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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 

 

 إحصائية عامة للمشروع

اسم  م

 البرهامج

 الربع ألاول 
 (8109يىاير -8108)هوفمبر 

 الربع الثاوى
 (8109ابريل -8109)فبراير 

 الربع الثالث
 (8109يوليو  -8109)مايو 

 الربع الرابع
 (8109اكتوبر  -8109)أغسطس 

 الربع الخامس
 (8181يىاير -8109)هوفمبر 

عذد 

 البرامج

 عذد

 اإلاشاركين

عذد 

 البرامج

 عذد

 اإلاشاركين

عذد 

 البرامج

 عذد

 اإلاشاركين

عذد 

 البرامج

 عذد

 اإلاشاركين

عذد 

 البرامج

 عذد

 اإلاشاركين

 614 0 04 0 01 0 68 0 807 0 لقاء حعسيفى 1

 - - - - 00 0 - - - - دوزة جدزيبيت 2

 84 0 01 0 6 0 09 0 8 0 وزشت عمل 3

 أخسى  4

 (بسجاء ذلسها)

- - 0 56 - - - - 0 8 

 636 8 84 8 87 3 037 3 885 8 املجموع 

 
 (2019يناير  -2018انربع األول )نوفمبرإحصائية 

مكان  اسم البرهامج م

 الاوعقاد

 عذد اإلاشاركين ثاريخ الاوعقاد

 إحمالى إداريين أعضاء هيئة ثذريس طالب

  لقاء حعسيفى 1

خوعيت الطالب ل

بالوزقت إلامخحاهيت 

التى جم اقتراحها 

مً قبل الفسيق 

حدة الخىفيري لو 

القياض والخقويم 

وجم جوشيعها 

بجميع ألاقظام 

العلميت وفي مل 

 مهان

 

مذرج 

الحضا

 رة 

03/00/

8108 

811 01 7 807 

       دوزة جدزيبيت 2

 8 2 6 0 15/12/2018وحدة  وزشت عمل 3
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 للخدزيب علي 

 بسهامج زيمازك

 

القياض 

 والخقويم 

+ معمل 

بهليت  32

التربيت 

 الىوعيت 

       (بسجاء ذلسهاأخسى ) 4

       املجموع 

 

 (2019ابريم  -2019انربع انثانى ) فبراير إحصائية 

 عذد اإلاشاركين ثاريخ الاوعقاد مكان الاوعقاد اسم البرهامج م

 إحمالى إداريين أعضاء هيئة ثذريس طالب

مدزج املوطيقى  لقاء حعسيفى 1

بهليت التربيت 

 الىوعيت 

6/3/2019 25 

 

29 8 62 

       يتدوزة جدزيب 2

 وزشت عمل 3

صياغت 

املفسداث 

الاخخبازيت وفقا 

للمظخوياث 

 املعسفيت

 19 0 19 0 8/4/2019 مجلع الهليت 

بسجاء أخسى ) 4

 (ذلسها

هدوة بعىوان 

اللقاء الخعسيفى  

بمشسوع 

القياض 

  والخقويم

( بهليت 3مدزج )

لتربيت جامعت 

املىوفيت بشبين 

 الهوم 

27/2/2109 12 

 

41 3 56 

       موعاملج 
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 

 (2019يونيو  -2019انربع انثانث ) مايو إحصائية 

مكان  اسم البرهامج م

 الاوعقاد

 عذد اإلاشاركين ثاريخ الاوعقاد

 إحمالى إداريين أعضاء هيئة ثذريس طالب

 لقاء حعسيفى 1

مع الفسيق الادازى 

ليشس ثقافت القياض 

والخقويم ولخعسيفهم 

بمىظومت القياض 

 والخقويم

ب منخ

أمين 

 الهليت

10/5/2019 0 0 10 10 

معمل  دوزة جدزيبيت 2

 32حاطب 

بهليت 

التربيت 

 الىوعيت 

20/6/2019 0 7 4 11 

مع  وزشت عمل 3

الطالب ذوي 

الاحخياجاث الخاصت 

)الصم( ليشس ثقافت 

القياض والخقويم 

ولخعسيفهم بمىظومت 

 القياض والخقويم

وحدة 

 الجودة 

10/7/2019 6 0 0 6 

       (بسجاء ذلسها)أخسى  4

       املجموع 

 

 (2019أكتوبر  -2019انربع انرابع ) أغسطس إحصائية 

مكان  اسم البرهامج م

 الاوعقاد

 عذد اإلاشاركين ثاريخ الاوعقاد

 إحمالى إداريين أعضاء هيئة ثذريس طالب

 14 0 14 0 26/8/2019بمسلص وزشت عمل بىوك  1
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 الاطئلت 

 

القياض 

والخقويم 

 بالجامعت

       دوزة جدزيبيت 2

 ل وزشت عم 3

جخماع الفسيق ا

إلادازى ملىاقشت  

ضوابط عمليت 

الخصحيح 

 إلالنترووي

 

مجلع 

 الهليت 

 0 8 2 10 

4        

       املجموع 

 

 (2020يناير  -2019انربع انخامس ) نوفمبر إحصائية 

مكان  اسم البرهامج م

 الاوعقاد

 عذد اإلاشاركين ثاريخ الاوعقاد

 إحمالى إداريين أعضاء هيئة ثذريس طالب

 لقاء حعسيفى 1

جوعيت الطالب 

بالوزقت إلامخحاهيت 

التى جم اقتراحها 

قبل الفسيق مً 

الخىفيري لوحدة 

القياض والخقويم 

وجم جوشيعها 

بجميع ألاقظام 

العلميت وفي مل 

 مهان

 110مدزج 

مليت 

التربيت 

الىوعيت 

جامعت 

 املىوفيت 

 600 2 2 604 
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

       دوزة جدزيبيت 2

" وزشت عمل 3

ليفيت إعداد 

إلاخخبازاث 

املوضوعيت وعمل 

البلوبسييت لبىوك 

الاطئلت " بهليت 

 ربيت الىوعيتالت

 

مجلع 

مليت 

التربيت 

 الىوعيت 

4/11/2019 0 24 0 24 

 (بسجاء ذلسهاأخسى ) 4

اجخماع لخوشيع 

املهام العضاء 

وحدة الخصحيح 

الالنترووى / 

والخصحيح 

الالنترووى 

للمقسزاث 

 الدزاطيت

غسفت 

 الخصحيح

 والخقويم 

 0 

 

 

6 2 8 

       املجموع 
 

  انتصحيح اآلنىإحصائية عامة عن 
 (8109)الفصل الذراس ى ألاول يىاير 

 أستار اإلاقرر  اسم اإلاقرر  م
 عذد ألاوراق 

 اإلاصصحة
 التخصص

هوع 

 1الامتحان

1      

2      

..      

                                                           
1
 آخر رسمى للمتحان بالكلية(، أو أى نوع quizنوع االمتحان )منتصف الفصل، نهاية الفصل،  
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

   ××  املجموع 
 

صادرة عن وحدة الترحيح اإللكتروني بكمية  8102/ 8102إحرائية ُمجسمة لمفرل الدراسي الثاني 
 التربية الشهعية جامعة السشهفية

 القدم
إجسالي عدد 
الهرق لكل 

 قدم

إجسالي عدد 
لكل  السقررات
 قدم

إجسالي عدد 
أوراق الترحيح 

 اإللكتروني

إجسالي عدد 
 اتالسقرر 

السرححة 
 إلكترونيا  

 الشدبة السئهية لكل قدم

تكشهلهجيا 
 التعميم

5225 82 

82872 088 

% من 72,82
إجسالي عدد 

 السقررات

07,82 %
من إجسالي 
 عدد الهرق 

االقتراد 
 السشزلي

4472 88 
% من  80,88

إجسالي عدد 
 السقررات

58,04 %
من إجسالي 
 عدد الهرق 

االعالم 
 التربهي 

4278 88 
% من 82,82

إجسالي عدد 
 السقررات

02,02 %
من إجسالي 
 عدد الهرق 

التربية 
 السهسيكية

502 4 
% من  21,0

إجسالي عدد 
 السقررات

% من 25,7
إجسالي عدد 

 الهرق 

 2 0828 التربية الفشية
% من  21,7

إجسالي عدد 
 السقررات

% من 22,5
إجسالي عدد 

 الهرق 

العمهم التربهية 
 والشفدية

4457 22 
% من 78,87

إجسالي عدد 
 السقررات

71,20 %
من إجسالي 
 عدد الهرق 

 

  ممحوظة< ىذه اإلحصائية تقديرية من واقع الكشوف وقد يحدث فييا تعديل طفيف تأثرًا بحاالت الغياب الصادرة عن
 كنتروالت الفرق األربع
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 

 (8102/8102الثاني / الفرل الدراسي )الفرقة األولي الخاص بـ ترحيح االلكترونيإحرائية تفريمية لم

 االجسالي عدد السهاد عدد الطالب الفرقة السادة القدم

 
 تكشهلهجيا التعميم

 (8مقدمة في البرمجة )

 األولي

844 

= 7:44 

 844 أساسيات الترهير الزهئي
 844 مدخل إلى تكشهلهجيا التعميم

 844 االحراء التطبيقي بالحاسب اآللي
 844 السرغرات الفيمسية
 844 الفهرسة الهصفية

 844 الطباعه والشدخ والتجميد
 844 قراءات بالمغة االنجميزية

 844 حقهق اندان

 االقتراد السشزلي

 أجهزة وأدوات مشزلية 

 األولي

6=8 

= 6:8: 

 8=6 (8أسس الغذاء والتغذية )
 8=6 (8أدوات وماكيشات )
 8=6 لادارة أعسال السشز

 8=6 أسس اسكان ومرافق مشزلية
 8=6 قراءات بالمغة االنجميزية

 8=6 مدخل إلي تكشهلهجيا التعميم
 8=6 حقهق اندان

 8=6 رياضة وإحراء

 االعالم التربهي 

 مدخل إلي الراديه والتميفزيهن 

 األولي

894 

: 6;44 

 894 (8مدخل إلى عمهم السدرح)
 894 ل لمعالقات العامةمدخ

 894 قراءات بالمغة االنجميزية
 894 مدخل إلي تكشهلهجيا التعميم

 894 حقهق اندان
 4=6 7 589 األولي قراءات اجشبية في مجال التخرص  التربية السهسيكية



                                                                                                                   

8 

 

 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 589 مدخل إلي تكشهلهجيا التعميم
 589 حقهق اندان

 التربية الفشية

 تاريخ فشهن عرر الشهزه

 األولي

655 

8 <88 
 655 قراءات بالمغة االنجميزية

 655 مدخل إلي تكشهلهجيا التعميم
 655 حقهق اندان

العمهم التربهية 
 والشفدية

 مباديء عمم الشفس )إقتراد مشزلي(

 األولي

6=8 

9 5944 
 655 مباديء عمم الشفس )التربية الفشية(

 589 عمم الشفس)التربية السهسيكية( مباديء
 844 مباديء عمم الشفس )تكشهلهجيا التعميم(

 894 مباديء عمم الشفس )اإلعالم التربهي(
 

 (8102/8102الثانية/ الفرل الدراسي الثاني )الفرقة  الخاص بـ ترحيح االلكترونيإحرائية تفريمية لم

 االجسالي السهاد عدد عدد الطالب الفرقة السادة القدم

 تكشهلهجيا التعميم

 الحاسب اآللى "بيدك متقدم"

 الثانية

5;9 

; 5669 

 9;5 مقدمة في الهسائط الستعددة
 9;5 (8انتاج الرسهمات التعميسية )

 9;5 نظم الترشيف
 9;5 ترسيم الكتاب السدرسي

 9;5 الهسائل التعميسية
 9;5 قراءات بالمغة العربية

 االقتراد السشزلي

 التذوق السمبدي

 الثانية

79; 

; 68== 

 ;79 تخطيط واعداد الهجبات
 ;79 صحة األسرة

 ;79 تشفيذ مالبس الطفل
 ;79 تأثيث وتشديق مشزل

 ;79 قراءات بالمغة العربية
 ;79 الهسائل التعميسية

 4;58 9 8=6 يةالثان الخبر الرحفي االعالم التربهي 
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 8=6 التهثيق اإلعالمي
 8=6 سياسات اإلعالم التربهي 

 8=6 قراءات بالمغة العربية
 8=6 الهسائل التعميسية

 التربية الفشية
 >87 7 :58 الثانية تاريخ فن قبطي

 :58 قراءات بالمغة العربية
 :58 الهسائل التعميسية

 التربية السهسيكية
 راءات بالمغة العربيةق

 الثانية
;: 

 :; الهسائل التعميسية >66 7
 :; أساسيات الحاسب

العمهم التربهية 
 والشفدية

 )إقتراد مشزلي( التربية وحل السذكالت

 الثانية

79; 

