وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

المعايير القياسية لنظم تقويم الطالب واإلمتحانات
معلومات أساسية:
الجامعة:

كلية :

تاريخ التعاقد:

كود المشروع:
اإلستيفاء

المجـاالت  /العنـاصـر

تم

جاري
التنفيذ*

لم يتم

مالحظات

المجال االول :اللوائح والقوانين المنظمة لعملية القياس والتقويم:
 .1إتاحة اللوائح والقوانٌن المنظمة لعملٌة القٌاس والتقوٌم لألطراف المعنٌة ورقٌا
والكترونٌا.
 .2وجود سٌاسات للتقوٌم ضمن الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة.
 .3وجود مٌثاق اخالقى معتمد ومعلن لعملٌة التقوٌم

المجال الثاني :إدارة عملية التقويم:
 .1وجود خطة لسٌر اإلمتحانات من حٌث الضوابط /القواعد المنظمة لذلك (تحدٌد موعد
وأماكن عقد االمتحانات -أرقام الجلوس – تجهٌز القاعات – تجهٌز أوراق اإلجابة
)...........
 .2توجد قواعد معتمدة ومعلنة للعمل بالكنتروالت ( تسلٌم  -تسلُّم  -رصد  -تٌسٌر -
تظلمات الطالب).
 .3وجود يعاٌٍز يعتًدة ويعهُت الختٍار انقائًٍٍ عهى عًهٍت انتقوٌى (رؤساء انكُتزوالث ـ
أعضاء انكُتزوالث ـ رؤساء نجاٌ االيتحاَاث ـ انًالحظٍٍ  -انًزاقبٍٍ).
 .4وجود يًارساث جٍدة إلدارة عًهٍت انتقوٌى (خطت إدارة األسياث ـ أسانٍب غٍز تقهٍدٌت
نًزاقبت االيتحاَاث (يثم َظاو كايٍزاث نهًزاقبت)

المجال الثالث  :اإلعالم عن إستراتيجية التقويم في المؤسسة :
 وجود دلٌل(معلن ومعتمد) ٌتضمن القواعد المنظمة لإلمتحانات ألعضاء هٌئة التدرٌسوالطالب واإلدارٌٌن فً ضوء المٌثاق المرجعً للممارسات المتمٌزة لتقوٌم أداء طالب
التعلٌم العالً الصادر من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد .2002

المجال الرابع  :تنفيذ عملية التقويم ومتابعتها :
 .1إجراءات خطة سٌر االمتحانات:
أ –وجود لجنة لمتابعة سٌر االمتحانات بالكلٌة (العمٌد والوكالء ورؤساء
الكنتروالت ورؤساء األقسام) تقوم بمتابعة سٌر االمتحانات.
ب – اإلعالن عن خطة سٌر االمتحانات بالكلٌة (نسخة ورقٌة – الموقع
اإللكترونً للوحدة أو الكلٌة).
2ـ جودة الورقة اإلمتحانٌة (من حٌث الشكل) وذلك من خالل:
أ – وجود مواصفات الورقة االمتحانٌة (نموذج مراجعة قائمة
مالحظات).
ب  -إعالم أعضاء هٌئة التدرٌس بهذه المواصفات (خطابات – إعالنات
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– كتٌبات – الموقع اإللكترونً للوحدة أو الكلٌة – محاضرات أو ندوات
أو ورش عمل).
 .3جودة الورقة اإلمتحانٌة (من حٌث الموضوع) وذلك من خالل تقٌٌم خبٌر  /نموذج:
أ  -أسئلة إمتحان المقرر تمثل نواتج التعلم المستهدفة ).(ILO's
ب– الزمن المخصص لإلمتحان مناسب لك ّم األسئلة.
جـ  -عملٌة التقٌٌم تشمل الجانبٌن المعرفً والمهاري أو العملً
د– تتصف االسئلة بالموضوعٌة والصدق والثبات.
4ـ إجزاءاث نًزاجعت انًادة اإليتحاٍَت انًوضوعت:
أ–وجود تقارٌر موثقة للمراجعة الداخلٌة للورقة اإلمتحانٌة
ب -متابعة االستفادة مما ورد بتقارٌر المراجعة الداخلٌة لالمتحانات (إجراءات
تصحٌحٌة).
ج -وجود تقارٌر موثقة للمحكمٌن الخارجٌٌن عن عملٌة مراجعة االمتحانات.
د  -متابعة االستفادة مما ورد بتقارٌر المراجعة الخارجٌة لالمتحانات (إجراءات
تصحٌحٌة).
هـ– إعالم أعضاء هٌئة التدرٌس عن اإلجراءات التصحٌحٌة التً تمت بناء على
تقارٌر مراجعة المحكمٌن لإلمتحانات.
 -5اجراءات خاصة بالتصحيح:
ـ توجد إرشادات واضحة معتمدة ومعلنة لعملٌة تصحٌح ورقة اإلجابة (أكثر من
مصحح ،واالستعانة بنموذج اإلجابة عند التصحٌح ،والموضوعٌة...إألخ).
ـ توجد إجزاءاث تُفٍذٌت واضحت يعتًدة ويعهُت نعًهٍت يزاجعت يا تى تصحٍحه
(انكُتزول انتقهٍدي – انكُتزول اإلنكتزوًَ)
 -6أماكن عقد اإلمتحانات بالكلية مناسبة من حيث اإلضاءة والتهوية والهدوء وسعة
المكان:
 7ستبيان عن رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،عن إجراءات ونظم
التقويم.

المجال الخامس  :إعالن نتائج التقويم واستثمارها في تحسين العملية التعليمية:
-1إعالن النتائج:
أ -تحدٌد مواعٌد إعالن نتائج التقوٌم بالكلٌة
بٌ -تم إعالن النتائج بأسالٌب عدٌدة (الموقع اإللكترونً  -هاتف محمول -
نسخ ورقٌة).
ج-اجراءات التعامل مع تظلمات الطالب.
ـ تحليل نتائج تقييم الطالب بالكلية:
أ – توفٌر إحصائٌات نتائج الطالب فً نهاٌة اكل فصل دراسً.
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ب – تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على كٌفٌة تحلٌل نتائج تقٌٌم الطالب.
ج  -تحلٌل إحصائً ألسئلة الموضوعٌة بناء علً استجابات الطالب.
د – تفسٌر نتائج التحلٌل فً إطار جوانب القوة والضعف فً اإلمتحانات وأداء الطالب
و – تقدم الكلٌة تغذٌة راجعة للطالب بناء على نتائج تحلٌل االمتحانات.

ه -مقارنة نتائج التقوٌم على فترات زمنٌة لرصد التغٌر فً مستوى األداء.
ل -اتخاذ إجراءات تصحٌحة بناء على تحلٌل نتائج التقوٌم مثل( :تطوٌر أهداف
المقرر ،تطوٌر محتوى المقرر ،وتطوٌر طرق التدرٌس ،تطوٌر أسالٌب التقوٌم
...إلخ).
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