجعتھاالتزإ: المعيار الثاني 2.4

  الممارسات  المؤشرات لمسلسلا

1.2.4  
تحدد المؤسسة اجراءات واضحة

  .لوضع المادة اإلمتحانية

  تحدد المؤسسة اجراءات واضحة ومحددة لوضع المادة اإلمتحانية
 :والممارسات المتميزة لتحقيقھا منھا أن

   تتسق المادة اإلمتحانية مع توصيف المقرر الموجود  بالقسم
  .ووحدة الجودة

 مادة اإلمتحانية نواتج التعلم المتوقعةتبرز ال Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 

 ترتبط المادة اإلمتحانية بما تم تدريسه. 
 تتسق لغة التقويم ولغة التدريس. 
  يتناسب كم المادة اإلمتحانية والفترة الزمنية المخصصة

 .لإلمتحان
  والوجدانية المعرفية (تشمل المادة اإلمتحانية كافة جوانب التعلم

 ).والمھارية
 تعلم حقيقي وواقعيعن المادة اإلمتحانية  تعبر. 
 فى .(يتصف تقدير درجات اإلمتحان بالعدالة والوضوح والشفافية



  المجـــــــــــال الرابــــع  55

 )ضوء االساليب العلمية
تحدد عناصر : بالنسبة لالختبارات المقالية) مثال توضيحى(

فى (االجابة على السؤال وتوزيع الدرجات على كل عنصر 
  ).بة النموذجية لالمتحاناالجا

عمل مفتاح لالجابة : بالنسبة لالختبارات الموضوعية(
 ). الصحيحة

 تتنوع أدوات وأساليب القياس لتناسب مختلف الطالب. 
 تتسم الورقة اإلمتحانية بمواصفات محددة من حيث الشكل: 

  .شعار المؤسسة*                
رقة، زمن اإلمتحان، الف(وضوح بيانات اإلمتحان *               

جھة ودرجات كل سؤال، باإلضافة إلي تعليمات األمتحان الم
  .....)للطالب 

  .لغة واضحة وسليمة*                
  .طباعة إلكترونية واضحة*                

 
 تعلن المؤسسة ھذه القواعد علي أعضاء ھيئة التدريس. 
 مختلفة لمناقشة تعقد لقاءات جماعية علي مستوي أقسام المؤسسة ال

اإلمكانات المتاحة وكيفية تحقيق مستوي الجودة المنشود في وضع 
 .المادة اإلمتحانية

  خطة لتوفير  -في ضوء مخرجات ھذه المنافشات  - تصمم المؤسسة
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  .الموارد أوالتدريب الذي قد يكون الزًما ألعضاء ھيئة التدريس

 القائمون علي التنفيذ
 

ووكيل المؤسسة لشئون التعليم ؤسسة رئيس الم( المؤسسةإدارة 
   )والطالب ورؤساء االقسام

2.2.4  

تضع المؤسسة اجراءات 
لمراجعة المادة  واضحة

  .اإلمتحانية الموضوعة

  تحدد المؤسسة اجراءات واضحة ومحددة لمراجعة المادة اإلمتحانية
 :وتشمل اآلتي. والممارسات المتميزة لتحقيق ھذه المعايير

   أكثر من شخص، أكثر خبرة (من يقوم بالمراجعة معايير إختيار
 ...).في التخصص،

   مصاغة إجرائيًا(المھام المنوط بھا كل مراجع.( 
   الكيفية التي بھا يتم توثيق ما قام به المراجع من مراجعة الورقة

 ......).كتابة تقرير، إمضاء،(االمتحانية 
  تعديل صياغة الورقة االمتحانية فى ضوء المراجعة.  
  تحديد مسئولية المراجع وقواعد المحاسبة. 
 . ..................... 
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 القائمون علي التنفيذ
  

ووكيل المؤسسة لشئون التعليم رئيس المؤسسة ( المؤسسةإدارة 
   )والطالب ورؤساء االقسام

3.2.4  

تعلن المؤسسة عن ما تم تحديده
االجراءات التنفيذية  فى من 

 وضع  المادة اإلمتحانية
  .ومراجعتھا

 تعقد المؤسسة لقاءات تنويرية لنشر الوعي بھذه االجراءات. 
  فصل كل تحث المؤسسة األقسام علي عقد لقاء دوري قرب إنتھاء

 . دراسي لتدارس ھذه االجراءات والتذكير بھا
  للمتابعة  يذيةفاإلجراءات التنتطبع المؤسسة ما إستقرت عليه من

القائمين علي تنفيذ الخطة في  والممارسات المتميزة المتوقعة من
 .كتيب يتم توزيعه علي المعنين

  تضع المؤسسة نسخة إلكترونية لھذا الكتيب علي موقعھا
  .اإللكتروني

  

 القائمون علي التنفيذ
 

   ورؤساء األقسام) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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4.2.4  

توفر المؤسسة فرص التدريب 
صة علي تنفيذ االجراءات الخا

بوضع المادة اإلمتحانية 
  .ومراجعتھا

 أعضاء ھيئة التدريس علي تحديد أدوات تساعد المؤسسة  تصمم
 .إحتياجاتھم من التدريب لتحقيق مستوي الجودة المنشود

   تحدد المؤسسة فرص وسبل التدريب المتاحة والمتنوعة التي
 .يمكن ان توفرھا

  

 
 القائمون علي التنفيذ

 
ووحدة  ورؤساء األقسام) ئيس المؤسسة والوكالءر( المؤسسةإدارة 
  الجودة
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حرص المؤسسة التعليمية علي تحقيق الدقة والعدالة والموضوعية في عملية التصحيح: المعيار الثالث 3.4
  .ومراجعتھا

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.3.4  

تضع المؤسسة اجراءات 
لتصحيح المادة  واضحة

  .اإلمتحانية

 سسة اجراءات واضحة ومحددة لتصحيح المادة اإلمتحانية تحدد المؤ
 :والممارسات المتميزة لتحقيقھا وتشمل اآلتي

  إتساقھا مع أوزان األسئلة، (معايير توزيع الدرجات.(... 
  كيفية تقدير إجابات الطالب وفق قواعد وتدريجات واضحة

Rubrics  خاصة اإلمتحانات التي تشمل أسئلة مقالية
 .العملية او الشفھيةواإلمتحانات 

 يشارك أكثر من مصحح للورقة األمتحانية الواحدة. 
 . .............................  