9 548< 
 :58 )التربية الفشية( التربية وحل السذكالت
 :; ()التربية السهسيكية التربية وحل السذكالت
 9;5 )تكشهلهجيا التعميم( التربية وحل السذكالت
 8=6 )اإلعالم التربهي( التربية وحل السذكالت

 

 (8102/8102الثالثة/ الفرل الدراسي الثاني )الفرقة  الخاص بـ ترحيح االلكترونيإحرائية تفريمية لم

 االجسالي عدد السهاد عدد الطالب الفرقة السادة القدم

 هلهجيا التعميمتكش

 أسس اختيار وبشاء السجسهعات

 الثالثة

569 

: ;94 

 569 لغات الحاسب اآللي
 569 مدتحدثات تكشهلهجيا التعميم

 569 تقشيات شبكات الحاسبات
 569 انتاج المهحات التعميسية

 569 مراكز مرادر التعمم

 االقتراد السشزلي

 الترسيم والتطريز

 ةالثالث

745 

8 5648 
 745 عالقات أسرية

 745 (8تشفيذ السالبس )
 745 كيسياء أغذية

 =:56 : 648 الثالثة فن ديكهر السدرح االعالم التربهي 



                                                                                                                   

11 

 

 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 =65 صهتيات وإلقاء
  648 صهتيات وإلقاء

  648 تكشهلهجيا إضاءة السدرح
  =65 اإلخراج الرحفي

  =65 يه والتميفزيهن الكتابة لمراد

العمهم التربهية 
 والشفدية

 عمم نفس تعميسي )مدرح(

 الثالثة

648 

21 1602 

 =65 عمم نفس تعميسي )صحافة(
 745 عمم نفس تعميسي )إقتراد مشزلي(

 569 عمم نفس تعميسي )تكشهلهجيا(
 =: عمم نفس تعميسي )مهسيقي(

 544 عمم نفس تعميسي )فشية(
 648 تاريخ التربية والتعميم )مدرح(

 =65 تاريخ التربية والتعميم )صحافة(
 745 تاريخ التربية والتعميم )إقتراد(

 569 تاريخ التربية والتعميم )تكشهلهجيا(
 =: تاريخ التربية والتعميم )مهسيقي(

 544 تاريخ التربية والتعميم )فشية(
 

 (8102/8102الرابعة/ الفرل الدراسي الثاني )الفرقة  الخاص بـ ترحيح االلكترونية تفريمية لمإحرائي

 االجسالي عدد السهاد عدد الطالب الفرقة السادة القدم

 تكشهلهجيا التعميم

 (8تقشيات التعميم عن بعد )

 الرابعة

<8 

9 864 
 8> (8البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة )

 8> زة العرضصيانة أجه
 8> تكشهلهجيا الهسائط الستعددة

 8> الذكاء االصطشاعي والشظم الخبيرة

 االقتراد السشزلي
 تأثيث مدكن

 الرابعة
58= 

 =58 (2تشفيذ السالبس ) >=6 6

 47= 9  5:9  السدرح الذامل االعالم التربهي 
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

  التحريرالرحفي)السقاالت والتقرير(
 الرابعة

5=5  
  5=5 صهتيات وإلقاء

  5:9 دراما مرئية
  5=5 تشظيم وإدارة السؤسدات اإلعالمية

العمهم التربهية 
 والشفدية

 األصهل الفمدفية لمتربية )تكشهلهجيا(

 الرابعة

<8 

21 1632 

 =58 األصهل الفمدفية لمتربية )إقتراد(
 5:9 األصهل الفمدفية لمتربية )مدرح(

 5=5 األصهل الفمدفية لمتربية )صحافة(
 ;55 األصهل الفمدفية لمتربية )فشية(

 >9 األصهل الفمدفية لمتربية )مهسيقي(
 8> صحة نفسية وتوجيو وإرشاد)تكنولوجيا(

 =58 صحة نفدية وتهجيه وإرشاد)إقتراد(
 5:9 صحة نفدية وتهجيه وإرشاد)مدرح(

 5=5 تهجيه وإرشاد)صحافة(صحة نفدية و 
 ;55 صحة نفدية وتهجيه وإرشاد)فشية(

 >9 صحة نفدية وتهجيه وإرشاد)مهسيقي(
 =58 السشاهج )إقتراد(
 5=5 السشاهج )صحافة(

 ;55 السشاهج )فشية(
 >9 السشاهج )مهسيقي(

 

 

 



 إحصائية المواد الُمصححة إلكترونيًا للفصل الدراسي األول
 9102/9191العام الجامعي 

إجماااالي  ااادد الماااواد للفااار  
 األربعة

091 
 مادة

الفرقة 
 األولي

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

13 93 29 03 
 اااااااادد األورا  المصااااااااححة 

 إلكترونيا
92212 00211 3251 5203 1221 

 
 00211رقة األولي: إجمالي  دد الور : الف

 مادة 13إجمالي  دد المواد: 
 قسم: تكنولوجيا التعليم الفرقة األولي
 2311إجمالي  دد الور : 01 دد المواد: 

 بيان بأسماء المواد
 874 لغة عربية -1
 874 دراسات بيئية -2
 874 مباديء التربية -3
 877 المتحف والمعارض -8
 841 الرسوم التعليميةأساسيات  -5
 874 مقدمة الحاسبات -4
 844 (1مقدمة برمجة ) -7
 844 رياضيات الحاسب اآللي -4
 841 إذاعة وتسجيالت صوتية -9
 878 مدخل إلي الجودة -14

 قسم: التربية الفنية الفرقة األولي
 0121 إجمالي  دد الور : 5 دد المواد: 



 145 لغة عربية -1
 148 يةدراسات بيئ -2
 143 مباديء التربية -3
 148 تاريخ فن حضارات قديمة -8
 143 تاريخ ونظريات التربية الفنية -5
 179 مدخل إلي الجودة -4

 قسم اإلقتصاد المنزلي الفرقة األولي
 9122إجمالي  دد الور :  1 دد المواد: 

 295 لغة عربية -1
 295 دراسات بيئية -2
 294 مباديء التربية -3
 295 مدخل علم اإلقتصاد -8
 295 أدوات وماكينات خياطة -5
 295 مباديء الفن والتصميم -4
 298 أسس الغذاء والتغذية -7
 298 مدخل إلى الجودة -4

 قسم اإل الم التربوي الفرقة األولي
 1010إجمالي  دد الور :  2 دد المواد: 

 339 لغة عربية -1
 382 دراسات بيئية -2
 373 ديء التربيةمبا -3
 381 نشأة وسائل اإلعالم -8
 339 اإلقتصاد السياسي -5
 381 مدخل إلي علوم الصحافة -4
 381 (1مدخل إلي علوم المسرح ) -7



 382 مدخل اإلتصال بالجماهير -4
 383 مدخل إلي الجودة -9

 قسم العلوم الموسيقية الفرقة األولي
 912إجمالي  دد الور :   2 دد المواد: 

 44 لغة عربية -1
 47 دراسات بيئية -2
 54 مباديء التربية -3
 54 مدخل إلى الجودة -8

 



 إحصائية المواد الُمصححة إلكترونيًا للفصل الدراسي األول
 2419/2424العام الجامعي 

 3251: إجمالي  دد الور : الثانيةالفرقة 
 مادة 93إجمالي  دد المواد: 

 نولوجيا التعليمقسم: تك الفرقة الثانية
 9122 إجمالي  دد الور : 3 دد المواد: 

 بيان بأسماء المواد
 337 اديء التدريسبم -1
 334 المراجع العامة والخاصة -2
 337 أجهزة العرض -3
 334 صور ضوئية إنتاج -8
 334 حاسب آلي نوافذ -5
 334 علم نفس النمو -4
 335 لغة إنجليزية -7

 قسم: التربية الفنية الثانيةالفرقة 
 322إجمالي  دد الور :  2المواد:  دد 

 147 أساسيات الحاسب اآللي -1
 194 ( حضارات قديمة1تاريخ فن) -2
 144 علم نفس النمو -3
 144 لغة إنجليزية -8

 قسم: اإل الم التربوي الفرقة الثانية
 9221إجمالي  دد الور :  3 دد المواد:

 345 أساسيات الحاسب -1
 344 مباديء التدريس -2
 344 التشريعات اإلعالمية -3



 344 اإلعالم والتنمية -8  
 345 اإلتجاهات الحديثة في المسرح -5
 345 علم نفس النمو -4
 345 لغة إنجليزية -7

 قسم اإلقتصاد المنزلي الفرقة الثانية
 0233إجمالي  دد الور :  5 دد المواد: 

 242 أساسيات الحاسب اآللي -1
 242 النسيج والعناية به -2
 243 تريكو وكروشيه -3
 244 علوم األطعمة -8
 242 علم نفس النمو -5
 242 لغة إنجليزية -4

 قسم التربية الموسيقية الفرقة الثانية
 192إجمالي  دد الور :  1 دد المواد: 

 144 أساسيات الحاسب اآللي -1
 144 علم نفس النمو -2
 149 باللغة األجنبية تقراءا -3



 إحصائية المواد الُمصححة إلكترونيًا للفصل الدراسي األول
 2419/2424العام الجامعي 

 5203: إجمالي  دد الور : الثالثةالفرقة 
 مادة 29إجمالي  دد المواد: 

 قسم: تكنولوجيا التعليم الفرقة الثالثة
 0952إجمالي  دد الور :  1 دد المواد: 

 بيان بأسماء المواد
 154 األصول اإلجتماعية -1
 154 طرق تدريس نوعية -2
 154 إنتاج برامج تليفزيون -3
 154 تحليل نظم -8
 154 منظومة الحاسب -5
 154 الموضوعي لمصادر المعرفةالتحليل  -4
 154 تطبيقات الحاسب في المكتبات -7
 154 علم نفس إجتماعي -4

 قسم: التربية الفنية الفرقة  الثالثة
 531إجمالي  دد الور :  2 دد المواد: 

 135 األصول اإلجتماعية -1
 138 طرق تدريس نوعية -2
 138 سالمياإلفن التاريخ  -3
 133 علم نفس إجتماعي -8
 138 تكنولوجيا التعليم في التخصص -5

 قسم: الصحافة الفرقة  الثالثة
 0211إجمالي  دد الور :  01 دد المواد:

 184 األصول اإلجتماعية -1



 184 طرق تدريس نوعية -2
 184 لغة إنجليزية -3
لقاء -8  184   صوتيات وا 
 184 التصوير اإلعالمي -5
 184 التحرير الصحفي -4
 184 إنتاج برامج تعليمية -7
 184 إعالمسياسات نظم سياسية و  -4
 184 علم نفس إجتماعي -9
 184 تكنولوجيا التعليم في التخصص -14

 قسم المسرح الفرقة  الثالثة
 0900إجمالي  دد الور :  2المواد:   دد

 133 األصول اإلجتماعية -1
 133 طرق تدريس نوعية -2
 133 لغة إنجليزية -3
 138 التحليل المسرحي -8
 137      فن الكتابة المسرحية -5
 135 مسرحة المناهج -4
 134 نظم سياسية وسياسات إعالم -7
 133 علم نفس إجتماعي -4
 135 تكنولوجيا التعليم في التخصص -9

 قسم التربية الموسيقية الفرقة الثالثة
 112ر : إجمالي  دد الو  2 دد المواد: 

 74 األصول اإلجتماعية -1
 74 طرق تدريس نوعية -2
 75 علم نفس إجتماعي -3



 74 التعليم في التخصصتكنولوجيا  -8  
 قسم اإلقتصاد المنزلي الفرقة الثالثة

 0213إجمالي  دد الور : 5المواد:  دد
 332 األصول اإلجتماعية -1
 334 طرق تدريس نوعية -2
 331 فسيولوجي إنسان -3
 331      إدارة الموارد وترشيد إستهالك -8
 331 طباعة المالبس والنسيج -5
 332 تكنولوجيا التعليم في التخصص -4



 إحصائية المواد الُمصححة إلكترونيًا للفصل الدراسي األول
 2419/2424العام الجامعي 

 1221: إجمالي  دد الور : الرابعةالفرقة 
 مادة 03إجمالي  دد المواد: 

 قسم: تكنولوجيا التعليم الفرقة الرابعة
 212جمالي  دد الور : إ 2 دد المواد: 

 115 طرق تدريس نوعية -1
 115 صيانة الحاسب اآللى -2
 115 تقنيات التعليم عن بعد -3
 114 تصميم المواقف التعليمية -8
 115 البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة -5
 115 إنتاج برامج الفيديو والتليفزيون التعليمى -4

 قسم: التربية الفنية الفرقة  الرابعة
 صفرإجمالي  دد الور :  صفر دد المواد: 

   
   

 قسم: الصحافة الفرقة  الرابعة
 529إجمالي  دد الور :  1 دد المواد:

 218 تدريس نوعيةطرق  -1
 218 وسائل اإلعالم المحلية -2
 218 الدراما فى الراديو والتليفزيون -3

 قسم المسرح الفرقة  الرابعة
 312إجمالي  دد الور :  2 دد المواد: 

 148 طرق تدريس نوعية -1
 145 الدراما الحركية -2



 145 المسرح الشعري -3 
لقاء -8  145 صوتيات وا 

 قسم التربية الموسيقية الفرقة  الرابعة
 51إجمالي  دد الور :  0 دد المواد: 

 43 طرق تدريس نوعية -1
 قسم اإلقتصاد المنزلي الفرقة الرابعة

 0222إجمالي  دد الور : 2واد:الم  دد
 299 طرق تدريس نوعية -1
 299 تاريخ و تطور األزياء -2
 299 تحليل األغذية -3
 344 التغذية العالجية -8
 342 حفظ األطعمة -5
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 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

بالجامعة القياسوالتقويم بمشروع

 

 االختبارات اإلنكترونيةإحصائية عامة عن 
 مالحظات التخصص الطالبعذد  أستار اإلاقرر  اسم اإلاقرر  م

1      

2      

3      

..      

