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 كلمة معالى رئيس الجامعة ومدير المشروع 

على تحديات  والتعلم ميفى عملية التعل المستمررض التطور ف

م عناصر التقويم كأحد اهالقياس و مستوى مفاهيم وممارسات

 ؛على الجانب الكمى فقطيقتصر فلم يعد القياس  ،تلك العملية 

بكل أصبحت أنظمة القياس تجمع وتدمج مابين الجانب الكمى 

 معتتفق فى ايقاعها الزمنى  learning analyticsوالنوعى وفقا تحليلات تعلم 

ين الأداء الفعلى للمتعلم واحتياجاته الانية والمستقبلية وتطلعات المستفيد

stockholders  ومماشك فيه هناك العديد من جوانب القصور فى عملية .

القياس والتقويم بمؤسسات التعليم العالى بصفة عامة وجامعة المنوفية 

قدما نحو بصفة خاصة ممادعى قيادتها الاكاديمية والإدارية الى السعي 

ثقافة  مشروعات تنافسية ذات الصلة بهذا المجال من اجل نشر المشاركة فى

القياس والتقويم بين منسوبى الجامعة بكافة فئاتهم وحس أعضاء هيئة 

التدريس بمختلفة الكليات على الاخذ بالاتجاهات الحديث فى قياس وتقويم 

وفقا معايير  مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات التخصصية والعامة 

.كما ى والبرامجىعلى المستوى المؤسس المحلية والعالمية والاعتماد الجودة

تتظافر جهود كافة القطاعات بالجامعة للنهوض بمستوى البنية التحتية للمرافق 

والخدمات من اجل التوسع فى تطبيق الاختبارات الالكترونية وأنظمة التصحيح 

الالى لتحقيق الموضوعية والعدالة والشفافية فى مراحل تقييم وتقويم أداء 

وق الفردية ومواصفات الخريج التي يحتاجها طلابها وفقا منهجية تراعى الفر 

 2030سوق العمل فى الحاضر والمستقبل وتطبيقا  للخطة الاستراتيجية للدولة 

 م فى تطوير الأداء المؤسسى  للجامعات المصرية .

 ورئيس الجامعة المركزمدير 

 الأستاذ الدكتور / عادل السيد مبارك
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 كلمة المدير التنفيذي 

ويم تطورات هامة نجم عنها تغييرات جذرية أدت تشهد عملية التق

نظام جديد للتقويم اطلق  جديدة منها ، ومن هنا ظهر   إلى ظهور أنماط

عليه التقويم الإلكتروني ، نظر اليه البعض على انه يمكن ان يكون 

واداة فعالية للتغلب على ما نعانيه من مشكلات فى ظل النظم 

للاستفادة من معطيات العصر في محاولة والتقليدية للتقويم  

تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتغلب على ما يواجه نظم  ومستحدثات

التقويم الحالية من سلبيات ومشكلات تتعلق بكل جوانبها وإجراءاتها. وفى 

هذا الاطار انشات وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي ، مركز 

تطوير اساليب قياس وتقويم  يهدف الى ،  MACيم بها مركز للقياس والتقويم للقياس والتقو 

الطلاب بالجامعات ، من خلال تشجيع استخدام التقويم الإلكتروني بالشكل الذى يمكن معه 

وضمان العدالة والموضوعية وعدم التمييز  ILO’Sقياس جميع مخرجات التعلم المستهدف 

المنوفية بإحدى مشروعات الدورة الخامسة من مشروعات  وقد فازت جامعةبين الطلاب ، ،.

دعم وانشاء مركز للقياس والتقويم بها بهدف نشر ثقافة القياس والتقويم بين منسوبي 

الجامعة ؛ تدريب أعضاء هيئة التدريس على منهجيات اعداد الاختبارات التحصيلية والعملية 

مجال والنظريات الحديثة في القياس المتفق عليها بين الخبراء والمتخصصين في هذا ال

التقويم التربوى ؛ أعداد ادلة ارشادية لمواصفات ومعايير بناء الورقة الامتحانية ، وانتاج بنوك 

التوسع فى أسئلة موضوعية تشكل نواة لقواعد معلومات أنظمة التقويم الإلكتروني ؛ 

كم هو احد الادلة التي انتجها التصحيح الألي ، والدليل الذى بين يدى حضرات انظمةاستخدام 

المشروع للتعريف بمهامه ومهام كل وحدة من وحداته متضمنا بعض المعارف المتعلقة 

بهذا المجال الهام من جوانب العملية التربوية. ويأمل فريق ادارة المشروع أن يكون هذا 

ق أمامهم لوعي الدليل مفيدا لحضراتكم وكل المعنيين بعملية القياس والتقويم ، يفتح الطري

أكثر عمقاُ واتساعاً بعملية القياس والتقويم ما يرتبط بها من ممارسات عملية على المستوى 

 القومي والعالمي.