  
 القائمون علي التنفيذ

 
  ومجالس االقسام )رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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2.3.4  

تضع المؤسسة اجراءات 
لمراجعة تصحيح المادة  واضحة

تقدير  للتحقق من دقة( اإلمتحانية
  .)درجة الطالب

  تحدد المؤسسة اجراءات واضحة ومحددة لمراجعة تصحيح المادة
 :اإلمتحانية والممارسات المتميزة لتحقيقھا وتشمل اآلتي

  أكثر خبرة في (معايير إختيار من يقوم بالمراجعة
 ...).التخصص،

   المھام المنوط بھا كل مراجع) ً  ).مصاغة إجرائيا
 كتابة (وثيق ما قام به المراجع من مراجعة الكيفية التي بھا يتم ت

 ......).تقرير، إمضاء،
 تحديد مسئولية المراجع وقواعد المحاسبة. 
 . ..................... 

  
 القائمون علي التنفيذ

  
  .ومجالس االقسام )رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 

3.3.4  
تعلن المؤسسة عن ما تم تحديده

يح ومراجعة اجراءات لتصحمن 
  .المادة اإلمتحانية

 تعقد المؤسسة لقاءات تنويرية لنشر الوعي بھذه االجراءات. 
  فصل كل تحث المؤسسة األقسام علي عقد لقاء دوري قرب إنتھاء

 . دراسي لتدارس ھذه االجراءات والتذكير بھا
  للمتابعة  يذيةفاإلجراءات التنتطبع المؤسسة ما إستقرت عليه من

متميزة المتوقعة من القائمين علي تنفيذ الخطة في والممارسات ال
.كتيب يتم توزيعه علي المعنين
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  تضع المؤسسة نسخة إلكترونية لھذا الكتيب علي موقعھا
 .اإللكتروني

  

 القائمون علي التنفيذ
  

  .األقسام ومجالس) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 

4.3.4  
توفر المؤسسة فرص التدريب

لتصحيح  قواعد الخاصة علي ال
  .ومراجعة المادة اإلمتحانية

  تحث المؤسسة أعضاء ھيئة التدريس علي تحديد إحتياجاتھم من
 .التدريب لتحقيق مستوي الجودة المنشود

  في ضوء ما سبق تحدد المؤسسة فرص وسبل التدريب المتاحة
  .والمتنوعة التي يجب توفيرھا

 القائمون علي التنفيذ
  

  . األقسام مجالسو) رئيس المؤسسة والوكالء( سةالمؤسإدارة 
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5.3.4  

تتابع المؤسسة مدى حرص
اعضاء ھيئة التدريس على
تحقيق الدقة والعدالة فى كل من

  .عمليتى التصحيح والمراجعة

  تتأكد المؤسسة من دقة تطبيق اعضاء ھيئة التدريس الجراءات
 .عملية تصحيح االوراق االمتحانية تنفيذ

 سة من دقة تطبيق اعضاء ھيئة التدريس الجراءات تتأكد المؤس
  .عملية مراجعة تصحيح االوراق االمتحانية بتنفيذ

 القائمون علي التنفيذ
  

  ومنسقى المواد الدراسية رؤساء االقسام العلمية
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  .المؤسسة التعليمية بيئة مالئمة لعقد اإلمتحانات إعداد: رابعالمعيار ال 4.4

  لممارساتا  المؤشرات المسلسل

تحدد المؤسسة عدد مرات التقويم  1.4.4
  .وتوقيتاته

 تحدد المؤسسة عدد مرات التقويم بحيث يؤخذ في اإلعتبار: 
 لوائح المؤسسة. 
 طبيعة البرنامج ومقرراته. 
  البشرية والمادية(االمكانات والموارد المتاحة لدى المؤسسة.( 
 تحدد المؤسسة توقيتات اإلمتحان بحيث تراعي اآلتي: 
 إمكانات المؤسسة البشرية والمادية المتاحة. 
  موسم حصاد، أمطار غزيرة وسيول، (الظروف البيئية والطارئة

 .........)تعطل المرور،
  آراء ومقترحات الطالب بشأن توقيتات اإلمتحان ويكون ذلك بأن

  :يتم
إعالن جداول اإلمتحانات علي الطالب ألخذ الرأي فيھا * 

  .خالل فترة محددة
  .دل الجداول بناء علي ما تم تقديمه من إقتراحاتتع* 
يتم األعالن عن الصورة النھائية لجداول االمتحانات فى * 

  .مواقع محددة وواضحة بالمؤسسة وعلى موقعھا االلكترونى
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 القائمون علي التنفيذ

  
 . األقسام مجالس) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 

2.4.4 
ا تم تحديدهتعلن المؤسسة عن م

  .من عدد مرات التقويم وتوقيتاته

  في عدد مرات التقويم وتوقيتاته تطبع المؤسسة ما إستقرت عليه من
 .أوراق يتم توزيعھا علي المعنين

 تضع المؤسسة نسخة منھا في أماكن واضحة ومتعددة بالمؤسسة. 
 تضع المؤسسة نسخة إلكترونية منھا علي موقعھا اإللكتروني.  

 علي التنفيذ القائمون
  

 . ورؤساء األقسام) رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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3.4.4 
توفر المؤسسة أماكن مناسبة لعقد 

  .اإلمتحانات

  تحدد المؤسسة األماكن المناسبة لعقد اإلمتحانات بحيث يؤخذ في
 :اإلعتبار

 سعة المكان وأعداد الطالب. 
  ضوضاء، بعده عن ال(مواصفات قاعات اإلمتحان من حيث

 .....).اإلضاءة، درجة حرارته وبرودته،
  

 القائمون علي التنفيذ
  

 .)رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 

4.4.4 
تعلن المؤسسة عن األماكن

  .المناسبة لعقد اإلمتحانات

  تضع المؤسسة خريطة كبيرة باألماكن المخصصة لإلمتحانات في
 .موقع واضح داخل المؤسسة

 سة مكتب لإلستعالمات يقوم بمساعدة الطالب تخصص المؤس
 .علي تحديد أماكن اللجان وقاعات اإلمتحان

  
 القائمون علي التنفيذ

  
 .)رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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5.4.4 

  

توفر المؤسسة بيئة مناسبة
للطالب ذوي الحاالت المرضية

  .وذوي اإلحتياجات الخاصة

 

 طالب المسجلين لديھا والمحتاجين تقوم المؤسسة بحصر أعداد ال
 لخدمات خاصة

 تحدد المؤسسة ھذه اإلحتياجات ومتطلباتھا. 
  توفر المؤسسة اإلمكانات المادية المطلوب منھا إستيفائھا إلعطاء

 :ھؤالء الطالب خدمات مالئمة وفرص متكافئة
  ً  .مبني مجھز إلستقبال الطالب المعاقين حركيا
 قاعات معدة في أدوار أرضية. 
  ورات مياه خاصة ومجھزةد. 
 أجھزة تسجيل صوتية. 