   ××  املجموع 
 

 منظومة انقياس وانتقويم انمستفيدين عنرضا 
 قبل الاختبارات بىظام التصحيح آلالى()

 اإلاستفيذ م
 البىود اإلافعلة

البىود غير عذد 

 عذد البىود اإلافعلة
مستوى 

 الرضا
 % عذد % عذد

 مخوطط 32 %37.5 12 %62.5 20 الطالب 1

 مخوطط 24 %25 6 %75 18 إلادازيين 2

 مخوطط 41 %24.39 10 75.6 31 أعضاء هيئت الخدزيع 3

       أخسى )ًسجى ذلسها( ..

   ××  املجموع 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

13 

 

 وحذة ؤلاحصاء واستطالعات الرأى 

 بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 رضا انمستفيدين عن منظومة انقياس وانتقويم
 )بعذ الاختبارات بىظام التصحيح آلالى(

 اإلاستفيذ م
 البىود اإلافعلة

البىود عذد 

 غير اإلافعلة

 بىودعذد 

التقييم 

 باالستبيان

مستوى 

 الرضا
 % عذد % عذد

 مسجفع 32 %6.25 2 %93.7 30 الطالب 1

 مسجفع 24 %4.16 1 %95.8 23 إلادازيين 2

 مسجفع 41 %7.31 3 %92.6 38 أعضاء هيئت الخدزيع 3

       أخسى )ًسجى ذلسها( ..

   ××  املجموع 
 



1.       
أعلنت 
الكلٌة عن 
وحدة 
المٌاس 
والتموٌم 
بإعداد 
 .الملصمات

2.       
توزع 

الملصمات 
فى أماكن 
مختلفة 
 .بالكلٌة

3.       
توجد 
ملصمات 
توضح ممر 

وحدة  
المٌاس 
والتموٌم 
 .بالكلٌة

4.       
توجد 
نشرات 
ورلٌة 
توضح 
أهداف 
 .الوحدة

5.       
ٌوجد مولع 
الكترونى 
خاص 
بوحدة 
المٌاس 
 .والتموٌم

تم        .6
اإلعالن 
عن المولع 
االلكترونى

. 

تم        .7
تفعٌل 
المولع 

االلكترونى 
الخاص 
بوحدة 
المٌاس 
 .والتموٌم

8.       
عمدت 
ندوات 
لتوعٌة 
أعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
والهٌئة 
المعاونة 
بالمشروع 
وبوحدة 
المٌاس 
 . والتموٌم

9.       
عمدت 
جلسات 
بمجالس 
األلسام 
لتوضٌح 
أهداف 
وحدة 
المٌاس 
والتموٌم 
 .ومتطلباتها

10.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
لنشر   عمل

ثمافة 
 .التموٌم

11.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
لكٌف  عمل

ٌة صٌاغة 
أنواع 
) األسئلة 
  -ممالٌة

موضوعٌة
( 

12.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
إلنشا عمل 

ء بنون 
 .األسئلة

13.   
وضع 
معاٌٌر 
إلختٌار 
الممررات 
التى سوف 
ٌتم إنشاء 
بنون أسئلة 

 .لها

لام    .14
اعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
بممارسة 
أعمال 

إنشاء بنون 
 .اإلسئلة

15.   
صمم شكل 
عام للورلة 
 .اإلمتحانٌة

%70.67   التمٌٌم المبلى 55.00% 44.00% 51.67% 44.67% 54.00% 70.67% 70.67% 62.67% 67.00% 62.33% 62.00% 61.33% 55.00% 50.67%
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   التقييم القبلى

 نتبئج رضب أعضبء هيئت التدريس عن نظم التقييم املوجودة ببلكليت: )تقييم قبلي(
 
 



ٌتم        .1
توزٌع دلٌل 
الطالب 

للتموٌم على 
 .الطالب

ٌتم        .2
تفعٌل 
المٌثاق 
األخاللً 
 .بالكلٌة

3.       
ٌوجد خطة 
لسٌر 
  اإلمتحانات

تحدٌد ) 
موعد و 
أماكن عمد 
  -األمتحانات
تجهٌز 
  -الماعات
تجهٌز 
أوراق 
 )... اإلجابة

4.       
ٌوجد لواعدة 
معتمدة و 
معلنة للعمل 
بالكنتروالت 

تسلٌم، ) 
تسلم، 
 )....رصد

5.       
ٌوجد لواعد 
معتمدة و 
معلنة 
إلختٌار 

المائمٌن على 
عملٌة التموٌم 

رؤساء ) 
وأعضاء 
الكنتروالت، 
رؤساء 
اللجان، 
المرالبٌن، 
..المالحظٌن

( 

6.       
ٌوجد 

ممارسات 
جٌدة فى 
إدارة عملٌة 
) التموٌم 

خطة إدارة 
ازمات، 

أسالٌب غٌر 
تملٌدٌة 
لمرالبة 
..األمتحانات

..( 

7.       
ٌوجد 
إرشادات 
واضحة 
معتمدة و 
معلنة لعملٌة 
) التصحٌح 
اكثر من 
مصحح، 
اإلستعانة 
بنموذج 
 )...اجابة

8.       
أماكن عمد 
اإلمتحانات 
مناسبة من 
حٌث 
اإلضاءة 
التهوٌة و 
الهدوء و 
 .سعة المكان

تم        .9
اإللتزام 

بشكل الورلة 
اإلمتحانٌة 
 .للكلٌة

10.   
طورت 
اعمال 
بالكل  المٌاس
 .ٌة

11.   
تنوعت 

االمتحانات 
ما بٌن 
الممالٌة 
والموضوعٌ

 .ة

12.   
استخدمت 
بنون اإلسئلة 

فى 
 .اإلمتحانات

13.   
صححت 
أوراق 
اإلمتحان 
 .إلكترونٌا

14.   
االختبارات 
تمثل ما ال 
ٌمل عن 

مما % 75
تم تدرٌسه 
 فى الممرر

تم    .15
االلتزام 
بتعلٌمات 
الورلة 
:  األمتحانٌة
توزٌع 
الدرجات 
على 
األسئلة، 
الولت 

ٌناسب كل 
 .سؤال

%65.00   التمٌٌم المبلى 55.00% 67.33% 77.33% 71.67% 74.33% 74.67% 67.33% 66.33% 47.67% 44.00% 40.33% 54.00% 44.00% 62.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

   التقييم القبلى

 



ٌتم        .1
مراجعة الورلة 
 االمتحانٌة داخلٌا  

ٌتم        .2
مراجعة الورلة 
االمتحانٌة 
 خارجٌا  

ٌتم        .3
استطالع رأي 

هٌئة  أعضاء 
التدرٌس عن 

عملٌة التموٌم كل 
 فصل دراسً

ٌوجد        .4
ألٌة تحفٌز لبناء 
بنون االسئلة فً 

 الممررات

ٌتم بناء        .5
مستودعات 
األسئلة جدٌدة 

 .سنوٌا  

تطبٌك        .6
استعمال مماٌٌس 

 التمدٌر
(Rubric)  ًف
اإلختبارات 
 العملٌة

ٌتم إفادة        .7
الطالب بتغذٌة 
راجعة عن أدائه 
فً االمتحانات 
أثناء الفصل 
 الدراسً

ٌتم إفادة        .8
عضو هٌئة 
التدرٌس بنتائج 

التحلٌل 
اإلحصائً 
 لالمتحانات

ٌتم إفادة        .9
عضو هٌئة 
التدرٌس بنتائج 
إستبٌانات رضا 
الطالب عن نظم 
 التموٌم بالممرر

اتخاذ    .10
إجراءات 

تصحٌحٌه بناء  
علً نتائج 

استبٌانات رضا 
 الطالب

ٌوجد    .11
اختبارات 
إلكترونٌة فى 
الممررات التى 
 .ألوم بتدرٌسها

%61.33  التمٌٌم المبلى 55.00% 50.67% 65.00% 55.00% 67.33% 77.33% 66.00% 62.67% 67.00% 55.00%
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   التقييم القبلى

 



(، حيث حصل على متهسط متهسط) عن نظم التقييم السهجهدة بالكمية جاء مدتهى رضا أعزاء هيئة التدريس أن السابق الخسم البيانى  من يتضح
 درجة على الطجال ىحا (، بيظطا حصلت عبارات3822 – 18.1فئة التقجيخ الطختفع التى تقع بين ) ، وىى قيطة تقع فى18.1حسابى بلغت قيطتو 

بطستهى رضا مختفع حيث  " أعمشت الكمية عن وحدة الكياس والتقهيم بإعداد السمرقات "تقجيخ تخاوحت بين مختفعة ومتهسطة، حيث جاءت عبارة 
" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط  زع السمرقات فى أماكن مختمفة بالكميةته , وجاءت عبارة " 3813حصلت على متهسط حسابى 

" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  وحدة الكياس والتقهيم بالكمية تهجد ممرقات تهضح مقر وجاءت عبارة "  ,18.1حسابى 
, وجاءت عبارة " 1811" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى  تهجد نذرات ورقية تهضح أهداف الهحدة, وجاءت عبارة " 1823

تم اإلعالن , وجاءت عبارة " 1821" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى  يهجد مهقع الكترونى خاص بهحدة الكياس والتقهيم
تم تفعيل السهقع االلكترونى الخاص وجاءت عبارة " , 18.3" بطستهى رضا مظخفض حيث حصلت على متهسط حسابى  عن السهقع االلكترونى
عقدت ندوات لتهعية أعزاء هيئة التدريس , وجاءت عبارة " 3813" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى بهحدة الكياس والتقهيم

عقدت جمدات , وجاءت عبارة " 3813حسابى " بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط  والهيئة السعاونة بالسذروع وبهحدة الكياس والتقهيم
, وجاءت عبارة " ..18" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  بسجالس األقدام لتهضيح أهداف وحدة الكياس والتقهيم ومتطمباتها

عقدت , وجاءت عبارة " 38.1" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  لشذر ثقافة التقهيم  ورش عسل  عقدت دورات تدريبية أو
, 18.1" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى )مهضهعية -لكيفية صياغة أنهاع األسئمة ) مقالية  ورش عسل دورات تدريبية أو 

, ..18 " بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى إلنذاء بشهك األسئمة ورش عسل  عقدت دورات تدريبية أو وجاءت عبارة " 
" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى  وضع معايير إلختيار السقررات التى سهف يتم إنذاء بشهك أسئمة لهاوجاءت عبارة " 

" بطستهى رضا مختفع  صسم شكل عام لمهرقة اإلمتحانية، قام اعزاء هيئة التدريس بسسارسة أعسال إنذاء بشهك اإلسئمة, وجاءت عبارة " 18.3
" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على  يتم تهزيع دليل الطالب لمتقهيم عمى الطالب, وجاءت عبارة " 18.1حصلت على متهسط حسابى  حيث

, وجاءت 3823" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  يتم تفعيل السيثاق األخالقي بالكمية, وجاءت عبارة " 38.3متهسط حسابى 
" بطستهى رضا مختفع حيث  تجهيز أوراق اإلجابة -تجهيز القاعات -) تحديد مهعد و أماكن عقد األمتحانات  يهجد خطة لدير اإلمتحاناتعبارة " 

" بطستهى رضا ....(يهجد قهاعدة معتسدة و معمشة لمعسل بالكشتروالت ) تدميم، تدمم، رصد, وجاءت عبارة " 3811حصلت على متهسط حسابى 



