
 :عن نظم التقييم الموجودة بالكلية العاملين بالكلية من الجهاز الإداريرضا نتائج 
عن نظم التقييم  العاملين بالكلية من الجهاز اإلدارىرضا لمستوى  والوزن النسبى ىيوضح المتوسط الحساب
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 مرتفعة 6969. 09.0 0 4 54 مة لعملية القياس والتقويم متاحة ورقيا والكترونياظ  المن  و اللوائح والقوانين المحدثة 

 –ارقيام الجليوس  -يوجد خطة لسيير اممتحانيام مين حييض الضيوابطو القواعيد المنظمية لييل  وتحدييد موعيد وامياكن عقيد االمتحانيام
 مجابة ....(اتجهيز اوراق  –تجهيز القاعام 

 مرتفعة 0900. 2.70 0 11 79

 مرتفعة 7977. 2.80 0 10 50 ..( تظلمام الطالب –تيسير  –رصد  –تسلُّم  –توجد قواعد معتمدة ومعلنة للعمل بالكنتروالم و تسليم 

م ي رؤساء لجان االمتحانام ي توجد معايير معتمدة ومعلنة الختيار القائمين على عملية التقويم ورؤساء الكنتروالم ي اعضاء الكنتروال
 .(المراقبين –المالحظين 

 مرتفعة 7977. 2.80 0 6 50

 مرتفعة 5969. 2.84 0 5 55 .يوجد خطة إدارة األزمام فى اثناء انعقاد األمتحانام

 مرتفعة 6900. 2.88 0 6 55 (توجد اساليب غير تقليدية لمراقبة االمتحانام ومثل نظام كاميرام للمراقبة

لتقيويم ومعليين ومعتميد( يتضييمن القواعيد المنظميية لألمتحانييام ألعضياء  يئيية التيدريس والطييالب وامدارييين  يييوز  علييى لد دليييل يوجي
 .الطالب بأنتظام سنويا  

 مرتفعة 5969. 09.5 2 4 44

 مرتفعة 0900. 2.76 3 6 41 .توجد لجنة لمتابعة سير االمتحانام بالكلية والعميد والوكالء ورؤساء الكنتروالم ورؤساء األقسام( 

 مرتفعة 0900. 2.76 2 8 40 ..( الموقع املكتروني للوحدة او الكلية –يوجد إعالن عن خطة سير االمتحانام بالكلية ونسخة ورقية 

 مرتفعة 0900. 2.76 0 12 38 .تعقد امتحانام الشفوية وفق لجان مشكلة وبإجراءام معلنة

 مرتفعة 9977. 2.92 0 4 46 .ملية فى األماكن المخصصة لهاتعقد األمتحانام التطبيقية و الع

 متوسطة 69977 2.02 12 25 13 وجود مواصفام الورقة االمتحانية من حيض الشكل 

 متوسطة 94977 2.26 12 13 25 .لتزام بالقانون فى حاالم الغش اثناء األمتحاناميتم اال 
 مرتفعة 6969. 09.0 0 4 54 ضاءة والتهوية والهدوء وسعة المكاناماكن عقد اممتحانام بالكلية مناسبة من حيض ام 

 متوسطة 94977 2.26 11 14 05 .يوز  استبيان عن رضا الطالب واعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة  عن إجراءام ونظم التقويم
 مرتفعة 9.969 2.36 17 6 71 ..(..نسخ ورقية – اتف محمول  –يتم إعالن النتائج بأساليب عديدة والموقع املكتروني 

 مرتفعة 0969. 2.72 0 15 76 .يوجد إجراءام التعامل مع تظلمام الطالب معتمدة ومعلنة

 مرتفعة 0900. 2.76 0 . 50 يتم الرد على تظلمام الطالب فى الزمن القانونى

 مرتفعة 6969. 09.0 0 4 54 ا  عن نتيجة تظلمه بشفافيةييتم اخطار الطالب رسم

 مرتفعة 4977. 2.86 0 9 97 .وجد إحصائيام نتائج الطالب في نهاية كل فصل دراسيت

 مرتفعة 5900. 2.82 0 . 51 .متحان بناء على اداء الطالبايوجد تقارير حول مدى صعوبةو سهولة كل 