للمركزالمدير التنفيذي    

الأستاذ الدكتور / جمال على خليل الدهشان    
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 كلمة نائب المدير التنفيذي 

تطورا  التكنولوجىاحدث التقدم المذهل فى اشكال توظيف المستحدث 

تراجعت فيه أنظمة التقويم التقليدية  فى مجال القياس والتقويم  نوعيا

التي تستهدف رفع تحصيل المتعلم للمعارف او المهارات  امام التقويم 

الموجه لتنمية قدرة المتعلم على حل المشكلات فى مجال تخصصه، 

ويم الموجه بالاداء وتنمية تفكيره الناقد والابداعى ، وتطوير اساليب التق

. مما دعى Authentic Evaluationوالذى يطلق عليه التقويم الأصيل 

العديد من مؤسسات التعليم العالى على مستوى الدولى والمحلى الى 

مراجعة منظومة القياس والتقويم بها من خلال إدارة مركزية تستهدف التوسع فى انشاء 

نشر المصطلحات والمفاهيم الحديثة فى مجال ل مراكز قياس وتقويم تابعه لها بالجامعات

القياس والتقويم من جانب ومن جانب اخر دعم الممارسات الجيدة التي تستهدف تطوير 

اليات وأدوات وأساليب إدارة منظومة القياس والتقويم . كما تسعى الى  تشجيع أعضاء 

ت مرجعية على المستوى هيئة التدريس على تصميم وإنتاج بنوك أسئلة وفقا معايير ومقارنا

المحلى والدولى مع النظراء فى مجال التخصص ، وكذا مراعاة الخصائص السيكومترية 

لمفردات تلك البنوك فى ضوء اراء الخبراء والمتخصصين  . وعلى ضوء تلك التوجهات 

يسعى مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية الى تطوير منظومة القياس والتقويم 

لمشاركة فى المشروع من خلال التوسع فى منظومة التصحيح الالى للاختبارات بالكليات ا

تراعى الفروق الفردية بين الطلاب وتدعم التقويم لالموضوعية وتطبيق الاختبارات الالكترونية 

المستمر  بمايؤثر بالإيجاب على رفع مستوى رضا المستفيدين واقبال أعضاء هيئة التدريس 

من خلال بنوك أسئلة مقننه مابين  مفردات اختبارات اختيار وإنتاج على الدمج والتوفيق 

استجابات من قبل المتعلم  وفقا النظريات الحديثة فى مجال القياس والتقويم 

والمستحدثات التكنولوجية ذات الصلة .كما نأمل ان يكون هذا المشروع نواة لمركز قياس 

تراجع مسار عملية التقويم بما يحقق  وتقويم ووحدات فرعية  فى جميع كليات الجامعة 

الموضوعية والشفافية والعدالة ومن ثم مصداقية الجامعة ودرجة الموثوقية فيها فى تحقيق 

 احتياجات المجتمع المحلى على مستوى الحاضر والمستقبل .

     هذا وباهلل التوفيق والسداد.

 نائب المدير التنفيذي 

 ا.م.د. رفيق سعيد إسماعيل البربرى

 الهيكل التنظيمى للجنة العليا لإلشراف على اعمال االمتحانات بالكلية
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 الهيكل التنظيمى للجان النظام والمراقبة
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 المراقبة الداخلية ومتابعة األداءالهيكل التنظيمى لفريق 
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 االمتحانات على فلإلشرا العليا أوال: اللجنة

 مهام اللجنة 

وائح ء اللاصدار توصيات واتخاذ إجراءات نحو تطوير منظومة القياس والتقويم بالكلية فى ضو -

 والقوانين ذات الصلة .

 المنظمة لالمتحانات وضع اإلجراءات والقواعد -

 لتحقيق متطلبات التقويم الشامل. حصر إمكانات الكلية المادية والبشرية -

 ياجات الالزمة إلدارة عملية سير االمتحاناتاالحت توفير -

 رؤؤساء الكنترول والفرق والشعب وكذا أعضاء تلك الكنتروالت.وضع معايير اختيار  -

نظومة فى م وضع نظام للمحاسبية يرتكز على لوائح وقوانين لمعاقبة المقصرين فى أداء مهامهم -

 القياس والتقويم .