 يهجد قهاعد معتسدة و معمشة إلختيار القائسين عمى عسمية التقهيم ) رؤساء, وجاءت عبارة " 3832ت على متهسط حسابى متهسط حيث حصل
يهجد , وجاءت عبارة " 3831" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  الكشتروالت، رؤساء المجان، السراقبين، السالحظينوأعزاء 

" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على  ة التقهيم ) خطة إدارة ازمات، أساليب غير تقميدية لسراقبة األمتحاناتإدارة عسميفى مسارسات جيدة 
 38.38متهسط حسابى 

 مقرتحبث التحسني 

 
 

 

 انًسئىل عٍ انتُفيذ  إجزاءاث انتحسيٍ  انًقتزحت  َقبط  انضعف و

عذو كفبيت اإلجزاءاث  1

انتعزيفيت ببنىحذة 

 وأَشتطهب

تىسيع انًهصقبث انالسيت نهتعزيف 

 ببنىحذة وأَشطتهب انًختهفت 

 قيبس وانتقىيى وحذة ان

تىاجذ انكثيز يٍ َقبط  2

انضعف نذي أعضبء  هيئت 

انتذريس عُذ صيبغت 

  يفزداث انىرقت االختببريت 

عقذ انعذيذ يٍ ورش انعًم  انتذريبيت العضبء 

هيئت انتذريس يٍ اجم انتذريب عهً صيبغت 

 االختببريت يفزداث انىرقت 

 قيبس وانتقىيى وحذة ان

أعضبء تزاجع يستىي  3

هيئت انتذريس في صيبغت 

  وبُبء بُىك األسئهت 

عقذ انعذيذ يٍ ورش انعًم  انتذريبيت العضبء 

هيئت انتذريس يٍ اجم انتذريب عهً صيبغت 

 وبُبء بُىك األسئهت 

 قيبس وانتقىيى وحذة ان

عذو كفبيت اإلجزاءاث  5

انتعزيفيت ببنىحذة 

 وأَشتطهب 

اَشبء يىقع انكتزوًَ خبص بىحذة انقيبس 

 وانتقىيى نبيبٌ أهذافهب وعًهيبتهب انًختهفت 
ببالشتزاك قيبس وانتقىيى وحذة ان

 ببنكهيت  ITيع وحذة 



1.       
أعلنت 
الكلٌة عن 
وحدة 
المٌاس 
والتموٌم 
بإعداد 
 .الملصمات

2.       
توزع 

الملصمات 
فى أماكن 
مختلفة 
 .بالكلٌة

3.       
توجد 
ملصمات 
توضح ممر 

وحدة  
المٌاس 
والتموٌم 
 .بالكلٌة

4.       
توجد 
نشرات 
ورلٌة 
توضح 
أهداف 
 .الوحدة

5.       
ٌوجد مولع 
الكترونى 
خاص 
بوحدة 
المٌاس 
 .والتموٌم

تم        .6
اإلعالن 
عن المولع 
االلكترونى

. 

تم        .7
تفعٌل 
المولع 

االلكترونى 
الخاص 
بوحدة 
المٌاس 
 .والتموٌم

8.       
عمدت 
ندوات 
لتوعٌة 
أعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
والهٌئة 
المعاونة 
بالمشروع 
وبوحدة 
المٌاس 
 . والتموٌم

9.       
عمدت 
جلسات 
بمجالس 
األلسام 
لتوضٌح 
أهداف 
وحدة 
المٌاس 
والتموٌم 
 .ومتطلباتها

10.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
لنشر   عمل

ثمافة 
 .التموٌم

11.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
لكٌف  عمل

ٌة صٌاغة 
أنواع 
) األسئلة 
  -ممالٌة

موضوعٌة
( 

12.   
عمدت 
دورات 
تدرٌبٌة أو 

ورش  
إلنش عمل 

اء بنون 
 .األسئلة

13.   
وضع 
معاٌٌر 
إلختٌار 
الممررات 
التى سوف 
ٌتم إنشاء 
بنون أسئلة 

 .لها

لام    .14
اعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
بممارسة 
أعمال 

إنشاء بنون 
 .اإلسئلة

15.   
صمم شكل 
عام للورلة 
 .اإلمتحانٌة

%82.33    التمٌٌم البعدى 85.00% 91.00% 57.33% 91.67% 54.00% 95.00% 93.33% 86.00% 90.67% 89.00% 65.67% 62.33% 83.33% 83.33%
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    التقييم البعدى

 
 (بعدى نتبئج رضب أعضبء هيئت التدريس عن نظم التقييم املوجودة ببلكليت: )تقييم 

 



ٌتم        .1
توزٌع دلٌل 
الطالب 

للتموٌم على 
 .الطالب

ٌتم        .2
تفعٌل 
المٌثاق 
األخاللً 
 .بالكلٌة

3.       
ٌوجد خطة 
لسٌر 
  اإلمتحانات

تحدٌد ) 
موعد و 
أماكن عمد 
  -األمتحانات
تجهٌز 
  -الماعات
تجهٌز 
أوراق 
 )... اإلجابة

4.       
ٌوجد لواعدة 
معتمدة و 
معلنة للعمل 
بالكنتروالت 

تسلٌم، ) 
تسلم، 
 )....رصد

5.       
ٌوجد لواعد 
معتمدة و 
معلنة 
إلختٌار 

المائمٌن على 
عملٌة التموٌم 

رؤساء ) 
وأعضاء 
الكنتروالت، 
رؤساء 
اللجان، 
المرالبٌن، 
..المالحظٌن

( 

6.       
ٌوجد 

ممارسات 
جٌدة فى 
إدارة عملٌة 
) التموٌم 

خطة إدارة 
ازمات، 

أسالٌب غٌر 
تملٌدٌة 
لمرالبة 
..األمتحانات

..( 

7.       
ٌوجد 
إرشادات 
واضحة 
معتمدة و 
معلنة لعملٌة 
) التصحٌح 
اكثر من 
مصحح، 
اإلستعانة 
بنموذج 
 )...اجابة

8.       
أماكن عمد 
اإلمتحانات 
مناسبة من 
حٌث 
اإلضاءة 
التهوٌة و 
الهدوء و 
 .سعة المكان

تم        .9
اإللتزام 

بشكل الورلة 
اإلمتحانٌة 
 .للكلٌة

10.   
طورت 
اعمال 
بالكل  المٌاس
 .ٌة

11.   
تنوعت 

االمتحانات 
ما بٌن 
الممالٌة 
والموضوعٌ

 .ة

12.   
استخدمت 
بنون اإلسئلة 

فى 
 .اإلمتحانات

13.   
صححت 
أوراق 
اإلمتحان 
 .إلكترونٌا

14.   
االختبارات 
تمثل ما ال 
ٌمل عن 

مما % 75
تم تدرٌسه 
 فى الممرر

تم    .15
االلتزام 
بتعلٌمات 
الورلة 
:  األمتحانٌة
توزٌع 
الدرجات 
على 
األسئلة، 
الولت 

ٌناسب كل 
 .سؤال

%96.00   التمٌٌم البعدى 79.33% 85.00% 65.67% 80.00% 96.00% 86.67% 90.00% 91.67% 85.00% 89.33% 85.67% 90.67% 77.33% 87.33%
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   التقييم البعدى

 



ٌتم        .1
مراجعة الورلة 
 االمتحانٌة داخلٌا  

ٌتم        .2
مراجعة الورلة 
االمتحانٌة 
 خارجٌا  

ٌتم        .3
استطالع رأي 

هٌئة  أعضاء 
التدرٌس عن 

عملٌة التموٌم كل 
 فصل دراسً

ٌوجد        .4
ألٌة تحفٌز لبناء 
بنون االسئلة فً 

 الممررات

ٌتم بناء        .5
مستودعات 
األسئلة جدٌدة 

 .سنوٌا  

تطبٌك        .6
استعمال مماٌٌس 

 التمدٌر
(Rubric)  ًف
اإلختبارات 
 العملٌة

ٌتم إفادة        .7
الطالب بتغذٌة 
راجعة عن أدائه 
فً االمتحانات 
أثناء الفصل 
 الدراسً

ٌتم إفادة        .8
عضو هٌئة 
التدرٌس بنتائج 

التحلٌل 
اإلحصائً 
 لالمتحانات

ٌتم إفادة        .9
عضو هٌئة 
التدرٌس بنتائج 
إستبٌانات رضا 
الطالب عن نظم 
 التموٌم بالممرر

اتخاذ    .10
إجراءات 

تصحٌحٌه بناء  
علً نتائج 

استبٌانات رضا 
 الطالب

ٌوجد    .11
اختبارات 
إلكترونٌة فى 
الممررات التى 
 .ألوم بتدرٌسها

%97.33 التمٌٌم البعدى 92.33% 83.33% 94.00% 81.67% 89.00% 94.00% 82.67% 79.00% 92.67% 95.00%
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 التقييم البعدى

 



)مختفع(، حيث حصل على متهسط  التقييم السهجهدة بالكمية جاءعن نظم  مدتهى رضا أعزاء هيئة التدريس أن السابق الخسم البيانى  من يتضح
 درجة على الطجال ىحا (، بيظطا حصلت عبارات..28 – 3821، وىى قيطة تقع فى فئة التقجيخ الطختفع التى تقع بين )3821حسابى بلغت قيطتو 

بطستهى رضا مختفع حيث  " الكياس والتقهيم بإعداد السمرقاتأعمشت الكمية عن وحدة  "تقجيخ تخاوحت بين مختفعة ومتهسطة، حيث جاءت عبارة 
تهزع السمرقات فى أماكن مختمفة ,  وجاءت عبارة " 3822., وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت 3811حصلت على متهسط حسابى 

تهجد وجاءت عبارة "  , ..18.الظسبى التى بلغت وىه ما يؤكجه قيطة الهزن  3811" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  بالكمية
وىه ما يؤكجه قيطة الهزن  3812" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  وحدة الكياس والتقهيم بالكمية ممرقات تهضح مقر 

حيث حصلت على متهسط حسابى " بطستهى رضا متهسط  تهجد نذرات ورقية تهضح أهداف الهحدة, وجاءت عبارة "  ..018الظسبى التى بلغت 
" بطستهى رضا  يهجد مهقع الكترونى خاص بهحدة الكياس والتقهيم, وجاءت عبارة "  11822وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  1813

عالن عن السهقع تم اإل, وجاءت عبارة "  018.1وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  3811متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى 
, وجاءت عبارة "  ..118وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  18.3" بطستهى رضا مظخفض حيث حصلت على متهسط حسابى  االلكترونى

طة الهزن وىه ما يؤكجه قي 38.1" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى تم تفعيل السهقع االلكترونى الخاص بهحدة الكياس والتقهيم
"  عقدت ندوات لتهعية أعزاء هيئة التدريس والهيئة السعاونة بالسذروع وبهحدة الكياس والتقهيم, وجاءت عبارة "  ..018الظسبى التى بلغت 

 عقدت جمدات, وجاءت عبارة "  02822وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  ..38بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى 
وىه ما يؤكجه  .381" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  بسجالس األقدام لتهضيح أهداف وحدة الكياس والتقهيم ومتطمباتها

" بطستهى رضا مختفع حيث  لشذر ثقافة التقهيم  ورش عسل  عقدت دورات تدريبية أو, وجاءت عبارة "  ..8..قيطة الهزن الظسبى التى بلغت 
ورش  عقدت دورات تدريبية أو , وجاءت عبارة "  0.8.1وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  3813متهسط حسابى حصلت على 

وىه ما يؤكجه قيطة الهزن  38.1" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى )مهضهعية -لكيفية صياغة أنهاع األسئمة ) مقالية  عسل
" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على  إلنذاء بشهك األسئمة ورش عسل  عقدت دورات تدريبية أو جاءت عبارة " , و  ..08.الظسبى التى بلغت 

وضع معايير إلختيار السقررات التى سهف يتم إنذاء , وجاءت عبارة "  18.1.وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  1801متهسط حسابى 
, وجاءت  3822.وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  18.1" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى  بشهك أسئمة لها



" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على  صسم شكل عام لمهرقة اإلمتحانية، قام اعزاء هيئة التدريس بسسارسة أعسال إنذاء بشهك اإلسئمةعبارة " 
" بطستهى  يتم تهزيع دليل الطالب لمتقهيم عمى الطالب, وجاءت عبارة "  2822.ؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت وىه ما ي .381متهسط حسابى 

يتم تفعيل السيثاق , وجاءت عبارة "  ..0.8وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  ..38رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى 
, وجاءت  10822وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  .382مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى " بطستهى رضا  األخالقي بالكمية

" بطستهى رضا مختفع حيث  تجهيز أوراق اإلجابة -تجهيز القاعات -) تحديد مهعد و أماكن عقد األمتحانات  يهجد خطة لدير اإلمتحاناتعبارة " 
يهجد قهاعدة معتسدة و معمشة لمعسل , وجاءت عبارة " ..18.جه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت وىه ما يؤك 3811حصلت على متهسط حسابى 

وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  1801" بطستهى رضا متهسط حيث حصلت على متهسط حسابى ....(بالكشتروالت ) تدميم، تدمم، رصد
الكشتروالت، رؤساء المجان، وأعزاء  ة إلختيار القائسين عمى عسمية التقهيم ) رؤساءيهجد قهاعد معتسدة و معمش, وجاءت عبارة "  18.1.

