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عرض موجز عن إجنازات مركز 
القياس والتقويم
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رسالة الوحدة

2

يسعى  ارركعز وواتا عىل اش   ععر 
ثقافععا القيععاس والتقععويم  عع  
اء منسو   الكليا من طالب وأعض
هيئا  عتيي  واااييع  وفننع 
واالي قععاء ظنمومععا  قيععيم أااء 
الطالب ظعايتق  معا ااتياجعات 
يا سوق الىمل ومىايري اجلواة احملل

والتوليا ذات الصلا 
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أدوار المركز 

لقياس يتمثل فى نشر ثقافة ومفاهيم اتثقيفىدور3
والتقويم  

يتمثل فى مراجعة نظم االمتحانات تقويمىدور 
القائمة وفق معايير دولية ومحلية

دور تطويري يتمثل فى استحداث برامج وأنظمة 
قياس وتقويم متطورة
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(  ايئي  اجلامى)متير مركز القياس والتقويم  

ارتير التنقيذي 

اواتة احملاسبا وال ئون القا و ي

واتة  كنولوجيا ارىلومات 

واتة التتييب 
واالست ايات 

واتة التعم القني 
واخلتمات التكنولوجيا

واتة ا تاج و قييم  نوك
االسئلا

واتة مراجىا جواة 
االااء

واتة استطالعات 
واالاصاءالراى

(  تما واب يئي  اجلامىا ل ئون التىليم والتياسات الىليا  وختما اجمل)اجملل  االست ايي 
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اال  اال تهاء من مرالا   ر  ثقافا القياس والتقويم وااتوت عل 
عقت لقاء  ىريق ➢
(مطويات  ىريف  ارركز ووات ىل) وزيا  رشوي ➢

  ر مطبوعات ارركز وواتا ىل عل  موقا  واصل اجتماع ➢
واروقا الرمسي للجامىا 

ياء اعتاا  قايير  وضح جوا ب االستقااة و تائج استطالع ا➢
.ارستقيتين من  لك اللقاءات 
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  عقت ويشا  تييبيا  ناولت  صميم ارقراة االختباييا ف
ضوء  وصيف ارقري و وا ج التىلم  ناولت أ  طتها 

مراجعة توصيف المقررات ➢

التمييز بين أنواع المفردات االختبارية وشروط صياغتها➢

(عناصر–موضوعات –فصول ) اعداد خريطة  بناء  محتوى المقرر الدراسى ➢

مفردات محتوى المقررitem codingتكويد ➢

ل عنصر فى كنواتج التعلم تكويد المفرده االختيارية وفق المستوى المعرفى  ب➢

من عناصر المحتوى 

اعداد مصفوفة المفردة االختبارية بعناصر المحتوى ونواتج التعلم ➢

م تطبيق عملى على تصميم المفردة وفقا عناصر المحتوى ونواتج التعل➢
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عقدت الشركة الموردة لبرنامج التصحيح

remark  دورة تدريبية  للفننين من خاللها  عرض:

إجراءات تفعيل البرنامج -

– QR CODEكيفية اعداد نماذج تصحيح تتنوع فيها إمكانيات توظيف  - MCQ CODE 

, BAR CODE .

ربط البرمجية ببرنامج قواعد البيانات -

.  إجراءات تطوير نماذج التصحيح حسب متطلبات وطبيعة كل مقرر-
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إجنازات عل  ارستوى التنميم  واالاايى
ل  صتوي قرايات  اعتماا فرق الىمل اإلااييا والتنقيذىىل للمركز والواتات ع➢

مستوى جمل  الكليا
اعتماا  اهلكيل التنميم  للواتة➢
اعتماا اخلطط الت غيليا و وزيا االااوي وارهام عل  أعضاء القرق➢
ا  اء جمموعات عمل افرتاضيا للتواصل    االعضاء➢
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االالت وارىتات والتجهيزات 
ماسح ضوئ  عل  ارركز والواتات ( 2)استالم و  غيل  عتا ➢
. سخ من  ر امج التصحيح االش ( 1) وزيا عتا ➢
سبويات  قاعليا 1 وزيا عتا ➢
شا ون1 وزيا ➢
مت اختباي و ركيب كامريات مراقبا ➢
الواتة  ىمل االن ف  مقر مؤقت حل  اال تهاء من ارقر ➢

التائم 
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االاالل والتجتيت ف  ارركز والواتات
ألسئلا  أم   ارقر االاايى للواتة ومقر التصحيح االش و نوك ا➢
عمل قواطيا وفواصل    واتات  نوك األسئلا والتصحيح➢

االش ومقر إااية ارركز والواتات 
كهر اء  نقيذ اعمال جتهيز كوا ل الر ط والوصالت السلكيا لل➢

.واال رت ت 
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 نت البحوث والتياسات

شايكا الواتة ممثلىل ف  متيرها التنقيذي ف  اعتاا وطباعا➢
ف اليل  ىريق  للمركز والواتات و طوير  طبي  عل  اهلوا 

الذكيا
ار ايكا ف  أعتاا وطباعا اريثاق االخالق  لىمليات القياس➢

والتقويم  
يح ار ايكا ف  اعتاا وطباعا التليل االيشااى رنموما التصح➢

.االش جبامىا ارنوفيا 
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أ  طا التصحيح االش واالختيايات االلكرتو يا و ناء  نوك األسئلا 
مت التوسا ف  أ  طا التصحيح االش عل  مستوى مقريات مرالا ➢

ىا البكالوييوس ومن مرالا التياسات الىليا  وكذا مساعتة كليات أخرى  ا 
يا كل) للجامىا ف  استختام منموما التصحيح االش عل  سبيل ارثال 

 يا الرت–الىلوم الصحيا –الزياعا –ارنزشاالقتصاا -الطقولا اربكرة
( الرياضيا  

إااية  نقيذ الىتيت من االختبايات االلكرتو يا  أستختام  طبيقات  مم➢
التىلم 

 ج مجا مقراات األسئلا وفقا مستويات مىرفيا متنوعىل ومكواه اسب  ا➢
التىلم واحملتوى ذو الصلا
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13
مراجىا  وصيف ارقريات واعتمااها من جمال  األقسام والكليات

استطالع اياء الطالب وأعضاء هيئا التتيي  

اقائب  تييبيا ( 3)ا تاج 

خماطبا األقسام الىلميا   أن  وزيا مهام أعتاا وحتكيم البنوك
اقامت ويش عمل أعتاا البنوك 

 وزيا التكليقات و وزيا حتكيم البنوك 
التحليل اإلاصائي للمقريات التي مت  صحيحها اليا
 وزيا التحليالت اإلاصائيا عل  األقسام الىلميا 
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التعاقد على برنامج بنوك األسئلة 
14

عضو هيئة تدريس على برنامج 100التعاقد على تدريب 

بنوك األسئلة من الشركة المنتجة للبرمجية

مراجعة مشاريع طالب من كلية الحاسبات استهدفت انتاج

برامج تصحيح الى 
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Q-correct

دد نفذت الشركة الموردة لبرمجية بنوك األسئلة ع

واعداد دورتين تدريب على كيفية التعامل مع البنك

ة حساب وادراج مفردات بمستويات صعوبة مختلف

وكذا تكويد المفردات وربطها بنواتج التعلم 

15
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16
عتا البنوك التي مت  نقيذها والبتء يف إجراءات التحكيم

كليا الطب   
31

كليا الرت يا النوعيا 
25

كليا الرت يا 
25

كليا التجاية 
6

مستهدف 

المشروع

88
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THANK YOU 
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