
 

    

 
 

العامة الثانوية طالب لقدرات الموحدة لالختبارات النيائي التقرير         
 م9191/ م9109 األكاديمي ( لمعامالنوعية التربية) كمية     

********* 
 الخالق عبد ىشام/ الدكتور ستاذألاالسيد الفاضل المحترم الموقر 

 (العالي بوزارة التعميم العالى التعميم تطوير مشروعات إدارة لوحدة التنفيذي المدير)
 عزمي نيى/ الدكتور ستاذألا ةالموقر  ةالمحترم ةالفاضم ةالسيد

 العالي بوزارة التعميم العالى( التعميم تطوير مشروعات إدارة وحدةبوالتقويم  القياس مركز مدير)
 وبعد،،،،مباركة من عند هللا تحية طيبة  

********* 
  مقدمة :أواًل :  

   تعاون سيادتكم والتقدير واألحترام عمى مجهوداتكم الكبيرة و أود أن أتقدم لسيادتكم بوافر الشكر  بداية
 أود أن أفيد سيادتكم عمما  بأنه بناء عمى، المنوفيةوالتقويم جامعة  القياس مركز المثمر والبناء مع

التربية ) ميةوخاصة األختبار المعرفى لكالعامة لاللتحاق  اإلستعداد لعقد اختبارات القدرات لطالب الثانوية
تقييم الوضع الحالي نفيد سيادتكم ب، المنوفيةبجامعة  ، وفى إطار أنشطة مركز القياس والتقويم(النوعية

رائهم واعداد مقترحات التحسين، والتكرم بالتوجيه أن يتولى مركز القياس والتقويم بالجامعة أعمى  بناء  
 لشخصكم الكبير الكريم.اعداد تقرير عن االختبارات وفق النموذج المرفق وارساله 

  : األجراءات والتنفيذ واألحصائيات المقرره:  ثانياً  

 تم األستعداد ( جمال الدىشان)أ.د/ومدير المركز  المنوفيةبجامعة  فى إطار أنشطة مركز القياس والتقويم
 األتى أسمائهم:السادة أصحاب السمو لألختبارات المعرفية والتصحيح األلكترونى بدعم 

 .المنوفيةرئيس جامعة  عادل السيد مباركأ.د/ معالى الوزير/  -0

 .الدراسات العميا والبحوثلشئون  المنوفيةنائب رئيس جامعة  أحمد فرج القاصدأ.د/ معالى النائب/  -9

 لشئون التعميم والطالب. المنوفيةرئيس جامعة  نائب رئيس  رمانعبد الرحمن قأ.د/ معالى النائب/  -3

 .المنوفيةجامعة  النوعيةعميد كمية التربية  حنان يشارأ.د/ معالى العميد/  -4

 



 

 م حتى 9109/ 7/ 6السبت الموافق من يوم  بداية  يث تم التجهيز واألستعداد لذلك بكمية التربية النوعية ح
وفقا  لممواعيد المحددة  طبيق األختبار المعرفى عمى الطالبم، وتم ت9109/ 7/ 99يوم األثنين الموافق 

عدة ، وذلك بمسافى األيام المخصصةوفى أطار األختبار المعرفى المخصص وتم التصحيح األلكترونى 
لمتقدمة والنتائج المعمنة ويتضح ذلك فى ضوء األعداد ا ، وتم أعالن النتائج مدير وحدات القياس والتقويم

 :(0كما فى جدول )
(0جدول )  

التربية النوعيةكمية قدرات المتقدمين الختبارات توصيف عينة   

 
 
 

 

 

 

  

القدرات لختبارات المتقدمين توصيف عينة   النسبة المئوية العدد 

التربية النوعية كمية  

  قسم
الفنيةالتربية   

%93,99  (473) الالئقين )الناجحين(  
%5,18  (91) )الراسبين( الالئقينغير   

%011  (394) األجمالى  

 قسم
التربية الموسيقية   

%50,19  (93) الالئقين )الناجحين(  
%38,90  (91) )الراسبين( الالئقينغير   

%011  (084) األجمالى  

 إجمالى العدد الكمى
%81,96  (368) )الناجحين(الالئقين   

%09,13  (001) )الراسبين( الالئقينغير   
%011   (578) األجمالى  



 