, وجاءت  ..8..وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  .381" بطستهى رضا مختفع حيث حصلت على متهسط حسابى  السراقبين، السالحظين
" بطستهى رضا مختفع حيث  ة إدارة ازمات، أساليب غير تقميدية لسراقبة األمتحاناتإدارة عسمية التقهيم ) خطفى يهجد مسارسات جيدة عبارة " 

 8..0.8وىه ما يؤكجه قيطة الهزن الظسبى التى بلغت  ..38حصلت على متهسط حسابى 
 
 

 رئيس الوحدة وعميد الكلية                       نائب رئيس الوحدةووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              المدير التنفيذى    

 را.د/ حنان يشا                                                                                         ا.د/ دمحم زيدان                                                              ا.د/ هيام مصطفى 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



1.       
تراعً 

احتٌ  الكلٌة
اجات 

ورغبات 
الطالب 

عند تحدٌد 
مواعٌد 

  االمتحانات

2.       
تعلن 

جداول 
االمتحانات 
فً مواعٌد 

 مناسبة

3.       
تعلن نتائج 
االمتحانات 
الفصلٌة 
والدورٌة 
وامتحانات 

أعمال 
 السنة

4.       
تعلن النتائج 
علً الموقع 
اإللكترونً 

 .للكلٌة

5.       
تتعدد 
مرات 
التقوٌم 

التكوٌنى 
بدون )

خ(درجات
الل الفصل 
الدراسً 

  الواحد

6.       
تتنوع 
أنماط 
) التقوٌم 

االمتحانات 
واألنشطة 
والتقٌٌم 
( الذاتً 

للتحقق من 
قدراتً 
العملٌة 

واستٌعابى 
للمادة 
  العلمٌة

7.       
االم  تتنوع

تحانات 
بحٌث 
تشمل 

تحرٌري )
 –شفهً  –

( عملً
تقٌٌم )

التدرٌب 
المٌدانى، 
حاالت 
 )تطبٌقٌة

8.       
تتنوع 

االختبارات 
التحرٌرٌة 
بحٌث ال 
تقٌس 

الحفظ فقط 
اختٌار ( 

من متعدد 
حل  –

المشكالت 
أسئلة  –

  )قصٌرة

9.       
تتوافق 

االمتحانات 
مع محتوى 

المقرر 
وأهدافه 
المعلنة 
 للطالب

10.   
توجد اسئلة 

فى 
األمتحانات 

تقٌس 
القدرة 

المعر  على
فة والفهم 
والتفسٌر 
 والتحلٌل

تم    .11
تطوٌر 

االختبارات 
 . الشفهٌة

ٌتم    .12
إعالن 
اإلجابة 

النموذجٌة 
 . للطالب

13.   
تغذٌ  ٌوجد

ة راجعة 
لل  للطالب

تعرف على 
األخطاء 

والتعلم منها 
فً بعض )

 (الحاالت

14.   
الدرجات 

التً 
حصلت 
علٌها 

معبرة عن 
مستواك 
 الفعلً

15.   
توجد بعض 
االمتحانات 
 الكترونٌة

16.   
تتوافر 

آلٌات مفعله 
للتعامل مع 

/ شكاوى 
تظلمات 

الطالب من 
نتائج 

  االمتحان

%66.00  التقٌٌم القبلى 62.67% 67.00% 62.33% 62.00% 61.33% 55.00% 50.67% 65.00% 55.00% 67.33% 77.33% 71.67% 74.33% 74.67% 67.33%
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   التقييم القبلى

 نتائج رضا الطالب عن نظم التقييم املوجودة بالكليت: )تقييم قبلي(
 

 

 



1.       
ٌتم 

استطالع 
آراء 

الطالب فً 
االمتحانات 
فً نهاٌة 
كل فصل 

  دراسً

2.       
ٌتم عمل 

تقٌٌم 
للتدرٌب 
م المٌدانً 

ن جهة 
وٌ  الكلٌة 

حتسب فً 
درجات 
 الطالب

3.       
ٌتم عمل 

تقٌٌم 
للتدرٌب 
المٌدانً 

جهة  من 
و  التدرٌب

ٌحتسب فً 
درجات 
  الطالب

4.       
أشعر بالثقة 
فى نظام 
التظلم من 

نتائج 
 االمتحانات

5.       
اشعر 

بالعدالة 
والمساواة 
بٌنى وبٌن 

باقى 
زمالئى فى 
االمتحانات 

العملٌة 
 .والشفهٌة

6.       
توجد وحدة 

قٌاس 
وتقوٌم 
 بالكلٌة

7.       
ٌوجد دلٌل 

تقوٌم 
الطالب 
بالكلٌة 

دلٌل )
(  الطالب

للتعرٌف 
 بنظم التقوٌم

8.       
ٌوجد موقع 
الكترونى 
لوحدة 
القٌاس 
والتقوٌم 
 بالكلٌة

تم        .9
عمل 

لقاءات مع 
الطالب 
لتعرٌفهم 

بنظم 
االمتحانات 

 بالكلٌة

10.   
توجد قواعد 

معلنة 
للتعامل مع 

حاالت 
الغش 

والشغب فى 
 االمتحانات

تم    .11
تطوٌر 

االختبارات 
إن )العملٌة 

 )وجدت

تتسم    .12
الورقة 

االمتحانٌة 
بالوضوح 
وخلوها من 
االخطاء 
المطبعٌة 
 واللغوٌة

ٌتم    .13
توزٌع 

الدرجات 
على اسئلة 
االمتحانات 
فى الورقة 
 االمتحانٌة

14.   
ٌستشعر 
الطالب 

بتغٌر ات 
ناتجه عن 
استطالعا
ت الراي 

التى قام بها 
الطالب فى 

نهاٌة 
الفصل 
الدراسً 
 لكل مقرر

15.   
تتوافق 
اسئلة 

االمتحانات 
مع الزمن 
المخصص 

 لها

16.   
تتوافر  فى 
أماكن عقد 
االمتحان 
وسائل 
 –السالمة 
المناخ 
 –الصحً 

االضاءة 
 –المناسبة 
 الهدوء

%66.33  التقٌٌم القبلى 47.67% 44.00% 40.33% 54.00% 44.00% 67.00% 70.67% 55.00% 44.00% 51.67% 44.67% 54.00% 70.67% 70.67% 68.00%
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   التقييم القبلى

 



)مرتفا(،  يثاح ي ال  ماى متهسا   مستوى رضاتارطالبتعنرنتمرالتقرطالوالتوقرطال ىاتىلير االء وت راتا  أن الساابق الرسم البيانى السابق  من يتضح
 د جات  ماى الهجاا  ىااا ،  بثنهاا ي امق اراا ا 3822 – 18.1ت ا( باثن )   وىاى ميهات ت ا( فاى فلات الت امير الهرتفا( التاى18.1يساابى بمتاق ميهتاو 

بهساته   ااا  " طحووااتا ررضباتا رطالبتعنرنتتجرت جوتجرمىطنلتجرطامو ااتا ررتخطنت رطالء وت  "ت مير تراويق بثن مرتفعت ومتهسطت  يثح جاء  ارا ة 
" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  طامو ااا رفت رمىطنلتجرمتاةتا تع مراجطرلر,  وجاء  اراا ة " ..18مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى 

" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  اوائجرطامو ااا رطالفص و ررطالجرضي ررطمو ااتا رعن تالرطالستت  تع موجاء  اراا ة "  ,..18 مى متهس  يسابى 
" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  وت الءوخرات رال ء تع مرطالتوائجرن ت رطال ىعتارط ر, وجاء  ارا ة " 38.1 مى متهس  يسابى 

" بهساته   ااا متهسا  يثاح ي امق  ماى متهسا   توعجلرمخط رطالواىيقرطالوءىيتىر)بجرنرلضاا (خعلرطالفصلرطالجضطةت رطالىطحتج, وجاء  اراا ة " 18.1
"  ال و اقرممرعتجضطت رطالع  وت ررطةتووعابىرال  تاليرطالع  وت رتوتىعرعا اطرطالواىيقر)رطامو ااا ررطألاشب ررطالوالوقرطالحطت ر(, وجاء  ارا ة " ..18يسابى 

)تالوقرر(ن   ر–شفه رر–طامو ااا ر  لثرتش لر)ت خيخيرررتوتىع, وجاء  ارا ة " 18.1بهسته   اا متهس  يثح ي مق  مى متهس  يسابى 
توتتتىعرطاخواتتاضط رطالو خيخيتت رجاااء  ارااا ة " , و 18.1" بهساته   اااا متهساا  يثااح ي اامق  ماى متهساا  يسااابى طالوتتجضيارطال لتتجطاىالرحتتاا رتب و وتت (

, 1813" بهسته   اا متهس  يثح ي مق  ماى متهسا  يساابى  عةئ  رعصلخي(ر–حلرطال شكع رر–طخوواضرممرموعجلر (   لثرارت وسرطال فظرفاط
, 18.1مق  مااى متهساا  يسااابى " بهسااته   اااا مرتفاا( يثااح ي اا هجطفتتارطال ع تتت رال بتتعنعتوىطفتتقرطامو ااتتا رمتتارم وتتى رطال اتتخضررروجاااء  ارااا ة " 
" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا   طال عخف ررطالفهتقررطالوفستلخررطالو  لتلررتىاجرطةئ  رفىرطألمو ااا رت وسرطالاجضيرن ىوجاء  ارا ة " 

وقروت, وجااء  اراا ة " 3811 " بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى تقرتبىيخرطاخوااضط رطالشتفهو , وجاء  ارا ة " 18.1يسابى 
تغحيتتت رضطاعتتت ررروىاتتتج, وجااااء  اراااا ة " 38.3" بهساااته   ااااا مرتفااا( يثاااح ي ااامق  ماااى متهسااا  يساااابى  إنتتتعنرط اا تتت رطالت ىلاوتتت رال بتتتعن

" , وجااء  اراا ة 3823" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى )ال وعخفرن ىرطألخبتا ررطالتوع قرمتهتار)فت ر عتارطال تاا ررال بعن
تىاتجر عتار, وجاء  ارا ة " 3811" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  طالفع  ركطالجضاا رطالو رحص ترن لهارمع خيرنمرمسوىط

توتىطفخرلالوتا رمفع تارال وعامتلرمتارشتكار ر ر, وجااء  اراا ة " 3832" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  طامو ااا رطالءوخراوت 
وتوقرطةتوبععرلضط رطالبتعنرفت ر, وجااء  اراا ة " 3831" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  نرممراوائجرطامو انتل  ا رطالبع

وتوقرن تلرتالتوقرال وتجضيار, وجااء  اراا ة " 38.3" بهساته   ااا متهسا  يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  طامو ااا رف راهاي ركلرفصتلرلضطةت 



ووقرن تلر, وجاء  اراا ة " ..18" بهسته   اا متهس  يثح ي مق  مى متهس  يسابى  طالبعن ري وسارف رلضاا ررممراه رطالء و ر  طال لجطا 
, وجااء  1812" بهساته   ااا متهسا  يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  طالباالتا ري وسارف رلضاتا رراه رطالوجضيارممر تالوقرال وجضيارطال لجطا 

 18238" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  ئجرطامو ااا عشعخر االثا رفىرالامرطالول قرممراواارا ة " 
 

 

 

 