 ومة القياس والتقويم بالكلية . اعتماد خطط العمل وإجراءات متابعة منظ -

  فى منظومة التصحيح االلى  مهام أعضاء هيئة التدريستوصيف ثانيا :

تتمثل ة رئيسي الى ثالث مهام حسب المراحل الزمنية للعملية االمتحانية  تنقسم مهام عضو هيئة تدريس

 فى االتى :

 قبل اجراء االختبار مامهام 

  مع نماذج اإلجابة  تدريب الطالب على قواعد التعامل Bubble Sheetالمستهدف 

لواجب ااهم االحتياطات وتوضيح ، استخدمها فى رصد استجابات الطالب على أسئلة االختبار 

اء ورسوم  لالخط ،وصور،مراعاتها فى تسجيل تلك االستجابات بشكل صحيح مع عرض نماذج 

حكم ابات والفى تقديرتلك االستج ومايترتب عليها من عواقب،نماذج تلك الشائعة فى التعامل مع 

 .برامج التصحيح االلى و أجهزة  على مدى صحتها من عدمه من خالل

  تم عقدها يلالعمال االمتحانات والتي الجتماعات التحضيرية وا، دورات الالمشاركة فى

،  مالحظينشئون الطالب شئون الدراسات العليا فى تدريب  السادة الل الكلية تىوكال من قبل 

مة منظو المراقبين على قواعد التعامل مع نماذج اإلجابة واوراق األسئلة التي تعتمد علىو

 قومى اوم اللخاليا الرق او تسويد التصحيح االلى من حيث مراجعة بيانات الطالب ،وطريقة تظليل

ة لصلات اارات ذاو الخي للبدائل التظليل او التسويد الصحيحهوكذا طريقة  للطالب الرقم االكاديمى

 فى نموذج االجابه. بمفردات االختبار

  شكلية فات المحدده به المواصاعداد االختبار وفقا نموذج أسئلة معتمد من القسم العلمى

صلة ذات ال مقاليةاألسئلة الموضوعية بأنماطها المختلفة وكذا األسئلة ال مفرداتوالفنية فى كتابة 

 المقرر . من واقع توصيفبنواتج التعلم المراد تحقيقها  

  لة وذج أسئفى حال وجود اكثر من نمو ،اعداد مفتاح التصحيح وحفظه اليكترونيا وورقيا

 يتم اعداد مفاتيح التصحيح الخاصة بها فى ملفات ورقية واليكترونية مستقلة .



 

 
9 

  داد وفقا اع فى مطبعة الكلية االختبارأوراق أسئلة تصوير االشراف على إجراءات

 .البمن واقع قواعد المعلومات الصادرة من وكالة شئون الط، و رالطالب الدارسين للمقر

  لجنة الممتحنين .خطاب تكليف تسليم أوراق األسئلة مرفق بها 

 لها اعداد نموذج التصحيح المناسب لطبيعة المقرر ونمط األسئلة التي سوف يتناو

 االختبار 

  حدة فنى و بالتعاون مع والتأكداالشراف على تصوير نموذج اإلجابة وفقا اعداد الطالب

 لى .ة لمواصفات التصحيح االتالقياس والتقويم بالكلية  من جودة تصوير النموذج ومطابق

 . تسليم أوراق األسئلة الى الكنترول المختص 

  جود والفرز والتصنيف لنماذج األسئلة بالتعاون مع عضو الكنترول المختص فى حال

 .اكثر من نموذج أسئلة  

 جابة الى الكنترول المختص .تسليم نماذج اإل 

 ختبار .الفترة الزمنية المقرره  لالمهام اثناء 

 لطالب اعلى  متابعة اللجان من حيث انتظام عمليات تسليم نماذج اإلجابة واوراق األسئلة 

  جابة كيفية التعامل مع نموذج اإلو للطالبمدى وضوح تعليمات االختبار التأكد من. 

 ب ذات الصلة بمحتوى مفردات االختبار الرد على استفسارت الطال. 

  توزيع متابعة خطوط السير واعمال تسليم وتسلم والمشاركه مع الكنترول المختص فى

ن كثر مانماذج األسئلة على لجان الطالب بالشكل الصحيح والمتفق عليه سلفا  فى حال وجود 

 نموذج أسئلة .

 لالختبار  الزمنىمابعد انتهاء المدى مهام 

 من الكنترول المختص . إجابات الطالب أوراق  استالم 

 قية التوجه الى وحدة القياس والتقويم وتسليم أوراق اإلجابة مرفق بها نسخه ور

 واليكترونية من نموذج اإلجابة .

 خاصة  مجلد متابعة عملية المسح الضوئى لألوراق اإلجابة واالرشفة االلكترونية لها فى

 بالمقرر .

 قويم ورقيا واليكترونيا للفنى المختص بوحدة القياس وةالت تسليم مفتاح التصحيح 

  يث حمن متابعة إجراءات ادخال بيانات مفتاح التصحيح على برنامج التصحيح االلى

 البدائل الصحيحه لكل مفرده والدرجه المخصصه لكل سؤال.
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 مفتاح قته لطباعة مفتاح التصحيح الذى تم إدخاله على برنامج التصحيح والتأكد من مطاب

 التصحيح الذى تم تسليمه مسبقا مع أوراق اإلجابة .

  ورقيا  درجة االختبار كشوف رصديوقع عضو هيئة التدريس على نموذج استالم

    من وحدة القياس والتقويم  بعد التصحيح االلى واليكترونيا

  بيانى ومايتصل بها من تمثيلاستالم االحصائيات الوصفية الخاصة بنتائج االختبار 

 لنتائج االختبار .