  تحدد المؤسسة اعضاء الفريق المعھود إليه بتقديم الخدمات المالئمة
طبيب، مساعد، (والفرص المتكافئة لھؤالء الطالب والمكون من 

 : بحيث تتوافر فيھم.....)كاتب،
 األمانة والموضوعية. 
 اإلخالص. 
 الدقة. 
 لمحتاجين لخدمات خاصةذو إتجاه إيجابي نحو األفراد ا. 
 التعاطف والرحمة.  
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 القائمون علي التنفيذ
  

  .)رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 

  



  المجـــــــــــال الرابــــع  68

 

  .واضحة للرأفة والتيسير قواعدق المؤسسة يتطب: المعيار الخامس 5.4

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.5.4  

المؤسسة القواعد ضعت
المتبعة في حاالت الرأفة

  .روالتيسي

 

 تصيغ المؤسسة قواعد للتعامل مع حاالت الرأفة والتيسير وتعتمدھا . 
 كلعضاء ھيئة التدريس قرب إنتھاء أالمؤسسة لقاء دوري مع  تعقد 

 . فصل دراسي العالمھم بقواعد الرأفة والتيسير
  يتم  قواعد الرأفة والتيسير وتطبع المؤسسة ما إستقرت عليه من

  .صة لتطبيقھاعلي الكنتروالت المختتوزيعه 
  

 القائمون علي التنفيذ
  

ساء الكنتروالت   ورؤساء ورؤ رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسة إدارة
  .)واعضاء ھيئة التدريس والطالب وادارة شئون الطالب االقسام

2.5.4  
تتابع المؤسسة تطبيق
القواعد المتبعة فى حاالت

 ء الكنترول بتطبيق القواعد المتبعة فى تتاكد المؤسسة من التزام اعضا
 حاالت الرأفة والتيسير

 تطبيق اجراءات المحاسبة فى حالة عدم االلتزام بھذه القواعد.  
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    الرأفة والتيسير
 القائمون علي التنفيذ

  
اء الكنتروالت   ورؤساء ورؤس رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسة إدارة

  .)ونيةعضاء ھيئة التدريس والطالب والشئون القانأواألقسام 
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  .ضع المؤسسة التعليمية قواعد واضحة للتعامل مع حاالت التظلم والغشو: المعيار السادس 6.4

  الممارسات  المؤشرات لمسلسلا

1.6.4  

تضع المؤسسة  القواعد المتبعة
في حاالت غش الطالب

  ).تقديم االلتماسات(وتظلمھم 

  طالب بوضوح القواعد المتبعة فى حاالت غش التحدد المؤسسة
 .وتظلمھم

 تضع المؤسسة اليات لتطبيق قواعد حاالت غش الطالب وتظلمھم  . 
  تعلن المؤسسة بوضوح عن ھذه اآلليات بطرق متنوعة

  .ومتاحة
 القائمون علي التنفيذ

  
رؤساء الكنترول واعضاء  المؤسسة والوكالء رئيس( المؤسسةإدارة 

  .)ھيئة التدريس

2.6.4  

اعدتتابع المؤسسة تطبيق القو
المتبعة في حاالت غش الطالب

  .وتظلمھم

  تتأكد المؤسسة من دقة تطبيق القواعد المتبعة فى حاالت غش
 .الطالب وتظلمھم

  تطبيق اجراءات المحاسبة فى حالة عدم االلتزام بتطبيق ھذه
  .القواعد
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 القائمون علي التنفيذ
 

  .)واعضاء الكنترول رئيس المؤسسة والوكالء( المؤسسةإدارة 
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 إعالن نتائج التقويم وإستثمارها في تحسين العملية التعليمية: المجال الخامس. 5
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إعالن نتائج التقويم وٕاستثمارها في تحسين العملية : المجال الخامس

 التعليمية

  .م المؤسسة بإعالن نتائج تقويم الطالب وفقًا لمواعيد محددة مسبقاً التز إ  :المعيار األول

 .تبني المؤسسة أساليب متنوعة في اإلعالن عن نتائج تقويم الطالب  :المعيار الثاني

  .المؤسسة فرص التغذية الراجعة لكل من الطالب وعضو هيئة التدريس ةحاتإ  :يار الثالثالمع

  .في ضوء نتائج العملية التقويمية المالئمة ذ المؤسسة القررات التربويةاتخإ  :المعيار الرابع
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ً  المؤسسة مالتزإ: ولالمعيار األ 1.5   .بإعالن نتائج تقويم الطالب وفقاً لمواعيد محددة مسبقا

  الممارسات  المؤشرات  المسلسل

تحدد المؤسسة مواعيد إعالن نتائج   1.1.5
  .التقويم

  ائج الن نت ط إلع داد مخط ا إلع ة اجتماع د إدارة المؤسس تعق
ك من حيث الموعد  التقويم لألعمال الفصلية ونھاية الفصل وذل

 .وكيفية اإلعالن عنھا
  دريس ة الت اء ھيئ حة العض ات واض ة تعليم ع المؤسس تض

رو حيحھا بض د تص انين بع ليم االوراق االمتح زام بتس رة االلت
 .للكنترول في المواعيد المحددة

  دريس ة الت زام اعضاء ھيئ ى ضرورة الت ة عل د المؤسس تؤك
 .المنتدبين من الخارج بمواعيد التسلم والتسليم

  ان حيح االمتح ي تص ائمين عل ة الق ة بتوعي وم المؤسس تق
 .لتزام بالمواعيد المحددةبالقواعد المحاسبية في حالة عدم اال

  
 القائمون علي التنفيذ

  
  .اعضاء الكنتروالت واعضاء ھيئة التدريس
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2.1.5  