 مقرتحاث التحسني 
 

 انًسئىل عٍ انتُفيذ  إجزاءاث انتحسيٍ  انًقتزحت  َقبط  انضعف و

اَخفبض يستىي رضب  1

انطالة عٍ أَظًت 

 انتقىيى ببنكهيت 

االستبيبَبث انالسيت نبيبٌ تىسيع  .1

عٍ  يستىي رضب انطالة 

 انىحذة وأَشطتهب انًختهفت 

 قيبس وانتقىيى وحذة ان

ال يذرك انطالة أدوار وحذة  2

 انقيبس وانتقىيى 

تىعيت انطالة يٍ خالل االرشبد  .2

االكبديًً حىل االدور انزئيسيت نىحذة 

انقيبس وانتقىيى وحىل فبعهيت َظى 

  انتقىيى انجذيذة 

 وحذة االرشبد االكبديًً 

تزاجع يستىي االداء  3

 انُهبئي نهطالة 

عًم بطبقبث تقييى انًُتج  نتقييى أداء  .3

 انطالة انُهبئي ببنىرقت االيتحبَيت 
 قيبس وانتقىيى وحذة ان

تزاجع يستىي االداء  4

 انُهبئي نهطالة 

عًم بطبقبث يالحظت نتتبع أداء انطالة  .4

قبم وبعذ تطبيق االختببراث يٍ اجم 

 يٍ أدائهى تحس

 قيبس وانتقىيى وحذة ان

عذو كفبيت اإلجزاءاث  5

انتعزيفيت ببنىحذة 

 وأَشتطهب 

اَشبء يىقع انكتزوًَ خبص بىحذة  .5

انقيبس وانتقىيى نبيبٌ أهذافهب 

 وعًهيبتهب انًختهفت 

ببالشتزاك قيبس وانتقىيى وحذة ان

 ببنكهيت  ITيع وحذة 



1.       
تراعً 

احتٌ  الكلٌة
اجات 

ورغبات 
الطالب 

عند تحدٌد 
مواعٌد 

  االمتحانات

2.       
تعلن 

جداول 
االمتحانات 
فً مواعٌد 

 مناسبة

3.       
تعلن نتائج 
االمتحانات 
الفصلٌة 
والدورٌة 
وامتحانات 

أعمال 
 السنة

4.       
تعلن النتائج 
علً الموقع 
اإللكترونً 

 .للكلٌة

5.       
تتعدد 
مرات 
التقوٌم 

التكوٌنى 
بدون )

خ(درجات
الل الفصل 
الدراسً 

  الواحد

6.       
تتنوع 
أنماط 
) التقوٌم 

االمتحانات 
واألنشطة 
والتقٌٌم 
( الذاتً 

للتحقق من 
قدراتً 
العملٌة 

واستٌعابى 
للمادة 
  العلمٌة

7.       
االم  تتنوع

تحانات 
بحٌث 
تشمل 

تحرٌري )
 –شفهً  –

( عملً
تقٌٌم )

التدرٌب 
المٌدانى، 
حاالت 
 )تطبٌقٌة

8.       
تتنوع 

االختبارات 
التحرٌرٌة 
بحٌث ال 
تقٌس 

الحفظ فقط 
اختٌار ( 

من متعدد 
حل  –

المشكالت 
أسئلة  –

  )قصٌرة

9.       
تتوافق 

االمتحانات 
مع محتوى 

المقرر 
وأهدافه 
المعلنة 
 للطالب

10.   
توجد اسئلة 

فى 
األمتحانات 

تقٌس 
القدرة 

المعر  على
فة والفهم 
والتفسٌر 
 والتحلٌل

تم    .11
تطوٌر 

االختبارات 
 . الشفهٌة

ٌتم    .12
إعالن 
اإلجابة 

النموذجٌة 
 . للطالب

13.   
تغذ  ٌوجد

ٌة راجعة 
لل  للطالب

تعرف على 
األخطاء 

والتعلم منها 
فً بعض )

 (الحاالت

14.   
الدرجات 

التً 
حصلت 
علٌها 

معبرة عن 
مستواك 
 الفعلً

15.   
توجد بعض 
االمتحانات 
 الكترونٌة

16.   
تتوافر 

آلٌات مفعله 
للتعامل مع 

/ شكاوى 
تظلمات 

الطالب من 
نتائج 

  االمتحان

%80.00  التقٌٌم البعدى 78.67% 83.67% 79.33% 76.00% 75.67% 73.00% 74.67% 80.67% 83.00% 85.67% 97.67% 85.67% 86.00% 87.33% 83.00%
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   التقييم البعدى

 

 

 

 

 (بعدى نتائج رضا الطالب عن نظم التقييم املوجودة بالكليت: )تقييم 
 

 

 



1.       
ٌتم 

استطالع 
آراء 

الطالب فً 
االمتحانات 
فً نهاٌة 
كل فصل 

  دراسً

2.       
ٌتم عمل 

تقٌٌم 
للتدرٌب 
م المٌدانً 

ن جهة 
وٌ  الكلٌة 

حتسب فً 
درجات 
 الطالب

3.       
ٌتم عمل 

تقٌٌم 
للتدرٌب 
المٌدانً 

جهة  من 
و  التدرٌب

ٌحتسب فً 
درجات 
  الطالب

4.       
أشعر بالثقة 
فى نظام 
التظلم من 

نتائج 
 االمتحانات

5.       
اشعر 

بالعدالة 
والمساواة 
بٌنى وبٌن 

باقى 
زمالئى فى 
االمتحانات 

العملٌة 
 .والشفهٌة

6.       
توجد وحدة 

قٌاس 
وتقوٌم 
 بالكلٌة

7.       
ٌوجد دلٌل 

تقوٌم 
الطالب 
بالكلٌة 

دلٌل )
(  الطالب

للتعرٌف 
بنظم 
 التقوٌم

8.       
ٌوجد موقع 
الكترونى 
لوحدة 
القٌاس 
والتقوٌم 
 بالكلٌة

تم        .9
عمل 

لقاءات مع 
الطالب 
لتعرٌفهم 

بنظم 
االمتحانات 

 بالكلٌة

10.   
توجد قواعد 

معلنة 
للتعامل مع 

حاالت 
الغش 

والشغب 
فى 

 االمتحانات

تم    .11
تطوٌر 

االختبارات 
إن )العملٌة 

 )وجدت

تتسم    .12
الورقة 

االمتحانٌة 
بالوضوح 
وخلوها من 
االخطاء 
المطبعٌة 
 واللغوٌة

ٌتم    .13
توزٌع 

الدرجات 
على اسئلة 
االمتحانات 
فى الورقة 
 االمتحانٌة

14.   
ٌستشعر 
الطالب 

بتغٌر ات 
ناتجه عن 
استطالعا
ت الراي 

التى قام بها 
الطالب فى 

نهاٌة 
الفصل 
الدراسً 
 لكل مقرر

15.   
تتوافق 
اسئلة 

االمتحانات 
مع الزمن 
المخصص 

 لها

16.   
تتوافر  فى 
أماكن عقد 
االمتحان 
وسائل 
 –السالمة 
المناخ 
 –الصحً 

االضاءة 
 –المناسبة 
 الهدوء

%77.33  التقٌٌم البعدى 70.33% 73.33% 70.33% 75.00% 78.67% 79.33% 80.00% 76.00% 71.00% 69.67% 75.67% 73.33% 78.67% 76.33% 80.33%
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   التقييم البعدى

 



)مرتفا(،  يثاح ي ال  ماى متهسا   مستوى رضاتارطالبتعنرنتمرالتقرطالوالتوقرطال ىاتىلير االء وت راتا  أن الساابق الرسم البيانى السابق  من يتضح
،  بثنهااا ي اامق ارااا ا  ىاااا الهجااا   مااى د جاات ..28 – 3821ت اا( بااثن )   وىااى ميهاات ت اا( فااى فلاات الت اامير الهرتفاا( التااى.382يسااابى بمتااق ميهتااو 

بهساته   ااا  "رطحووااتا ررضباتا رطالبتعنرنتتجرت جوتجرمىطنلتجرطامو ااتا ررتخطن رطالء وت  "ت مير تراويق بثن مرتفعت ومتهسطت  يثح جاء  ارا ة 
تع مراجطرلرطامو ااتا رفت ر,  وجاء  اراا ة " ..8..النسبى التى بمتق , وىه ما يؤكمه ميهت الهزن .381مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى 

وجاء  اراا ة  , 1.8.1وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتق  .382" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  مىطنلجرمتاةا 
وىاه ماا يؤكامه  3811ته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى " بهسا تع مراوائجرطامو ااا رطالفص و ررطالجرضي ررطمو ااا رعن الرطالستت " 

" بهسااته   اااا مرتفاا( يثااح ي اامق  مااى  تع تتمرطالتوتتائجرن تت رطال ىعتتارط الءوخراتت رال ء وتت , وجاااء  ارااا ة "  28.1.ميهاات الااهزن النساابى التااى بمتااق 
توعتتجلرمتتخط رطالواتتىيقرطالوءتتىيتىر)بتتجرنرلضاتتا (خعلر ة " , وجاااء  ارااا 1.822وىااه مااا يؤكاامه ميهاات الااهزن النساابى التااى بمتااق  .382متهساا  يسااابى 

,  ..1.8وىااه مااا يؤكاامه ميهاات الااهزن النساابى التااى بمتااق  .383" بهسااته   اااا متهساا  يثااح ي اامق  مااى متهساا  يسااابى طالفصتتلرطالجضطةتت رطالىطحتتجر
" بهساته   ااا طت رطالع  وت ررطةتووعابىرال  تاليرطالع  وت رتوتىعرعا اطرطالواىيقر)رطامو ااا ررطألاشب ررطالوالوقرطالتحطت ر(رال و اتقرمتمرعتجضروجاء  اراا ة " 

طامو ااتا ر  لتثرررتوتتىع, وجااء  اراا ة "  118.1وىاه ماا يؤكامه ميهات الاهزن النسابى التاى بمتاق  3831متهس  يثح ي مق  مى متهس  يسابى 
وىاه  .381  يثح ي امق  ماى متهسا  يساابى " بهسته   اا متهسن   (ر)تالوقرطالوجضيارطال لجطاىالرحاا رتب و و (ر–شفه رر–تش لر)ت خيخير

حتلرر–طخووتاضرمتمرموعتجلر (توتىعرطاخوااضط رطالو خيخي ر  لثرارت وسرطال فتظرفاتطر, وجاء  ارا ة "  ..128ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتق 
,  118.1هت الهزن النسابى التاى بمتاق وىه ما يؤكمه مي 3831" بهسته   اا متهس  يثح ي مق  مى متهس  يسابى عةئ  رعصلخي(رر–طال شكع ر

وىاه  3813" بهسته   اا مرتفا( يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  توىطفقرطامو ااا رمارم وى رطال اخضررعهجطفارطال ع ت رال بعنوجاء  ارا ة " 
"  طال عخف ررطالفهقررطالوفسلخررطالو  لتلررىتىاجرطةئ  رفىرطألمو ااا رت وسرطالاجضيرن , وجاء  ارا ة "  8.1..ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتق 

تتتقرتبتتىيخر, وجاااء  ارااا ة "  ..28.وىااه مااا يؤكاامه ميهاات الااهزن النساابى التااى بمتااق  .381بهسااته   اااا مرتفاا( يثااح ي اامق  مااى متهساا  يسااابى 
, وجااء   18.1.التاى بمتاق وىاه ماا يؤكامه ميهات الاهزن النسابى  3811" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يساابى طاخوااضط رطالشفهو ر

وىه ماا يؤكامه ميهات الاهزن النسابى التاى  38.2" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى ووقرإنعنرط اا  رطالت ىلاو رال بعنرارا ة " 
هساته   ااا مرتفا( يثاح " ب)ال وعتخفرن تىرطألخبتا ررطالتوع قرمتهتار)فت ر عتارطال تاا ررتغحيت رضطاعت رال بتعنرروىاتج, وجاء  ارا ة "  18.1.بمتق 



طالتجضاا رطالوت رحصت ترن لهتارمع تخيرنتمر, وجااء  اراا ة "  18.1.وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتاق  3811ي مق  مى متهس  يسابى 
اء  اراا ة , وج ..8..وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتق  .381" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  مسوىطكرطالفع  

وىاه مااا يؤكامه ميهاات الاهزن النساابى التاى بمتااق  38.3" بهساته   اااا مرتفا( يثااح ي امق  مااى متهسا  يسااابى  تىاتجر عتتارطامو ااتتا رطالءوخراوتت " 
" بهساته   ااا مرتفا( يثاح ي امق  ماى توىطفخرلالوا رمفع ارال وعاملرمارشكار ر رتل  تا رطالبتعنرمتمراوتائجرطامو تانر, وجاء  ارا ة "  1822.

