
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   التقويم الطالبي إستراتیجیة
  

  جامعـــة المنيا  كليــــــــــة الهندســـة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   وحده ضمان الجوده 
Quality Assurance Unit  

  

  م ٢٠١٤/  ٢٠١٣
  

  

  جامعة املنـــيا  كلية اهلندسة



 م٢٠١٣/٢٠١٤استراتيجية التقويم الطالبى
 

  رؤیة و رسالة الكلیة و القیم والمبادئ
  

  :Visionرؤیة الكلیــــــة  
 

 ةواستشاری ةوبحثی ةتعلیمی ةمؤسسإلي أن تكون جامعة المنیا  –كلیة الھندسة تسعي 

مع التطورات العلمیة و التكنولوجیة الحدیثة والمتغیرات الخارجیة  یتواكببما  ةمتمیز

  . ةالمتسارع

  : Missionرسالة الكلیة 
 

وفقا للمعاییر القومیة  ةجامعة المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وتدریبی –تلتزم كلیة الھندسة 

خریج متمیز في التخصصات الھندسیة المختلفة ، كما تلتزم بالتطویر المستمر  وذلك إلعداد

مع وضع آلیات ، في مجال البحث العلمي بما یساھم في تنمیة وتطویر المؤسسات المجتمعیة 

  .المراجعة و التحدیث للرسالة طبقا للمتغیرات المحلیة والخارجیة 

  :القیم والمبادئ 

  :جامعة المنیا بالقیم والمبادئ اآلتیة  –لتدریس بكلیة الھندسة یلتزم جمیع أعضاء ھیئة ا  

 ةاالكادیمی ةالحری -١

 والتمیز فى االداء ةالجود -٢

 ةالفكری ةوالملكی ةالعلمی ةاالمان -٣

 االحترام والقبول المتبادل -٤

 وعدم التمییز ةوالشفافی ةالمصداقی -٥

 تكافؤ الفرص -٦
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  المقـــــــــــدمةالمقـــــــــــدمة
       

رد منا إلى معرفة مستوى قدرتھ، أو مستوى معرفتھ، أو أداءه، أو مستوى تحصیلھ یحتاج الف

الخ، ویكون الحال أشد حاجة لو كان ھذا الفرد یقوم بعملیة التعلیم، فھو یحتاج لمعرفة مستوى ...

التحصیل الدراسي للطالب، لیتمكن من توضیح ما لم یتضح لھم، ولیوصل لھم المعلومة بالشكل 

ي یفھم، ولیتمكن من إعطاء كل منھم الدرجة التي یستحقھا عند اختبارھم، فالتقویم الصحیح الذ

  . لیة التعلیمیةمعملیة ضروریة ھامة جداً في الع

، واحد المداخل الھامة إلصالح التعلیم التعلیم و التعلمإن التقویم جزء ال یتجزأ من عملیة 

رسائل العلمیة، وتجرى البحوث وتطویره، وھو ھدف تعقد من اجلھ المؤتمرات وتقدم ال

فھو یوجھ المنظومة التعلیمیة على اختالف   .والدراسات، وتعقد حولھ الحوارات والمناقشات

مكوناتھا، ومھام العاملین فیھا، وكافة العناصر الداخلة فیھا نحو انتقاء أھداف العملیة التعلیمیة، 

وعضو ھیئة على تقویم أدائھ،  الطالبعد كما أنھ یسا .ونحو تحقیقھا، وبلوغ مستویات عالیة فیھا

ویعتمد التقویم  .الكلیةعلى إدارة  اعلى تقویم قدرتھ وادارة الكلیةعلى تقویم كفاءتھ،  التدریس

و التي یتم الحصول علیھا باستخدام وسائل القیاس  التعلیمیةبصفة عامة على تحلیل البیانات 

ف على التغیرات التي تطرأ ، بھدف التعرالمختلفةبانواعھا المختلفة وأھمھا االختبارات التقییم 

  . .مستوى االنجاز للطالب و الذى یعكس بذاتھ تطور العملیة التعلیمیةعلى 

 الفاعلیة، فھو یعكس صورة ةإن التقویم التربوي من أكثر الحلقات أثراً في المنظومة التعلیمی

والتقویم الناجح ھو الذي یؤدي   .من أھداف وأسالیب وممارسات ونتائج اتضمنھتبما  ةالتعلیمی

التدریس  طرقإلى تغییر بعض األھداف وتعدیل البعض اآلخر، ویؤدي كذلك إلى تغییر 

، وعلى جوانب التعلیمیةوالوسائل المتبعة، ویلقي الضوء على المشكالت التي تواجھ العملیة 

ة ومعالجة جوانب مما یساعد على تدعیم جوانب القو المقرر العلميالقوة والضعف في عناصر 

  . الضعف
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  و القیاسو القیاس  التقویمالتقویم
إعطاء قیمة لشيء أو أمر : كما أنھ یعني .التقویم في اللغة مأخوذ من تقویم الشيء، أي تبینت قیمتھ وتعدل واستوى

تق�دیر ووزن م�ا حقق�ھ الم�نھج ف�ي نم�و : وفي االص�طالح الترب�وي أو شخص تبعاً لدرجة توافقھ مع غرض منشود
وھناك عدد من  .تالمیذ نتیجة تطبیقھ كمیاً وكیفیا تبعاً لتحقیق أھداف عملیة التعلیم ومعرفة عوامل الضعف والقوةال

 اتیف�وم�ن تل�ك التعرمن أبعاد العملیة التق�ویم،  رالمفاھیم عن التقویم التربوي  یركز كل واحد منھا على بعد أو أكث
  : أنھ 

ھ�و لمفی�دة للحك�م عل�ى ب�دائل الق�رارات، و على أو توفیر المعلوم�ات ا عملیة وصف دقیق للحصول  یعتبر التقویم
ة القی��اس كأس��اس إلص��دار حك��م للتط��ویر و األس��لوب تس��تخدم فی��ھ المعلوم��ات والبیان��ات الت��ي ت��م جمعھ��ا بواس��ط

أو تلك العملیة المنھجیة التي تتضمن جمع المعلومات ع�ن س�مة معین�ة بالقی�اس الكم�ي و بمعنى اخر فانھ . التحسین
غیره، ثم استخدام تلك المعلوم�ات ف�ي إص�دار حك�م عل�ى تل�ك الس�مة ف�ي ض�وء أھ�داف مح�ددة س�لفا لنع�رف م�دى 

مجموع�ة مرتب�ة م��ن  القی�اس، بینم��ا یع�د للعملی�ة التعلیمی�ة و م�ن ث��م وض�ع المقترح�ات للتط�ویر و التحس�ین كفایتھ�ا
. العقلی�ة أو الس�مات أو الخص�ائص النفس�یة المثیرات أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو بطریقة  كیفی�ة بع�ض العملی�ات

  .ؤثر على الفرد وتستثیر استجاباتھوقد تكون المثیرات أسئلة شفھیة، أو أسئلة تحریریة مكتوبة وھي كلھا مثیرات ت

  : : خصائص التقویم خصائص التقویم 
  .للتقویم التربوي العدید من الخصائص والمزایا من أھمھا

ویش�مل ك�ذلك . ة ومكونات المنھج، وجوان�ب نم�و الطال�بأي أنھ عملیة شاملة لألھداف التربوی: الشمول -١
بھدف اختیار الوس�یلة المناس�بة الت�ي تحق�ق ( كل من یقومون بعملیة التقویم ، ویشمل كذلك وسائل التقویم

  ). غرض التقویم
، یس�تمر م�ع ك�ل نش�اط یق�وم أأي أنھ عملیة مستمرة تسیر مع أجزاء المنھج، جزء ال یتج�ز: االستمراریة -٢

ل��ب، وف��ي ك��ل درس وك��ل موض��وع، لقی��اس جوان��ب الق��وة والض��عف ف��ي ك��ل جوان��ب العملی��ة ب��ھ الطا
، للوقوف على مدى مساعدتھا للنمو أو إعاقتھ بقصد التشخیص والعالج، طالتربویة، ولكل وسیلة أو نشا

  .ذلك أن التقویم لیس عملیة نھائیة كاالختبار النھائي الذي یشخص وال یعالج
وادارة  عض�و ھیئ�ة الت�دریساونیة یشترك فیھا كل من ل�ھ عالق�ة بالطال�ب ابت�داًء بفھو عملیة تع: التعاون -٣

 .الطالب  استیعابوولي أمر الطالب والطالب ذاتھ، وذلك ألن لكل منھم مھمة في توجیھ الكلیة 
 . ذلك أن التقویم لیس ھدفاً بحد ذاتھ، بل وسیلة لتحسین وتطویر المنھج بمفھومھ الشامل: انھ وسیلة -٤
التقویم ذاتیاً ، ولكي تتحقق الموضوعیة یجب أن یكون تك�ون ھن�اك مؤش�رات  نأي ال یكو: ضوعیةالمو -٥

أداء لكل جانب من جوانب التقویم یسترشد بھا المقوم عند تقدیر مس�توى األداء أثن�اء قیام�ھ ب�التقویم، وال 
 .یتأثر بالتالي التقویم بذاتیة من یقوم

ض��ح نت��ائج التق��ویم م��دى الق��رب أو البع��د ع��ن أھ��داف العملی��ة أي أن��ھ یج��ب أن تو: االرتب��اط باألھ��داف -٦
التعلیمیة، ذلك ألن الھدف ھو التعرف على مدى تحقی�ق تل�ك األھ�داف والت�ي تش�یر إل�ى إح�داث تغی�رات 

 .سلوكیة في شخص المتعلم، ولذا یجب أن ترتبط عملیة التقویم باألھداف
   ال�بعض، وإنم�ا تتفاع�ل مكوناتھ�ا بالش�كل  وتجب مالحظة أن تلك الخصائص لیست منفصلة ع�ن بعض�ھا

   .الذي یحقق في النھایة التقویم الجید

  : : أغراض التقویم أغراض التقویم 
  .للتقویم التربوي العدید من األغراض التي یحققھا ومن أھمھا   

بتوجی��ھ الطال��ب إل��ى ق��راءات معین��ة، أو  عض��و ھیئ��ة الت��دریسنتیج��ة للتق��ویم یق��وم : التوجی��ھ واإلرش��اد -١
  .یتیة أو تشجیع باالستمرار على نحو األفضل نشاطات صفیة أو ب

وھ�ذا یتمث�ل ف�ي االختب�ارات الفص�لیة واختب�ارات : س�نة دراس�یة ال�ى االخ�رىنقل أو ترفی�ع الطال�ب م�ن  -٢
 .نھایة العام، أو ما یطلق علیھ اختبارات النقل

األھ�داف  وذلك قبل التدریس، حیث یفید ذلك ف�ي عملی�ة بن�اء وتص�میم: معرفة مستوى الطالب وقدراتھم -٣
 . التعلیمیة واألنشطة بوجھ عام

عض��و ھیئ��ة ذل��ك أن التق��ویم ی��زود : معرف��ة أث��ر الم��واد وط��رق الت��دریس المس��تعملة ف��ي عملی��ة التعل��یم -٤
بتغذیة راجعة عن مدى مالئمة المواد وطرق التدریس المس�تعملة لمس�توى الط�الب، وق�دراتھم  التدریس

 .ورغباتھم، ثم تعدیل ما یلزم في ضوء ذلك
وذلك لنقل تلك الصورة بثق�ة إل�ى المس�ئولین والمھتم�ین : من واجبات وأعباء تحققة الكلیةرفة مدى ما مع -٥

العلیمی��ة ، وبی��ان رس��التھا للكلی��ةوأولی��اء األم��ور، للح��د م��ن االنتق��ادات الموجھ��ة م��ن قب��ل أف��راد المجتم��ع 
   .إلعداد وتربیة األجیال الناشئة  ت، مع ما تقوم بھ من مسؤولیاوالتعلیمیة

فالتقویم یساعد اإلدارة على تحقیق األھداف التعلیمیة واإلداریة وتش�خیص م�واطن : تیسیر مھمة  اإلدارة -٦
الق��وة والض��عف ف��ي الم��نھج، واألس��الیب واألنش��طة وتص��نیف الط��الب، ویفی��د ك��ذلك ف��ي الكش��ف ع��ن 

 .الخ...من معامل، ومكتبة ومالعبالداعمة للعملیة التعلیمیة الضعف في التسھیالت 
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نظراً لثبوت سلوك الفرد نسبیاً فإنھ یمكنن�ا التنب�ؤ بس�لوكھ، وبواس�طة التق�ویم یمكنن�ا التع�رف عل�ى : لتنبؤا -٧

 .المستوى الحالي للفرد وما لدیھ من قدرات وإمكانات یمكن االستفادة منھا لمعرفة أداءه مستقبالً 
 تطبی�ق برن�امج تعلیم�ي حی�ث یمك�ن االس�تفادة م�ن التق�ویم ف�ي معرف�ة أث�ر: خدمة أغراض البحث العلمي -٨

 .   معین، أو مدى مالئمة طریقة من طرق التدریس، أو الحلول المقترحة للمشكالت التعلیمیة 

  مراحل التقویممراحل التقویم
  )النظریة(االمتحانات التحریریة : أوالً              

  مرحلة قبل االمتحان 
  ألیة تشكیل لجان االمتحانات 

قسام من خمسة اعضاء ھیئة تدریس اذا كان المقرر یدرس في یتم تشكیل لجان االمتحان للمقررات باال -١
 فصل دراسي واحد 

یتم تشكیل لجان االمتحان للمقررات باالقسام من ستة أعضاء ھیئة تدریس اذا كان المقرر ممتد طوال  -٢
 العام الدراسي 

 یفضل في التشكیل ان یكون تخصص الساده اعضاء ھیئة التدریس مقاربا لتخصص المادة  -٣
سبة للمواد التي تدرس في القسم من خارج القسم یكون تشكیل لجنة االمتحان مسئولیة القسم القائم بالن -٤

 بتدریس ھذه المادة 
  یتم التشكیل قبل انعقاد امتحان الفصل الدراسي بشھر  -٥

  الیة مراجعة ورقة االمتحان للتاكد من تحقیق مخرجات التعلم المستھدفة
 اذ المادة الستعراض مخرجات التعلم المستھدفة ومدى تحققھاتجتمع اللجنة بعد التشكیل مع است -١
االمتحان قبل الفصل الدراسي  بخمسة وكذلك  (blueprint)یقوم استاذ المادة بعمل خریطة االمتحان  -٢

 :عشر یوما ویوقم بعرضھ على اللجنة وذلك للتأكد من االتي
 .تغطیة االمتحان لمخرجات التعلم المستھدفة من المادة   - أ

 .عة تطابق الورقة االمتحانیة مع النموذج الموحد للكلیةمراج -  ب
 .مراجعة التدقیق اللغوي لالمتحان -  ت