 (1مرفق )

 ( النوعٌة قسم التربٌة الفنٌة والتربٌة الموسٌقٌة)كلٌة التربٌة أعضاء هٌئة التدرٌس إستطالع رأي 
  9191/ 9119للعام األكادٌمً  لقدرات طالب الثانوٌة العامة فً االختبارات الموحدة

 
 الموسٌقٌة والتربٌة الفنٌة التربٌة قسم النوعٌة التربٌة كلٌة الكلٌة: المنوفٌةجامعة  الجامعة :

 31ن = 
 لم ٌتحقق تحقق البند م

 3 72 (  الكترونيموقع  –مطبوعات –رش عمل و –بوقت كاٍف )لقاءات الموحدة اختبارات القدرات نظم تم اعالم أعضاء ىيئة التدريس ب 1

 77 8 تم إشراكى أو أحد الزمالء بالكمية فى إعداد بنوك األسئمة الخاصة بإختبار القدرات فى مجال تخصصى. 9

 البورام  موع يتناسوب بموا بالكميوة لإللتحوا  الراغوب لمطالوب مواصوفات مون مطمووب ىو لما وفقاً  اإلختبار من اليدف تم اإلعالن عن 3
 .لمكمية األكاديمية

72 1 

 2 72 تم التدريب من ِقبل الكمية أو الجامعة فيما يخص التصحيح اإللكتروني.  4

  03 جياز تصحيح( 9عدد )لتنفيذ األختبار. حدد  معامل كمبيوتر مناسبة -تمتمك الكمية أجيزة لمتصحيح اإللكتروني 5

اعووالن  -الرصوود  -سوورية االختبووار  -توزيعووو  -قواعوود معتموودة ألعمووال االمتحانووات الخاصووة بالقوودرات ) تسوومم االختبووار تووم اعووالن 6
 النتيجة ......( 

03  

 2 72 نوعية األسئمة ليذا العام من حيث الشكل والمضمون فاقت السنوات السابقة  7

  03 تقيس األسئمة المستويات المختمفة لميارات الطالب . 8

 1 72 األسئمة خارج التخصص جاءت منطقية ومواكبة لمعارف الطالب.  9

  03 وفق مستوى معارفو. موسيقي(  –االختبارات بشكل دقيق قدرات الطالب في مجال التخصص )فني تقيس  11

 7 72 تشتمل االختبارات عمى أسئمة تقيس القدرات الذىنية والتخصصية . 11

 1 72 بالوضوح وخموىا من األخطاء المطبعية والمغوية .تتسم ورقة االختبار  19

  03 تتوافق أسئمة االختبار مع الزمن المخصص لو . 13

 7 72 االسئمة التى يتضمنيا االختبار تكفي لقياس ميارات الطالب المستيدفة 14

 03  مواقف" -موضوعية  –يتضمن االختبار كل أنواع األسئمة "مقالية  15

 7 72 االختبارات  النظرية باالختبارات العممية .ترتبط  16

 1 72 في االختبارات العممية الختبار القدرات.   Rubricsتستخدم استمارة قياس االداء المتدرجة  17

 1 72 يقمل النظام  الجديد االختبارات القدرات من العبء الممقى عمى أولياء األمور. 18

  03 اختبار القدرات الموحدة حققت العدالة بين الطالب  19

 7 72 اختبارات القدرات الموحدة أضاعت معيار التميز الذى يفر  بين الكميات 91

  03 تم توضيح طر  األجابة لمطالب قبل األختبار  91

 1 72 أرى تخصيص درجات اكبر لمجانب العممي عن النظرى اىم لمتخصص وتحديد الموىبة .  99