مدى التزام القائمين  الكنترول تابعي
ة  حيح االوراق االمتحاني ى تص عل

  .مواعيد المحددةبال

  ذين ال دريس ال ة الت اء ھيئ ة اعض رول بمتابع اء الكنت وم اعض يق
د الم ون بالمواعي رة يلتزم دد بفت د المح ل الموع ذكيرھم قب ة وت علن

 .مناسبة
  ة و ھيئ زام عض دم الت ة ع ى حال م ف يس القس رول رئ غ الكنت يُبل

 .التدريس بالمواعيد المعلنة
  يُبلغ رئيس المؤسسة باسماء االعضاء الذين ال يلتزمون بالتعليمات

  .بعد متابعتھا
  

 القائمون علي التنفيذ
  

  .ة التدريساعضاء الكنتروالت واعضاء ھيئ
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  .اإلعالن عن نتائج تقويم الطالب في متنوعة اليبسأتبني المؤسسة : المعيار الثاني 2.5

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.2.5  

 اليب ة أس تخدم المؤسس تس
ائج متنوعة في اإلعالن عن نت

اتف(التقويم  موقع الكترونى، ھ
  ).محمول، نسخ ورقية

 ى موقع احة عل ة مس ص المؤسس الن تخص ى إلع ا االلكترون ھ
  :النتائج بحيث يتوافر به

  .سھولة دخول الطالب باستخدام كلمة السر* 
  .دقة عرض نتائج الطالب* 
ى * اتھم عل تخصيص مساحة للتعامل مع تظلمات الطالب وتقديم تعليق

  .النتائج
  ي تتعاقد المؤسسة مع بعض شركات المحمول إلعالن النتيجة عل

 .التليفون المحمول
 وفر ا ا ت ن عنھ الب وتعل ائج الط ة بنت اتر ورقي وائم ودف ة ق لمؤسس

 .في مكان آمن المؤسسةبمواقع مختلفة ب
 تقدم التسھيالت للطالب للتعرف علي نتائجھم.  
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 القائمون علي التنفيذ
  

ين (المؤسسة إدارة  ام واإلداري دير الع وكالء والم يس المؤسسة وال رئ
 )المعنيين
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  .المؤسسة فرص التغدية الراجعة لكل من الطالب وعضو ھيئة التدريس ةحاتأ: لثالمعيار الثا 3.5

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.3.5  
ات ة بيان اء المؤسس ل أعض يحل

  نتائج التقويم

  ل ة لتحلي ات الالزم دريس البيان ة الت اء ھيئ ة ألعض وفر المؤسس ت
 .نتائج التقويم فى نھاية كل فصل دراسي

  كيفية تحليل نتائج التقويمتدرب المؤسسة أعضائھا على. 
  النتائج فى ضوء معايير الجودة ليتحليتم. 
 ر نتائج التحليليتم تفسي. 
 تحدد المؤسسة نقاط القوة والضعف فى أداء الطالب.  

  
 القائمون علي التنفيذ

  
ين (المؤسسة إدارة  ام واإلداري دير الع وكالء والم يس المؤسسة وال رئ

  وأعضاء ھيئة التدريس) المعنيين
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2.3.5  

ة  ة المتعلق رص المتاح ة الف دراس
باب  د أس وة  وتحدي اط الق بنق

  الضعف

 يحدد عضو ھيئة التدريس العوامـل التى تقف خلف نجاح الطالب.
 يدعم عضو ھيئة التدريس نقاط القوة. 
 يحدد أعضاء ھيئة التدريس عوامل الضعف. 
 يقدم وسائل مختلفة لمعالجة نقاط الضعف.  

 يذالقائمون علي التنف
  

  أعضاء ھيئة التدريس

3.3.5  
ة  ة راجع ة تغذي دم المؤسس تق

  للطالب

 

 توفر المؤسسة فرصا لتقديم التغذية الراجعة للطالب عن طريق:  

دريس أو *  ة الت ل عضو ھيئ ن قب ددة م ات مح تخصيص توقيت
  .المؤسسة لتوضيح نقاط القوة والضعف للطالب

  .تقديم مقترحات استثمار نقاط القوة لدى الطالب* 
  .تقديم مقترحات النھوض بمستوى أداء الطالب المتعثرين *

   .لتحسين أدائھم تقديم إرشادات للطالب *       
  



  المجـــــــــــال الخــامس    80

 القائمون علي التنفيذ
  

  المؤسسة أعضاء ھيئة التدريس وطالبھمإدارة 
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  .ويميةفي ضوء نتائج العملية التقالمالئمة المؤسسة القررات التربوية  ذاتخإ: المعيار الرابع 4.5

  الممارسات  المؤشرات المسلسل

1.4.5  
ة  تطور المؤسسة عناصر المنظوم

  .التعليمية فى ضوء نتائج التقويم

 

  دريس ة الت ة يناقش أعضاء ھيئ ام العلمي مع إدارة المؤسسة باألقس
ائج  ى ضوء نت ك  ف ة وذل ة التعليمي ة النھوض بعناصر العملي كيفي

  :التقويم من حيث تطوير كل من
  .أھداف البرنامج ومقرراته*           

  .محتوى البرنامج الدراسي*           
  .تطوير طرائق التعليم والتعلم*           
  .أساليب التقويم*           

  

 القائمون علي التنفيذ
  

  المؤسسة أعضاء ھيئة التدريسإدارة 
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2.4.5  

وينى  ويم التك تستخدم المؤسسة التق
الل على نحو مستمر خ) المستمر(

  .عمليتى التعليم والتعلم

  د الل عق ن خ اليبه م وينى وأس ويم التك ة التق ة ثقاف ر المؤسس تنش
 .لقاءات تنويرية

 و ائج التق ول نت اء ح ع آراء األعض ة لتجمي م لجن ل قس كل ك يم يش
 .لتحسين العملية التعليمية هم مقترحاتالتكوينى ويقد

 ويم ائج التق اء لنت ل األعض دى تفعي ة م ابع اللجن وينى التك تت
 .والمقترحات المقدمة

  ات تطوير دريس آللي ة الت ل عضو ھيئ تتأكد وحدة الجودة من تفعي
  .البرامج والمقررات فى ضوء نتائج التقويم

 القائمون علي التنفيذ
  

  المؤسسة أعضاء ھيئة التدريسإدارة 

3.4.5  

اء  دى رض ة م يس المؤسس تق
ة  ن عملي تمر ع كل مس الطالب بش

  .قويمالت

  