 یقوم استاذ المادة باعداد خریطة االمتحان ونموذج االجابة  وعرضھم على لجنة االمتحان  -٣
االصل الى + خمس نسخ اضافیة + یتم تسلیم االمتحان في مظروف مغلق بعدد الطالب الممتحنین  -٤

 ل االسئلة قبل بدء االمتحان باسبوع على االقل كنترو
بعد التصحیح یتم تسلیم اوراق االجابة ونموذج االجابة وخریطة االمتحان لكنترول الفرقة موقعا من  -٥

  كافة اعضاء اللجنة

  االمتحان المرحلة أثناء تنفیذ
  أعمال الكنتروالت لمرحلھ البكالوریوس  

  ن الفرق الدراسیة بقرار من السید االستاذ الدكتور عمید الكلیة یتم تشكیل لجان الكنتروالت ولجا     
  .ویعتمد من مجلس الكلیة      

  معاییر اختیار رؤساء الكنتروالت  
 لدیھم خبرة باعمال الكنترول -١

 على وعي تام بمھامھم ومسئولیاتھم -٢

 القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة -٣

 یحسن التصرف في المواقف الحرجة -٤

 ي التعامل مع اعضاء الكنترولالكفاءة ف -٥

 الثقة والحفاظ على سریة العمل -٦

  المثابرة والجلد -٧

  مھام أعضاء الكنترول 
من  واحده على االقل وكشف الحضور موقعاً  أسئلة وبھ ورقھ األسئلةومظروف  اإلجابةاستالم اوراق  -١

ون كل االرقام فى استمارات الغیاب والتأكد من عدد االوراق طبقاً لعدد الحضور وتدكذلك الطالب و
 . اللجنةوالتسلم ویوقع علیھا عضو ھیئھ التدریس مراقب  التسلیم كشف 

 الكنترول  ةبمعرف اإلجابةیتم وضع االرقام السریھ على كراسات  -٢

 بعد توقیعھم فى كشف التسلیم والتسلم بالكنترول  االمتحانالى لجنھ  اإلجابةیتم تسلیم كراسات  -٣
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االمتحان مرفقاً بھا نموذج  ةمن جمیع أعضاء لجن ةن المصححین موقعم اإلجابةیتم استالم أوراق  -٤

 .والعملى والشفوى  ةوكشوف درجات أعمال السن اإلجابة

  آلیة دقة تصحیح ورصد الدرجات فى الكنترول 
ویتم مطابقة التفقیط مع الدرجة  التأكد من مجموع الدرجات على الغالف الخارجى لكراسة اإلجابة -١

 یھ على كل سؤال ویصحح أى خطأ رقمى بمعرفة الكنترول الرقمیة  الداخل

وتستدعى لجنة االمتحان إن كان ھناك أجزاء غیر مصححة  التأكد من تصحیح جمیع األسئلة -٢

 بالكراسة لیتم تصحیحھا 

 التأكد من صحة رصد الدرجات على قاعدة البیانات بالمراجعة مرتین على االقل  -٣

 عدالة التصحیح الرجوع لنموذج اإلجابة للتأكد من  -٤

للسید  عمل االحصائیات االجمالیة بعد انتھاء اعمال التصحیح والرصد والمراجعة  ویتم تقدیمھا -٥

والنظر فى المقررات التى تقل نسب النجاح  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ االستاذ الدكتور 

جان الفرق الدراسیة ورؤساء فیھا عن المتوسط العام لنتائج الفرقة واتخاذ الالزم بالتنسیق مع ل

عمید الكلیة / السید االستاذ الدكتور  االقسام العلمیھ مع عرض اقتراح التحسین تلك النتائج على

  .  للعرض على مجلس الكلیة لالعتماد

  ألیھ االحتفاظ بأوراق اإلجابة والتخلص منھا 
  .:یتم االحتفاظ بكراسات اإلجابة لمده خمس سنوات طبقاً لألتى       

 تحفظ كراسات اإلجابة للسنة الدراسیة الحالیة داخل الكنتروالت  -١

تحفظ كراسات اإلجابة للسنة الدراسیة السابقة للعام الحالى داخل غرفھ الحفظ لكنترول مرحلھ  -٢

 .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / البكالوریوس بجوار مكتب السید االستاذ الدكتور 

 .الث سنوات االخرى السابقة داخل غرفھ الحفظ بالكلیة تحفظ كراسات اإلجابة للث   -٣

 یتم التخلص من كراسات اإلجابة بفرمھا بعد مضى خمس سنوات من تاریخ االمتحان   -٤

  أعمال الكنتروالت لمرحلھ الدراسات العلیا 
د من مجلس ویعتم یتم تشكیل لجان  أعضاء الكنتروالت الدراسیة بقرار من السید االستاذ الدكتور عمید الكلیة

  الكلیة 
  مھام أعضاء الكنترول 

من  على االقل وكشف الحضور موقعاً  ةواحد ة أسئلةورق بةو األسئلةومظروف  اإلجابةاستالم اوراق  -١

استمارات الغیاب والتأكد من عدد االوراق طبقاً لعدد الحضور وتدون كل االرقام فى كذلك الطالب و

 . اللجنةالتدریس مراقب  ةیئوالتسلم ویوقع علیھا عضو ھ التسلیم كشف 

 الكنترول  ةبمعرف اإلجابةعلى كراسات  ةیتم وضع االرقام السری -٢

 بعد توقیعھم فى كشف التسلیم والتسلم بالكنترول  االمتحان ةالى لجن اإلجابةیتم تسلیم كراسات  -٣

نموذج  االمتحان مرفقاً بھا ةمن جمیع أعضاء لجن ةمن المصححین موقع اإلجابةیتم استالم أوراق  -٤

 .والعملى والشفوى  ةوكشوف درجات أعمال السن اإلجابة

  آلیة دقة تصحیح ورصد الدرجات فى الكنترول 
ویتم مطابقة التفقیط مع الدرجة  التأكد من مجموع الدرجات على الغالف الخارجى لكراسة اإلجابة -١

 الرقمیة  الداخلیھ على كل سؤال ویصحح أى خطأ رقمى بمعرفة الكنترول 

وتستدعى لجنة االمتحان إن كان ھناك أجزاء غیر مصححة بالكراسة  د من تصحیح جمیع األسئلةالتأك -٢

 لیتم تصحیحھا 
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 التأكد من صحة رصد الدرجات على قاعدة البیانات بالمراجعة مرتین على االقل  -٣

 الرجوع لنموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحیح  -٤

للسید  ل التصحیح والرصد والمراجعة  ویتم تقدیمھاعمل االحصائیات االجمالیة بعد انتھاء أعما -٥

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث للعرض على  السید االستاذ الدكتور / االستاذ الدكتور 

  . عمید الكلیة للعرض على مجلس الكلیة لالعتماد / 

  ألیھ االحتفاظ بأوراق اإلجابة والتخلص منھا  
  :.اإلجابة لمده خمس سنوات طبقاً لألتى   یتم االحتفاظ بكراسات    

 تحفظ كراسات اإلجابة للسنة الدراسیة الحالیھ والسابقة داخل الكنترول -١

 .تحفظ كراسات اإلجابة للثالث سنوات االخرى السابقة داخل غرفة الحفظ بالكلیة    -٢

 یتم التخلص من كراسات اإلجابة بفرمھا بعد مضى خمس سنوات من تاریخ االمتحان   -٣

  مرحلة بعد االمتحان

  الیة اعالن الدرجات
عمید الكلیة باخطار مسئول الشبكة نحو اظھار النتائج على / بعد تسلیم الكنترول للنتیجة یقوم السید أ د  -١

 االنترنت
 عمید الكلیة/ ال یستطیع الكنترول بعد االعالن تعدیل اي نتیجة اال بموافقة السید أ د  -٢
 للحصول على نتیجتھ یقوم الطالب بادخال رقم الجلوس -٣
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ في حالة وجود اي شكوى من الطالب یتم تقدیم شكوى للسید أ د -٤

  من النتائجالیة التظلم والشكاوى 
یبدأ قبول التظلمات عقب إعالن النتیجة رسمیاً ولمدة أسبوعین على ان تعلن نتیجة االلتماسات بعد  -١

لتماسات وذلك بالنموذج المعد لذلك بالكلیة دون اإلخالل بأحكام القانون إذا أسبوع من انتھاء فترة اال
 .أمكن 

یسدد الطالب مائة جنیھ لكل مادة یرغب في إعادة رصد درجاتھا یخصص منھا خمسون جنیھاً طابع  -٢
مھن تعلیمیة وخمسون جنیھاً للكلیة على ان یسترد الطالب الخمسون جنیھاً الخاصة بالكلیة فى حالة 

 .وجود خطأ 
تصور كراسة اإلجابة ویسمح للطالب بمناظرة الصورة فقط للتأكد من إنھا كراستھ ومطابقة للرقم  -٣

السري بھا ثم یوقع علیھ إنھا كراستھ وكاملة األوراق وذلك بحضور أعضاء اللجنة للتأكد فقط من صحة 
 .رصد الدرجات أو عدم وجود إجابات متروكة بدون تصحیح 

 .طاء في الرصد یتم تصحیحھا بمعرفة اللجنة في حالة وجود أخ -٤
  جامعة�املنيا�

 �لية�ال�ندسة

 الطالبیة الشكاوى  وحدة
 ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

 الھندسة بكلیة الطالبیة الشكاوى اللجنة إلى شكوى
        /           /              بتاریخ .................................................... : الطالبة / الطالب من

 ................................ / محمول : الھاتف رقم ................................. : الجامعي الرقم
 ضد

 ....................... : جھتھ .......................... : وظیفتھ ............................. : حقھ في المشكو
 : العرض

 . /        /                      الشكوى محل الواقعة حدوث تاریخ
 ...................................................................................... : الشكوى موضوع ملخص

 ................................................................................................... : .)دتان وج(  اإلثباتات
 تعھد
 مسئولیتى وعلى صحیحة الشكوى بھذه الواردة البیانات كافة بأن .................................... / الطالب أنا أتعھد

 سأكون فإنني ذلك عكس ثبوت حالة في ھنوأ ، حقھ في المشكو سمعة من النیل أو دالكی بھا یقصد ال وأنھالشخصیة  
 .الطالب لتأدیب المنظمة القواعد في جاء ما وفقللتأدیب  معرضا
 الطالبة / الطالب
 ......................................... / االسم            /     / في تحریراً 
 ........................................ / التوقیع
  1) (  رقم نموذج
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  االمتحانات الشفھیة : ثانیا
  مراحل التقویم في االمتحانات الشفویة ٤-٥

  قبل االمتحان

  ألیة تشكیل لجان االمتحانات الشفویة 
 اعضاء ھیئة تدریس ٥الى  ٣یتم تشكیل لجان االمتحانات الشفویة بعدد من  -١
 التدریس مقاربة للمادة تكون تخصصات السادة اعضاء ھیئة  -٢
 یتم اعالن لجان االمتحان الشفویة للطالب من خالل استاذ المادة -٣
   RUBRICSتقول لجنة االمتحان بوضع صیغة لتقدیر اجابات الطالب وفق قواعد واضحة  بنظام  -٤

  خالل االمتحان

  الیة عمل لجان االمتحانات الشفویة 
سة عشر یوما وذلك للتأكد من مخرجات التعلم المستھدفة االمتحان بخم تقوم اللجنة باالجتماع قبل عقد -١

 المطلوب قیاسھا باالختبار الشفوي 
تقوم اللجنة بالتأكد من شفافیة االسئلة وعدالة التقییم بااللیة التي تراھا مناسبة مع كتابة تقریر بتلك االلیة  -٢

 وعرضھا على مجلس القسم المختص
بعة لالمتحان الشفوي للطالب وتنعقد اللجنة بدءا من الساعة في یوم االمتحان یتم اعالن االلیة المت -٣

 التاسعة بما ال یتعارض مع االمتحانات الشفویة االخرى
في حالة وجود تعارض في مواعید االمتحانات الشفویة یقوم رئیس اللجنة بالتنسیق مع رئیس مجلس  -٤

  القسم نحو توزیع االمتحانات الشفویة توزیعا عادال
  بعد االمتحان 

  الیة اعالن الدرجات
 تقوم اللجنة بالتوقیع على كشف الدرجات الشفویة واعالنھا في لوحة اعالن القسم -١
 تقوم اللجنة بارسال صورة الى السید االستاذ الدكتور رئیس مجلس القسم ووكیل الكلیة لشئون الطالب -٢
 تعلیم الطالبفي حالة وجود تظلم یقوم الطالب بكتابة شكوى للسید أد وكیل الكلیة لشئون ال -٣

 

  انواع و اسالیب وادوات القیاس و التقییم المستخدمةانواع و اسالیب وادوات القیاس و التقییم المستخدمة
  مواصفات االختبار الجید 

  
ھناك عدد من الشروط یجب توافرھا في االختبار التحصیلي لیكون اختباراً موض�وعیاً جی�داً ی�ؤدي الغ�رض ال�ذي 

فرت معلوم�ات ع�ن م�دى ص�الحیتھ إال إذا ت�وا لومث�ل ذل�ك االختب�ار ال یكتم�. وضع من أجلھ عل�ى الوج�ھ األكم�ل
  :كأداة للقیاس تشتمل على خصائص معینة ھي

  :الصدق -أوالً  
فاالختبار الذي أعد لقیاس التحصیل في . یقصد بھ أن االختبار یقیس ما أعد لقیاسھ وال یقیس شیئاً آخر مختلفاً عنھ 

ح�ول االختب�ار إل�ى قی�اس لل�ذكاء، أو أي أن یك�ون ب�ین أس�ئلتھ أس�ئلة متعلق�ة بقی�اس ال�ذكاء، فیت بمادة معین�ة ال یج�
ویرتبط صدق االختب�ار كك�ل بص�دق ك�ل س�ؤال فی�ھ، واالختب�ار الص�ادق . قیاسھ ىاالختبار إل فمجال آخر ال یھد

الذي یصلح للقیاس على مجموعة معینة من الطالب قد ال یكون صادقاً لمجموعة أخرى، كما أن تجریب االختب�ار 
  :، ولتحدید معامل صدق االختبار تستخدم إحدى الطرق التالیةوتعدیلة یرفع من درجة الصدق

 .صدق المحتوى او المضمون -١
أي مدى تمثیل االختبار للجوانب المعني بقیاس�ھا، ولتحقی�ق ذل�ك نق�وم بفح�ص مض�مون االختب�ار فحص�اً  

  .دقیقاً بقصد تحدید جوانب السلوك التي یقیسھا ووزن كل جانب بالنسبة لجوانب السلوك ككل
 .دق التطابقيالص -٢
أي مقارنة نتائج االختبار التحصیلي الجدید بنتائج اختبار تحصیلي آخر یق�یس الن�واحي واألغ�راض الت�ي      