 1 72 . التدريبية الدورات نتاج الطالب يكتسبيا التي المكتسبة الميارات وليس الطالب عند المتولدة الفطرية الميارات يقيس األختبار 93

 
 
 
 
 



 

 من وجية نظرك:  
عدم التمكن من وضع أسئمة مقالية لعدم قدرة نظام التصحيح اإللكتروني عمى  -0 السمبيات :

 .معالجتها

 .ثانية لمطالب الغير الالئقين مما يفرض عميهم مزيد من القمق والتوترتوجد فرصة  ال -9

 .نوعية وطبيعة األسئمة كانت مفادئة لمكثير من الطالب ولم يتدرب عميها -4

 .سرعة التصحيح وا عالن النتائج -0 اإليجابيات :
ساد جو من الود بين المتقدمين ألداء اإلمتحان من الطالب والمنتسبين لمكمية من  -9

 .إداريين وأعضاء هيئة تدريس

إعداد قاعات مخصصة ألداء اإلختبارات وميكنة اإلختبارات بالكامل لتكون إلكترونية  -0 :  :مقترحات التحسين
 .من خالل الحاسب اآللي وعدم اإلكتفاء بالتصحيح من خالل أجهزة التصحيح الممحقة

عمي طبيعة ونوعية إعداد كتيب يطمع عميه الطالب من خالل موقع الوزارة يحتوي  -9
 .األسئمة التي ستقدم لمطالب.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (9مرفق )

 ( النوعٌة قسم التربٌة الفنٌة والتربٌة الموسٌقٌة)كلٌة التربٌة الطالب فً االختبارات الموحدة إستطالع رأي 
  9191/ 9119لقدرات طالب الثانوٌة العامة  للعام األكادٌمً 

 الموسٌقٌة والتربٌة الفنٌة التربٌة قسم النوعٌة التربٌة كلٌة الكلٌة: المنوفٌةجامعة  الجامعة :

 41ن = 

 لم ٌتحقق تحقق البند م

 13 03  تم تدريبي عمى نظم االختبار من قبل الكمية/ جية أخرى ؟ حدد.............. 1

 1 02 األختبار بدء قبل الخاصة باألختبار والتعميمات بالموائح عمم عمى كنت 9

 7 02 اإلجابة عمى اسئمة األختبار من أتمكن حتي بسيط لتدريب احتجت 3

  03 األختبار لالجابة عمى اى استفسار مكان فى فنى دعم يوجد 4

 13 03 بيا متوافرة كانت األختبار واستعدادات مريحة كانت االمتحانية القاعة 5

 13 03 تقيس األسئمة المستويات المختمفة لميارات الطالب . 6

 71 12 األسئمة خارج التخصص جاءت منطقية ومواكبة لمعارف الطالب.  7

 2 02 . موسيقي( –في مجال التخصص ) فني  تتوافق األسئمة مع المستوى المعرفي لمطالب 8

 12 72 ./ الذكاء لمطالبتشتمل االختبارات عمى أسئمة تقيس القدرات الذىنية  9

  03 وخموىا من األخطاء المطبعية والمغوية .تتسم ورقة االختبار بالوضوح  11

  03 تتوافق أسئمة االختبار مع الزمن المخصص لو . 11

 72 12 مواقف" -موضوعية  –يتضمن االختبار كل أنواع األسئمة "مقالية  19

 2 00 ترتبط االختبارات  النظرية باالختبارات العممية . 13

  03 .بناء عمييااالختبارات العممية  تم اعالمي بالمعايير التى سيتم 14

 13 03 يقمل النظام  الجديد االختبارات القدرات من العبء الممقى عمى أولياء األمور. 15

  03 اختبار القدرات الموحدة حققت العدالة بين الطالب  16

أرى تخصيص درجات اكبر لمجانب العممي عن النظرى اىم لمتخصص وتحديد الموىبوة  17
 . 