 لجودة بالمؤسسة أدوات تقويم لمدى رضاء الطالب عن تعد وحدة ا
 .العملية التعليمية

 تطبق ھذه األدوات على عينة ممثلة من الطالب. 
 تحلل نتائج عمليات التقويم. 
 تناقش ھذه النتائج مع المعنيين باألمر. 
  ائج ة فى ضوء نت ة التعليمي تقدم المقترحات الالزمة لتحسين العملي

  .عمليات التقويم
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 قائمون علي التنفيذال
  

  ، األقسام العلمية، ووحدة الجودةالمؤسسةادارة 
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ذ عملية  نموذج استرشادي لتدريب وإعداد وإدارة وتنفي. 6
 ارات الموضوعية المميكنةالتقويم باستخدام  اإلختب
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يذ عملية التقويم باستخدام نموذج استرشادي لتدريب وٕاعداد وٕادارة وتنف

  :ارات الموضوعية المميكنةاإلختب
    

  .مراحل النموذج: أوالً 

 .مالحق النموذج: ثانياً 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  النموذج اإلسترشادي                         86

  دي لتدريب وٕاعداد وٕادارة وتنفيذ عملية التقويمنموذج استرشا

 ارات الموضوعية المميكنةباستخدام اإلختب
  

 نموذج استرشادي لتدريب وٕاعداد وٕادارة وتنفيذ عملية التقويم باستخدام  اإلختيارات الموضوعية المميكنةي يلفيما 

  :ويتضمن هذا النموذج عدة مراحل

  عيمرحلة اإلعداد للتقويم الموضو: أوالً 
 ً   أدارة الموقف االختباري: ثانيا
 ً   ادارة ميكنة تصحيح األوراق اإللكترونية: ثالثا

  . كما يتضمن أيضاً مجموعة من المالحق التي توضح كل خطوة من خطوات كل مرحلة
  

  مرحلة اإلعداد للتقويم الموضوعي: أوالً 
  

ارات بريس المشاركين في إجراء االختمراسلة األقسام العلمية بالمؤسسة التعليمية لتحديد أعضاء ھيئة التد -1
 ).1فق نسخة من الخطاب ملحق رقم مر(الموضوعية المميكنة 

 الدور: عمل لقاء تنويري ومناقشة مع السادة األساتذة المشاركين في وضع االختبارات الموضوعية ويتضمن -2
 .ناء بنوك األسئلةإلصالح التعليم، أھم مرتكزات التقويم، خطوات بالتربوي للجامعة، التقويم مدخل 
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تحليل محتوي المقرر، صياغة األھداف : عقد ورش عمل للتدريب علي بناء األختبارات الموضوعية وتتضمن -3
اإلجرائية وعمل جدول المواصفات، وصياغة األسئلة، وشكل الورقة اإلمتحانية، والتعليمات الخاصة بترتيب 

البيانات علي االظرف، وكذا شكل ورقة االجابة الصور المختلفة لكراسات األسئلة داخل األظرف وكتابة 
 ،8 ،7 ،6، 5، 4، 3، 2ملحق رقم (االلكترونية لتدريب الطالب عليھا وتنتھي بتطبيق استمارة تقويم ورشة العمل 

9.( 
 .تقديم المساعدة في صياغة األسئلة الموضوعية -4
 .)10ملحق (التى تطبق اإلختبار الموضوعى المقررات تتضمن عمل قائمة بالمقررات  -5
 عمل جدول زمني لألقسام العلمية لطباعة كراسات الألسئلة الموضوعية بحيث تغلف بتعليمات األجابة للطالب -6

 .)11ملحق (
) 12(وراق اإلجابة اإللكترونية قبل انعقاد األمتحان بوقت كاف أمراسلة ادارة الكلية لتوفير األعداد الالزمة من  -7

 .بأعداد الطالب بكل فرقةمداد كنترول االمتحان الموضوعي إو
 

 ً   أدارة الموقف االختباري: ثانيا
  

باري وتوزيع التعليمات اجتماع مع السادة رؤساء اللجان والمراقبين للتأكيد علي أسلوب تنظيم الموقف اإلخت -1
  ).14، 13 ملحق رقم(

 ).15ملحق رقم (حصر اللجان التي تتضمن استخدام االختبارات الموضوعية وأعداد الطالب بھا  -2
  ). 7ملحق رقم (تحضير مظاريف األوراق اإللكترونية وكتابة البيانات عليھا، تبعاً لكل لجنة وعدد الطالب بھا  -3
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  .ختم األوراق بختم الكنترول والتاريخ ووضعھا في المظاريف -4
عليمات في يوم األمتحان، يتم توزيع المظاريف علي السادة المالحظين باألضافة الي تقديم نسخة ورقية تتضمن الت -5

 .ويتم مراجعة ھذه التعليمات معھم شفاھةً ) 14ملحق رقم (
 ).16(المرور علي اللجان بھدوء لجمع أوراق األجابة وكراسات األسئلة الزائدة بعد موافقة االدارة  -6
 ).17ملحق رقم (عمل إحصائية لحصر أعداد الغياب والحضور ومراجعتھا مع أعداد األوراق الزائدة  -7
  

 ً   يكنة تصحيح األوراق اإللكترونيةادارة م: ثالثا
  

استالم أوراق االجابة االلكترونية وكراسات األسئلة من الكنتروالت بعد االنتھاء من االمتحان في ضوء احصائية  -1
 ).17ملحق رقم (الغياب والحضور 

اللكترونية رقم الصورة األختبارية، حصرأعداد أوراق االجابة ا/مراجعة رمز(تدقيق أوراق االجابة االلكترونية  -2
 ).وفرز األوراق التي تحتاج الي تصحيح يدوي وغير ذلك لكل صورة، مراجعة البيانات ودقة تظليل اإلجابات

 .استخدام الماسح الضوئي في تقدير درجات الطالب بعد التأكد من صيانته وتوفير ظروف حسن استخدامه -3
 ).يباستخدام نماذج تصحيح يدو(مراجعة تقدير الدرجات لبعض األورق  -4
 .لتعديل الدرجة تبعاً لقوانين ولوائح المؤسسة) Factor(تحديد المواد التي تحتاج الي معامل  -5
لكترونية بعد تقدير الدرجات الي الكنتروالت المعنية، وتسليم كراسات األسئلة ألعضاء ھيئة تسليم األوراق اإل -6