یقیسھا االختبار الجدید، وق�د اجری�ت عل�ى االختب�ار الق�دیم بح�وث ودراس�ات س�ابقة متع�ددة وثب�ت ص�دقھ 
رأي الخب�راء والمختص�ین ف�ي المج�ال نفس�ھ، وإذا تعذر وجود اختب�ار للمقارن�ة یمك�ن االس�تعانة ب� .وثباتھ

ویكون تحقیق الصدق التطابقي بتطبیق االختب�ارین عل�ى العین�ة م�ن الط�الب نفس�ھا ومقارن�ة النت�ائج الت�ي 
نحصل علیھا، وبحساب معامل االرتباط بین نتائج االختبارین، فإن تعارض االختب�ار الجدی�د م�ع الق�دیم ، 

  .دیددل ذلك على عدم صدق االختبار الج
  . أي قدرة االختبار على التنبؤ   بنتیجة معینة   في المستقبل:  الصدق التنبؤي 

  : الثبات -ثانیاً 
 طاالختبار الثابت ھو الذي یعطي النتائج نفسھا للمجموعة نفسھا إذا ما طبق م�رة أخ�رى ف�ي الظ�روف نفس�ھا بش�ر

أو ترتیب�ة ف�ي مجموعت�ھ ال یتغی�ر إذا أعی�د  عدم حدوث تعلم أو تدریب بین فترات االختب�ار، أي أن وض�ع الطال�ب
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وثبات االختب�ار م�رتبط بص�دقھ، ف�إن ك�ان االختب�ار ص�داقاً الب�د أن یك�ون ثابت�اً، . تطبیق االختبار علیھ مرة أخرى
  .ولذلك البد من البدء بتحدید الصدق ثم نحدد الثبات للتأكد من صدق االختبار. ولیس الثبات دلیل على الصدق

ق یت��أثر بعوام��ل عدی��دة منھ��ا م��ا یتعل��ق بم��ادة االختب��ار، وم��دى ص��عوبتھا، والغم��وض وس��وء فھ��م والثب��ات كالص��د
  :  يوھناك عدد من الطرق لتعیین ثبات االختبار ھ. الخ...التعلیمات، والتخمین

 .طریقة إعادة تطبیق االختبار - ١
بحس�اب   ف نفس�ھا، ونق�ارن النت�ائج وفیھا یطبق االختبار على الطالب أنفسھم مرتین متباعدتین تح�ت الظ�رو          

، م�ع مالحظ�ة رمعامل االرتباط بینھما، وكلما كان معامل االرتباط عالی�اً وموجب�اً دل ذل�ك عل�ى ثب�ات االختب�ا
  .صعوبة القیام بھذا النوع

 .طریقة الصورتین المتكافئتین - ٢
لى حدة وبطریقة مستقلة ، مع مراع�اة وفیھا تصاغ صورة أخرى من االختبار الواحد، ویتم إعداد كل منھما ع          

ت��وافر المواص��فات والص��یاغة نفس��ھا، وأن تتع��ادل األس��ئلة م��ن حی��ث الس��ھولة والص��عوبة وزم��ن اإلجاب��ة، 
وطریقة التطبیق والتصحیح ویطبق االختبار في المرة األولى والصورة المكافئة في المرة الثانیة ، ثم یحس�ب 

 .إعداد صورة متكافئة تماماً، وھذا یضاعف الوقت والجھدمعامل االرتباط ، وتكمن الصعوبة في 

 . طریقة التجزئة النصفیة  - ٣
أي تقسیم االختب�ار إل�ى نص�فین، بحی�ث یك�ون ك�ل نص�ف ص�ورة قائم�ة ب�ذاتھا، یمك�ن المقارن�ة بینھم�ا، وبع�د            

  .     قسمین للمقارنةالتصحیح نقارن الدرجات بحساب معامل االرتباط، والصعوبة ھنا في الحصول على أفضل 
  :الموضوعیة -ثالثاً 

ویمكن تحقیق الموضوعیة  من أھم صفات االختبار الجید أن یكون موضوعیاً في قیاسھ للنواحي التي أعد لقیاسھا،
فھ�م الطال�ب ألھ�داف االختب�ار والتعلیم�ات فھم�اً جی�داً كم�ا یری�دھا واض�ع االختب�ار، وأن یك�ون ھن�اك : عن طریق

واإلض�اءة، وت�وفر الظ�روف النفس�یة  ةلة واإلجابات المطلوبة، وت�وفر الظ�روف المادی�ة كالتھوی�تفسیر واحد لألسئ
  .من یصححھ نوتجنب القلق، ویعتبر االختبار موضوعیاً إذا أعطى الدرجة نفسھا بغض النظر ع

  :تلك ھي أھم شروط ومواصفات االختبار الجید، وھناك عدد من الشروط ومنھا* 
  تصحیح واستخالص النتائجسھولة التطبیق وال -
  ویحسب بالمعادلة التالیة. معامل السھولة -

  عدد الذین كانت إجاباتھم صحیحة                        
  ١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معامل السھولة

  عدد الذین حاولوا اإلجابة                         
  ویحسب بالمعادلة التالیة. عامل الصعوبةم -        

  عدد الذین كانت إجاباتھم خاطئة                                         
  ١٠٠×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معامل الصعوبة                   

  وا اإلجابةعدد الذین حاول                                            
  ویحسب بالمعادلة التالیة. معامل التمییز -

  عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا          -عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة العلیا        
  ١٠٠×ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التمییز

  عدد الطالب في إحدى المجموعتین                                       
  

  أعداد االختبار وصیاغة األسئلة 
یمكن لمن یضع أسئلة اختبار أن یُعد أسئلة جی�دة  ف�ى ض�وء المع�اییر المعتم�دة للورق�ة االمتحانی�ة بإتب�اع 

  :الخطوات التالیة
 :بار وتنقیح صیاغتھامراجعة أسئلة االخت -١
یستحسن عند كتابة األسئلة ألول مرة أن تكون أكثر من العدد المحدد وتركھا لفترة من الوقت ثم قراءتھا     

ثانیة الكتشاف األسئلة غیر المناسبة وحذفھا، والتأكد من أن لكل سؤال إجابة واحدة، وأن كل سؤال خاٍل من 
بإجابة  طنب عبارات الكتاب المقرر، وأن إجابة كل سؤال ال ترتبالتعقید اللغوي والغموض في المعنى، وتج

  .سؤال آخر
  .ترتیب الفقرات -٢
بعد صیاغة الفقرات ومراجعتھا تبدأ خطوة ترتیب الفقرات، وھناك عدة أمور یجب أخذھا بعین االعتبار عند  

  :ترتیب الفقرات ھي
  .ك الطالبفاالنتقال من فقرة ألخرى بطریقة عشوائیة یرب. وحدة الموضوع 

  .یفضل أن تكون األھداف التي تدور حول ھدف واحد متتابعة. وحدة الھدف 
بأن ترتب الفقرات التي تأخذ شكل الصواب والخطأ تباعاً والفقرات التي تأخذ شكل اختیار من . وحدة الشكل 
  .الخ...متعدد معا
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  . بدایة االختبار يالب فالط طال یحب يبحیث ینتقل من السھل إلى الصعب لك. مستوى الصعوبة     
  .إعداد تعلیمات اإلجابة  -٣

من المھم أن نحدد للطالب كیفیة اإلجابة والزمن المخصص لالختبار، وإرشادات عامة عن كیفیة اإلجابة      
  .عن األسئلة

  .طباعة االختبار وإخراجھ  -٤
  .التعلیمات في ھذا الشأن في شكل جید محبب للطالب، تسھل قراءتھ ومن ھویفضل طباعة االختبار وإخراج     
  .تحاشي األخطاء المطبعیة واإلمالئیة في الكتابة واألشكال والرسوم      
  .عدم ازدحام األسئلة في الورقة الواحدة، مع وجود مسافة مناسبة بین األسئلة      
  .أن تكون التعلیمات والمثال الموضح لطریقة اإلجابة قبل كل شكل من أشكال األسئلة      

  .السؤال الواحد على صفحتین مأن ال یقس      
  . عند استعمال ورقة إجابة منفصلة یفضل أن تكون اإلجابة على الیمین لتسھیل عملیة  التصحیح      
  .تسلسل أرقام األسئلة لیضمن الطالب أنھ أجاب عن جمیع األسئلة      
  . ترتب األوراق وتكون التعلیمات في الصفحة األولى       

 واع االختبارات التحصیلیة وأغراضھاأن
  :أنواع االختبارات التحصیلیة: أوالً 

  : یمكن تقسیم االختبارات إلى األنواع التالیة          

                                           . . اختبارات شفھیة اختبارات شفھیة :  :  النوع األول النوع األول 
افھة، ویتلقى األس�تاذ أو الف�احص اإلجاب�ة، وفي ھذا النوع من االختبارات توجھ أسئلة للطالب أو المفحوص مش

  :وتستخدم في تقییم القراءة والمحفوظات ومناقشة الرسائل العلمیة، ومن ممیزاتھا

  .انعدام مجال الغش واالستفادة من جھد الغیر - ١

ورق��ة اإلجاب��ة، مث��ل االنفع��االت، وس��المة النط��ق، والثق��ة  امالحظ��ة كثی��ر م��ن الجوان��ب الت��ي ال تكش��فھ - ٢
 .بالنفس

 .تكالیف في الجھد أو المادة  بتتطل ال - ٣

 .یمكن التعمق في المعلومات الموجودة لدى الطالب أو المفحوص، من خالل إجابتھ - ٤
  : ومع ذلك إال أن لذلك النوع عدد من العیوب منھا

  .عینة ممثلة لمحتویات المادة لإن األسئلة التي تطرح على الطالب أو المفحوص ال تمث - ١

 .صسئلة الموجھة لكل طالب أو المفحوعدم العدالة لتباین األ - ٢

 .الوقت الكافي للطالب أو المفحوص للتعبیر عن قدراتھ رال توف  - ٣

 .اإلجابة غیر مكتوبة مما الیمكن الفاحص من إعادة القراءة وتصحیح التقییم - ٤

 .اعتمادھا على التقدیر الذاتي للمعلم، والتأثر بحالتھ - ٥

  . . االختبارات التحریریةاالختبارات التحریریة: : النوع الثاني النوع الثاني 
  :االختبارات التي تكتب إجابتھا، وھي نوعان وھي

وھي من أكثر أنواع االختب�ارات التحریری�ة ش�یوعاً وھ�ي اختب�ار كت�ابي یطل�ب فی�ھ . االختبارات المقالیة -١
أن یكتب أجابتھ عن األسئلة الموجھة لھ، ویحتاج تقدیر عالمات�ھ إل�ى أحك�ام ذاتی�ة  صمن الطالب أو المفحو

یفائھا للمطلوب، ویستعمل ھذا النوع عندما نری�د القی�ام بقی�اس مباش�ر ألھ�داف عن نوعیة اإلجابة ومدى است
ال�خ ...اشرح قارن، صف، بین، وضح : تنطوي على اتجاھات سلوكیة كما في ألسئلة التي تبدأ بكلمات مثل

أس�لوب وقد تستخدم لتقییم قدرات أشد تعقیداً  كقدرة الطالب أو المفحوص على التعبی�ر ع�ن نفس�ھ كتابت�اً ب.  
ومن أبرز عیوب�ھ أن�ھ ت�تم تق�دیر .  واضح صحیح، أو على تنظیم أفكاره إلیضاح نقطة معینة أو الدفاع عنھا

  . العالمات بطریة ذاتیة، ومن الصعب أن تكون أسئلتھ شاملة لجمع المادة كما في االختبارات الموضوعیة
ھا وض�ع إش�ارة ص�ح أو خط�أ، أو وھي اختبارات تحریریة یتطلب اإلجابة عن. االختبارات الموضوعیة  -٢

اختی��ار م��ن متع��دد، أو المزاوج��ة، أو اإلكم��ال، ویطل��ق علیھ��ا موض��وعیة لع��دم ت��دخل ذاتی��ة المص��حح، وال 
ھذا على أسئلة اإلكمال إذ قد تظھر اجابات غیر متوقعة تضطر المص�حح إل�ى االعتم�اد عل�ى أحك�ام  قینطب

  : خاصة، ولذا یمكن تقسیمھا إلى قسمین ھما
  .االختبارات القائمة على تزوید معلومات محددة عن اإلكمال مثل إكمال عبارات ناقصة أو ملء الفراغ/ أ         
  . خطأ، االختیار من متعدد/ صح. االختبارات القائمة على االختیار/ ب       
 مع مالحظة أن الموضوعیة شرط أساسي في كل اختبار. 
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  :مزایا االختبارات الموضوعیة 

  .قدیر الذاتيتمنع الت -١
 .تفادي غموض اإلجابة، والخروج عن الموضوع -٢
 .تشمل كمیة كبیرة من مادة االختبار -٣
 .سھلة للطالب، وعضو ھیئة التدریس عند التصحیح، واإلدارة المدرسیة عند المراجعة -٤

  ..االختبارات األدائیة االختبارات األدائیة : : النوع الثالثالنوع الثالث
لجوانب العقلی�ة أو المعرفی�ة النظری�ة ف�ي المق�ررات إن االختبارات المقالیة أو الموضوعیة تقیم نمو األفراد في ا

الدراسیة وھناك نوع من االختبارات تقوم على تقییم األداء العملي وقد یك�ون أكث�ر أھمی�ة م�ن الجوان�ب األخ�رى 
  . فھي تقیس مھارة الطالب أو المفحوص ودقتھ وفعالیتھ في العمل. ألنھ یعتبر ر االختبار الحقیقي للمعارف

  .اختبارات األداء: ث النوع الثال
یقصد بھا قیاس أداء ما یقوم بھ الف�رد ف�ي مج�ال یتطل�ب فع�الً أو عم�الً أو انج�ازا كاس�تخدام المخرط�ھ او الرس�م 

  .  كتابة تقریر عن رحلة أو زیارة علمیة ونحو ذلك والھندسي المتخصص، أ
  .ویستخدم ھذا النوع في عدة مجاالت منھا

  .التجارب العملیة -
 .لیة المتعلقة بالمواد الدراسیة والبحث العلمي، واستخدام األجھزةاألنشطة العم -
  .   استخدامھا كوسیلة تعلیمیة لتحفیز الطالب على التعلم  -

أي أنھا تستخدم في قیاس م�دى تحق�ق أھ�داف المج�ال النفس�حركي ، أي األھ�داف الت�ي تتعل�ق بالمھ�ارات اآللی�ة 
  .والعصبيوالیدویة التي تتطلب التناسق الحركي النفسي 

  

  أغراض االختبارات   
  : إن أغراض االختبارات التحصیلیة متصلة بأغراض القیاس والتقویم عامة ومنھا

أي التع��رف عل��ى جوان��ب الق��وة او الض��عف ل��دى الطال��ب ف��ي جان��ب م��ن جوان��ب التحص��یل . التش��خیص -١
ال�خ، وم�ع أن ھن�اك ...لالستفادة من النتائج، مع ما یستدعیھ ذل�ك م�ن تقی�یم ألس�لوب الت�دریس أو المنھ�اج