ووقرطةوبععرلضط رطالبعنرف رطامو ااا رف راهاي ركلر, وجاء  اراا ة "  ..28.وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتق  .381متهس  يسابى 
, وجااء  اراا ة " 11822وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتاق  3823" بهسته   اا متهس  يثح ي مق  مى متهس  يسابى فصلرلضطة ر

 3811" بهساته   ااا متهسا  يثاح ي امق  ماى متهسا  يساابى  ري وسارف رلضاتا رطالبتعنررممراه رطالء و ر  لرتالوقرال وجضيارطال لجطا رووقرن
ري وستارفت رلضاتا ررراهت رطالوتجضياروتوقرن تلرتالتوقرال وتجضيارطال لتجطا رمتمر, وجااء  اراا ة "  1.822وىه ما يؤكمه ميهت الهزن النسبى التى بمتاق 

, وجاااء  ارااا ة "  12822وىااه مااا يؤكاامه ميهاات الااهزن النساابى التااى بمتااق  .383   اااا متهساا  يثااح ي اامق  مااى متهساا  يسااابى " بهسااته طالباالتتار
وىه ماا يؤكامه ميهات الاهزن النسابى  3811" بهسته   اا مرتف( يثح ي مق  مى متهس  يسابى  عشعخر االثا رفىرالامرطالول قرممراوائجرطامو ااا 

 1.8128التى بمتق 
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يتم         .1
االلتزام بالمانون 
فى حاالت الغش 

أثناء 
 .األمتحانات

أماكن         .2
عمد اإلمتحانات 
بالكلية مناسبة 

من حيث 
اإلضاءة 
والتهوية 

والهدوء وسعة 
 المكان

يوزع         .3
استبيان عن 

رضا الطالب 
وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة، عن 
إجراءات ونظم 

 .التمويم

يتم         .4
إعالن النتائج 
بأساليب عديدة 

المولع )
 –اإللكتروني 

 –هاتف محمول 
 )....نسخ ورلية

يوجد         .5
إجراءات 
التعامل مع 

تظلمات الطالب 
 .معتمدة ومعلنة

يتم         .6
الرد على 

تظلمات الطالب 
فى الزمن 

 المانونى

يتم         .7
اخطار الطالب 

رسمياً عن نتيجة 
 تظلمه بشفافية

توجد         .8
إحصائيات نتائج 

الطالب في 
نهاية كل فصل 

 .دراسي

يوجد         .9
تمارير حول 
/  مدى صعوبة
سهولة كل 

امتحان بناء على 
 .أداء الطالب

يوجد       .10
بالكلية تغذية 

ألعضاء  راجعة 
هيئة التدريس 
بناًء على نتائج 

تحليل 
 .االمتحانات

يوجد       .11
ممارنة لنتائج 
التمويم على 
فترات زمنية 

لرصد التغير في 
 .مستوى األداء

توجد       .12
إجراءات 

تصحيحة بناًء 
على تحليل نتائج 

التمويم لكل 
 .ممرر

%56.00   التطبيك المبلى 67.33% 48.33% 70.00% 74.00% 74.33% 74.66% 87.33% 74.66% 70.60% 73.33% 74.66%
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   التطبيق القبلى

 نتائج رضا العاملني بالكليت من اجلهاز اإلدارً عن نظم التقييم املوجودة بالكليت: )تقييم قبلي(

 



اللوائح         .1
والموانين 
المحدثة 

والمنَِظمة لعملية 
المياس والتمويم 
متاحة ورليا 

 والكترونيا

يوجد         .2
خطة لسير 

اإلمتحانات من 
/  حيث الضوابط

المواعد المنظمة 
تحديد )لذلن 

موعد وأماكن 
  -عمد االمتحانات
 –أرلام الجلوس 

تجهيز الماعات 
تجهيز أوراق  –

 ).... اإلجابة

توجد         .3
لواعد معتمدة 
ومعلنة للعمل 
) بالكنتروالت 

 –تسلُّم  –تسليم 
تيسير  –رصد 

تظلمات  –

 ).. الطالب

توجد         .4
معايير معتمدة 
ومعلنة الختيار 
المائمين على 
عملية التمويم 

رؤساء )
الكنتروالت ـ 

أعضاء 
الكنتروالت ـ 
رؤساء لجان 
االمتحانات ـ 

 –المالحظين 
 .)المرالبين

يوجد         .5
خطة إدارة 
األزمات فى 
اثناء انعماد 
 .األمتحانات

توجد         .6
أساليب غير 

تمليدية لمرالبة 
مثل )االمتحانات 

نظام كاميرات 
 )للمرالبة

يوجد         .7
دليل للتمويم 

( معلن ومعتمد)
يتضمن المواعد 

المنظمة 
لإلمتحانات 

ألعضاء هيئة 
التدريس 
والطالب 

واإلداريين، 
يوزع على 

الطالب بأنتظام 
 ً  .سنويا

توجد         .8
لجنة لمتابعة 

سير االمتحانات 
العميد )بالكلية 

والوكالء 
ورؤساء 

الكنتروالت 
ورؤساء 
 . )األلسام

يوجد         .9
إعالن عن خطة 
سير االمتحانات 

نسخة )بالكلية 
المولع  –ورلية 

اإللكتروني 
 للوحدة أو الكلية

..( 

تعمد       .10
امتحانات 

الشفوية وفك 
لجان مشكلة 
وبإجراءات 

 .معلنة

تعمد       .11
األمتحانات 

/ التطبيمية 
العملية فى 
األماكن 

 .المخصصة لها

وجود       .12
مواصفات 
الورلة 

االمتحانية من 
  حيث الشكل

%70.60   التطبيك المبلى 67.33% 74.00% 74.33% 70.00% 70.33% 73.66% 68.33% 67.33% 67.66% 80.66% 61.66%
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    التطبيق القبلى



)متهسا(،  يناح ي ا   عت رظمتارتقويمتاارتقطىةتىالرل ق جات رةت  رالعاامينن االليةام مان الز ااد اى ا   مستوى رضات ر أن السابق رسمال من يتضح
 المزاا  هااا ،  بننماا ي ايت اراا ا 1122 – 2156  وهى قةمم تقع فى فئم التقدير المتهس( التى تقع بنن )1122بيغت قةمته  عيى متهس( يسابى

طت رقةطجات رتقوات قراتقويتىةارمو ات راض ات ر "تقادير تراويات بانن مرت عام ومتهسايم  يناح جااة  اراا      جام عياى تقجتىتح راتقيتىتظم رتقطثة ت راتقطظمم 
 ك رعيةرتإلموث ظ ترل ق جا رمظ سب رم رامثرتإلا  لراتقوهىة راتقهةا راستة رتقطات  يرمتوارتر ت ضرتق  قتيرضستطا ترعت رظواهت ر مجطت رأم  اتق وراظا 
مىةتتةرر تت رقستتمررتإلموث ظتت ترمتت رامتتثرتقضتتىتل /ر, ,  وجاااة  ارااا   " 1121امسااته    ااا مرت ااع ينااح ي اايت عيااى متهساا( يسااابى  " لشتتف ةا 

 ههمتزرأاضت رتإلة لت ر....يرمىةتةرل ق جات ر  ذ ت رر– ههمتزرتقي عت ترر–أضقت  رتقهجتىقرر- ثةمةرمىعةراأم ك رعيةرتالموث ظت تتقيىتعةرتقطظمط رقذقكر)
رعجىرظو حجر ثجملرتالموث ظ تيرمىةةرمي ضظ رقظو حجرتقويىةارعجىرفوترتترممظات رقر تةرتقو متررفتورمستوى رتألات رضتةة ر " (.ألعض  رهمئ رتقوةضةسربظ  ت

ر– ستجمارر– ىةةرقىتعتةرمةوطتةلرامةجظت رقجةطتلرلت ق ظوراالتر)ر ستجااروجاة  اراا   "  , 11.1امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى 
ترتر ىةةرمة ممررمةوطةلرامةجظ رالروا ضرتقي حطم رعجىرعطجا رتقويتىةار)ضسست  رتق ظوتراالترترأعضت  رتق ظوتراال   مجط ترتق البر..(ر– اسمررر–ض ةر

مىةةرر  رإاتضلر, وجاة  اراا   " 1111" امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى .(تقطرتقبم ر–ضسس  رقه  رتالموث ظ ترترتقطالامم ر
برالتألممتت ترفتتىرت ظتت  رتظةيتت ارتألموث ظتت تيرمىةتتةراقمتتلرقجويتتىةار)مةجتت رامةوطتتة(رموضتتط رتقيىتعتتةرتقطظمطتت رقسموث ظتت ترألعضتت  رهمئتت رتقوتتةضةسراتق تت

رعجتىر ثجمتلرظوت حجرتقويتىةارق تلرميترض Kاتإلاتضةتم يرمتىمعرعجتىرتق تالبرلاظومت  رستظىة تر " امساته    اا مرت اع يناح  . ىةتةرإةترت تتر صتثاث ربظت  ت
" امسااته    ااا  ىةتتةرأستت قميرتمتترر يجمة تت رقطرت بتت رتالموث ظتت تر)مرتتلرظمتت  ر(تت ممرتترقجطرت بتت (, وجاااة  ارااا   " 1111ي اايت عيااى متهساا( يسااابى 

مىةةراقمتلرقجويتىةار)مةجت رامةوطتة(ر ىةتةرقهظت رقطو لةت رستمررتالموث ظت ترل ق جات ر, وجاة  اراا   " 11.2هس( ينح ي يت عيى متهس( يسابى مت
تقطىقت رتإلق وراظتورقجىاتةلرر–)تقةطمةراتقى(ال راضسس  رتق ظوراالتراضسس  رتألقس  (يرمىةةرإعال رع رر  رسمررتالموث ظ ترل ق جا ر)ظسخ راض ا ر

" امساته    اا ..متوارتقترارعجتىر مجطت ترتق تالبرفتىرتقتزم رتقيت ظىظى K ةيةرتموث ظ ترتقشفىة رافقرقه  رمشاج رابتجةرت تترمةجظت  K.تق جا ر..(رأا
" امساته    اا . ةيةرتألموث ظ ترتقو باوا ر/رتقةطجات رفتىرتألمت ك رتقطخصصت رقهت , وجاة  ارا   " 11.2متهس( ينح ي يت عيى متهس( يسابى 

" امساته    اا متهسا( يناح اةىارمىت ف ترتقىضق رتالموث ظا رم رامتثرتقشتالر, وجاة  ارا   " 1122ينح ي يت عيى متهس( يسابى متهس( 
" امساته    اا مرت اع يناح ي ايت  متوارتالقوتزت رل قيت ظى رفتىرات الترتق تشرأ ظت  رتألموث ظت ت, وجااة  اراا   " 11.1ي يت عيى متهس( يسابى 

"  مىمعرتسوبا  رع رضا رتق البراأعض  رهمئ رتقوةضةسراتقهمئ رتقطة اظ يرعت رإةترت تتراظمتارتقويتىةاوجاة  ارا   " , 1112عيى متهس( يسابى 
هتت   رر–متتوارإعتتال رتقظوتت حجرلاستت قميرعةمتتةلر)تقطىقتت رتإلق وراظتتور, وجاااة  ارااا   " 11.4امسااته    ااا مرت ااع ينااح ي اايت عيااى متهساا( يسااابى 



مىةتتةرإةتترت تترتقوة متتلرمتت ر مجطتت تر, وجاااة  ارااا   " 11.1  ااا مرت ااع ينااح ي اايت عيااى متهساا( يسااابى " امسااته  ظستتوراض اتت ....(ر–مثطتتى ر
 ىةةرإاص حا ترظو حجرتق البرفورظه   ر(لر, وجاة  ارا   " 11.4" امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى  تق البرمةوطةلرامةجظ 

مىةتةر يت ضةرراتى رمتة ر تةىب /رستهىق ر(تلرتموثت  ر, وجاة  ارا   " 2134( يسابى " امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس فصلراضتسو
 11.21" امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى  بظ  رعجىرأات رتق الب

 

 مقرتحاث التحسني 
 ٍسئىىيت اىتْفيذ إجزاءاث اىتحسيِ ّقبط اىضعف ً

 
ببىنييت  أٍبمِ عقذ اإلٍتحبّبث 1

ٍْبسبت ٍِ حيث اإلضبءة واىتهىيت 

 واىهذوء وسعت اىَنبُ

تىفيز اىعذيذ ٍِ األٍبمِ اىَْبسبت الجزاء 

االختببراث وتجهيشهب بنبفت اإلٍنبّيبث 

 سٍت الواىتجهيشاث اى

 اىنييت  إدارة

يتٌ االىتشاً ببىقبّىُ فً حبالث    2

 اىغص أثْبء األٍتحبّبث.