.التدريس وفقاً لألعداد المطبوعة
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7-  
  
  

 المالحــــــــــق  
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  )1(ملحق رقم  
  

  
 

  .........قسم األستاذ الدكتور رئيس مجلس 
  

  تحية طيبة وبعد،    
  

ً بأن الكلية  . االختبارات الموضوعية بصدد تقديم ورشة عمل للتدريب علي كيفية اعداد) المعھد(نفيد سيادتكم علما
سماء من أا بنأفادتبقسمكم الموقر، و) مدرساستاذ، استاذ مساعد، (عالن عنھا لجميع أعضاء ھيئة التدريس برجاء اإل

البدء في التدريب قبل وضع حتي يتسني (...........) يرغب من السادة أعضاء ھيئة التدريس في موعد اقصاه 
  .أيام (.........)علماً بأن مدة التدريب . امتحانات الفصل الدراسي األول

  

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،
  

  عميد الكلية                      رئيس كنترول التقويم الموضوعي 
  
  

  قسام العلميةخطاب موجه لرؤساء األ
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  )2(ملحق رقم  
 
  

  ....................." "مقرر  من  "..................." نموذج لتحليل محتوي وحدة 
  ...................... :شعبة             :  ..................للفرقة

  

  مشكالتحل   مھارات  عالقات  مفاھيم  عنوان الوحدة
          

          

          

          

  

  نموذج تحليل محتوي وحدة من مقرر ما
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  )3(م  ملحق رق
  

  

  

 

وتصاغ في صيغة المضارع حتي  بعد دراستھم للمقرر صياغة مبدئية لما يتوقع أن يتقنه الطالبھو  ھدف األجرائيلا
  .يمكن مالحظتھا وقياسھا

  : يلي نماذج لبعض األفعال المالئمة لصياغة األھداف اإلجرائيةوفيما 
  

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فھم  التذكر

  يذكر
  يحدد
  يسمي
  رفيتع

  عرفيُ 
........  

  يستخلص
  يستنتج
  يشرح
  يفسر
  يلخص

......  

  يطبق القاعدة
  يعطي أمثلة

 يستخدم المبدأ أو القانون
  يعوض في قانون

  ينفذ
.......  

  يقارن
  يميز

  يصنف
  يحدد المكونات

  جملةيعرب 
.......  

  يصمم
  يستخدم
  يتنبأ

  يفترض
  يعيد انتاج

.......  

  يبدي رأيه
 يحدد جوانب القوة والضعف

  في ضوء معايير ينقد
  يصدر حكماً 

  يقيم
.......  

  

  نموذج لصياغة األهداف اإلجرائية 
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  )4(ملحق رقم  
  

 
  

  ب – صورة أ"......." إختبار مادة 
  

رقم 
الوحدة

موضوعات 
النسبة المئوية للوزن النسبي   المجموع  المستوي المعرفي   المحتوي

  موضوعات المحتويل

حل   تطبيق  فھم  تذكر    
  مشكالت

    

                
                
                
سبة المئوية للوزنالن

  لألھداف النسبي
            

  نموذج لجدول مواصفات وحدة من مقرر ما
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  )5(ملحق رقم  
  

 

  

  أنواع األسئلة الموضوعية
  

  :لتشمل أنواع األسئلة الموضوعيةتتعدد 
 اإلختيار من متعدد 
 الصواب والخطأ 
 المزاوجة 
 التكملة 
 التركيبية 
ً اسئلة أوتعتبر    .إلختيار من متعدد من أكثر أنواع األسئلة استخداما

  

  السؤال من نوع اإلختيار من متعددصياغة ياري للمستوي المعا
  

  ".أن يتصف السؤال بالجودة"ينبغي أن تصل صياغة السؤال الي المستوي المعياري المنشود والذي يتلخص في 
  .ويتحقق ھذا المعيار من خالل المؤشرات المتعلقة بمتن السؤال ومن خالل المؤشرات المتعلقة ببدائل اإلجابة

  أنواع األسئلة الموضوعية وأسس صياغة أسئلة األختيار من متعدد
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  :السؤال Stem )متن أو جذر(متعلقة بأصل أھم المؤشرات ال
  

 تكون صياغة متن السؤال دقيقة واضحة قصيرة صحيحة لغويًا وتخلو من التلميحات المقصودة. 
 تجنب صياغة النفي كلما أمكن ذلك. 
 إذا كان أصل السؤال في صورة عبارة ناقصة يجب أن يضاف إليھا كل الكلمات المتكررة في البدائل. 
 سؤال متعلق بمصطلح معين، يوضح المصطلح في أصل السؤالإذا كان أصل ال.  

  
  :بالبدائل المؤشرات المتعلقة

  

  األفضلتكون ھناك إجابة واحدة صحيحة أو. 
 تتجانس البدائل في محتواھا وترتبط بمجال السؤال. 
 تعتمد البدائل علي األخطاء الناشئة من نقص المعلومات أو الفھم الخاطئ. 
 في البدائل معروفة كلھا لدي المتعلمينخدمة تكون المصطلحات المست. 
 تجنب البدائل التي قد تؤدي الي التعرف علي اإلجابة أو تشير الي استبعاد البدائل الخاطئة. 
 ليس أي مما سبق صحيح"، "صحيحةجميع اإلجابات السابقة "بديل استخدام  تجنب". 
 عاً متساوياً وبشكل عشوائيتوزيع اإلجابة الصحيحة علي المواقع المختلفة للبدائل توزي.  
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  )6(ملحق رقم  
  

  

 

  

  شعار المؤسسة
  

  .....جامعة 
  .....كلية 
  .....قسم 

 

الثانى/األول:الفصل الدراسي امتحان

.... :الفرقة
..... :الشعبة

: ....زمن االمتحان
...............امتحان مــــــــــــــــــــــــــادة   

) *( الصورة   

  
  : األسئلة التاليةأجب عن جميع 

 

  ؤال بتظليلھا في مكانھا المناسب بالورقة اإللكترونيةختر اإلجابة الصحيحة لكل ست سؤال )يذكر العدد(فيما يلي 
 )تحدد الدرجة والزمن المتوقع لإلجابة عن السؤال(

)1.................................................................................. (. ...................................................  
 

