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املقدمة

يعترب التقومي االكادميي عملية مق�صودة الهدف منها جودة جوانب العملية التعليمية ،والتح�سني والتطوير يف �ضوء معايري االعتماد
الأكادميي والإطار الوطني للم�ؤهالت ,
ونظرا ملا متثله عملية القيا�س والتقومي يف حتقيق �أهداف جامعة املجمعة من �إعداد الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ,كان من ال�ضروري �إ�صدار هذا
الدليل ليكون عامال م�ساعدا على حتقيق �أهداف جامعة املجمعة  .وينق�سم هذا الدليل اىل ق�سمني ا�سا�سيني حيث يتناول اجلزء االول على
الهيكل التنظيمي لإدارة التقومي و القيا�س ,اهداف ومهام وحدات القيا�س و التقومي داخل الكليات ,القواعد املنظمة لأعمال االختبارات ,قواعد
تظلمات الطالب ,موا�صفات االختبار اجليد ,الئحة االختبارات اجلامعية و تقرير جودة االختبارات.
ونظرا لأهمية التقومي يف �ضمان اجلودة و ا�صالح التعليم ف�إن اجلزء الثاين يتناول مناذج وتقارير جودة االختبارات روعي فيها قيا�س نواجت
التعلم
و نحن اذ نقدم هذا الدليل هذا الدليل ندعوا اهلل عز وجل ان يكون مرجعا لكليات اجلامعة بهدف حت�سني عنا�صر املنظومة التعليمية و�ضمان
اجلودة باجلامعة.
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.1الهيكل التنظيمي للقياس و التقويم على مستوى الجامعة
� 1.1إدارة القيا�س والتقومي لأعمال االختبارات
هي ادارة تابعة لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية تخت�ص بتحديد وبناء و تطوير معايري القيا�س والتقومي للطلبة و متابعة عمليات التقومي يف برامج
اجلامعة املختلفة.
� - 1.1.1أهداف ادارة القيا�س والتقومي :
• تقدمي الدعم الفني و اال�ست�شارات العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س ,ووحدات اجلامعة يف جمال القيا�س والتقومي.
• تطوير وحتديث و�سائل القيا�س والتقومي مبا ي�سهم يف حتقيق العدالة والرفع من كفاءة املخرجات التعليمية.
• بناء ا�سرتاتيجية موحدة للتقومي على م�ستوى اجلامعة.
• �إجراء ون�شر وتطوير البحوث العلمية يف جمال القيا�س و التقومي.
• �إن�شاء بنوك للأ�سئلة يف التخ�ص�صات املختلفة مع التحديث امل�ستمر لها و�إدراجها �ضمن قواعد بيانات اجلامعة.
و ال�شكل التايل يو�ضح الهيكل التنظيمي لإدارة القيا�س والتقومي على م�ستوى اجلامعة
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 - 2.1وحدات القيا�س والتقومي لأعمال االختبارات بالكليات:
و هي وحدات بالكليات تابعة لوكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية تخت�ص بتنظيم وتوثيق وتطوير �أعمال االختبارات بالكليات.
� - 1.2.1أهداف الوحدات:
 تنظيم وتوثيق �أعمال االختبارات بالكليات. تطوير ا�ساليب التقومي مبا ي�سهم يف رفع كفاءة املخرجات التعليمية. التحقق من جودة االختبارات ال�شكلية والفنية. قيا�س خمرجات التعلم يف املهارات والقدرات الأ�سا�سية من خالل ا�ساليب التقييم وفقا لتو�صيف الربامج. :2 -2-1مهام الوحدات:
�أوال  :قبل االختبارات
• اعداد وتنظيم اعمال االختبارات من جداول ومراقبات وار�شادات .
• الت�أكد من ان جميع االجراءات والتجهيزات لالختبارات حتقق متطلبات اجلودة .
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ثانيا  :خالل االختبارات :
• متابعة �سري اعمال االختبارات.
• متابعة نظم وقواعد الت�صحيح والر�صد واملراجعة و�شكاوى الطالب.
• توثيق كافة اعمال االختبارات .
• تقدمي اخلربة والدعم مل�سئول الكنرتول ب�صورة دائمة.
• احل�صول على تغذية راجعة من الطالب على جودة االختبارات .