 مرتفعة 0900. 2.70 1 17 76 .على نتائج تحليل االمتحانام ألعضاء  يئة التدريس بناء   يوجد بالكلية تغيية راجعة 

 مرتفعة 0900. 2.70 7 . .7 .يوجد مقارنة لنتائج التقويم على فترام زمنية لرصد التغير في مستوى األداء

 مرتفعة 5969. 2.84 0 . 50 .على تحليل نتائج التقويم لكل مقرر إجراءام تصحيحة بناء   توجد

 مرتفع 0976. 0991 40ن =  المجال ككل

عين نظيم التقيييم  العحاملين بالكليحة محن الجهحاز اإلدارىمسيتوى رضيا  أن بقالسحا الجحدو  محن يتضح 
، وهى قيمة تقحع ىحى 0991حيث حص  على متوسط حسابى بلغت قيمته  )مرتفع(، الموجودة بالكلية جاء

تقحدير  درجحة علحى المجحا  هحاا بينما حصلت عبحارات (،7900 – 0975ىئة التقدير المرتفع التى تقع بين )
مية لعمليية القيياس ظ  المن  و اللوائح والقيوانين المحدثية  " ةعبار  حيث جاءتمرتفعة ومتوسطة، تراوحت بين 

امياكن عقيد اممتحانييام بالكليية مناسيبة ميين حييض امضياءة والتهوييية ، والتقيويم متاحية ورقييا والكترونيييا
حيحث مرتفحع  رضامستوى ب " ا  عن نتيجة تظلمه بشفافيةييتم اخطار الطالب رسم  والهدوء وسعة المكان

 ت،  وجححاء6969.، وهححو مححا ي كححد  قيمححة الححوزن النسححبى التححى بلغححت 09.0 متوسححط حسححابىحصححلت علححى 
يوجد خطة لسيير اممتحانيام مين حييض الضيوابطو القواعيد المنظمية لييل  وتحدييد موعيد وامياكن عبحارة " 

يوجيد بالكليية تغييية   امجابية ....تجهييز اوراق  –تجهييز القاعيام  –ارقام الجليوس  -عقد االمتحانام
يوجيد مقارنية لنتيائج التقيويم عليى   عليى نتيائج تحلييل االمتحانيام ألعضاء  يئية التيدريس بنياء   راجعة 

متوسحط حسحابى بمسحتوى رضحا مرتفحع حيحث حصحلت علحى " (.فترام زمنية لرصد التغير في مسيتوى األداء



توجيييد قواعيييد معتميييدة ت عبحححارة " وجحححاء ، 0900.وهححو محححا ي كحححد  قيمحححة الحححوزن النسححبى التحححى بلغحححت  0990
توجييد معييايير ، ..( تظلمييام الطييالب –تيسييير  –رصييد  –تسييلُّم  –ومعلنيية للعمييل بييالكنتروالم و تسييليم 

معتمدة ومعلنة الختيار القائمين على عملية التقويم ورؤساء الكنتروالم ي اعضياء الكنتيروالم ي رؤسياء 
سححتوى رضححا مرتفححع حيححث حصححلت علححى متوسححط حسححابى " بم.(المييراقبين –لجييان االمتحانييام ي المالحظييين 

يوجيد خطية إدارة األزميام ، وجحاءت عبحارة "  7977.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغحت  09.0
لتقيويم ومعلين ومعتميد( يتضيمن القواعيد المنظمية لألمتحانيام ليوجيد دلييل   فى اثناء انعقياد األمتحانيام

إجييراءام  توجييد Kداريييين  يييوز  علييى الطييالب بأنتظييام سيينويا  ألعضيياء  يئيية التييدريس والطييالب وام
" بمسحتوى رضحا مرتفحع حيحث حصحلت علحى متوسحط  .على تحلييل نتيائج التقيويم لكيل مقيرر تصحيحة بناء  