   .اختبارات خاصة بالتشخیص إال أن اختبارات التحصیل الصفیة تفید كذلك
أي تقس��ي وتص��نیف الط��الب إل��ى تخصص��ات مختلف��ة أو تص��نیف الط��الب وف��ق ق��دراتھم . التص��نیف -٢

 .ومیولھم، وفي ھذه الحالة غالباً ما تستخدم اختبارات ذكاء أو میول
دى تحقق األھداف التعلیمیة لدى المتعلم ف�ي م�ادة دراس�یة، وتنص�ب أي قیاس م. قیاس مستوى التحصیل -٣

وتس��تخدم أیض��اً ألغ��راض المس��ح ) قی��اس ألھ��داف( معظ��م اختب��ارات التحص��یل عل��ى تحقی��ق ھ��ذا الھ��دف
 . والتنبؤ

 فاالختب�ار ، لغ�رض غ�رض م�ن یختل�ف االختب�ار حی�ث نوع�ة اختی�ار تس�ھل االختب�ار م�ن الغ�رض معرف�ةان 
 …… القدرات قیاس اختبار عن یختلف التحصیلي ن االختبارع یختلف التشخیصي

     Course Objectivesالتعلیمى المقرر أھداف •
 سعى التي أھدافھ تحقق مدى لھ امتحانیة تقیس ورقة یبنى كیف لعرف األھداف على المحاضر تعرف لو 

  الوقت طوال إلیھا
  ( ILO’s )مخرجات التعلم المستھدفة 

 ، أدائیة حسیة مھارات ، معرفیة ، عقلیة المقررمن مھارات یحتویھ ما أھم إستخراج من ةاألسئل لواضع البد
 …قیم حقائق مفاھیم

 یعرف ألنھ األسئلة مع التعامل علیھ العام یسھل خالل الدراسي المنھج محتوى بتحلیل قام من أن والحقیقة
  سئلةباأل تقصد أن تستحق التي المھمة المعارف ، و األساسیة المفاھیم

 الدراسیة الوحدة /للموضوع النسبى الوزن
   X 100  )الكلى عدد /الدراسیة الموضوعات،الوحدات عدد( = النسبى الوزن ▫

  معاییر ومواصفات اعداد الورقة االمتحانیة
 االخراج معیار   -١

 :كالتالى مواصفاتھا حیث من للورقة االعداد بعملیة یھتم و     
 : كالتالى ھوامش ترك مع  جرام A4    70 – 80 حجم الورقة استخدام •  
 ( ”0.5 ) الذیل و الراس و ،) “1.25  یمین وشمال، ) ”1 ( اسفل اعلى،(    
        درجة مع سطحھا على احبار بقایا ترك عدم و البیاض و السطوع درجة حیث من نوعیتھا و الورقة جودة  •

 واضحة بصورة الكتابة ظھور
 یجب و أحد مساعدة بدون قراءتھا طالب كل على یسھل بحیث األخطاء من یمةالسل الواضحة الطباعة • 

 Arabic الخط( 14  بحجم العربیة للغة المناسبة الخطوط اختیار و االعداد عملیة فى االلى الحاسب استخدام
Transparent, Arial  االنجلیزیة اللغة و  Times New Roman, ( اللغات فى الحال ھو كما یمكن و 
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 سمات تستخدم كما اخرى، خطوط استخدام التعلیمیة الضرورة لمقتضیات وغیرھا االثار و الیونانیة و شرقیةال
 و الفرعیة لالسئلة ) Italic ) المائلة او ) Normal ( العادیة واسمات الرئیسیة لالسئلة Bold التغلیظ

 )نصف و مسافة( بینیة بمسافات
   – لھا المخصص الزمن الدراسیة، السنة لھا، االداء تاریخ المادة، اسم توضح الورقة اعلى تروسیة وجود • 

 االسئلة عدد – الورقة لھا التابعة الكلیة و القسم
 اللغویة االخطاء من الخالیة و نحویا السلیمة الصیاغة • 
 وفروعھا األسئلة على واضح بشكل الدرجات وضع  •
 الفروع وال األسئلة تتداخل ال بحیث لبس كل نع بعیدة واضحة وفروعھا األسئلة أرقام تكون أن • 
 قراءتھا في الطالب تربك محشوة تبدو بحیث الواحدة الورقة في األسئلة ضغط عدم یراعى  •

 معیار المضمون -٢
 :مع توافقھا مدى و االمتحانیة الورقة بمحتویات المعیار یھتم

 العالمات – المستھدفة لتعلیمیةا المخرجات قیاس – التعلیمى المقرر اھداف – االختبار من الغرض 
 للمقرر العلمى التوصیف فى ورد كما المرجعیة االكادیمیة العالمات – القومیة القیاسیة االكادیمیة

  الورقة داخل االمتحان اسئلة توزیع مع للموضوعات النسبى الوزن اتساق 
  االجابة لزمن المخصص الوقت كفایة مدى 
  مثل المھارات – المعارف– االساسیة المفاھیم لقیاس التقییم قطر من المناسبة النوعیة استخدام 

 ...... الفراغات، ملئ متعدد، من   االختیار
 التعلیمیة المخرجات و االھداف من تقییمة بالمستھدف العالقة ذات االفعال اختیار 
  ذلك من یستثنى” المباشرة الداللة ذات االفعال اختیار مع االختباریة للجملة البسیط البناء استخدام 

 “االجنبیة اللغات  برامج
  االمتحانیة الورقة اعداد فى المقرر تدریس لغة نفس استخدام 
  االمتحانیة بالورقة التدرج، – الثبات و االصدق – التمییز – الشمولیة ممیزات توافر 
 فرصة ھناك یكون ال ان یفضل و بدقة الرئیسیة االسئلة عدد تحدید 
 الواحدة االمتحانیة الورقة فى اثالثة عن تقل ال و اسئلة خمسة عن نزید اال و منھا لالختیار  

  
  للمعاییر ومطابقتھا االمتحانیة للورقة المراجعة الیات

 
 ادارة مجلس و ادارة المركز مجلس من الورشة ھذه من المقترحة المعاییر باعتماد المركز یقوم 

 الجامعة
 المعاییر تعمیم الطالب بشان و التعلیم لشئون الجامعة یسرئ نائب /الدكتور االستاذ السید مخاطبة یتم 

 الكلیات على االمتحانیة للورقة المواصفات و
 ااالمتحانیة نموذج الورقة لمتابعة الطالب و التعلیم لشئون الكلیة وكیل /الدكتور االستاذ السید یقوم 

 ابالغ و المعاییر تطبیق المةس مدى والتعرف على االمتحان اجراء انتھاء بعد الیوم ذات فى لمستخدم
 بالمالحظات العلمى القسم

 من للتاكد الجامعة االمتحانیة بكلیات االورقة من سنویة عینات بمراجعة بالجامعة الجودة مركز یقوم 
 االمتحانات اعمال اداء من االنتھاء بعد ذلك بالمواصفات و االلتزام و المقترحة المعاییر تطبیق سالمة

 :ذلك فى ولھ الفحص نتائج عن راجعة تغذیة الجامعة بتقریر ادارة راخطا و بالجامعة
 المعاییر على معتمدة الورقة االمتحانیة لتقییم اداة بتصمیم بالمركز المختصة الفنیة الوحدة تقوم 

 المراجعة عملیة التمام المقترحة
 خارجیین و نظراء بمقییمن االستعانة 
 المركز عن ممثلیین عم العلمى القسم ذات من فنیة لجان تشكیل  
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  المقترح التقییم جذونم

  التوافق مدى  المواصفات و المعاییر  م
  ال  الى حد ما  موافق

        المقرر اھداف لقایاس كافیة االمتحانیة الورقة  ١
 المخرجات تحقق قیاس فى المسخدمة القیاس طرق كفاءة  ٢

  و المرجعیة اسیةالقی القومیة االكادیمیة واالمعاییر المستھدفة التعلیمیة
      

        للمقرر المفاھیم و المعرفى بالمستوى االسئلة ارتباط  ٣
        للطالب العقلیة القدرات مراعاة مع الصعب الى السھل من التدرج  ٤
        السؤال حول المستثمرة المعلومات كمیة تركز  ٥
        للتفكیر الكافى الوقت اعطاء  ٦
 العبارات، بساطة ، حھاوضو و اللغویة الصیاغة جانب مراعاة  ٧

  للتأویل قابلة غیر العلمیة، الدقة
      

 – متوسط – ضعیف( الطالب بین الفردیة الفروق تراعى االمتحانیة الورقة  ٨
  )ممتاز

      

        واحدة كفاءات تقیس التى االسئلة تكرار تجنب  ٩
        الفرعیة و الرئیسیة لالسئلة الترقیم مراعاة  ١٠
        للمقرر التدریس لغة نفسھا ھى الورقة فى المستخدمة اللغة  ١١
        سؤال لكل المخصصة الدرجات و العالمات وضع  ١٢
        القیاس عملیة لنجاح المباشرة الداللة ذات االفعال استخدام  ١٣
        الدراسیة للموضوعات النسبى الوزن تحقق االمتحانیة االورقة  ١٤
        الطرح ىف العاطفة و بالذاتیة الممتحنون اتأثر عدم  ١٥
        )جرام A4 ( 70 - 80 ورق على معدة االمتحانیة الورقة  ١٦
 بخط و االلى الحاسب باستخدام معدة االمتحانیة الورقة اسئلة  ١٧

  للمواصفات طبقا واضح
      

        الصفحة اعلى فى التوضیحیة بالبیانات مزودة االمتحانیة الورقة  ١٨
        االسئلة االجابة على یخص فیما لممتحنونا بتعلیمات مزودة االمتحانیة الورقة  ١٩
        احبار بقایا بھا لیس و نظیفة االمتحانیة الورقة  ٢٠
        )نصف و مسافة( االسطور بین الفاصلة المسافات مراعاة  ٢١
        للمواصفات طبقا بھوامش مزودة االمتحانیة الورقة  ٢٢
        االمتحانیة الورقة على معلنة الممتحنون اسماء  ٢٣
        قراءتھا في الطالب تربك محشوة االمتحانیة الورقة تبدو  ٢٤

  
  توقیع لجنة وضع االمتحان
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  بناء االختبار وخریطة االختبار 
قامت وحدة الجودة بعمل نموذج لبناء االختبار وعمل ورشة عمل لشرح النموذج وتوزیعھ على السادة اعضاء 

  ھیئة التدریس بالقسم
  

  
  
  

  نماذج معتمده للورقة االمتحانیة بالكلیة 
  

تتن�وع نم�اذج االوراق االمتحانی�ة ف�ي الكلی�ة وذل�ك لتن��وع اس�الیب التعل�یم وال�تعلم وك�ذلك لتع�دد مخرج�ات ال��تعلم 
المستھدفة من كل مقرر وكل برنامج وفیم�ا یل�ي نس�تعرض بع�ض النم�اذج المعتم�ده لالمتحان�ات بكلی�ة الھندس�ة 

  جامعة المنیا
  

 
Minia University                                                                                       Faculty of 
Engineering  
B.Sc.Mech. Power&Energy                                                                       June, 2012  
Refrigeration & Air Conditioning.                                                Code:    PE 
411                                                                                  
Total  Marks      (120 Marks)                                                                    Time: 3 hrs                                                            

  االمتحان مكون من صفحتین
Charts and tables are allowed 

Assume any missing data 
Answer the following questions 
 
Question  No.(1)                      [to assess a1 , b1, c2]    
   (20 marks) 
A two-stage ammonia food-freezing plant with a desired capacity of 528000 kJ/h 
at -40oC evaporating temperature and 35oC condensing temperature has a flash 
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intercooling system with a liquid subcooler. The vapor leaving the evaporator is 
at -30oC and entering the first-stage compressor at -15oC. The intermediate 
pressure is 0.355MPa. The vapor leaving the flash chamber is superheated by 10 

oC in the suction line to the second-stage compressor. Water intercooling is done 
to cool the vapor to 45 oC. Adiabatic efficiencies for both compressors are 0.75. 
the volumetric efficiencies of first and second-stage compressors are 0.65 and 
0.77 respectively. Find the piston displacement and power requirements of the 
two compressors. 
Question  No.(2                       [to assess a2 , b3, c1]    
   (20 marks) 
a)Why the rectifier and analyzer are added to the basic aqua-ammonia 
absorption system? 
 
b)The LiBr-water absorption cycle operates at the following temperatures; 
generator, 690C; condenser, 300C; evaporator, 40C; and absorber, 300C. The 
flow rate of solution delivered by the pump is 0.6 kg/sec. The solution 
temperature leaving the heat exchanger and entering the absorber is 350C. 
Determine: - 
a)The mass flow rates of solution returning from the generator to the absorber 
and of the refrigerant entering the condenser. 
b)The rates of heat transfer in each components of the system. 
c) The COP. 
 
Question  No.(3)                     [ to assess a2 , b2, c3]    
   (30 marks) 
a)Explain the effect of intercooling between two stages of compression on the 
refrigerating effect, work of compression per kilogram, and the discharge 
temperature from the high stage compressor. 
 
b) A winter air conditioning system maintains a building at 21oC and 40% RH. 

The outdoor conditions are 0
o

C (DBT) and 100% RH. The sensible load load on 
the building is 100 kW, while the latent heating load is 25 kW. In the air 
conditioning system, 50% of the outdoor air (by mass) is mixed with 50% of the 

room air. The mixed air is heated in a pre-heater to 25
o

C and then required 
amount of dry saturated steam at 1 atm. pressure is added to the pre-heated air 

in a humidifier. The humidified air is then heated to supply temperature of 45
o

C 
and is then supplied to the room.  
Find a) The required mass flow rate of supply air,  
        b) Required amount of steam to be added, and  
        c) Required heat input in pre-heater and re-heater. Barometric pressure = 
1atm. 