ثالثا :بعد االختبارات :
• حتديد كفاءة العملية التعليمية للربامج التي مت تدري�سها من خالل التغذية الراجعة
• عمل مراجعة داخلية للربامج للتحقق من قيا�س خمرجات التعلم امل�ستهدفة .
• توفري الدعم الفني الالزم لت�سهيل مهام فرق املراجعة الداخلية بالربامج املختلفة.
• حتديد نقاط القوة وال�ضعف للربامج التعليمية من خالل �أ�ساليب التقومي .
• عر�ض ومناق�شة نتائج التقومي على م�سئويل الأق�سام املختلفة بالكلية لتحديد �أولويات التح�سني ,و تطوير �أ�ساليب تقومي خمرجات التعلم .
• كتابه تقرير يومي عن ن�شاط اال�شراف العام يتم رفعه لوكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية والعميد منوذج (.)13
• رفع التقارير ب�صورة دورية لإدارة القيا�س والتقومي بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية .
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و ال�شكل التايل يو�ضح الهيكل التنظيمي املعتمد للكليات وموقع وحدات القيا�س والتقومي على م�ستوى الكليات
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 .2اللجنة العليا ألعمال االختبارات
ت�شكل هذه اللجنة من �سعادة عميد الكلية وال�ساده الوكالء ور�ؤ�ساء االق�سام وم�سئول �شئون الطالب وتكون مهمتها:
• مناق�شه خطه الكلية املقرتحة لالختبارات والتي مت �صياغتها يف �ضوء القواعد واللوائح والقوانني املنظمة للكلية .
• و�ضع القواعد املنظمة لالمتحانات .
• ح�صر امكانات الكلية املادية والب�شرية.
• حتديد االحتياجات الالزمة لأداره عمليه �سري االمتحانات.
• �صياغه جمموعه من االجراءات التنفيذية التي تت�سم بالو�ضوح والدقة وال�شفافية وال�شمول ,والتي ت�شمل اختيار اع�ضاء القائمني على عمليه
االمتحانات وحتديد م�سئولياتهم ومنها:
• حتديد املعايري الواجب توافراها يف �أليات عمل �أع�ضاء الكونرتول.
• حتديد املعايري الواجب توافراها يف اع�ضاء الكونرتول .
• حتديد املعايري الواجب توافرها يف ر�ؤ�ساء اللجان واملالحظني.
• حتديد مهام �أع�ضاء هيئه التدري�س خالل عمليه تقومي االختبارات.
• تقييم الأداء لفريق الكونرتول.
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 -3رئيس عام االختبارات:
وهو عميد الكلية او من يقوم مقامه .
املهام
يعتمد ت�شكيل اللجان الالزمة لتنظيم اعمال االمتحانات يف كل مرحله من مراحله ,وي�شرف على �سري العمل بها ,وذلك بالتعاون مع وكيل الكلية ل�ش�ؤون
التعليم والطالب ووكيل اجلودة والتطوير.
يعقد اجتماع عام بجميع العاملني بالكلية قبل بداية االختبارات يتناول:
• حث جميع العاملني بالكلية على املثابرة طوال فرتة االختبارات
• عر�ض موعد بداية ونهاية االختبارات جلميع العاملني بالكلية
• االلتزام مبوعد احل�ضور للكلية يف فرتة االختبارات
• تعريف باللجان املنظمة ومهامها واماكن عملها
• عر�ض مالحظات الف�صل الدرا�سي ال�سابق
• ما ي�ستجد من مو�ضوعات باالجتماع
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 .4رئيس لجان النظام واملراقبة
و يقوم بعملة وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية او من يقوم بعمله
املهام
• حتمل م�سئولية جميع مراحل االختبارات فهو امل�س�ؤول االول عن تلك املراحل.
• تطبيق �آليات ملتابعة و�ضمان االلتزام بالقواعد الأخالقية من خالل :
• متابعة تطبيق �أليات عمليه التقومي.
• ر�صد معوقات تطبيق اللوائح والقوانني امللزمة لالختبار.
• تلقي �شكاوي الطالب والقائمني على التقومي.
• تقييم �ألية تطبيق خطه �سري االمتحانات يف �ضوء ما مت حتديده من لوائح.
• حتديد بنود خطه التح�سني الالزمة .