  ) ....                  د(     ) ....               ج) ....                      (ب) ....                    (أ(

  نموذج إخراج ورقة إمتحانية
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  ) 7(ملحق رقم  
  

 

  

  شعار المؤسسة  ......جامعة 
    ......كلية    

  
  م.........لعام ) الثاني-لاألو(امتحان الفصل الدراسي 

  

  أوراق اإلجابة اإللكترونية
  

  : ..............................الفرقة الدراسية: ..............................     الشعبة: ...........................       القسم
  : .........................................الزمن.     : ..................تاريخ اإلمتحان  : ...........................المادة

  ............الي .......... من : رقم الجلوس: ........................     مكان اللجنة: .....................       رقم اللجنة
  =  ...........................عدد األوراق اإللكترونية = عدد الطالب 

  :   ............................مادةأستاذ ال

  البيانات الخاصة بمظاريف أوراق األسئلة الموضوعية
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  )8(ملحق رقم  

  
  
  
  
  
  
  

  1نموذج لورقة إجابة الكترونية
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  )9(ملحق رقم  
  

  

  

  

  :في المكان الذ ييعبر عن رأيك في ضوء مشاركتك في ورشة العمل) x(ضع عالمة 
  

  العبارة
  تحقق بدرجة

  قليلة متوسطة  كبيرة

        .كانت أھداف الورشة واضحة  1

        .سةالتدريبى أھداف الجلحقق المحتوى   2

        .أھداف الورشةققت أساليب التدريب ح  3

        .حرص المدرب علي تحقيق أھداف الورشة  4

إعداد اإلختبار الموضوعيبويم ورشة العمـــــــل الخاصة نموذج استمارة لتق  
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        .أستخدم المدرب أساليب تدريب فعالة  5

        .علي مھارات صياغة أسئلة اإلختبار لديكت الورشة دساع  6

في ضوء ما أكتسبته من مھارات في ھذه الورشة تستطيع تدريب غيرك علي   7
  .د اإلختبار الموضوعىإعدا

      



  ــــــــــــــــــــــقالمالحــــ                    101

  )10(ملحق رقم  
  

  

 

  القسم  أستاذ المادة  تاريخ اإلمتحان  عدد الطالب  الفرقة الدراسية  اسم المقرر

            

            

            

            

            

            

  قائمة بالمقررات التي تطبق اإلختبار الموضوعي 
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  )11(ملحق رقم  
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  تعليمات اإلختبار
  

  .مامعزيزي الطالب الرجاء قراءة التعليمات التالية بإھت
  

  :مالحظات ھامة
  

 .ساعة.... زمن اإلختبار  .1
 .ال تكتب أو تضع عالمات علي كراسة األسئلة .2
 .ممنوع إستخدام الكوريكتور .3

 لة الموضوعيةغالف تعليمات اإلجابة الخاص بكراسات األسئ

  شعار المؤسسة 
  
  

  ...................جامعة 
  ......................كلية 

  .................قســــــم 

:  ....امتحان الفصل الدراسي  
: ....الفرقة  
: .....الشعبة  

  : .....زمن االمتحان
 : .....المادة

  د/ ج/ ب/ أ:  الصورة
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 .يستخدم القلم الرصاص أوالً وبعد التأكد من اإلجابة الصحيحة يستخدم القلم الجاف .4
  : يركز تظليل اإلجابة في مركز الدائرة ھكذا

 
 .صفًراد إختيار إجابتين، وتحسب درجة إجابة السؤال ال يعتد باإلجابة عن .5

  

  :يرجي مراعاة اآلتي عند اإلجابة علي األسئلة الموضوعية وذلك في الورقة اإللكترونية
  

 .ب عن جميع األسئلةاج .1
 .اكتب البيانات في المكان المخصص بورقة اإلجابة اإللكترونية .2
 ).بجوار اسم المادة الدراسية(قة اإلجابة اإللكترونية اكتب رمز الصورة األختبارية المبينة أعاله في ور .3
باستخدام القلم الجاف رقم الكود الخاص بك في المكان المخصص لذلك بداية من العمود األيسر ) سود(ظلل  .4

 ).وتجده في الكشف الذي توقع عليه أمام اسمك(
 .جتك لإلستفسار اطلب المساعدةاألجابة الصحيحة في ورقة اإلجابة اإللكترونية، وفي حالة حا) سود(ظلل  .5
 .، واحدة فقط منھا صحيحة)بدائل(تحت كل سؤال اربع اجابات  .6

  د(، )ج(، )ب(، )أ(اقرأ بعناية السؤال والبدائل األربعة.( 
 تخير اجابة واحدة فقط وحدد رمزھا. 
 مثال: 
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  عاصمة فرنسا): 3(السؤال رقم 
  باريس) ب(        لندن ) أ(
  واشنطن) د(       برلين) ج(

 في ورقة اإلجابة ) سود(ظلل : وبالتالي) ب(ي باريس ورمزھا ھ) 3(جابة الصحيحة للسؤال رقم اإل
 :كالتالي) 3(أمام رقم السؤال ) ب(اإللكترونية الدائرة 

 

1    
  

2    
  

3    
  

4   
  

انب المخطط بعد اإلنتھاء من اإلمتحان ضع ورقة اإلجابة اإللكترونية داخل كراسة األسئلة بحيث يكون الج .7
  .متجھًا للداخل ثم ضعھما مًعا داخل كراسة اإلجابة العادية وسلم الجميع الي األستاذ المالحظ

    

 د ج ب أ

 د ج ب أ

 د ج ب أ

 د ج ب أ
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  ) 12(ملحق رقم  
  

 
  
 

  / ..................................السيد األستاذ الدكتور
  

  تحية طيبة وبعد،،
  

باإلجابة اإللكترونية لزوم اإلمتحانات رزمة ورق خاصة ..... برجاء التفضل بالموافقة علي شراء عدد 
  .الموضوعية

  
  

  ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير،،
  

 خطاب موجه إلدارة المؤسسة لتوفير مستلزمات اإلختبارات الموضوعية



  ــــــــــــــــــــــقالمالحــــ                    106

  )13(ملحق رقم  
   

  
   

  / ..................................السيد األستاذ الدكتور
  

  تحية طيبة وبعد،،
  

في مقـــر الكنترول .... لساعة ا.... الموافق .... يتشرف كنترول التقويم الموضوعي بدعوة سيادتكم إلجتماع يوم 
، وذلك بخصوص تنظيم الموقف اإلختباري الخاص باإلمتحانات الموضوعية وكيفية توعية الطالبات بإستخدام ....بال