(Page 1/2) 
Question  No.(4)        [to assess a1 , b1, c2]              
(25marks) 
Question  No.(5)               [to assess a1 , b1, c2]       
(25marks) 
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  مؤشرات تحقق أھداف التقویم 
الھدف الرئیسي للتقویم ھو تحسین تعلم الطالب ومعرفة تحقق مخرجات التعلم المستھدفة وتوضح المؤشرات 

  التالیة دالالت على تحقق تلك المخرجات
 اشراك عضو ھیئة التدریس والطالب في تحدید معاییر االداء المنشودة -١
 اتھممساعدة الطلبة على تقوییم انفسھم وتحدید احتیاجاتھم ومعرفة مستوی -٢
 حفز الطالب على التعلم وان ال یكون التقویم اداه لعقابھم -٣
 ارشاد عضو ھیئة التدریس الى معرفة فاعلیة طرق التدریس التي اتبعھا -٤
 التحقق من توافر عناصر التعلم المختلفة والنتائج التي یتم تقویمھا -٥
 اطالع اولیاء االمور واصحاب القرار على النتائج -٦
 لتعلم المستھدفةقیاس مدى تحقق مخرجات ا -٧

  آلیـة االستفـادة من نتائـج تقویـم المخرجــات التعلیمیـــة
عملیة تقویم المخرجات التعلیمیـة فـي األقسـام أو البـرامج العلمیـة لیسـت غایـة بحـد ذاتهـا، وٕانمـا هـي وسـیلة لتحقیـق 

قسـام العلمیـة إعـداد آلیـة أهداف وفوائد وغایات أخرى، بناًء على ذلك فإن نجاح عملیـة التقـویم تلـك یتطلـب مـن األ

محــددة ومناســبة تمّكنهــا مــن اســتعمال نتــائج عملیــة التقــویم واالســتفادة منهــا، وٕاذا لــم یحــدث اســتعمال لنتــائج التقــویم 

ولـم توظــف تلـك العملیــة فـي تحســین تعّلـم الطالــب، ورفــع فّعالیـة أداء البرنــامج العلمـي، والعــاملین فیـه، فإنهــا تكــون 

ن هنـا، فـإن مـن الضـروري أن یعـّي جمیـع مـن یشـارك فـي عملیـة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة مـ. بدون قیمة إطالقـاً 

أنهـــا عملیـــة هادفـــة ذات فوائـــد كبیـــرة، وأن تعمـــل جمیـــع األطـــراف المعنیـــة علـــى تهیئـــة كـــل الظـــروف التـــي تجعـــل 

  .استغالل نتائج عملیة التقویم واالستفادة منها ممكنة ومّیسرة

  :اتحلیل النتائج وصیاغتھ ١-٧

إن عملیــة تحلیــل وتفســیر نتــائج عملیــة التقــویم مــن األمــور األساســیة التــي یجــب إعطاءهــا اهتمامــًا وتركیــزًا علــى 

فالبیانــات والنتـائج قــد تـؤدي إلــى تفســیرات خاطئـة وخطیــرة إن لـم ُیحســن تحلیــل . مسـتوى القســم أو البرنـامج العلمــي

فــي غیــر الهــدف المحــّدد الــذي جمعــت ألجلــه، فمــثًال إن  النتــائج وتفســیرها، وخصوصــًا إذا مــا تــم اســتخدام النتــائج

نتائج الطالب في المساق التكاملي یمكن أن تستخدم لتقویم نقاط ومجاالت الضعف والقوة في البرنامج ككل ولكن 

  . (UMASS, 2003)لیس لتقویم المساق التكاملي نفسه أو مدرس المساق 

، فـإن تحلیـل النتـائج وتفسـیرها یجـب أن یـتم بحیـث یجیـب علـى وكي یتم حصـر الجهـود فـي تحقیـق الفائـدة المرجـوة

  :األسئلة التالیة على األقل بخصوص البرنامج أو القسم العلمي ومستوى أداء طلبته

ما هي المعلومات التي توّفرها النتائج فیما یخص مستوى الطلبة في التخصص والمهارات األخـرى األساسـیة   .١

  ؟كالبحث، والكتابة، والمحادثة

  ما هي المعلومات التي توّفرها النتائج فیما یخص مستوى الطلبة واستعدادهم للقیام بمهنهم المستقبلیة؟     .٢

 ھل ھناك مجاالت یتفوق فیھا الطلبة؟ أو ھل ھناك مجاالت فیھا مستوى الطلبة أقل من المطلوب؟     .٣

 بعد التخرج؟ هل یقبلوا في برامج الدراسات العلیا؟هل یجد خریجو القسم أو البرنامج العلمي عمًال بسهولة      .٤

 ما هي المجاالت التي ُیعتبر فیها أداء الطالب مقبوًال ولكن لیس متمیزًا؟     .٥

وهنــاك مجموعــة مــن األمــور التــي یمكــن أخــذها بعــین االعتبــار عنــد صــیاغة نتــائج التقــویم والبیانــات التــي تــم 

  :(UMASS, 2002)جمعها في هذه العملیة ومنها  

  .اعرض البیانات والنتائج مرتبطة مع أهداف القسم أو البرنامج العلمي ومخرجاته التعلیمیة     .١

  .اختر األسلوب المناسب لتحلیل البیانات     .٢

 .اعرض النتائج باستخدام أسالیب كمیة ونوعیة     .٣

 .اعرض بشكل واضح میزات وٕایجابیات البرنامج وكذلك نقاط ضعفه     .٤

  .قّدم توصیات لتحسین أداء البرنامج بناًء على النتائج     .٥
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  :إعـداد تقریــر تقویــم المخرجـات التعلیمیــة ٢-٧

عنــد االنتهــاء مــن تطبیــق أدوات التقــویم وتحلیــل نتائجهــا یــتم صــیاغة التقریــر النهــائي عــن عملیــة تقــویم المخرجــات 

سـوف ) داخـل الجامعـة أو خارجهـا(وبما أن عدة جهات أو أفـراد . التعلیمیة على مستوى البرنامج أو القسم العلمي

تّطلع على هذا التقریر، فمن الضروري أن ُیكتب بشكل واضح ومبسط وأن یكون شـامًال فـي معلوماتـه بـال إسـهاب 

  (UMASS, 2002): أو اقتضاب مع التركیز على توفیـر المعلومـات الضروریـة لإلجابــة علـى األسئلـة التالیــة

 ؟)ما هي المنجزات(ما الذي حققه البرنامج في موضوع تقویم المخرجات التعلیمیة         -

  لماذا قام البرنامج بإنجاز ما تم إنجازه؟        -

 ما هي نتائج عملیة التقویم؟        -

 كیف سیستفید البرنامج من تلك النتائج؟        -

 علیمیة نفسها؟ما هو تقییم خطة تقویم المخرجات الت        -

وبصــفة عامــة، ال یوجــد شــكل محــّدد لهــذا التقریــر بحیــث تلتــزم بــه كــل البــرامج واألقســام العلمیــة، ولكــن ُیفّضــل أن 

تعــرض البیانــات والنتــائج بطریقــة مختصــرة، ســهلة ومباشــرة، ومقــروءة، وواضــحة كمــا ُذكــر ســابقًا، وال حاجــة ألن 

یل والبیانــات، كمــا ُیفّضــل إعــداد أكثــر مــن تقریــر واحــد وفقــًا یحتــوي التقریــر علــى صــفحات عدیــدة ملیئــة بالتفاصــ

اسـتخدام النمـوذج  (Nichols, 1995)وفـي هـذا المجـال، یقتـرح  . المسؤول الذي سوف تّطلع على التقریـر/للجهة

  :التالي لكتابة تقریر نتائج عملیة التقویم على مستوى القسم أو البرنامج العلمي

  :ى مستوى القسم العلميمناقشة نتائج التقویم عل ٣-٧

ممــا ال شــك فیــه أن القســم أو البرنــامج العلمــي هــو المعنــي والمســتفید األول مــن عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة 

وعـادة یـتم عـرض التقریـر ومناقشـته بالتفصـیل مـن قبـل جمیـع . التي جرت أو تجري على طلبته وبرامجـه وفعالیاتـه

فّضل أن یتم عـرض النتـائج التـي یتضـمنها تقریـر التقـویم باسـتخدام جـداول أو ویُ . العلمي) البرنامج(أعضاء القسم 

أشـكال بیانیـة تســاعد فـي توضــیح النتـائج وتّســهل عملیـة المراجعــة والمقارنـة والتحلیــل، باإلضـافة إلــى أن ذلـك یزیــد 

د انتهاء إعـداد ومناقشـته وعلى القسم العلمي االحتفاظ بنتائج التقویم لعدة سنوات بع.  من جاذبیة التقریر ومقرؤیته

للتقریــر وذلــك لتوثیــق البیانــات الصــادرة عــن البرنــامج أو القســم العلمــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن االحتفــاظ 

بنتائج وبیانات التقـویم لسـنوات متتالیـة یمّكننـا مـن إجـراء دراسـات مقارنـة عبـر الـزمن ودراسـة نوعیـة وسـرعة التغیـر 

 .في أداء البرنامج المعني

بإعــداد آلیــة محــددة ) أو لجنــة ممّثلــة عنــه(د دراســة التقریــر ومناقشــة بنــوده بالتفصــیل، یقــوم البرنــامج العلمــي وبعــ

ویتم في تلـك اآللیـة تالفـي نقـاط . لالستفادة من هذه النتائج على أن یتم رفعها إلى مجلس القسم العلمي العتمادها

ونظـرًا . نقاط القوة لتحسین أداء القسم أو البرنامج العلمـيالضعف والقصور التي أشار إلیها التقریر والتركیز على 

ألن تلك العملیة تتم في برامج عدیدة على مستوى الجامعة، فإنه من الضروري مشاركة إدارة الجامعـة ومؤسسـاتها 

 األخـــرى بنتـــائج عملیـــة التقـــویم وبـــالقرارات والتعـــدیالت وخطـــط االســـتفادة التـــي تـــم وضـــعها لتوظیـــف نتـــائج التقـــویم

إن إطالع مؤسسات وأجهزة الجامعة على توّجهات األقسام والبرامج العلمیة یساعد في تفّعیل دور . وتحقیق الفائدة

كذلك فإن األقسام العلمیة أو البرامج األخرى یمكن أن تتشـارك . هذه المؤسسات لمساعدة البرامج في أداء برامجها

بــــادل الخبــــرات والتجــــارب یســــاعد فــــي تحســــین األداء وتقیــــیم فـــي نتــــائج التقــــویم وآلیــــة االســــتفادة منهــــا بحیــــث أن ت

ومــن الطــرق الحدیثــة التــي أصــبحت شــائعة لتبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال، .  الممارســات والنشــاطات اإلیجابیــة

، باإلضــافة إلــى عــرض ملخــص للخطــوات اإلجرائیــة التــي )اإلنترنــت(عــرض نتــائج التقــویم علــى شــبكة المعلومــات 

  .ي ضوء هذه النتائجاتخذها القسم ف
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  :االستفادة من نتائج عملیة تقویم المخرجات التعلیمیـة ٤-٧

تســتفید مــن نتــائج عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة جمیــع األطــراف المعنیــة بالعملیــة التعلیمیــة داخــل الجامعــة أو  

التـــدریس، القســـم، الكلیـــة، وتشـــمل قائمـــة المســـتفیدین مـــن تلـــك العملیـــة الطلبـــة، أعضـــاء هیئـــة . المؤسســـة التربویـــة

  : وفیما یلي عرض موجز لكیفیة استفادة كل طرف من هذه األطراف. الجامعة

  :الطالـب

الطالب هو محور العملیـة التعلیمیـة حسـب خطـة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة، كمـا أن تحقیـق أي مخـرج    -

مـن ذلـك . ه بعد التخرج من البرنـامجمن مخرجات البرنامج العلمي ُیقاس بما یستطیع الطالب أداءه أو إنجاز 

  .یمكن القول أن الطالب هو المستفید األول من عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة

الهدف الرئیس لعملیة تقویم المخرجات التعلیمیة هو تحسین تعّلم الطالب وذلك بتحسین فّعالیـة البرنـامج    -

ل خـاص ممـا یـنعكس بشـكل مباشـر بالفائـدة علـى العلمي بشكل عام وتحسین أداء جمیع العاملین فیـه بشـك

 .الطالب

تتضمن عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة الكثیر من الفعالیات والنشاطات التـي تتطلـب المشـاركة الفّعالـة    -

إن . من قبل الطالب كاالمتحانات، والمقابالت، واالسـتجابة لالسـتبانات، وٕانجـاز المشـاریع والتكلیفـات وغیرهـا

شـاركة فـي هـذه الفعالیـات یـوفر خبـرات تعلیمیـة متمیـزة للطالـب داخـل برنامجـه وضـمن تخصصـه، مجمل الم

كمـا أن التغذیـة الراجعـة التـي یحصـل . وهذه الخبرات ما كانت لتتوافر للطالب لوال تقویم المخرجـات التعلیمیـة

ال یســــتطیع  علیهــــا الطالــــب تفیــــده فــــي تحدیــــد مــــا یعرفــــه ومــــا ال یعرفــــه ومــــا یســــتطیع القیــــام بــــه ومــــا 

(Palomba& Banta, 1999). 

تُنّمـي مشـاركة الطالــب فـي عملیــة تقـویم المخرجــات التعلیمیـة الكثیــر مـن المهــارات واالتجاهـات الخاصــة    -

والتــي قــد ال تتــوفر فــي فعالیــات مشــابهة ومنهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرار، والتعامــل اإلیجــابي مــع اآلخــرین، 

والعمـــل التطـــوعي، والعمـــل الجمـــاعي، وتنمیـــة روح االنتمـــاء والمســـؤولیة،  وحســـن إدارة الوقـــت، والمبـــادرة،

 .وغیرها

تــوّفر عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة قنــوات اتصــال عدیــدة ومفیــدة بــین الطالــب مــن جهــة، وقســمه    -

العلمي وأعضاء هیئـة التـدریس مـن جهـة أخـرى، ویسـتمر هـذا االتصـال حتـى بعـد تخـرج الطالـب مـن خـالل 

ته في عمله أو في دراسته العلیا عن طریق فعالیات أو أدوات عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة ومنهـا متابع

 .استبانة الخریجین، واستبانة جهات العمل باإلضافة إلى البیانات الوثائقیة عن الخریجین وأحوالهم المهنیة

  :عضو ھیئة التدریـس

برنــامج العلمــي علــى المشــاركة الفّعالــة واإلیجابیــة یعتمــد نجــاح عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة لل

وتحقق تلك المشاركة الكثیر . لجمیع أعضاء هیئة التدریس في جمیع فعالیات وأنشطة وٕاجراءات عملیة التقویم

من الفوائد واإلیجابیات لعضو هیئة التدریس، كما أنهـا ُتفّعـل مـن دوره فـي تحقیـق أهـداف ومخرجـات القسـم أو 

  :مي، وفیما یلي عرض ألهم هذه الفوائدالبرنامج العل

زیــادة صــلة عضــو هیئــة التــدریس ببرنامجــه العلمــي عــن طریــق تــوفیر عملیــة منتظمــة للمراجعــة    -

والتحلیل، تبدأ بتحدید أهـداف البرنـامج وتنتهـي بوضـع مقترحـات لتحسـین وتطـویر أداء البرنـامج 

  .ثم متابعة ذلك

ضــو هیئــة التــدریس باالتصــال بجهــات وأفــراد خــارج القســم تســمح المشــاركة فــي عملیــة التقــویم لع   -

العلمي ممن لهم عالقة بما یقدمه القسم العلمي من برامج وما یطرحه من مساقات كـالخریجین، 