 ص المخت الى الكنترول ورقيا واليكترونيا  تسليم أوراق اإلجابة وكشوف رصد الدرجات

 توصيفمرفق بها االحصائيات الوصفية ذات الصلة ودرجات اعمال السنه واألنشطة المدرجه ب

هرت ظ التي واهم الصعوباتالمقرر وكذا تقرير المقرر موضح به نواتج التعلم التي تم تحقيقها 

 . وخطط التحسين لتجنب تكرارهافى االختبار 

  اللى ايراجع عضو هيئة التدريس الكنترول المختص فى حال عدم قدرة أجهزة التصحيح

 manuallyعلى تصحيح بعض األوراق لألسباب فنية وذلك لتصحيح تلك األوراق بشكل يدوى 

 من واقع نموذج اإلجابة المحدد سلفا.

 تخاذ تقرير المقرر على المجلس العلمى للقسم المختص  ال يعرض عضو هيئة التدريس

 مايلزم من إجراءات التحسين والتطوير فى منظومة التصحيح االلى . 

  ن يرفقعلى ااستدعائه من قبل لجنة الممتحنين للبت فى شكاوى الطالب يراجع فى حال 

 جهزةأوئيا من قبل بنتيجة البت فى الشكوى نسخه من نموذج إجابة الطالب التي تم مسحها ض

 التصحيح .

 التالية . الممارساتوفقا المالحظ والمراقب ثانيا : مهام 

 أوال : معايير اختيار المالحظين والمراقبين 

 . ة الثالثةليس لهم أقارب من الطالب حتي الدرج -
 . يتسمون بالموضوعية والحياد والشفافية -
 . يتصفون بالصدق واألمانة -
 . في التعامل مع الطالبيتسمون بالحزم والهدوء  -
 في المواقف الحرجة أو المفاجئة اتخاذ القرارحسن وسرعة  -

 ثانيا :المهام والمسئوليات 

  . حضور االجتماعات التحضيرية لالعداد لالعمال االمتحانات الدورية والختامية 

 . التوقيع على خطوط السير ذات الصلة بتحديد موقع اللجان 

 سئلة من الكنتروالت .استالم أوراق اإلجابة واال 
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 فقات المر فحص وتنظيم أوراق األسئلة ونماذج اإلجابة وفقا لتعليمات االختبار الموضحه فى

 لملف أوراق األسئلة واالجابة .

 ت عليماتوزيع أوراق األسئلة واالجابة على الطالب حسب نموذج األسئلة واالجابة وفقا ت

 االختبار.

 قات الجامعية والرقم القومى .مراجعة هوية الطالب من واقع البطا 

  لخاصة ابشكل صحيح وتسويد او تظليل الخانات  متابعة تعبئة الطالب لبياناتهم الشخصية

 بالرقم القومى او الرقم االكاديمى فى األماكن المخصصه لها فى نموذج اإلجابة .

 فى  لهمراجعة تطابق بيانات الطالب خاصة مايتصل باالسم والرقم القومى مع ماتم تسجي

 نموذج اإلجابة .

 وفقا ذات الصلة بتنظيم أماكن الجلوس فى بداية االختبار الرد على استفسارات الطالب 

ى فسئلة الترتيب الصحيح المشار اليه من الكنترول  فى حال وجود اكثر من نموذج إجابة وا

 اللجنة الواحدة .

 ليها فىعمتفق ح وفقا القواعد الالتأكد من تسويد او تظليل الطالب لبدائل اإلجابات بشكل صحي 

 االجتماعات التحضيرية .

 . جمع توقيعات الطالب فى كشوف الغياب والحضور 

  تحرير  محاضر بالطالب الغائبين 

 . حصر الطالب الحاضرين والغائبين واالشارة الى ذلك فى كشوف الحصر ذات الصلة 

 ات ذيق الشواهد واألدلة تحرير محاضر غش للحالة التي قامت بذلك الفعل مع ضبط وتوث

 . كمرفق لتلك المحاضر الصلة

 ول تسليم قوائم الغياب والحضور ومحاضر حاالت الغش بعد االنتهاء من حصرها للكنتر

 المختص.