00 6 

نظوورى ....( حققووت العدالووة وقاسووت  -توزيووع الوودرجات عمووى اجووزاء األختبووار ) عممووي 18
 ميارات الطالب المستيدفة. 

02 2 

 2 02 واالبداع.  لمتفكير الكافية الفرصة يمنحني ال األختبار أن أشعر 19

 7 02 كنت عمى عمم بموعد اختباري قبمو بوقت كاف  91

 03  اإلمتحان.  عن واضحة ذىنية صورة إلعطاءه لمطالب كتيب نموذج/  تم إعداد 91

 02 2 أفضل ان يكون ىناك قواعد رأفة وخاصة فى األختبار النظرى.  99

 
 



 

 من وجية نظرك:  
 لمطالب كتيب/  نموذج لم يتم إعداد  -0 السمبيات :

 .واإلبداع لمتفكير الفرصة نوعية األسئمة موضوعية فقط ولم تعطي -9

 .االختبار نظم عمى التدريب عدم التمكن من -4

 .مع الطالب عضاء هيئة التدريسأل التعاون الممفت .0 اإليجابيات :
 .كانت مناسبة االختبار القاعات المخصصة ألداء .9
اإلمتحانات ساعد بشكل كبير في السيطرة عمى الطالب ومنع حاالت  ذجنما تعدد .4

 .الغش
 .الذي قد ينجم عنه أخطاءالتصحيح العادل لالختبار والتقميل من العتصر البشري  .3

 .عمى موقع الوزارة القدرات الختبارات دليل وضع -0 :  :مقترحات التحسين
عمل اختبارات قبمية شبيهة في تعميمات أداؤها باختبارات القدرات وتقديمها لمن يرغب  -9

 .من الطالب في وقت سابق عن اإلمتحان

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (3مرفق )
 ( النوعٌة قسم التربٌة الفنٌة والتربٌة الموسٌقٌة)كلٌة التربٌة  الكمية في االختبارات الموحدةادارة إستطالع رأي 

  9191/ 9109لقدرات طالب الثانوية العامة  لمعام األكاديمي 
 الموسٌقٌة والتربٌة الفنٌة التربٌة قسم النوعٌة التربٌة كلٌة الكلٌة: المنوفٌةجامعة  الجامعة :

 4ن = (                 وكالء ثالثةوعدد يوجد بالكمية )عميدًا لمكمية فقط، 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 درجة تحقق

 بنسبة كبٌرة

) 81)%< 

 إلى حد مــا

(51-79)% 

بنسبة 

 منخفضة

(≤ 51)% 

 نظم إدارة االمتحان

   0 تم إستالم اسئلة االمتحان لبل االمتحان بولت كاف  1 -1

   0 توافرت عوامل السرٌة عند استالم وتسلٌم االمتحان  9

   0 تم التواصل بسهولة وٌسر مع الجهه المسئولة عن اختبارات المدرات.  3

   0 االختبارات.ذللت  الجهه المسئولة عن اختبارات المدرات المشكالت التى حدثت أثناء تنفٌذ  4

تم تدرٌب المائمٌن على أعمال االمتحانات على  نظم األختبارات لبل بدء االمتحانات بولت كاف )  5
 ورش عمل ....(  –لماءات 

0   

   0 نفذ الطالب تعلٌمات االختبار بشكل مناسب. 6

 0   تم تحدٌث المولع اإللكترونً للكلٌة إلطالع الطالب على نظام اختبارات المدرات الموحدة .  7

  0 1 نسخ ورلٌة ( . -هاتف محمول -تم إعالن النتائج بأسالٌب متنوعة ) المولع األلكترونً 8

   0 شاركت وحدة المٌاس والتموٌم الكلٌة/ الجامعة  فى ادارة نظام األختبار.   9

  0  للل النظام الجدٌد ألختبار المدرات الموحدة من االحتٌاج إلى الدورات التأهلٌة للطالب. 11