ویعمـل هــذا االتصـال علــى زیــادة فهـم عضــو هیئــة . وجهـات العمــل، وجهـات االعتمــاد األكــادیمي

  .تحقیق فوائد أكبرالتدریس لدوره مما یساعده في توجیه عمله نحو 
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ُتوضــح عملیــة التقــویم لعضــو هیئــة التــدریس مــدى مســاهمة مســاقاته التــي یدرســها فــي تحقیــق    -

مخرجــات البرنــامج العلمــي وتحدیــد أهمیــة الــدور الــذي یقــوم بــه فــي البرنــامج، وكیــف أن أدوار 

كوحــدة أعضــاء هیئــة التــدریس یجــب أن تتكامــل بشــكل فّعــال لتحقیــق مخرجــات البرنــامج العلمــي 

  .كاملة

یستفید عضو هیئة التـدریس مـن التغذیـة الراجعـة لعملیـة التقـویم وخصوصـًا نقـاط الضـعف والقـوة    -

عند طلبـة القسـم ممـا یسـاعده فـي تحـدیث وتطـویر المحتـوى العلمـي للمسـاقات التـي یدّرسـها أو 

 .یشارك في تدریسها بطریقة علمیة وبناًء على نتائج واقعیة ودقیقة

عضــو هیئــة التــدریس مــن نتــائج عملیــة التقــویم فــي تعــدیل وتحســین وتطــویر أســالیب یســتفید    -

التدریس، وأسالیب التقـویم التـي یسـتخدمها بشـكل یجعـل مـن تدریسـه أكثـر فعالیـة ومـن أسـالیب 

ویمكن في هذا المجال وبناًء على نتائج عملیة التقویم عقـد ورش . تقویمه أكثر دقة وموضوعیة

دریس في مواضیع محددة تساعدهم في تطویر أسالیب تدریسهم وتحسین عمل ألعضاء هیئة الت

 .مهارات اتصالهم مع الطلبة

ُتمّكن عملیـة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة عضـو هیئـة التـدریس مـن تحدیـد االتجاهـات المسـتقبلیة    -

ــك  ــًا وخصوصــًا فــي مجــاالت التــدریس، والتقــویم وكــذلك البحــث العلمــي، وذل ــه مهنی لتطــویر عمل

االعتماد على معلومات دقیقة وعلمیـة مـن عملیـة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة، وُیسـهم ذلـك فـي ب

مساعدة عضو هیئة التدریس على إنجاز مهامه بمرونة وفّعالیـة تجعـل مـن عملـه التربـوي أكثـر 

 .متعة وفائدة

  :القسم العلمـــي

لمي كشف وتحدید مـواطن الضـعف ومـواطن تستطیع عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة الناجحة في البرنامج الع

القــوة فــي ذلــك البرنــامج، باإلضــافة إلــى المســاعدة فــي كشــف وتحلیــل الظــروف واألســباب التــي تــؤدي إلــى تلــك 

  :ویمكن من خالل عملیة التقویم تحلیل جوانب القوة والضعف في مجاالت كثیرة منها. النتائج

  أهداف القسم أو البرنامج ومخرجاته        -

  العلمي) القسم(الخطة الدراسیة للبرنامج         -

 طرق التدریس وطرق التقویم المستخدمة        -

 التقدم العلمي للطالب        -

 المحتوى العلمي للمساقات الدراسیة        -

 )إن وجد(التدریب العملي         -

 األنشطة الالصفیة        -

 االستجابة لسوق العمل        -

 نظام اإلرشاد األكادیمي المستخدم        -

 البیئة الصفیة        -

 تكنولوجیا التعلیم        -

وبمعرفة ذلك یمكن للقسم العلمي وضع خطة لعالج نقاط الضعف أو تالفیها وتعزیز نقاط القوة وزیـادة وتأثیرهـا 

یقـّرر البرنـامج العلمـي اسـتحداث  فعلـى سـبیل المثـال قـد. مما ینعكس إیجابًا على أداء وفعالیة البرنامج العلمي

أن  (Palomba& Banta, 1999)وهنــا ذكــرت  . مســاقات جدیــدة أو إحــداث تغیــر مــا فــي الخطــة الدراســیة

. مـن تعـدیالت المنـاهج علـى مسـتوى البـرامج العلمیـة حالیـًا تـتم بنـاًء علـى نتـائج عملیـة التقـویم% ٧٦حوالي 
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ــًا وأ ــي طرق ــذلك تبن ــامج ك ــي دور اإلرشــاد ویمكــن للقســم أو البرن ــة وٕاعــادة النظــر ف ــر تقلیدی ــدریس غی ســالیب ت

وال ُیكتفـى . األكادیمي، ومراجعة وتعدیل وتطویر األنشـطة الالصـفیة وتـدعیم عالقتهـا بالمنـاهج والخـط الدراسـیة

باتخاذ مثل تلك القـرارات لالسـتفادة مـن عملیـة التقـویم، بـل البـد مـن العمـل علـى تـوفیر الـدعم المـادي واإلداري 

وبعد أن ُتطّبق التعدیالت والتغیرات الجدیـدة سـواء فـي الخطـط أو البـرامج أو . لفني إلنجاح تنفیذ هذه القراراتوا

األسالیب المتبعة في التدریس أو التقویم تصبح هي األصل، ولكن مدى فعالیتها ونجاحها وتأثیرهـا بحاجـة إلـى 

دى الخصــائص المهمــة لهــذه العملیــة، وباســتمرار تقــویم أیضــًا، لــذا تتواصــل عملیــة التقــویم، فاالســتمراریة إحــ

التقویم یستمر التحسین والتعدیل في أداء البرامج العلمیة وفعالیتها لتتمكن مـن القیـام بـدورها فـي تـوفیر حاجـة 

  .المجتمع من األفراد المؤهلین

للجامعـة وخاصـة سـوق  توّفر عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة طریقة اتصال منتظمة وعلمیة بالعالم الخارجي   -

العمل من حیث مدى توفر فرص عمل لخریجي البرنامج المعني، ومدى قدرة خریج الجامعة على المنافسة في 

وینعكس أثر ذلك علـى البرنـامج العلمـي فُیحّسـن مـن خططـه ومخرجاتـه بحیـث یظـّل . ظل تناقص فرص العمل

هنـاك فجـوة بـین مـا یتعلمـه فـي الجامعـة ومـا یواجهـه الخریج قادرًا على العمل والتكیف مع الواقع دون أن تكون 

  .في الحیاة العملیة

العلمي من خالل عملیـة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة مـن مـدى مالئمـة برامجـه وخططـه ) البرنامج(یتأكد القسم    -

قـوا ببـرامج ویـتم ذلـك مـن خـالل متابعـة الخـریجین الـذین التح. الدراسیة إلعـداد الطالـب السـتكمال دراسـاته العلیـا

الدراسات العلیا ومدى نجاحهم وتقدمهم في ذلك، وتحدید المهارات أو المعارف أو القـدرات التـي یحتـاجون فیهـا 

  .إلى مزید من االهتمام والرعایة بحیث یتم تدارك ذلك في خطط البرنامج الدراسي ومدخالته

. ولـیس عـن تحصـیل الطالـب بشـكل منفـردتوفر عملیة تقـویم المخرجـات التعلیمیـة معلومـات عـن الطلبـة ككـل    -

إن هذه المعلومات ُتمّكن البرنامج من تحدید فیما إذا كـان هنـاك تكامـل للخبـرات لـدى الطلبـة مـن خـالل مـا یـتم 

تعلمـــه فـــي مســـاقات البرنـــامج ونشـــاطاته وخبراتـــه التربویـــة األخـــرى، وتحـــدد كـــذلك كیفیـــة نمـــو مجموعـــة الطلبـــة 

 .رات التعلیمیة التي وفرها البرنامجوتعلمها نتیجة لمرورها في الخب

تعتبـــــر عملیـــــة تقـــــویم المخرجـــــات التعلیمیـــــة مكونـــــًا أساســـــیًا فـــــي عملیـــــة المراجعـــــة الدوریـــــة للبرنـــــامج العلمـــــي     -

(Program Review) وتشــمل هــذه المراجعــة عــادة القیــام بمراجعــة ذاتیــة شــاملة یجریهــا القســم أو البرنــامج ،

ي، بحیــث یــتم جمــع معلومــات عــن الطلبــة وأعضــاء هیئــة التــدریس والمــوارد نفســه كــل فتــرة زمنیــة وبشــكل دور 

وتخـــتص عملیـــة تقـــویم المخرجـــات التعلیمیـــة بتـــوفیر المعلومـــات . البشـــریة والمادیـــة والمنـــاهج والخطـــط وغیرهـــا

 .الضروریة حول عملیة التعّلم ومدى تحقیق الطالب لمخرجات وأهداف القسم

نتــائج عملیــة التقــویم علــى مســتوى القسـم أو البرنــامج العلمــي مــا تــم فــي جامعــة ومــن األمثلــة علـى اســتخدام  :مثـــال

(Towson University) فلقـــد أظهـــرت نتـــائج عملیـــة تقـــویم المخرجـــات فـــي قســـم الفیزیـــاء . فـــي والیـــة میرالنـــد

متســع البیولوجیــة أن هنــاك ضــعفًا ملحوظــًا فــي قــدرة الطلبــة فــي التقــدیم الشــفوي ألبحــاثهم مــع مالحظــة عــدم تــوفر 

لتــدریس ذلــك فــي المســاقات العادیــة المكتظــة بمحتــوى طویــل، فكــان مــن االقتراحــات التــي ُقــّدمت للتعامــل مــع هــذه 

  :المشكلة ما یلي

  .مراجعة محتوى المساقات ومقارنة أهمیة أهدافها بأهمیة التقدیم الشفوي في كل منها     .١

عــدیل مخرجـــات البرنــامج أو مخرجــات المســـاقات استشــارة أعضــاء هیئــة التـــدریس إلمكانیــة اســتبدال أو ت  .٢

  .الحتواء مخرج یتعلق بالتقدیم الشفهي

 .استحداث مساق في مهارات االتصال وجعله متطلبًا للتخصص أو مادة حرة     .٣

 .استحداث مساق في مهارات االتصال في برنامج التعلیم العام وجعله مساقًا إجباریًا على طلبة القسم     .٤
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 .عل التقدیم الشفوي أحد مكونات مشروع التخرجج     .٥

وكذلك ُوجد فـي قسـم الدراسـات األوروبیـة فـي نفـس الجامعـة أن هنـاك ضـعفًا لـدى الطلبـة فـي القـدرة علـى تلخـیص 

األفكـــار الرئیســـة للفالســـفة الیونـــانیین القـــدامى بفّعالیـــة وُوجـــد أن هنـــاك مســـاقًا واحـــدًا فقـــط یـــدّرس الفلســـفة الیونانیـــة 

  :فكان من االقتراحات لعالج هذه المشكلة ما یلي. القدیمة

تغطیــــة هــــذا الموضــــوع فــــي مســــاقین علــــى األقــــل ممــــا یعنــــي اســــتحداث مســــاق آخــــر فــــي هــــذا      .١

  .الموضوع

  ).إعادة(تغطیة هذا الموضوع كذلك في المساق التكاملي      .٢

 .مساقاتهم األخرى الطلب من أعضاء هیئة التدریس مراجعة هذا الموضوع باختصار في     .٣

حیـث أظهـر تقریـر . مـن قسـم إدارة األعمـال (Bowling Green State University)ومثال آخـر مـن جامعـة  

 Oral)أن هناك ضعفًا لدى الطلبة فـي المحادثـة الشفویـة  ١٩٩٩تقویم المخرجات التعلیمیة الُمقدم في نهایة عام 

Communication) وقد تم مناقشـة هـذه النتـائج وتـم . والمجموعات الصغیرة وخاصة في الجلسات غیر الرسمیة

  :اقتراح ما یلي لتحسین ذلك

  .في ذلك القسم" االتصال الشفوي"اقتراح تعدیالت على مساق      .١

ـــة فـــي إدارة األعمـــال"إضـــافة تعـــدیالت علـــى مســـاق      .٢ لیحتـــوي علـــى جـــزء عـــن االتصـــال " الكتاب

  .الشفوي

 .ة الشفویة على مستوى القسمإنشاء مختبر للمحادث     .٣

  ):قطاع الشؤون العلمیة والتعلیمیة(إدارة الجامعـة  ٥-٧

ممــا ال شــك فیــه أن عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة تعــود بفائــدة كبیــرة ومباشــرة كمــا رأینــا علــى كــل مــن الطالــب 

الجامعة، وذلك ألن من أهداف وعضو هیئة التدریس والقسم أو البرنامج العلمي وهي بذلك تعود بفائدة كبیرة على 

الجامعــة تفعیــل دور البــرامج واألقســام العلمیــة ومــا یقــوم بــه أعضــاء هیئــة التــدریس مــن أجــل تحقیــق تعّلــم أفضــل، 

وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن هنــاك فوائــد إضــافیة إلدارة الجامعــة مــن تطبیــق عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة علــى 

  :مستوى واسع ومنها

ة تقویم المخرجات التعلیمیة نظامًا لإلشراف والمتابعة على البرامج العلمیة وما یحدث فیها توفر عملی   -

مــن تحــدیث وتطــویر وتغییــر فــي الخطــط والبــرامج الفرعیــة والمــدخالت األخــرى بشــكل یــنعكس فــي 

ات ویـوّفر نظـام اإلشـراف هـذا المعلومـ. النهایة باألثر اإلیجابي على أداء القسـم أو البرنـامج العلمـي

الضروریة والالزمـة لتحقیـق اإلدارة الفّعالـة للمؤسسـة التربویـة بمـا تشـمله مـن حسـن اسـتغالل للمـوارد 

ــة فــي أعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملین فــي األقســام  واإلمكانــات واســتثمار للكفــاءات البشــریة الممثل

 .والبرامج العلمیة

ـــاة اتصـــال جدیـــد   - ة ودقیقـــة بـــین إدارة الجامعـــة مـــن جهـــة، تـــوفر عملیـــة تقـــویم المخرجـــات التعلیمیـــة قن

وكلیاتهـــا واألقســـام العلمیـــة فیهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، حیـــث تـــزود األقســـام العلمیـــة عبـــر كلیاتهـــا إدارة 

الجامعــة بمعلومــات وبیانــات دقیقــة عمــا یــتم إنجــازه فــي مجــال تقــویم المخرجــات التعلیمیــة وانعكــاس 

جامعــة بمهــام التوجیــه واإلشــراف والمســاندة الفنیــة ذلــك علــى أداء البرنــامج وٕانجازاتــه، وتقــوم إدارة ال

  .بشكل یساعد األقسام والبرامج على تحقیق أهدافها ومخرجاتها

ـــاة اتصـــال بـــین الجامعـــة وجهـــات العمـــل حیـــث تســـتطیع    - ـــة قن تـــوّفر عملیـــة تقـــویم المخرجـــات التعلیمی

