
 :عن نظم التقييم الموجودة بالكلية أعضاء هيئة التدريسرضا نتائج 
عن نظم التقييم الموجودة  أعضاء هيئة التدريسرضا لمستوى  والوزن النسبى ىيوضح المتوسط الحساب

 بالكلية
 رقم

 العبارة
إلى  نعم

المتوسط  ال حد ما
 الحسابى

الوزن 
 النسبى

مستوى 
 الرضا

 مرتفع 81488 1402 21 8 04 .س والتقويم بإعداد الملصقاتأعلنت الكلية عن وحدة القيا

 مرتفع 80444 2.55 8 11 02 .توزع الملصقات فى أماكن مختلفة بالكلية

 مرتفع 42444 2.73 0 6 04 .وحدة القياس والتقويم بالكلية توجد ملصقات توضح مقر 
 متوسط 02488 1.72 11 33 0 .توجد نشرات ورقية توضح أهداف الوحدة

 مرتفع 42412 2.75 0 7 04 .يوجد موقع الكترونى خاص بوحدة القياس والتقويم
 منخفض 00444 1.62 40 8 22 .تم اإلعالن عن الموقع االلكترونى

 مرتفع 40444 2.85 2 0 53 .تم تفعيل الموقع االلكترونى الخاص بوحدة القياس والتقويم

ة المعاونةة بالمشةروع وبوحةدة القيةاس عقدت ندوات لتوعية أعضاء هيئةة التةدريس والئيئة
 .والتقويم 

50 8 2 2.80 48488 
 مرتفع

 مرتفع 81444 2.58 6 28 41 .عقدت جلسات بمجالس األقسام لتوضيح أهداف وحدة القياس والتقويم ومتطلباتئا

 مرتفع 44412 2.72 4 4 47 .لنشر ثقافة التقويم  ورش عمل  عقدت دورات تدريبية أو

 -لكيفيةةةةةة صةةةةةياألة أنةةةةةواع األسةةةةةئلة   مقاليةةةةةة  ورش عمةةةةةل تدريبيةةةةةة أو عقةةةةدت دورات 
 )موضوعية

43 20 3 2.67 84444 
 مرتفع

 متوسط 10412 1.97 13 81 11 .إلنشاء بنوك األسئلة ورش عمل  عقدت دورات تدريبية أو 
 توسطم 11488 1.87 17 80 9 .وضع معايير إلختيار المقررات التى سوف يتم إنشاء بنوك أسئلة لئا

 مرتفع 88488 2.50 10 24 40 .قام اعضاء هيئة التدريس بممارسة أعمال إنشاء بنوك اإلسئلة

 مرتفع 88488 2.50 13 0 43 .صمم شكل عام للورقة اإلمتحانية

 مرتفع 41444 2.88 3 2 56 .يتم توزيع دليل الطالب للتقويم على الطالب

 مرتفع 24488 2.38 28 22 36 .يتم تفعيل الميثاق األخالقي بالكلية
 -تجئيز القاعات -  تحديد موعد و أماكن عقد األمتحانات  يوجد خطة لسير اإلمتحانات

 80444 2.55 4 9 01 ...( تجئيز أوراق اإلجابة
 مرتفع

 متوسط 10412 1.97 13 81 11 ....(يوجد قواعدة معتمدة و معلنة للعمل بالكنتروالت   تسليم، تسلم، رصد
وأعضةةاء  معتمةةدة و معلنةةة إلختيةةار القةةائمين علةةى عمليةةة التقةةويم   ر سةةاءيوجةةد قواعةةد 

 84444 2.40 20 8 88 ..(الكنتروالت، ر ساء اللجان، المراقبين، المالحظين
 مرتفع

إدارة عمليةة التقةويم   خطةة إدارة ازمةات، أسةاليب أليةر تقليديةة فةى يوجد ممارسات جيةدة 
 41444 2.88 2 5 00 ....(لمراقبة األمتحانات

 مرتفع

يوجد إرشادات واضحة معتمدة و معلنة لعمليةة التصةحيح   اكثةر مةن مصةحح، اإلسةتعانة 
 ...(بنموذج اجابة

01 12 1 2.60 81412 
 مرتفع

 مرتفع 44444 2.70 6 1 08 .أماكن عقد اإلمتحانات مناسبة من حيث اإلضاءة التئوية و الئدوء و سعة المكان
 مرتفع 42412 2.75 2 22 47 .متحانية للكليةتم اإللتزام بشكل الورقة اإل

 مرتفع 80444 2.55 4 24 37 .بالكلية  طورت اعمال القياس
 مرتفع 84488 2.68 8 8 49 .متحانات ما بين المقالية والموضوعيةتنوعت اال

 مرتفع 80412 2.57 10 1 44 .استخدمت بنوك اإلسئلة فى اإلمتحانات
 مرتفع 44412 2.72 5 2 48 .ياصححت أوراق اإلمتحان إلكترون