 . تسليم أوراق اإلجابة واالسئلة للكنترول المختص 

 . مراجعة مراقب اللجان فى التوقيع على قوائم الغياب والحضور ومحاضر الغش 

 ملية ر العسي رفع تقرير  لمنسق وحدة الرقابة الداخلية موضح به حالة  مراقب اللجان يتولى

ات ختباراالمتحانية مرفق به احصائيات ذات صلة بمدى انتظام وقت البدء واالنتهاء فى اال

من  يائيةالفيز الضعف فى البيئة االختبارية جوانبوحاالت الغش ونسب الحضور والغياب واهم 

 ب .حيث اإلضاءة والتهوية وأماكن جلوس الطالب واداب التعامل بين المالحظين والطال
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 فى  لطبيةامن توجيهات لالستعانه باالسعافات والخدمات  يتولى مراقب اللجان اتخاذ مايلزم

 حال ظهور حاالت تتطلب ذلك اثناء أداء االختبارات .
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 بالكلية.مهام وحدة القياس والتقويم 

 : الهيكل التنظيمى لوحدة القياس والتقويم بالكلية أوال 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ت العليا  وخدمة المجتمع المجلس االستشاري ) وكالء الكلية لشئون الطالب والدراسا

 المدير التنفيذي للوحدة
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 التدريب واالستشارات  منسقأوال : مهام 

  بالكلية.متابعة تفعيل الميثاق األخالقي لنظم تقويم الطالب 
  االرشادى لقواعد تطبيق أنظمة التصحيح االلى واالختبارات الدليل متابعة تفعيل

 .االلكترونية 

 يير المعا وفي ضوء األهداف ،تصميم وبناء وإعداد أدوات التقويم المختلفةفي  المشاركة

 .المختلفة بالكلية المحددة لمقررات البرامج 

 ج لبراممتابعة تحديث بنوك األسئلة في ضوء األهداف و المعايير المحددة لمقررات ا

 المختلفة 

  ورها المختلفةالتقويم بصالقياس و إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية ألدوات. 

 تطبيق آليات و  كترونية، و تحليل نتائج االختبارات، لمتابعة تطبيق االمتحانات اإل

 التغذية الراجعة التخاذ اإلجراءات التصحيحية حال الحاجة إليها.
 يم.تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية ومؤتمرات علمية خاصة بمجال القياس والتقو 

 ب منظومة التقويم . إعداد كوادر تدريبية لمختلف جوان 

 ثانيا : مهام منسق الخدمات التكنولوجية والدعم الفني 

 مة التصحيح االلىوالمشاركة في توصيف األجهزة والمعدات الالزمة لمنظ 

 إدارة شبكات الربط والخوادم الخاصة بإدارة بنوك األسئلة بالكلية 

 تلفةإخراج وتوزيع االختبارات اإللكترونية فى أوضاع تشغيلها المخ. 

 إخراج وتوزيع االختبارات القابلة للتصحيح اإللكتروني. 

  بتشغيل وإدارة أجهزة التصحيح االلىالدعم الفني الخاص 

 .الدعم الفني الخاص بنتائج االختبارات االستطالعية والنهائية 

 اإلشراف على التدريب التقني  

 رات ختبااللى واالالمشاركة فى دورات تأهيل الفنيين للتعامل مع منظومة التصحيح ا

 االلكترونية.

 ثالثا : مهام منسق وحدة استطالعات الراى واالحصاء المتقدم

 أوال : جمع وتصنيف البيانات وبناء أدوات استطالع الراى

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

 .ش العمل)أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب( عن ور

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

 .)أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب(عن الدورات التدريبية

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

 .الندوات)أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب(عن 

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

ركة المشا للكليات المشروع )أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب(عن خدمات 

 وغيرها من كليات ومعاهد الجامعة.
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 ين يدتصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

 لتقويموحدة القياس وا عن موقع (، غيرهم)أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب

  وخدماته.

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

 .بنوك األسئلةبناء وتحكيم  عن )أعضاء هيئة التدريس(

    ن )أعضاءنماذج استطالع رأى المستفيدي تصميم وتوزيع واستالمجمع البيانات الالزمة ل 

  اآللى.عن التصحيح  هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب(

 يدين تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفجمع البيانات الالزمة ل

  .عن االختبارات االلكترونية )أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، الطالب(

 اإلحصائى التحليلأنشطة  مرحلة       

 .تكويد مفردات نماذج استطالع الرأى 

 .إدخال استجابات المستقصى منهم على أحد البرامج اإلحصائية 

 .التحقق من ثبات وصدق قوائم االستبيانات 

 تحليل نتائج استطالعات الرأى فى كل مرحلةاستخالص و. 

 .عرض نتائج التحليل على مسئول لجنة إعداد التقارير 

 إعداد التقاريرمرحلة سة: داسالمرحلة الأنشطة 

 .تحديد الجهات المستفيدة من تقارير الوحدة 

 .تحديد األهداف المرجوة من إعداد التقارير 

  دورية عن نتائج استطالع الرأى فى كل مرحلةالتقارير الإعداد. 

 المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المشروع. 

 رابعا : منسق وحدة بنوك األسئلة

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على مواصفات الورقة كة في تنظيم دورات المشار

 االمتحانية والمفردة االختبارية .

 لة المشاركة في تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهارات التعامل مع بنوك األسئ 

 سئلةمتابعة مدى تقدم أعضاء هيئة التدريس في ادخال مفردات األسئلة في بنوك األ . 