توجد اساليب غير ، وجاءت عبحارة "  5969.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت  09.5حسابى 
حيححث حصححلت علححى  متوسححط" بمسححتوى رضححا (مثييل نظييام كيياميرام للمراقبييةتقليدييية لمراقبيية االمتحانييام و

يوجد دلييل ، وجاءت عبارة "  6900.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت  ..09متوسط حسابى 
لتقويم ومعلن ومعتمد( توجد لجنة لمتابعة سير االمتحانام بالكلية والعميد والوكالء ورؤساء الكنتروالم ل

الموقيع املكترونيي  –يوجد إعالن عن خطة سير االمتحانام بالكليية ونسيخة ورقيية   قسام(ورؤساء األ
ييتم اليرد عليى  Kتعقيد امتحانيام الشيفوية وفيق لجيان مشيكلة وبيإجراءام معلنية K...( للوحدة او الكلية

 0996حيحث حصحلت علحى متوسحط حسحابى  متوسحط" بمسحتوى رضحا ..تظلمام الطالب فى اليزمن القيانونى
تعقييد األمتحانييام التطبيقييية و ، وجححاءت عبححارة "  0900.مححا ي كححد  قيمححة الححوزن النسححبى التححى بلغححت وهححو 

 09.0حيحث حصحلت علحى متوسحط حسححابى  متوسحط" بمسحتوى رضحا .العمليية فيى األمياكن المخصصية لهييا
نيية وجود مواصفام الورقة االمتحا، وجاءت عبارة " 9977.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت 

وهحو محا ي كحد  قيمحة  0900حيحث حصحلت علحى متوسحط حسحابى  متوسحط" بمسحتوى رضحا من حيض الشيكل 
لتيييزام بالقيييانون فيييى حييياالم الغيييش اثنييياء ييييتم اال ، وجحححاءت عبحححارة "  69977الحححوزن النسحححبى التحححى بلغحححت 

وهححو محا ي كححد  قيمححة الححوزن  0906" بمسحتوى رضححا مرتفححع حيحث حصححلت علححى متوسحط حسححابى  األمتحانييام
ييوز  اسيتبيان عين رضيا الطيالب واعضياء  يئية التيدريس ، وجحاءت عبحارة "  94977لنسبى التى بلغت ا

" بمسحتوى رضحا مرتفحع حيحث حصحلت علحى متوسحط حسحابى  والهيئة المعاونة  عن إجراءام ونظم التقيويم
 ييييتم إعيييالن النتيييائج، وجحححاءت عبحححارة "  9.969وهحححو محححا ي كحححد  قيمحححة الحححوزن النسحححبى التحححى بلغحححت  0906

" بمسححتوى رضححا مرتفححع حيححث ....(نسييخ ورقييية – يياتف محمييول  –بأسيياليب عديييدة والموقييع املكترونييي 
، وجححاءت  9.969وهححو مححا ي كححد  قيمححة الححوزن النسححبى التححى بلغححت  0976حصححلت علححى متوسححط حسححابى 

" بمسحتوى رضحا مرتفحع حيحث حصحلت  يوجد إجراءام التعامل مع تظلمام الطالب معتميدة ومعلنيةعبحارة " 
توجد ، وجاءت عبحارة "  0969.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت  0990لى متوسط حسابى ع

" بمسحتوى رضحا مرتفحع حيحث حصحلت علحى متوسحط  إحصائيام نتائج الطالب فيي نهايية كيل فصيل دراسيي
حيول يوجد تقيارير ، وجاءت عبارة "  4977.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت  09.6حسابى 

" بمسححتوى رضححا مرتفححع حيححث حصححلت علححى  متحييان بنيياء علييى اداء الطييالبامييدى صييعوبةو سييهولة كييل 
 909979،  5900.وهو ما ي كد  قيمة الوزن النسبى التى بلغت  09.0متوسط حسابى 