 متوسط 22488 2.32 17 2 36 مما تم تدريسه فى المقرر %57ختبارات تمثل ما ال يقل عن اال
لتزام بتعليمات الورقة األمتحانيةة  توزيةع الةدرجات علةى األسةئلة، الوقةت يناسةب كةل تم اال 
 .س ال

43 22 6 2.62 82488 
 مرتفع

 مرتفع 42488 2.92 0 0 55 اخليا  يتم مراجعة الورقة االمتحانية د
 مرتفع 41488 2.77 1 10 08 يتم مراجعة الورقة االمتحانية خارجيا   

 مرتفع 88488 2.50 1 26 81 هيئة التدريس عن عملية التقويم كل فصل دراسي يتم استطالع رأي أعضاء 

 تفعمر  40444 2.82 4 11 04 يوجد ألية تحفيز لبناء بنوك االسئلة في المقررات

 مرتفع 82412 2.45 24 13 82 .يتم بناء مستودعات األسئلة جديدة سنويا  



 مرتفع 84444 2.67 0 12 00 في اإلختبارات العملية (Rubric) تطبيق استعمال مقاييس التقدير

 مرتفع 40444 2.82 1 7 02 يتم إفادة الطالب بتغذية راجعة عن أدائه في االمتحانات أثناء الفصل الدراسي

 مرتفع 81412 2.48 10 22 39 يتم إفادة عضو هيئة التدريس بنتائج التحليل اإلحصائي لالمتحانات
 مرتفع 24444 2.37 13 21 35 يتم إفادة عضو هيئة التدريس بنتائج إستبيانات رضا الطالب عن نظم التقويم بالمقرر

 مرتفع 41412 2.78 0 8 52 علي نتائج استبيانات رضا الطالب تخاذ إجراءات تصحيحيه بناء  ا

 مرتفع 40444 2.85 0 1 00 .يوجد اختبارات إلكترونية فى المقررات التى أقوم بتدريسئا

14ن =  المجال ككل  مرتفع 24441 1482 

عةن نظةم التقيةيم الموجةودة  رضةا أعضةاء هيئةة التةدريسمسةتوى  أن السحبق  الجحوو  محن يتضح 
  وهححط  يمححع تىححع  ححط   ححع 1482حيححح ح حح  متححط متوسححط حسححبقط قت حح   يمتحح   )مرتفححع   جةةاءبالكليةةة 

تىحوير  ورجحع متحط المجحب  هحاا قينمحب ح حت  مقحبرا    8444 – 1480التىحوير المرتفحع التحط تىحع قحين )
أعلنةةت الكليةةة عةةن وحةةدة القيةةاس والتقةةويم بإعةةداد  " ةمقححبر  حيححح جححب  تراوححح  قححين مرتفمححع ومتوسححطع  

  وهحو محب يدهحوي  يمحع الحو ن 1402 متوسحط حسحبقطحيحح ح حت  متحط مرتفحع  رضحبمسحتو  ق " الملصةقات
قمسحتو  رضحب "  توزع الملصقات فى أماكن مختلفةة بالكليةةمقبرة "      وجب 81488النسقط التط قت   

   80444وهو مب يدهحوي  يمحع الحو ن النسحقط التحط قت ح   1400متوسط حسبقط مرتفع حيح ح ت  متط 
" قمسحتو  رضحب مرتفحع حيحح  وحةدة القيةاس والتقةويم بالكليةة جد ملصقات توضح مقر تو وجب   مقحبرة " 

  وجححب    42444وهححو مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط قت حح   1428ح ححت  متححط متوسححط حسححبقط 
حيححح ح ححت  متححط متوسححط  متوسححط" قمسححتو  رضححب  توجةةد نشةةرات ورقيةةة توضةةح أهةةداف الوحةةدةمقحبرة " 
يوجةةةد موقةةةع   وجحححب   مقحححبرة "  02488ي  يمحححع الحححو ن النسحححقط التحححط قت ححح  وهحححو محححب يدهحححو 2421حسحححبقط 

حيححح ح ححت  متححط متوسححط حسححبقط  متوسححط" قمسححتو  رضححب  الكترونةةى خةةاص بوحةةدة القيةةاس والتقةةويم
تةم اإلعةالن عةن الموقةع   وجحب   مقحبرة "  42412وهو محب يدهحوي  يمحع الحو ن النسحقط التحط قت ح   1420

وهو محب يدهحوي  يمحع الحو ن  2411حيح ح ت  متط متوسط حسبقط  خفضمن" قمستو  رضب  االلكترونى
تةةةم تفعيةةةل الموقةةةع االلكترونةةةى الخةةةاص بوحةةةدة القيةةةاس   وجحححب   مقحححبرة "  00444النسحححقط التحححط قت ححح  