 م المفردات ونتائج المراجعة من قبل الخبراء والمتخصصين .متابعة تحكي 

  انتاج ادلة ارشادية توضح خطوات انتاج المفردات االختبارية وطرق تحكيمها. 

 سام وضع قواعد منظمة لالليات التعامل مع البنوك وفقا صالحيات معتمده من األق

 العلمية .

 ر لتفكياتقييس مهارات عليا في  تعزيز الممارسات الجدية ذات الصلة بأبتكار مفردات

 وتحقق نواتج تعلم هامه وضرورية.

 مهام لجنة االعالم بالقواعد المنظمة لالمتحانات 

ة الصفحوتتولى هذه اللجنة نشر كل مايتصل بأعمال االمتحانات عبر مواقع التواصل الرسمية 

 الرسمية لموقع الكلية وفقا المحاور التالية :

 تبارات الفصلية والنهائية .نشر جداول مواعيد االخ 

  اعداد مخططات ولوحات دعائية توضح أماكن االختبارات وطرق الوصول اليها. 
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 . نشر دليل تعريفى بعقوبات الغش والمخلفات األخالقية ذات الصلة 

  نشر دليل تعريفى يوضح طرق تقديم التظلمات ومراجعة الجهة المختصة 

 نشر النتائج على الموقع الرسمي للكلية . 

 

 

 من نتائج االمتحانات .لجنة تلقى الشكاوى والتظلمات مهام 

شكيل ت ية وفقا الصالحيات المخولة له نظاما من عميد الكل يتولى وكيل الكلية لشئون الطالب

 حانية المتواالداريين ذو الصلة بالعملية ا أعضاء تلك اللجنة من رؤؤساء الكنتروالت والشعب

 نواتفي شكاوى وتظلمات الطالب من نتائج الطالب من خالل ق على ان تتولى التلقى والبت

 وتتمثل مهام تلك اللجنة رسمية ومعلنه عبر اللجان المتخصصه 

 مية تلقى شكاوى وتظلمات الطالب خالل مدى زمنى محدد ومعلن عبر المواقع الرس

 ومواقع التواصل االجتماعى .

  رسمي وبحضور وكيل يتم عرض الشكاوى على أعضاء اللجنة خالل اجتماعى

 الكلية لشئون الطالب .

 ة لعلميتتقدم اللجنة بنتائج البت في الشكوى في تقرير رسمي يعرض على المجالس ا

 بالكلية .

 بشكل لية وارسال نتائج البت بالشكاوى الى الطالب عبر قنوات االعالم الرسمية بالك

 رسمي .

  يث حالشكوى المقدمة من اتخاذ اإلجراءات الرسمية في حال ثبوت حق الطالب في

 مراجعة رؤؤساء الكنتروالت ولجان المراقبة لالتخاذ مايلزم.

 االجراءات والمسئوليات المتعلقة بالتصحيح االلى 

راءات ركز القياس والتقويم بأعداد دليل استرشادي يتناول االجمطالقا من تكليف نا    

 لتصحيحا إلجراءات تفصيليا وصفام يسعدنا ان نقد،  والمسئوليات المتعلقة بالتصحيح األلى

من كل  دراسي التي تعلن الكليات المختلفة استعدادها لتطبيقها في كل فصل للمقررات اإللكتروني

رؤية  مع قتتواف ، تلك االجراءات التي  ينبغي ان  الالزمة والمراجعة التنفيذ وكيفية عام ،

 ةودقيق عادلة معايير توافر ةضرورهذا المجال ، وفى ظل  في الجامعة اتسياسورسالة و

 ىعل، مع  ووحداتها كلياتها جميع في التصحيح ومراجعة الطالب أعمال وتقييم للتصحيح

،  بالطال أعمال تقييم وعدالة وضوح وضمان المحتملة األخطاء مسببات كل استبعاد ضرورة

 ةضرور عم الطالب هوية على الدالة البيانات حجب مع بسرية التصحيح عمليات وان تتم 

 . الممتحنين لجان بواسطة التصحيح مراجعة

في ضوء ما تم من اجراءات اثناء تطبيق تجربة التصحيح بالعديد من كليات الجامعة خالل ف     

الفصل الدراسي االول وفى ضوء ما تم من تقييم لتلك التجربة وما اسفرته عنه من جوانب 
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وليات والواجبات الالزمة القيام بها من جانب كان من ابرزها عدم وضوح المسؤايجابية وسلبية 

كل االطراف المتعلقة بتلك التجربة واإلجراءات التي ينبغي اتباعها بداية من وضع االمتحان 

 عملية عن والمسئوليات المهام توصيفحتى اعالن النتائج ، االمر الذى تطلب ضرورة 

ي ينبغي ان تتم ،  حتى تضمن اكبر ، واإلجراءات الت الطالب المتحانات اإللكتروني التصحيح