  .ورقة اإلجابة اإللكترونية
  

  .ونأمل تشريف سيادتكم
  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،

  

  عميد المؤسسة                      رئيس الكنترول

 خطاب لدعوة أعضاء هيئة التدريس للتعرف علي تنظيم الموقف االختباري
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  )14(م  ملحق رق
  

 
  

  الخاصة باإلختبارات الموضوعية األساتذة المشرفين علي لجان اإلمتحان الي حضرات السادة 
  :رجاء مراعاة اإلجراءات اآلتية خالل األمتحان

 ذا كان ھناك أكثر من صورة إختبارية رجاء أن توزع كراسات األسئلة كاآلتيإ: 
   ب  أ   ب  أ  ب  أ

  أ  ب  أ  ب  أ  ب
   ب  أ   ب  أ  ب  أ

  أ  ب  أ  ب  أ  ب
مراعاة إذا كان ھناك طالب متغيب نفترض وجوده وال يتم توزيع كراسة األسئلة الخاصة به وذلك حتي يكون مع 

  .ھناك ثبات لنظام التوزيع
  

 يسلم لكل طالب ورقة اإلجابة االلكترونية  والتي تختص بأسئلة اإلختيار من متعدد.  
 

  تعليمات تنظيم الموقف اإلختباري الخاصة بالمشرفين علي لجان اإلمتحان 
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 المربع أعلي الورقة من اليمين ة والمطبوعة في يمأل الطالب البيانات علي ورقة اإلجابة االلكتروني
 : وتتضمن

  )كتابة: (كود الطالب                :اإلسم
  )الثاني-األول: (الفصل الدراسي              :المادة الدراسية

  

  يحدد الطالب الكود الخاص به علي ورقة اإلجابة اإللكترونية بواسطة تظليل األماكن الدالة بداية من العمود
 .)كنموذج ورقة اإلجابة( تخدام القلم الجافاأليسر وذلك باس

 والمحافظة علي ورقة اإلجابة اإللكترونية  )أ، ب، ج، د( كراسة األسئلة صورة ينبة علي الطالب بتدوين رمز
 .عدم استخدام الكوريكتور نھائيًاعليھا و

  من وجھة نظرهيجيب الطالب علي أسئلة اإلختيار من متعدد بتظليل المكان المناسب لإلجابة الصحيحة. 
  لة بحيث ورقة اإلجابة اإللكترونية داخل كراسة األسئالطالب ضع ، ياإلمتحاناإلجابة علي بعد اإلنتھاء من

 .ويسلم كالھما الي المالحظداخل اليكون الجانب المخطط من 
 تسلم جميع األوراق الي الكنترول. 
  اإلجابة اإللكترونية يوجه انتباه الطالب الي إذا طلب أي طالب المساعدة في طريقة تظليل اإلجابة علي ورقة

  .غالف كراسة األسئلةالمثال المدون علي 
  

  مع الشكر والتقدير،،
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  )15(ملحق رقم  
  

  

 

اسم المقرر 
أرقام اللجان   تاريخ اإلمتحان  عدد الطالب  الفرقة الدراسية  القسمو

  اإلمتحانية
موقع اللجان 
  اإلمتحانية

            

            

            

            

            

            

  حصر لجان اإلختبارات الموضوعية وأعداد الطالب بها
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  )16(ملحق رقم  
  

 

 
  ........جامعة 
  .......كلية  

  .......كنترول 
  السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية

  

  تحية طيبة وبعد،،
  

متحان في األيام التي عي علي لجان اإلعلي مرور مندوبين من كنترول التقويم الموضوبالموافقة تفضل ال برجاء
 وذلك إلستالم كل من أوراق اإلجابة اإللكترونية ، اإلجابة اإللكترونيةق أوراووعية تستخدم فيھا األسئلة الموض

  .سئلة الزائدة عن عدد الحضور في كل لجنةوكراسات األ
  :وفيما يلي بيان بالمقررات واألقسام والشعب وتاريخ وموعد اإلمتحان وأسماء األساتذة رؤساء اللجان المعنية

  

  القسم  رئيس اللجنة  تاريخ اإلمتحان القسم/ الشعبة/ الفرقة  اسم المادة

          

  خطاب موجه إلدارة المؤسسة لتيسير مهام أعضاء الكنترول
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  )17(ملحق رقم  
  

 

 

/ الشعبة/ الفرقة  المادة
  القسم

عدد 
الطالب 
  الحضور

عدد 
 الطالب

  ينبمتغيال

 إجمالي عدد الطالب
عضو توقيع   تاريخ التسليم  )األوراق اإللكترونية(

 المستلمالكنترول 

              

              

              

              

              

              

  لتسليم األوراق اإلمتحانيةجدول بإحصائية الحضور والغياب 
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  المؤشرات  المعايير  المجاالت

  10  3  .مراجعة وتحديث اللوائح والقوانين  :  المجال األول. 1

  16  4  .إدارة عملية التقويم  :المجال الثاني. 2

  6  3  .اإلعالم عن إستراتيجية التقويم في المؤسسة التعليمية  :المجال الثالث. 3

  20  6  .ومتابعتها تنفيذ عملية التقويم  :المجال الرابع. 4

  9  4  .إعالن نتائج التقويم وٕاستثمارها في تحسين العملية التعليمية  : المجال الخامس. 5

 61 20  المجمـــــــوع

ميثاق مرجعي للممارسات المتميزة لتقويم  بيان أحصائى بمجاالت ومعايير ومؤشرات الميثاق المرجعي  
  طالب التعليم العالي  أداء
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  جامعة عين شمس ستاذ علم النفس التربوي كلية البناتأ   ).مقرر اللجنة( أمينة محمد كاظمد .أ

  لية البنات جامعة عين شمسستاذ علم اإلجتماع كأ    .أعتماد محمد عالمد .أ

  ستاذ علم النفس التربوي معھد الدراسات التربوية جامعة القاھرةأ  .نادية محمود شريفد .أ

  كلية البنات جامعة عين شمس ستاذ مناھج وطرق تدريسأ     .مني عبد الھاديد .أ

  لتقويم التربويالقومى لإلمتحانات وامناھج وطرق تدريس بالمركز أستاذ مساعد    .أحالم الباز حسند 

  مدرس علم النفس التربوي كلية البنات جامعة عين شمس  .منى محمد فؤاد الصـــواف.د
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