 مـدى والتعّرف علـى الجامعة من خالل هذه العملیة تحدید حاجات سوق العمل من مهارات وقدرات
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تـــوفر فـــرص العمـــل للخـــریجین فـــي مختلـــف التخصصـــات ممـــا یســـاعد فـــي تـــوفیر البیانـــات الســـلیمة 

 .التخاذ القرارات التربویة

تستخدم الجامعة نتائج عملیة التقویم في التخطیط المستقبلي للسیاسة التربویة وخصوصـًا فیمـا یتعلـق    -

دیالت أو التغیرات وٕانشاء برامج جدیدة أو إغالق برامج قائمة بالبرامج واألقسام العلمیة، فإجراء التع

البد وأن یعتمد على المعلومات التي توفرها عملیة تقویم المخرجات التعلیمیـة أو علـى األقـل تسـاهم 

 .في الجزء األكبر منها

بــرامج واألقســام تــوّفر عملیــة تقــویم المخرجــات التعلیمیــة للجامعــة أساســًا جدیــدًا لتوزیــع الــدعم المــالي لل   -

، فبنـاًء علـى المعلومـات المتـوفرة مـن (Palomba& Banta, 1999)العلمیـة علـى أسـاس تنافسـي 

هذه العملیة، یمكن للجامعة أن تدعم برنامجًا معینًا في ما یخطط للقیام به مـن إجـراءات أو أنشـطة 

أو تطـــویر نشـــاطات للتعامـــل مـــع قضـــیة مـــا مـــن نتـــائج عملیـــة التقـــویم، كاســـتحداث برنامجـــًا فرعیـــًا، 

وخبرات تربویة جدیدة، أو صرف مكافآت نظیـر القیـام بأعمـال إضـافیة متمیـزة تـرتبط بعملیـة التقـویم 

 . ونتائجها

  تحسین عملیة تقویم المخرجات التعلیمیة نفسھا ٦-٧

. و ارتجالیـةإن تقویم المخرجات التعلیمیة عملیة مستمرة ودائمة غیر مرتبطة بفترة زمنیـة محـددة ولیسـت عشـوائیة أ

وتسـتفید هـذه العملیـة . وبالتالي فإن من الضروري أن یـتم تقویمهـا باسـتمرار كـأي عملیـة أو برنـامج تربـوي مسـتخدم

من نتائج التقویم من كـل دورة بحیـث یـتم تحسـینها وتطویرهـا وتعـدیلها بشـكل یزیـد مـن الفائـدة المرجـوة منهـا ویحقـق 

ة وكافیة عن البرنامج العلمي المعني ُتمّكن القائمین علیـه مـن اتخـاذ أهدافها، وأهمها الحصول على معلومات دقیق

  . قرارات أو إجراءات صحیحة تؤدي إلى تحسین أداء البرنامج العلمي وتحسین تعلم الطالب

  

  االمتحانات بالكلیةادارة نظام 
  قواعد ونظم االمتحانات

  : أسئلة االمتحانات  
  

األقس�ام لجان�ا االمتحان�ات الم�واد ـ وض�ع األس�ئلة والتص�حیح ـ یشكل مجلس الكلیة بن�اء عل�ى اقتراح�ات  -١

ویراعى بتشكیل ھــذه اللجان أال یقــل عـــدد الممتحنین عن أثنین في الم�ادة الواح�دة بح�د أقص�ى خمس�ة 

ممتحنین في جمیع األحوال ،  ویقوم بوضع األسئلة عضو ھیئة التدریس القائم بالت�دریس باالش�تراك م�ع 

وأن یكون تشكیلھا من بین أعضاء ھیئ�ة الت�دریس بالكلی�ة بق�در اإلمك�ان ، ویج�وز أن تش�كل  أستاذ المادة

ھذه اللجان في حالة االستعجال بقرار من عمید الكلی�ة ویراع�ى ف�ي تش�كیل اللجن�ة أن تض�م أس�تاذ الم�ادة 

، ویجوز ف�ي حال�ة م�ا  والقائم أو القائمین بالتدریس بھا إال في الحاالت التي ال یتوفر بھا أستاذ ھذه المادة

وعل�ى لجن�ة االمتح�ان . إذا كان القائم بالت�دریس أس�تاذا أن ینف�رد بوض�ع األس�ئلة دون إنف�راد بالتص�حیح 

 .وضع جدول مواصفات االمتحان والتاكد من مطابقة االمتحان لمواصفات اخراج الورقة االمتحانیة

مش�ترك ف�ي وض�ع أس�ئلة االمتح�ان أن یتنح�ى على عضو ھیئ�ة الت�دریس الق�ائم بالت�دریس أو أس�تاذ الم�ادة ال - ٢

عن وض�ع األس�ئلة إذا كان�ت تربط�ھ بأح�د الط�الب المتق�دمین لالمتح�ان قراب�ة حت�ى الدرج�ة الرابع�ة ، وف�ى 

 .ھذه الحالة یحدد مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص من یقوم بوضع األسئلة 

ذل�ك فل�رئیس القس�م أن یش�رف بوض�عھا وف�ى حال�ة تع�ذر یشرف على كتابة ونسخ أسئلة االمتحان من قام  -٣

 .على إعداد أسئلة االمتحان ھو أو من ینیبھ لذلك
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تج�رى عملی�ة طب�ع أوراق األس�ئلة بمعرف�ة واض�ع األس�ئلة أو رئ�یس القس�م حس�ب األح�وال وعل�ى مس��ئولیتھم  - ٤

لعملی�ة وأن تعم�ل األقس�ام الخاصة أو مسئولیة من ینیبھ رئیس القسم على أن تراعى الس�ریة الكامل�ة ف�ي ھ�ذه ا

 . على توفیر ما یلـــــزم لذلك

یعد لكل لجنة امتحان مظروف محكم الغلق یحتوى عل�ى الع�دد ال�الزم م�ن أوراق األس�ئلة الت�ي یج�ب أن  -٥

تك��ون جی��دة الطب��ع، طبق��ا لع��دد الط��الب ال��ذین  یقوم��ون بتأدی��ة االمتح��ان ف��ي اللجن��ة ویراع��ى أن یحت��وى ك��ل 

ف�ي تص�حیح  أي مقروءة ومص�ححة وموقع�ة م�ن واض�ع االمتح�ان لالھت�داء بھ�ا   مظروف أسئلة على نسخة

خطأ أو ما یلزم توضیحھ أثناء امتحان الطالب ، ویسلم مظاریف األسئلة إلى عمید الكلیة أو من ینیبھ في ھ�ذا 

  ٠الشأن شخصیا قبل موعد بدء االمتحان بوقت  كاف على أن یتم التسلیم على كشوف معدة لذلك  

  -:على المظروف ما یأتي  ویكتب
  ٠اســـــم الكلیـــــــــــة    -أ        

  ٠الفرقة الدراسیة و الشعبة   –ب 

  ٠تاریــــــخ االمتحـــــان   -جـ  

  ٠اســـــــم المــــــــــــادة    -د   

  ٠أسمـاء الســادة الممتحـنین  -ھـ  

  ٠عدد أوراق األسئلة داخل المظروف   -و   

  ٠زمــــن المـــحدد لالمتحــــان ال -ز   

  ٠)  قدیم أو حدیث أو متخلفین في المادة( توضح ما إذا كان االمتحان خاص بالطالب    -حـ  

  - : أوراق اإلجـــــابـــــة 
أو لجــ��ـان اإلعـ��ـداد لالمتح��ـان منھـ��ـا فـ��ـرز كراســ��ـات ) الكنت��رول ( تت��ولى لجـ��ـان إعــ��ـداد النتائــ��ـج  .١

  مســـبقا بخـاتــم وتاریـــخ االمتحــان اإلجابــة 

وتعد ھذه اللجان العدد الالزم من كراسات اإلجابة طبقا للبیان الذي تعده أقسام شئون الطالب بالكلیات  ع�ن 

عل�ى األق�ل م�ن أوراق % ١٠أعداد الطالب الذین سوف یؤدون االمتحان فى كل لجن�ة م�ع مراع�اة إض�افة 

   فة احتیاطیة اإلجابة المختومة لكل لجنة بص

  ٠)  ال یحق ألي طالب الحصول على أكثر من كراسة إجابة واحدة ( 

تسلم كراسات اإلجابة طبقاً للعدد الوارد بكشوف كل لجنة امتح�ان ل�رئیس ھ�ذه اللجن�ة قب�ل الموع�د المح�دد - .٢

ظ�ین بك�ل لبدء االمتحان بنصف ساعة على األقل داخل ھ�ذه اللجن�ة لی�تم توزیعھ�ا عل�ى الم�راقبین ث�م المالح

الموعد المحدد لھذا االمتحان بربع   س�اعة حت�ى ی�تمكن  لجنة  و التي بدورھا یتم توزیعھا على الطالب قبل

 . الطالب من كتابة البیانات المطلوبة 

اس�تالم كراس�ات اإلجاب�ة عق�ب االمتح�ان مباش�رة ف�ي قاع�ات الكنت�رول ، ) الكنترول ( تتولى لجان إعداد النتائج  .٣

غی��اب الخاص��ة ب��الطالب الغ��ائبین أو اس��تمارة ن��اجح الم��ادة إن وج��دت ، وتس��لم أوراق اإلجاب��ة م��ع اس��تمارات ال

  .للطالب الغائبین غیر المستعملة بعد إلغائھا بمعرفة رئیس اللجنة إلى لجنة اإلعداد 

  لجان النظام والمراقبــة

  ) ١(بنــــد 
  -:ة وتتضمن ھذه اللجان ما یلي تشكل لجان النظام ومراقبة االمتحان بقرار یصدره عمید الكلی 

 ٠رئیـــــس لجنـــة لكــــــل فرقـــــة   -١

  ٠) صالة مغلفـة ( طــالب أو لجنــة  ٣٠٠مراقب لكل  -٢
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طالب ، إال إذا عقد االمتحان داخل حجرات مغلقة  فیخصص مالحظــــان علـى األقــل  ٣٠مالحظ لكل  -٣

 ٠لكل غرفــة  

 ٠جنـــــة االمتحـــــان  معـــاون إداري واحـــــد لل  - ٤

 ٠طبیب لكل لجنة أو مجموعة متقاربة من اللجــان  - ٥ 

ویجوز للضرورة تعدیل ھذه المعدالت في أحول خاصة، ویجوز أیضا كفالة حسن سیر إعم�ال النظ�ام  -

  .والمراقبة بتوفیر اإلعداد المناسبة من المراقبین والمالحظــــین بصفــــة احتیاطیــــة

  اختیار رؤساء اللجان والمالحظینمعاییر 
 لیس لدیھم اقارب من الدرجة الرابعة -١

 الموضوعیة والحیاد والشفافیة -٢

 الصدق واالمانة -٣

 الحزم والھدوء -٤

  سرعة اتخاد القارات الحرجة والمفاجئة -٥

  -:ویختص رؤساء اللجان بالمھام اآلتیة 
  .فیھ أو إخالل بالنظامتطبیق التعلیمات الالزمة لحسن سیر االمتحان ومنع أي غش أو شروع  .١

التحقیق من تواجد المراقبین والمالحظین قبل ب�دء االمتح�ان بنص�ف س�اعة عل�ى األق�ل وتواج�دھم ط�وال  .٢

م��دة االمتح��ان، واعتم��اد كش��وف الحض��ور الخاص��ة بھ��م، وإب��الغ عمی��د الكلی��ة ع��ن تغی��بھم أو ت��أخرھم أو 

 .مغادرتھم اللجان قبل انتھاء عملھم

المالحظین حسبما تقتضیھ حاجة االمتحان من ب�ین االحتی�اط وك�ذا ع�دم الس�ماح استكمال أو تغییر أي من  .٣

 .ألي من المالحظین بمغادرة اللجنة إال بعد تعیین من یحل محلھ من بین االحتیاطیین

الس��ماح الط��الب المت��أخرین ع��ن موع��د ب��دء االمتح��ان ف��ي ح��دود عش��رة دق��ائق فق��ط، وم��ا زاد ع��ن ذل��ك  .٤

 . عام االمتحانات أو نائبھ فیعرض أمره فورا على رئیس 

تسلم مظاریف أوراق األسئلة من رئیس عام االمتحانات أو نائب�ھ قب�ل ب�دء الوق�ت المح�دد لالمتح�ان برب�ع  .٥

 . ساعة على األقل بعد التأكد من مطابقة بیاناتھا على جدول االمتحان

ان بنص�ف س�اعة عل�ى تسلم مظاریف كراسات اإلجابة من لجان اإلعداد قب�ل ب�دء الموع�د المح�دد لالمتح� .٦

 .األقل بعد التحقق من مطابقة بیاناتھا على الطالب الذین سوف یؤدون االمتحان 

الس�ماح للط��الب عن�د اإلقتض��ـاء بالتوج�ھ إل��ى دورة المی��اه داخ�ل أو ب��القرب م�ن اللجن��ة برفق�ة اح��د المالحظ��ین  .٧

 . التأكد من خلو دورة المیاه من ذلكاالحتیاطیین وبعدا لتأكد من أن الطالب ال یحمل معھ آیة أداة للغش وبعد 

إخ��راج م��ن یض��بط متلبس��ا ب��الغش أو م��ن یش��رع فی��ھ أو المخ��ل بالنظ��ام ع��ن عم��د ، بإقص��ائھ ع��ن مقع��ده  .٨

والتحفظ علیھ داخل اللجنة عل�ى أن ال ی�تم أخراج�ھ نھائی�ا م�ن لجن�ة االمتح�ان إال بموافق�ة عمی�د الكلی�ة أو م�ن 

من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات، وكذلك تحریر تقری�ر ع�ن  ١٢٥ینیبھ في ذلك تطبیقا لحكم المادة 

الواقعة مراقب اللجنة وتكون معھ التقریر والمس�تندات المض�بوطة ویع�رض عل�ى الس�ید عمی�د  الكلی�ة أو م�ن 

 . ینیبھ في الحال التخاذ ما یلزم في ھذا الشأن

 . یاناتھا اعتماد قوائم الحضور والغیاب بعد التأكد من صحة ب  - ٩

  -:ویختص المراقبــون بالمھام اآلتیة 
  ٠الحضور إلى مقار اللجان قبل الموعد المحدد لبدء االمتحان بنصف ساعة على األقل  .١
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إال ف�ي حال�ة إن كان�ت .التحقق من خلو قاع�ة االمتح�ان م�ن الكت�ب والمراج�ع واألوراق ومن�ع ال�دخول بھ�ا  .٢

 . تب والمذكرات أو الجداول على مظروف المادة یحدد الممتحن الك Open bookمادة االمتحان 

تسلم كراسات اإلجابة من رئیس اللجنة ثم توزیعھا على المالحظین وك�ذا مراقب�ة توزی�ع كراس�ات اإلجاب�ة  .٣