قدر من النجاح عند تعميم تجربة التصحيح األلى في الفصل الدراسي الثاني وتتمثل تلك 

 المسئوليات فيما يلى : 

ات يتولى وكيل كل كلية لشئون التعليم والطالب اعداد تقرير يتضمن عدد المقرر -1

ن مقرر خالل كل فصل دراسي مواالمتحانات المزمن تصحيحها اليا وعدد الطالب في كل 

تكون الفصول الدراسية بكل عام دراسي ، مع تحديد طبيعة كل امتحان منها وتحديد وهل س

،   قاليةاسئلة كل امتحان موضوعية تصحح اليا ام اسئلته مزيد من االسئلة الموضوعية والم

 صةالمتخص والمجالس الكلية مجلس على وتعرض العلمية األقسام فى ضوء ما تحدده مجالس

   التصحيح األلى. ومركز والتقويم القياس مركز بها وتخطر للموافقة

ت لكليايتم ابالغ ادارة شئون التعليم والطالب بالجامعة بالتنسيق مع االدارات با -2

ق االورا تجهيزلالمختلفة ، بأعداد الطالب التي يتوقع التي يتم امتحانها بنظام التصحيح األلى 

ا طباعتهووفق النماذج التي حدد مركز التصحيح األلى بالجامعة من قبل الالزمة المتحانهم 

 مركزيا من خالل مطبعة الجامعة .

 عضاءأ من ومستشاريه ينظم مركز القياس والتقويم من خالل خبراء المركز الفنيين   -3

 الطالب امتحانات عن المسئولين التدريس هيئة أعضاء للسادة الالزم التدريب التدريس هيئة

 وكيفية تاإلمتحانا وأنواع االمتحانية الورقة تصميم طرق التدريب ويشمل الكترونية ، طرقب

 التدريب ليشم كما. النتائج دقة لضمان الالزمة الفنية الخطوات وباقي اإلجابة نموذج إعداد

ة ، المفردة االمتحانية مع تحديد بعض خصائصها السيكومتري وصياغة كيفية إعداد أيضا

 طالب بتدري في والتقويم القياس مركز يشارك أن ة تحديث تلك المفردات ، يمكنوكذلك كيفي

 .نواتج التعلم. لقياس المختلفة والطرق الحديثة اإلمتحانات نظم على الجامعة

بطريقة  االجابة عليه وكيفية االمتحان أداء على طالبه بتدريب مادة كل أستاذ يقوم -4

ى شيت ته علمتحانات التجريبية ، وكيفية كتابة بياناصحيحة خالل امتحانات اعمال السنة واال

  . صحيحة االختيارات بطريقة االجابة وتحديد

الممتحنين اسئلة االمتحان  لجنة أعضاء مع بالتنسيق االمتحان المادة أستاذ يعد -5

وفى ضوء نموذج االجابة الذى ، بالصورة والمواصفات التي ينبغي ان تراعى في هذا المجال 

 األخطاء من االمتحانية الورقة خلو مراعاة تفاق عليه مع مركز التصحيح األلى معسيتم اال

 كما ،عليه التدريب تم بما وباالسترشاد النتائج دقة لضمان المتشابهة أو المتكررة واالختيارات

ومركز التصحيح األلى  الكليات تحددها التي المواصفات اتباع ، يجب اإلجابة نموذج أيضا يعد

 حالة الجودة ، وفي معايير مع بالتوافق و الداخلية للنظم طبقا األسئلة ورقة وشكل لتنسيق

 المقرر أهداف جميع تغطي وأن األسئلة تكرار عدم يراعى األسئلة، بنك من األسئلة اختيار

 أن على سؤال كل صعوبة مدى وتحديد األسئلة بنك لمحتويات المستمر التحديث مع التعليمية

 لالمتحان نموذج من أكثر اعداد يمكن ،  المحددة الصعوبة مستويات كل من ئلةاألس اختيار يتم
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 وعدد الصعوبة درجة في متطابقة النماذج تكون أن ويراعى اللجان في الغش حاالت لتالفي

 . لإلجابة الالزم والزمن األسئلة

 بلطالااثناء عقد االمتحان يقوم السادة المالحظين والمراقبين بالتأكد من كتابة  -6

 وتظليلهم لبياناتهم بطريقة صحيحة . 