 أعمال االمتحانات

   0 زمن االمتحان ٌناسب مع عدد ونوع األسئلة  11

   0 تم تصمٌم أوراق إجابة مناسبة لكل عناصر العملٌة االمتحانٌة.  19

ات الكترونٌة .تصحٌح بالجامعة حٌث أختبار -الكلٌة: تصحٌح ألًعمد تم تصحٌح األختبار داخل  13
  الٌوجد بالكلٌة

0   

   0 بالجامعة حٌث الٌوجد بالكلٌة تم التصحٌح بمعرفة وحدة المٌاس والتموٌم الكلٌة/ الجامعة .   حدد 14

   0 تم اعداد تمارٌر بناء على  النتائج اإللكترونً . 15

   0 تنفٌذ االجراءات التصحٌحٌة بناء على تلن التمارٌرتم تحدٌد المسئول عن  16

  0 1 تم التواصل مع المسئولٌن عن اختبارات المدرات لتحدٌد السلبٌات أثناء التطبٌك 17

   0 توجد آلٌات مفعلة للتعامل مع شكاوى الطالب الٌومٌة.  18

   0 تتوافر آلٌات مفعلة لتظلمات الطالب من نتائج االمتحان . 19

   0 توجد لواعد معلنة للتعامل مع حاالت الغش والشغب فى االمتحانات . 91

 تقٌٌم التجربة

   0 ٌتم مراجعة الورلة االمتحانٌة داخلٌاً  91

   0 ٌتم استطالع رأي الطالب عن اختبار المدرات  99

   0 ٌتم استطالع رأي أعضاء هٌئة التدرٌس عن نظام اختبار المدرات . 93

   0 اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة بناء على هذه االستطالعات . ٌتم 94
   0 اختبارات المدرات الموحدة تحمك العدالة والمساواه بٌن الطالب بصورة كاملة . 95

 1 0  مركزٌة إدارة بنون األسئلة أثرت باٌجابٌة على تحمٌك أهداف االختبار.  96



 

 القدرات الموحدة ، ماهً :من وجهة نظر سٌادتكم لتطبٌق نظام اختبار 

 المعرفية. مستوياتهمفشل بعض الطالب في تفسير بعض مفردات األختبار ألنها تفوق  -0 السمبيات :

االعتماد عميه في معرفة طبيعة األسئمة قبل الدخول  لمطالب عدم توفير مصدر يمكن -9

 .ألداء اختبارات القدرات

 

 تعاون أعضاء هيئة التدريس فى تقديم المساعدة لمطالب  -0 اإليجابيات :
والتقميل من العنصر البشري في مراحل التقييم خمق نوع من حالة  موضوعية التصحيح -9

 الرضا بين جموع الطالب المتقدمين.
 .النظام المتبع في اختبارات القدرات يقمل حاالت الغش بنسبة كبيرة -4
وحدة القياس والتقويم بالكمية وتقديم كل الدعم و   مركز القياس والتقويممسؤلي  اهتمام -3

 الفنى لمطالب قبل وأثناء عقد األختبار.

تدريب الطالب عمى نظام اختبارات القدرات بشكل مسبق من خالل توفير نماذج  -0 :  :مقترحات التحسين
 .مسبقة عمى موقع الوزارة

 .من أعضاء هيئة التدريس لمتعرف عمى طبيعة أختبارات القدرات تدريب عدد أكبر -9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( العامة الثانوية طالب لقدرات الموحدة لالختبارات النيائي التقرير )توثيق
 م9191/ م9109 األكاديمي لمعام( الموسيقية والتربية الفنية التربية قسم النوعية التربية كمية)     

       ******  
 التقريرتوثيق 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 بقبول فائق االحترام والتقدير،،،سيادتكم وتفضموا 

                                   ،،مدير مركز القياس والتقويم                                                                                
 (ىيام مصطفي.د/)أ