وهو مب يدهوي  يمع الو ن النسقط  1480حيح ح ت  متط متوسط حسبقط  مرتفع" قمستو  رضب والتقويم
عقةةدت نةةدوات لتوعيةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والئيئةةة المعاونةةة قححبرة "   وجححب   م 40444التححط قت حح  

وهحو  1484حيح ح ت  متط متوسط حسحبقط  مرتفع" قمستو  رضب  بالمشروع وبوحدة القياس والتقويم
عقةةدت جلسةةات بمجةةالس األقسةةام   وجححب   مقححبرة "  48488مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط قت حح  

" قمسححتو  رضححب مرتفححع حيححح ح ححت  متححط متوسححط  والتقةةويم ومتطلباتئةةالتوضةةيح أهةةداف وحةةدة القيةةاس 
عقةةدت دورات   وجححب   مقححبرة "  81444وهححو مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط قت حح   1408حسححبقط 

" قمسحتو  رضحب مرتفحع حيحح ح حت  متحط متوسحط حسحبقط  لنشر ثقافةة التقةويم  ورش عمل  تدريبية أو
 عقةدت دورات تدريبيةة أو   وجحب   مقحبرة "  44412النسحقط التحط قت ح  وهو مب يدهوي  يمع الو ن  1421

" قمسححتو  رضححب مرتفححع حيححح ح ححت  )موضةةوعية -لكيفيةةة صةةياألة أنةةواع األسةةئلة   مقاليةةة  ورش عمةةل
  وجحححب   مقحححبرة "  84444وهحححو محححب يدهحححوي  يمحححع الحححو ن النسحححقط التحححط قت ححح   1412متحححط متوسحححط حسحححبقط 

حيحح ح حت  متحط  متوسحط" قمستو  رضب  إلنشاء بنوك األسئلة مل ورش ع عقدت دورات تدريبية أو 
وضةةع   وجححب   مقححبرة "  10412وهححو مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط قت حح   2442متوسححط حسححبقط 

حيحح ح حت   متوسحط" قمسحتو  رضحب  معايير إلختيار المقررات التى سةوف يةتم إنشةاء بنةوك أسةئلة لئةا



قةام   وجحب   مقحبرة "  11488هحوي  يمحع الحو ن النسحقط التحط قت ح  وهو مب يد  2482متط متوسط حسبقط 
"  صةةمم شةةكل عةةام للورقةةة اإلمتحانيةةة، اعضةةاء هيئةةة التةةدريس بممارسةةة أعمةةال إنشةةاء بنةةوك اإلسةةئلة

وهححو مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط  1404قمسححتو  رضححب مرتفححع حيححح ح ححت  متححط متوسححط حسححبقط 
" قمسححتو  رضححب مرتفححع  توزيةةع دليةةل الطةةالب للتقةةويم علةةى الطةةالب يةةتم  وجححب   مقححبرة "  88488قت حح  

  وجب    41444وهو مب يدهوي  يمع الو ن النسقط التط قت    1488حيح ح ت  متط متوسط حسبقط 
" قمسححتو  رضححب مرتفححع حيححح ح ححت  متححط متوسححط حسححبقط  يةةتم تفعيةةل الميثةةاق األخالقةةي بالكليةةةمقححبرة " 
يوجةةةد خطةةةة لسةةةير   وجحححب   مقحححبرة "  24488ن النسحححقط التحححط قت ححح  وهحححو محححب يدهحححوي  يمحححع الحححو   1488

" قمسحتو   تجئيز أوراق اإلجابة -تجئيز القاعات -  تحديد موعد و أماكن عقد األمتحانات  اإلمتحانات
وهححو محححب يدهححوي  يمححع الحححو ن النسححقط التححط قت ححح   1400حيحححح ح ححت  متححط متوسحححط حسححبقط  مرتفححعرضححب 

" ....(واعدة معتمةدة و معلنةة للعمةل بةالكنتروالت   تسةليم، تسةلم، رصةديوجد ق  وجب   مقبرة " 80444
وهحو محب يدهحوي  يمحع الحو ن النسحقط التحط  2442حيحح ح حت  متحط متوسحط حسحبقط  متوسطقمستو  رضب 

يوجةد قواعةد معتمةدة و معلنةة إلختيةار القةائمين علةى عمليةة التقةويم     وجحب   مقحبرة "  10412قت   
حيحح ح حت   مرتفحع" قمسحتو  رضحب  والت، ر ساء اللجان، المراقبين، المالحظينالكنتر وأعضاء  ر ساء

يوجد   وجب   مقحبرة "  84444وهو مب يدهوي  يمع الو ن النسقط التط قت    1404متط متوسط حسبقط 
"  إدارة عملية التقويم   خطة إدارة ازمةات، أسةاليب أليةر تقليديةة لمراقبةة األمتحانةاتفى ممارسات جيدة 

وهححو مححب يدهححوي  يمححع الححو ن النسححقط التححط  1488تو  رضححب مرتفححع حيححح ح ححت  متححط متوسححط حسححبقط قمسحح
 414444قت   