ت حبالث اىغص فعيً مبتغييظ اإلجزاءاث اىقبّىّيت 

 اثْبء االختببراث 
اىنييت  إدارة

ببالضتزاك ٍع 

قيبص وحذة اى

 واىتقىيٌ 
تزاجع ٍستىي أداء اإلدارييِ في  3

إتَبً اىَهبً واالعَبه اىخبصت 

 ببالختببراث 

قذ اىعذيذ ٍِ ورش اىعَو اىتذريبيت ببضزاف ٍِ ع

وحذة اىتذريب ىالرتقبء بَستىي اىجهبس االداري 

 ببىنييت 

قيبص وحذة اى

واىتقىيٌ 

ببالضتزاك ٍع 

وحذة اىتذريب 

 ببىنييت 
اّخفبض ٍستىي اىثقبفت اىعبٍت  4

 بطزق اىقيبص واىتقىيٌ اىحذيثت 

عقذ اىعذيذ ٍِ اىْذواث اىتعزيفيت ىيجهبس االداري 

ىيتعزيف بىحذة اىقيبص واىتقىيٌ ودورهب اىفعبه 
قيبص وحذة اى

واىتقىيٌ 



ببالضتزاك ٍع  ومذىل طزق اىقيبص واىتقىيٌ اىَتبعت 

وحذة اىتذريب 

 ببىنييت 

 
 
 

 
 

 )تطبيق بعدى (اإلدارً عن نظم التقييم املوجودة بالكليتنتائج رضا العاملني بالكليت من اجلهاز 



اللوائح         .1
والموانين 
المحدثة 

والمنَِظمة لعملية 
المياس والتمويم 
متاحة ورليا 

 والكترونيا

يوجد         .2
خطة لسير 

اإلمتحانات من 
/  حيث الضوابط

المواعد المنظمة 
تحديد )لذلن 

موعد وأماكن 
  -عمد االمتحانات
 –أرلام الجلوس 

تجهيز الماعات 
تجهيز أوراق  –

 ).... اإلجابة

توجد         .3
لواعد معتمدة 
ومعلنة للعمل 
) بالكنتروالت 

 –تسلُّم  –تسليم 
تيسير  –رصد 

تظلمات  –

 ).. الطالب

توجد         .4
معايير معتمدة 
ومعلنة الختيار 
المائمين على 
عملية التمويم 

رؤساء )
الكنتروالت ـ 

أعضاء 
الكنتروالت ـ 
رؤساء لجان 
االمتحانات ـ 

 –المالحظين 
 .)المرالبين

يوجد         .5
خطة إدارة 
األزمات فى 
اثناء انعماد 
 .األمتحانات

توجد         .6
أساليب غير 

تمليدية لمرالبة 
االمتحانات 

مثل نظام )
كاميرات 
 )للمرالبة

يوجد         .7
دليل للتمويم 

( معلن ومعتمد)
يتضمن المواعد 

المنظمة 
لإلمتحانات 

ألعضاء هيئة 
التدريس 
والطالب 

واإلداريين، 
يوزع على 

الطالب بأنتظام 
 ً  .سنويا

توجد         .8
لجنة لمتابعة 

سير االمتحانات 
العميد )بالكلية 

والوكالء 
ورؤساء 

الكنتروالت 
ورؤساء 
 . )األلسام

يوجد         .9
إعالن عن خطة 
سير االمتحانات 

نسخة )بالكلية 
المولع  –ورلية 

اإللكتروني 
 للوحدة أو الكلية

..( 

تعمد       .10
امتحانات 

الشفوية وفك 
لجان مشكلة 
وبإجراءات 

 .معلنة

تعمد       .11
األمتحانات 

/ التطبيمية 
العملية فى 
األماكن 

 .المخصصة لها

وجود       .12
مواصفات 

الورلة 
االمتحانية من 

  حيث الشكل

%96.67  التطبيك البعدى 90.00% 93.33% 93.33% 94.67% 96.00% 94.67% 92.00% 92.00% 92.00% 97.33% 67.33%
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   التطبيق البعدى

 



يتم         .1
االلتزام بالمانون 
فى حاالت الغش 

أثناء 
 .األمتحانات

أماكن         .2
عمد اإلمتحانات 
بالكلية مناسبة 

من حيث 
اإلضاءة 
والتهوية 

والهدوء وسعة 
 المكان

يوزع         .3
استبيان عن 

رضا الطالب 
وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة، عن 
إجراءات ونظم 

 .التمويم

يتم         .4
إعالن النتائج 
بأساليب عديدة 

المولع )
 –اإللكتروني 

 –هاتف محمول 
 )....نسخ ورلية

يوجد         .5
إجراءات 
التعامل مع 

تظلمات الطالب 
 .معتمدة ومعلنة

يتم         .6
الرد على 

تظلمات الطالب 
فى الزمن 

 المانونى

يتم         .7
اخطار الطالب 

رسمياً عن نتيجة 
 تظلمه بشفافية

توجد         .8
إحصائيات نتائج 

الطالب في 
نهاية كل فصل 

 .دراسي

يوجد         .9
تمارير حول 
/  مدى صعوبة
سهولة كل 

امتحان بناء على 
 .أداء الطالب

يوجد       .10
بالكلية تغذية 

ألعضاء  راجعة 
هيئة التدريس 
بناًء على نتائج 

تحليل 
 .االمتحانات

يوجد       .11
ممارنة لنتائج 
التمويم على 
فترات زمنية 

لرصد التغير في 
 .مستوى األداء

توجد       .12
إجراءات 

تصحيحة بناًء 
على تحليل نتائج 

التمويم لكل 
 .ممرر
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   التطبيق البعدى

 



)مرت ع،  ينح ي ا  عياى  ع رظمارتقويماارتقطىةىالرل ق جا رة  رالعامينن االليةم من الز اد اى ا   مسوى رضا ر أن السابق رسمال من يتضح
 عياى المزاا  هااا ،  بننماا ي ايت اراا ا ..21 – 1123تقاع بانن )   وهى قةمم تقع فى فئم التقادير المرت اع التاى1162متهس( يسابى بيغت قةمته 

  ط رقةطجا رتقوا قراتقويىةارمو ا راض ات راتق وراظات م رتقطظمرارتقجىتح راتقيىتظم رتقطثة  ر "تقدير تراويت بنن مرت عم ومتهسيم  ينح جاة  ارا      جم
 "  ترعت رظواهت ر مجطت رلشتف ةا امتوارتر ت ضرتق  قتيرضستطيرل ق جا رمظ سب رم رامثرتإلا  لراتقوهىةت راتقهتةا راستة رتقطات  رأم ك رعيةرتإلموث ظ ت

مىةتةرر ت ر,  وجااة  اراا   " 85156, وهاه ماا يدهادي قةمام الاهدن النساىى التاى بيغات .118امسته    ا مرت ع ينح ي ايت عياى متهسا( يساابى 
 ههمزرأاضت رر– ههمزرتقي ع ترر–أضق  رتقهجىقرر-ىتل /رتقيىتعةرتقطظمط رقذقكر) ثةمةرمىعةراأم ك رعيةرتالموث ظ تقسمررتإلموث ظ ترم رامثرتقض

مىةتةرمي ضظت رقظوت حجرتقويتىةارعجتىرفوترتترممظات ريرعجىرظو حجر ثجملرتالموث ظ ترألعض  رهمئ رتقوةضةسربظ  تررمىةةرل ق جا ر  ذ  رضتةة رتإلة ل ر....ير
 ..8.1وهه ما يدهدي قةمم الهدن النسىى التى بيغت  .116" امسته    ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى (.مسوى رتألات رقر ةرتقو مررفو

 ىةتةرمةت ممررمةوطتةلر  ..(ر مجطت ترتق تالبر– استمررر–ض تةرر– ستجمارر– ىةةرقىتعةرمةوطتةلرامةجظت رقجةطتلرلت ق ظوراالتر)ر ستجااروجاة  اراا   "  ,
" امساته  .(تقطترتقبم ر–تقي حطم رعجىرعطجا رتقويىةار)ضسس  رتق ظوراالترترأعض  رتق ظوراالترترضسس  رقه  رتالموث ظ ترترتقطالامتم رامةجظ رالروا ضر

مىةتتةرر تت رإاتضلر, وجاااة  ارااا   "  82122وهااه مااا يدهاادي قةماام الااهدن النسااىى التااى بيغاات  .117  ااا مرت ااع ينااح ي اايت عيااى متهساا( يسااابى 
جويتتىةار)مةجتت رامةوطتتة(رموضتتط رتقيىتعتتةرتقطظمطتت رقسموث ظتت ترألعضتت  رهمئتت رتقوتتةضةسراتق تتالبرقمىةتتةراقمتتلريرتظةيتت ارتألموث ظتت ترتألممتت ترفتتىرت ظتت  

" امساته    اا مرت اع يناح  .عجتىر ثجمتلرظوت حجرتقويتىةارق تلرميترضرإةترت تتر صتثاث ربظت  ترر ىةتة Kاتإلاتضةتم يرمتىمعرعجتىرتق تالبرلاظومت  رستظىة تر
 ىةتتةرأستت قميرتمتترر يجمة تت رقطرت بتت ر, وجاااة  ارااا   "  83156وهااه مااا يدهاادي قةماام الااهدن النسااىى التااى بيغاات  1173سااابى ي اايت عيااى متهساا( ي

وهه ما يدهدي قةمم الهدن النسىى التى بيغت  1177" امسته    ا متهس( ينح ي يت عيى متهس( يسابى (تالموث ظ تر)مرلرظم  ر( ممرتترقجطرت ب 
جويتتىةار)مةجتت رامةوطتتة(ر ىةتتةرقهظتت رقطو لةتت رستتمررتالموث ظتت ترل ق جاتت ر)تقةطمتتةراتقتتى(ال راضسستت  رتق ظوتتراالترقمىةتتةراقمتتلر, وجاااة  ارااا   "  ..851

 ةيتةرتموث ظت تر K...(رتقطىقت رتإلق وراظتورقجىاتةلرأارتق جات ر–مىةتةرإعتال رعت رر ت رستمررتالموث ظت ترل ق جات ر)ظستخ راض ات ريراضسست  رتألقست  (
" امسته    ا متهسا( يناح ي ايت عياى متهسا( ..موارتقرارعجىر مجط ترتق البرفىرتقزم رتقي ظىظى K رابجةرت تترمةجظ تقشفىة رافقرقه  رمشاج

 ةيتةرتألموث ظت ترتقو باوات ر/رتقةطجات رفتىرتألمت ك رتقطخصصت ر, وجااة  اراا   "  ..811وهه ما يدهدي قةمم الهدن النسىى التى بيغت  1165يسابى 
اةتىار, وجااة  اراا   " 86122وهاه ماا يدهادي قةمام الاهدن النساىى التاى بيغات  1181ناح ي ايت عياى متهسا( يساابى " امسته    اا متهسا( ي.قه 

وهه ما يدهدي قةمم الهدن النسىى التاى  11.1" امسته    ا متهس( ينح ي يت عيى متهس( يسابى مىت ف ترتقىضق رتالموث ظا رم رامثرتقشالر



" امساته    اا مرت اع يناح ي ايت عياى متهسا( يساابى  زت رل قيت ظى رفتىرات الترتق تشرأ ظت  رتألموث ظت تقوموارتالر, وجاة  اراا   "  56122بيغت 
متتىمعرتستتوبا  رعتت رضاتت رتق تتالبراأعضتت  رهمئتت رتقوتتةضةسراتقهمئتت ر, وجاااة  ارااا   "  64122وهااه مااا يدهاادي قةماام الااهدن النسااىى التااى بيغاات  1115

وهاه ماا يدهادي قةمام الاهدن النساىى التاى بيغات  1115ا مرت اع يناح ي ايت عياى متهسا( يساابى " امساته    ا تقطة اظ يرع رإةرت تتراظمارتقويىةا
" امساته    اا مرت اع يناح ....(ظستوراض ات ر–هت   رمثطتى رر–موارإعال رتقظو حجرلاست قميرعةمتةلر)تقطىقت رتإلق وراظتور, وجاة  ارا   "  67156

مىةتتةرإةتترت تترتقوة متتلرمتت ر مجطتت تر, وجاااة  ارااا   "  67156نسااىى التااى بيغاات وهااه مااا يدهاادي قةماام الااهدن ال 1125ي اايت عيااى متهساا( يسااابى 
,  8.156وهااه مااا يدهاادي قةماام الااهدن النسااىى التااى بيغاات  1161" امسااته    ااا مرت ااع ينااح ي اايت عيااى متهساا( يسااابى  تق تتالبرمةوطتتةلرامةجظتت 

وهاه ماا  1175ه    اا مرت اع يناح ي ايت عياى متهسا( يساابى " امسات  ىةةرإاص حا ترظو حجرتق البرفورظه   ر(تلرفصتلراضتستووجاة  ارا   " 
" امساته   موث  ربظ  رعجىرأات رتق تالبتمىةةر ي ضةرراى رمة ر ةىب /رسهىق ر(لر, وجاة  ارا   "  84122يدهدي قةمم الهدن النسىى التى بيغت 

 6.1621,  ..831يغت وهه ما يدهدي قةمم الهدن النسىى التى ب 1171  ا مرت ع ينح ي يت عيى متهس( يسابى 
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