 1-4فريق �سري اعمال االختبارات
ت�شكل بكل كلية فريق ل�سري اعمال لالختبارات تابع لوحدة القيا�س والتقومي  ,يكون من مهامه الت�أكد من انتظام �سري االختبارات  ،وتوفري املناخ
املنا�سب للطالب لت�أدية االمتحانات ب�سهولة وي�سر  ،وتتمثل مهامه فيما يلي :
• التوا�صل مع ر�ؤ�ساء الأق�سام للح�صول على جدول االمتحانات لكل ق�سم من �أق�سام الكلية  ،واحل�صول على �أعداد الطالب يف كل مقرر ؛ حتى يت�سنى
جتهيز جدول عام لكل �أق�سام الكلية ،و�إعداد جلان االمتحانات  ،والت�أكد من عدم وجود تداخل �أو تعار�ض بني املقررات .
• ا�ستالم �أوراق الأ�سئلة االحتياط من ر�ؤ�ساء الأق�سام قبل موعد االمتحان بثالثة �أيام على الأقل .
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• و�ضع اللوحات االر�شادية للجان (يرقم اللجنة والعدد وال�شعب)
• �إعداد جدول للمراقبني والت�أكد من توفر �أعدادهم يف كل جلنة ،وتزويد ر�ؤ�ساء الأق�سام بن�سخة ورقية و�إلكرتونية ؛ ل�ضمان ح�صول كل ع�ضو على
ن�سخة من جدول االمتحانات واملراقبات .
• �إبالغ �أع�ضاء هيئة التدري�س مبهام ر�ؤ�ساء اللجان وقواعد االمتحانات بالربيد الإلكرتوين .
• �إعداد ك�شف ح�ضور للمراقبني يف كل جلنة ؛ للتوقيع عليه والت�أكد من انتظامهم .
• جتهيز ك�شوف ب�أ�سماء الطالب الذين �أدوا االمتحانات  ،والت�أكد من توقيع الطالب احلا�ضرين عليه
• جتهيز بيان ب�سري �أداء كل جلنة امتحان  ،ويتم تعبئته بوا�سطة رئي�س اللجنة حتى يتم معرفة اجلوانب ال�سلبية يف كل جلنة – �إن وجدت –حتى يت�سنى
للجنة االختبارات تالفيها م�ستقب ً
ال .
• �إعداد مناذج ت�سلم كرا�سات الإجابة  ،التي يوقع عليها �أ�ستاذ املقرر مبا يفيد ا�ستالمها بعد االنتهاء من االمتحان مبا�شرة .
• جتهيز بيان تبديل املراقبات ؛ وذلك ال�ستخدامه يف حالة وجود تبديل بني املراقبني مبا ي�ضمن تواجد العدد الكايف من املراقبني يف كل جلنة  ،و�إبالغ
ذلك التبديل لرئي�س اللجنة .
• توفري بيان حلاالت الغ�ش الذي مُيلأ بوا�سطة املراقب ورئي�س اللجنة  ،يف حالة وجود غ�ش باللجنة
• الت�أكد من توفري العدد الكايف من املقاعد يف كل جلنة امتحانات طب ًقا لأعداد الطالب  ،وكذلك للت�أكد من وجود م�سافات كافية بني املقاعد  ،مما يحول
بني الطالب وبني ممار�سة الغ�ش  ،و ُيي�سر مهمة املراقبني .
• التواجد مبقر جلنة االختبار ؛ لت�سليم كرا�سات الأ�سئلة والك�شوف �إىل رئي�س اللجنة قبل بدء جلنة االمتحان بن�صف �ساعة على الأقل  ،و َت�س ُّلم كرا�سات
الإجابات والك�شوف بعد االنتهاء من االمتحان مبا�شرة لت�سليمها �إىل �أ�ستاذ املقرر  ،وكذلك ت�سلم تقرير �سري اللجنة من رئي�س اللجنة .
• التواجد امل�ستمر مبقر جلنة االختبارات ؛ حلل �أي م�شكلة عار�ضة �أو الإجابة على �أي ا�ستف�سار .
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• يقدم رئي�س اللجنة تقري ًرا نهائ ًّيا عن �سري االختبارات  ،مت�ضمنة بع�ض التو�صيات التي تهدف �إىل حت�سني وتطوير �أداء �سري االختبارات م�ستقب ً
ال ،
ل�سعادة عميد الكلية فور االنتهاء من االختبارات بالكلية .