 . وأوراق األسئلة على الطالب وإعادة الفائض

عل��ى كراس��ات  التحق��ق شخص��یا م��ن أداء المالحظ��ین لمھم��ة التأك��د م��ن كتاب��ة الط��الب للبیان��ات المطلوب��ة .٤

 . اإلجابة وعدم السماح بعمل أى توقیعات أو عالمات علي ظھر كراسة اإلجابة 

 .عدم السماح بتواجد غیر العاملین باللجنة  .٥

 .مراقبة حسن سیر االمتحان والعمل على منع الغش أو الشروع فیھ .٦

ب المتس�بب ف�ي ذل�ك وإذا في حالة مالحظتھ أو إبالغھ بأي حالة إخ�الل بنظ�ام االمتح�ان فعلی�ھ إن�ذار الطال� .٧

 . تكررت المخالفة فعلیة االتصال فوراً برئیس اللجنة التخاذ ما یلزم في ھذا الشأن 

في حالة ضبط أي طالب متلبسا بالغش أو بالشروع فیھ فعلیھ استدعاء رئیس اللجنة بھدوء تام لیتم إقص�اؤه  .٨

تراك م�ع المالح�ظ  المخ�تص محض�را أداء الغش ویحرر المراق�ب باالش�  عن مقعده وذلك بعد التحفظ على

بتفصیل ما وقع ویعتم�د م�ن رئ�یس اللجن�ة ویرف�ع عل�ى الف�ور لعمی�د الكلی�ة أو م�ن ینیب�ھ التخ�اذ اإلج�راءات 

 . القانونیة الالزمــة 

تحری��ر اس��تمارة الغی��اب والتوقی��ع علیھ��ا وك��ذا تحری��ر ق��وائم الغی��اب والحض��ور للفرق��ة أو الش��عبة أو اللجن��ة   .٩

 . عتماد ذلك من رئیس اللجنةالمختص بھا وا

التحقق من شخصیة الطالب بنفسھ وذلك باستخدام بطاقات تحقیق الشخصیة التي تعدھا إدارة شئون  .١٠

  .الطالب لھذا الغرض

 استالم أوراق اإلجابة من المالحظین وتسلیمھا مباشرة إلى الكنترول  .١١

حال�ة م�ا إذا رأى الطبی�ب ع�دم تمكن�ھ م�ن استدعاء طبیب اللجنة للطالب الذین یحتاجون للرعای�ة الطبی�ة وف�ى  .١٢

 . تكملة االمتحان یخطر رئیس اللجنة ویحرر تقریر بذلك یوقع علیھ الطبیب ومراقب اللجنة ورئیس اللجنة

 . إتمام ما یكلفھم بھ رئیس اللجنة - ١٣

  -:یختص المالحظون بالواجبات اآلتیة
الموع�د المح�دد لب�دء امتح�ان بنص�ف س�اعة التواجد في مقار لجان االمتحان المكلفین بالمالحظة فیھا قبل  .١

على األقل الستالم أوراق اإلجابة من مراقب اللجنة ومعرفة الج�زء المخص�ص للمالحظ�ة وأی�ة تعلیم�ات 

 . أخرى 

 . مساعدة الطالب في تحدید أماكنھم في قاعة االمتحان  .٢

الفت��رة المح��ددة  القی��ام بالمالحظ��ة ف��ي الج��زء المخص��ص ل��ھ وال یتع��داه إل��ى أي ج��زء آخ��ر حت��ى نھای��ة .٣

 .لالمتحان 

التأكد من أن الطالب ال یحملون معھم كتباً أو مذكرات أو مراجع أو آیة أوراق من أي ن�وع حت�ى ول�و كان�ت بیض�اء،   .٤

 . وللتأكد من عدم تواجدھا داخل اللجنة

ھا م�ع س�حب توزیع كراسات اإلجابة على الطالب قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األق�ل بع�د التأك�د م�ن س�المت .٥

 . البطاقة الجامعیة الخاصة بالطالب وإعادتھا إلیھ في نھایة االمتحان بعد تسلم كراسة اإلجابة منھ

اس��تالم أوراق األس��ئلة م��ن المراق��ب وتوزیعھ��ا عن��د ب��دء االمتح��ان وإع��ادة الف��ائض منھ��ا إل��ى المراق��ب  .٦

 . مباشرة
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وسھ على البیانات المكتوب�ة عل�ى ورق�ة التأكد من شخصیة الطالب ومكان جلوسھ ومطابقة أسمھ ورقم جل .٧

 . البیانات على كراسة اإلجابة مع التوقیع على بطاقة البیانات

معاونة مراقب اللجنة في حصر الغیاب وتحریر االستمارات الخاصة بھا م�ع مراع�اة ع�دم التوقی�ع علیھ�ا  .٨

 . ألن ذلك من مھمة مـــراقب اللجـــنة

عم��ل عل�ى من�ع الغ�ش أو المحاول�ة فی��ھ أو الك�الم ب�ین الط�الب م��ع أداء المالحظ�ة عل�ى الوج�ھ األكم�ل وال .٩

وإخط�ار المراق�ب  –للج�دل أو ح�دوث ش�غب أو ضوض�اء  تحاشى االحتكاك معھم ومراع�اة الھ�دوء منع�ا

  . عند ضبط حالة غش أو محاولة فیھ أو الكالم للتصرف في ھدوء تام وبالطریقة القانونیة

الجتھ��اد ف��ي تفس��یر لمعن��ى كلم��ة أو جمل��ة منھ��ا أو نق��ل أدوات أو ع��دم ق��راءة ورق��ة األس��ئلة للط��الب أو ا .١٠

 . غیرھا من طالب آلخر وال یسمح للطالب بمغادرة اللجنة إال بعد انقضاء نصف الوقت

تس��لیم أوراق اإلجاب��ة مرتب��ة ف��ي نھای��ة االمتح��ان إل��ى مراق��ب اللجن��ة واستمـ��ـارات الغــ��ـیاب أو ناجــ��ـح  .١١

 . المــــادة

 نة إال بإذن من رئیس اللجنة وبعد توقیعھ أو من یحل محلة عدم مغادرة اللج .١٢

على المالحظ االحتیاطي عدم مغادرة اللجنة قبل نھایة االمتحان إال بأذن كت�ابي م�ن رئ�یس لج�ان النظ�ام  .١٣

 . والمراقبة

 . على المالحظین األساسیین واالحتیاطیین التوقیع في كشوف الحضور المعدة لذلك  .١٤

 شأن الطالب الذین یحتاجون للرعایة الطبیة إبالغ مراقب اللجنة ب .١٥

مالحظة الطالب عند توجھھم إلى دورات المیاه وذلك بعد الحصول عل�ى إذن م�ن رئ�یس اللجن�ة واتخ�اذ  .١٦

 .ما یراه من احتیاطات 

 .ما یكلفھ بھ المراقبین أو رئیس اللجنة من أعمال .١٧

  معــاون اللجــنة
  -:صر واجباتھ فیما یلى یعین من قبل عمید الكلیة من العاملین  وتنح

  . معاونھ الطالب في تحدید أماكنھم داخل اللجنة  -١

  ٠القیــــام بمــا یكلفـــھ رئیس لجنـــة المراقبــة  -٢

  طبیب اللجنة 
  -:یعین للجنة طبیب یندبھ عمید الكلیة للقیام بالمھام اآلتیة

  ٠التواجــــد طـــــوال فتـــــرة االمتحـــــان  .١

 ٠ألولیة للطالب داخل اللجنة  عمل اإلسعافات ا .٢

فحص الطالب الذین تسوء حالتھم وتقریر عدم تمكن الطالب من تكملة االمتحان وفى ھ�ذه الحال�ة یح�رر  .٣

مراقب اللجنة تقریرا بذلك یوقعھ الطبی�ب  ورئ�یس اللجن�ة تمھی�دا التخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة الحتس�اب 

  . ذلك عذرا مرضیا

  لجان خاصــة
تحان خاصة للطالب في المستشفى الجامعي فى ح�االت العملی�ات الجراحی�ة العاجل�ة یجوز عقد لجان ام ٠

والكسور والوضع أو األم�راض الخطی�رة والمعدی�ة ، وذل�ك بن�اء عل�ى تقری�ر م�ن المستش�فى الج�امعي  

 )م ٢٤/٤/١٩٨٥قرار مجلس الجامعة بجلستھ بتاریخ (       وموافقة عمید الكلیة
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  -:زم إتباع الخطوات التالیــةوفى مثل ھذه الحاالت یستل

یتم إحضار خطاب رسمي من المستش�فى الج�امعي یفی�د ت�اریخ دخ�ول الطال�ب م�ع تش�خیص الحال�ة المرض�یة  .١

وتوضیح ضرورة تواجده بالمستش�فى وأن انتقال�ھ إل�ى لجن�ة االمتح�ان بكلیت�ھ یش�كل خط�راً عل�ى حیات�ھ ولك�ن 

ج�امعي ویش�ترط تق�دیم ھ�ذا الخط�اب معتم�داً م�ن عمی�د حالة الطالب تسمح ب�أن ی�ؤدى االمتح�ان بالمستش�فى ال

 .  كلیة الطب أو من ینیبھ قبل موعد االمتحان بیوم على األقل 

 تعرض المذكرة على الفور على عمید الكلیة المختص أو من ینیبھ للموافقة  .٢

عتق�ال ال یجوز مطلقا عقد مثل ھذه اللجان الخاص�ة ف�ي أم�اكن مستش�فى الطلب�ة ع�دا ح�االت ال�تحفظ واال .٣

 یترك كل كلیة اتخاذ القرار المناسب على أن تعقد ھذه اللجنة في حجرة مستقلة یتوافر فیھا الھدوء 

   )م ٢٩/٤/١٩٨٦قرار مجلس الجامعة بجلستھ بتاریخ ( 

یش��ترط أن تك��ون مواعی��د بدای��ة ونھای��ة اللج��ان الخاص��ة مطابق��ة تمام��اً للمواعی��د المعم��ول بھ��ا ف��ي نف��س  .٤

 . الكلیةاالمتحان داخل لجان 

عند االقتضاء یمكن االستعانة بموظ�ف م�ن الع�املین بالكلی�ة ف�ي كتاب�ة م�ا یملی�ھ علی�ھ الطال�ب ف�ي ورق�ة  .٥

 . اإلجابة على أن یكون ذلك إمام عضو ھیئة التدریس وعلى مرأى و مسمع منھ 

  جدول االمتحانات ٤-٣
والعملی�ة والت�ي یج�ب االلت�زام بھ�ا ف�ي یحدد مجلس الجامعة میعاد بدء ونھایة االمتحانات التحریریة والشفھیة  -

  ٠جمیع الكلیات وتحت أي ظروف 

یتم إعالن مقترح جداول االمتحانات للطالب لمدة أسبوع لتلقي رغب�ات الط�الب ث�م إع�الن الج�داول المعتم�دة  -

 . للطالب داخل الكلیة قبل االمتحانات بوقت كاف 

 ئون الطالب  المركزیة ترسل نسخ من الجداول المعتمدة إلى األقسام الكلیة ولش -

  ٠ال یتم امتحان الطالب أكثر من امتحان واحد في الیوم -

   .ضرورة بدء االمتحانات في الزمان والمكان المحدد مسبقاً بجدول االمتحانات المعلنة للطالب -

  :أعمال شئون الطالب الخاصة باالمتحانات ٥-٣
  .برقم الجلوس كتابة القوائم بأسماء الطالب كل فرقة مقسمة إلى أقسام  -١

 عمل إحصائیة مجمعة بأعداد الطالب  -٢

 لجان االمتحانات توزع فیھا أرقام الجلوس   -كروكي  –تجھز خریطة  -٣

 وضع جدول امتحانات النقل والبكالوریوس  -٤

ترسل كراسة إل�ى أقس�ام الكلی�ة بأس�ماء المق�ررات لمعرف�ة نم�وذج اإلجاب�ة لك�ل م�ادة وعل�ى ھ�ذا ی�تم تجھیزھ�ا  -٥

 . لسنة وتاریخ االمتحان وختمھا بخاتم ا

یتم توزی�ع أعم�ال المراقب�ة عل�ى الس�ادة أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس وإرس�الھا لھ�م للتوقی�ع ب�العلم ومعرف�ة مواعی�د  -٦

 . المراقبــة

ی��تم توزی��ع أعم��ال المالحظ��ة عل��ى الس��ادة المدرس��ین المس��اعدین و المعی��دین والمھندس��ین وم��وظفي الكلی��ة  -٧

 .المالحظة للتوقیع بالعلم  وإرسالھا لكل منھم لمعرفة مواعید

یتم عمل كشوف المالحظة والمراقبة  الخاصة لیوم واحد أو أكثر م�ن ی�وم متض�منة اللج�ان والمك�ان  والفرق�ة  -٨

وكی�ل . د.والقسم أو الشعبة والصاالت وأسماء السادة الم�راقبین والس�ادة المالحظ�ین وی�تم تس�لیمھا إل�ى الس�ید أ
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عرفتھ یتم توزیع أم�اكن المراقب�ة والمالحظ�ة ف�ي ك�ل كش�ف ث�م ی�تم إرس�الھا الكلیة لشئون التعلیم والطالب وبم

 -:إلى كل من 

  كنترول األسئلة  ویتم توزیع األسئلة على كشوف المراقبة المالحظة  للسادة المراقبون  - أ

 .شئون الطالب للعرض والتوقیع للسادة المالحظین واستالم أوراق اإلجابة  - ب

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب . د.ید أتحفظ  الصورة الثالثة عند الس - ت

 .اشتراك كل من شئون الطالب والشئون العامة في تجھیز لجان وأماكن االمتحانات ووضع أرقام  الجلوس  -٩

إعالنات وإرشادات لكل لجنھ وفصل برقم الجلوس من وال�ى وذل�ك لمعرف�ة ك�ل م�ن مراق�ب لجن�ة والمالح�ظ  - ١٠

 .والطالب 

 ٠المتحـــــــــانات  تتبع سیر ا  - ١١

  معرفة السادة المالحظین أماكنھم باللجان والقاعات وتوقیعھم علیھا  -

 تسلیم السادة المالحظین كراسات اإلجابة  -

 .قوائم بأسماء الطالب واستمارة الغیاب  أو ناجح المادة إن وجد)  المراقب ( یسلم لرئیس اللجنة  -

 .في اللجان  معرفة طالب الكلیة بأماكنھم وأرقام جلوسھم -

  .استالم أوراق إجابــة الغائبین من مراقب الجنــة و دشتھا  -

  :االعمال االداریة االخرى الخاصة باالمتحانات
 . تجھیز قاعات االمتحان -١

  تجھیز كافة التسھیالت المادیة الداعمة لسیر العملیة االمتحانیة -٢

  جلوس لجان االمتحانات توزع فیھا أرقام ال  -كروكي  –خریطة  توزیع  -٣