 في طالبال عنها يجيب تصميمات أو مسائل أو مقاليه أجزاء على االمتحان احتواء حالة في -7

 لطالب،ا أعمال وتقييم االمتحان بتصحيح الممتحنين لجنة تقوم اإلجابة، ورقة من آخر جزء

 المقالية ةاألسئل درجات يإدخال الكنترول أعضاء يقوم،  الكونترول إلى االجابة أوراق وتعاد

 هي لتصبح) Bubble Sheet( اإلجابة ورقة إلى التقليدية بالطرق المصححة واألجزاء

 جمع كوني أن أيضا ويمكن ، كاملة التحريري االمتحان درجات على المحتوية الوحيدة الورقة

 . الكنترول يقرره لما وفقا درجات قائمة في يدويا التحريري أجزاء درجات

كذلك و Bubble Sheets اإلجابة أوراق المادة أستاذ بعد االنتهاء من االمتحان يتسلم  -8

 دالموع يف بها ويتوجه الكنترول شيت االسئلة بنماذجه المختلفة في حالة رغبة االستاذ ، من

، مع  التصحيح عملية اكتمال بعد منهم ويتسلمها اإللكتروني التصحيح مركز إلى)  المحدد

 ، لتأمينوا النقل امكانات وتوافر لها التصريح حالة في ومن نماذج االجابة ،  تقديم نسخة

 عادةواإل للتصحيح مباشرة الكنترول من األوراق بتجميع اإللكتروني التصحيح مركز يقوم

  ثانية

 هامم الى تضاف أن يمكن اإللكتروني للتصحيح بالكليات فرعية وحدات انشاء حالة فيو -9

 . اإلجابة أوراق وتصحيح لنقل اإللكتروني التصحيح وحدات عم التنسيق الكنترول

 تسلم ثم موالتقيي اإللكترونية القراءة عمليات بإجراء اإللكتروني التصحيح مركز يقوم -10

 تواجد ويكون  الى استاذ المادة ، والكترونيا ورقيا النتائج ومعها المحدد الموعد في األوراق

  .اإللكتروني التصحيح ءأثنا إلزاميا غير التدريس هيئة عضو

ا كشوف رصد الدرجات واستكما اية بيانات تنقصه بمراجعة الممتحنين لجنة تقوم -11

 مراجعة أو إلكترونيا المصححة اإلجابة أوراق من عينةتتعلق ببيانات الطالب ، وكذلك مراجعة 

  أخطاء وجود وعدم التقييم دقة من للتأكد الحاجة  دع إذا بالكامل األوراق

رى رة اخستاذ المادة بتسليم الكشوف المتعلقة بدرجات الطالب الى الكنترول مبقوم ا -12

ملة ليتولى اضافة درجات االعمال الفصلية ودرجات العملي اليها واستخراج النتيجة كا

 وتسليمها الى الجهات المختصة لمراجعتها قبل اعالنها .

 ليهاا للرجوع التصحيح نتائج من الكترونية بنسخة اإللكتروني التصحيح مركز يحتفظ -13

 . منها يتقادم ما حذف يمكنها حيث دراسيين عامين فترة خالل لذلك الحاجة عند

 ومعدل ررالمق نتيجة على اإللكتروني التصحيح عملية مردود بتقييم المادة أستاذ يقوم -14

 تحسين في لالستخدام التوصيات وترفع القسم مجلس في النتائج وتناقش الطالب انجاز

  ى .األل لتصحيحا منظومة

 غير اتامتحان نظم اتباع على المترتبة النتائج دراسة والتقويم القياس مركز يتولى -15

 كل من استفادة أقصى لضمان المقترحة بالتعديالت والتوصية الممارسات وتقييم تقليدية

  الجيدة الممارسات وتعميم ممارسة
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 مستخدمةال غير اإلجابة راقوأو األسئلة أوراق تجميع يتم األسئلة، بنوك على للحفاظ -16

 نسخ توزيع ميت وال التصحيح ونموذج اإلجابة بأوراق الكنترول ويحتفظ المادة أستاذ إلى وتعاد

 .الكلية داخل أخرى لجهات االمتحان أوراق من

 سريةو امن حيث من المركزي الكنترول من يتجزأ ال جزء األلى التصحيح وحدة عتبرت -17

 .الصلة ذات المنظمة القوانين وفقا بها المعمول باالمتحانات العمل قواعد وفقا البيانات

 إدارة وكذا الطالب إجابات لنماذج االلكترونية االرشفة األلى التصحيح وحدة تتولى -18

 ينالمالحظ السير خطوط وكذا الممتحنين ولجان الفرق نتائج احصائيات البيانات قواعد

 .االمتحانية العملية على والمراقبين

 او حيحالتص مفتاح نموذج  األلى التصحيح عملية انتهاء بعد التدريس هيئة عضو يسلم -19

 . لالختبار أسئلة نموذج من اكثر وجود حال فى التصحيح مفاتيح

  ومفاتيح ونماذج النتيجة احصائيات بها موضح مرفقات المقرر تقرير مع يسلم -20

 . التصحيح

 manually يدوى انتقائي لبشك التعامل الممتحنين ولجان الكنترول من لجنة تتولى -21

 حيث من فنية سباب ال معه التعامل من التصحيح أجهزة تتمكن لم التي اإلجابة أوراق مع

 . بياناته دقة ومدى الطالب استجابة طريقة

 

 