• الت�أكد من ح�ضور جميع املراقبني قبل الوقت املحدد بـ  15دقيقة .
• متابعة توزيع مياه ال�شرب على الطالب .
•�ضرورة توفري طبيب وغرفة �إ�سعاف للطوارئ .
 -5رئيس فريق املتابعة والجودة
و يقوم بعملة وكيل الكلية للجودة والتطوير او من يقوم بعمله
املهام
• متابعه مدى حر�ص اع�ضاء هيئه التدري�س على حتقيق الدقة والعدالة يف مراحل االختبارات املختلقة.
• معاونة وحدة القيا�س والتقومي يف اعمال التقومي من خالل قيا�س ر�ضاء الطلبة واعمال جلان املراجعة الداخلية لالختبارات .
 -6القواعد املنظمة لسري أعمال االختبارات
 1.6مهام وقواعد للقائمني ب�أعمال املراقبة واملالحظة
يتوقف جناح �ألية تطبيق �سري االختبارات على �أعمال املالحظة واملراقبة لذلك يجب على جميع القائمني ب�أعمال املالحظة واملراقبة اتباع الإر�شادات
التالية :
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 - 1.1.6قبل بدء االختبار.
يجب االملام بالأمور التالية:
• رقم و رمز املقرر الذي �سرياقب عليه ,مدر�س املقرر ,يوم وتاريخ و فرتة انعقاد االختبار� ,إ�ضافة �إىل رقم قاعة االختبار.
• احل�ضور قبل موعد االختبار بخم�سة ع�شر دقيقة على الأقل و ذلك ال�ستالم مظروف الأ�سئلة وما ي�شمله من الأ�سئلة� ,أوراق الإجابة �إ�ضافة �إىل قائمة
ب�أ�سماء الطلبة.
• التوجه �إىل قاعاتهم للت�أكد من جاهزيتها قبل بدء االختبار بـع�شر دقائق على الأقل.
• الت�أكد من حمل الطلبة للبطاقات اجلامعية او بطاقة االحوال املدنية ,و عدم ال�سماح لأي طالب ال يحمل اثبات �شخ�صية دخول قاعة االختبار مع
�ضرورة حترير املح�ضر الالزم للحالة.
• منع دخول �أي طالب ال يلتزم بقواعد الزى املحدد من قبل الكلية �إىل قاعة االختبار.
• تنبيه الطالب بتعليمات االختبار خالل اخلم�سة دقائق الأوىل من بداية االختبار عن:
• (وقت االختبار -عدم تداول الآالت احلا�سبة -عدم التحدث -عدم الإلتفات� -ضرورة كتابة البيانات الأ�سا�سية – عدم الكتابة على الطاوالت – عدم
وجود �أي كتاب او مذكرة او اوراق مع الطالب له عالقة باملقرر حمل االختبار– و�ضع اجلوال مغلقا خارج القاعة او يف املكان املحدد لذلك).
• الت�أكد من خلو الطاوالت و ال�سبورة من �أي مالحظات او كتابة عليها.
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 - 1.2.6اثناء االختبار:
• منع ا�ستخدام الآالت احلا�سبة التي ميكن برجمتها اال اذا طلب ا�ستاذ املقرر غري ذلك.
• منع تبادل الآالت احلا�سبة بني الطالب حتت �أي ظرف.
• عدم ال�سماح للطالب املحرومني دخول االختبار نهائيا.
• التنبيه على الطالب با�ستخدام اقالم احلرب اجلافة (ازرق �أو �أ�سود) ,و عدم ا�ستخدام الأنواع القابلة للمحي �أو �أقالم الر�صا�ص �إال يف حالة الر�سم
فقط.
• توقيع الطلبة مرتني ,الأوىل عند بداية االختبار و الثانية عندما يقوم الطالب بت�سليم ورقة الإجابة مع مطابقة ا�سم الطالب بني الورقة و ك�شف
احل�ضور و البطاقة اجلامعية.
• �أال ي�سمح للطالب باخلروج من قاعة االختبار قبل م�ضي ن�صف �ساعة على بداية االختبار مهما كانت الأ�سباب.
• �أال ي�سمح لأي طالب بدخول قاعة االختبار �إذا ت�أخر �أكرث من ن�صف �ساعة مهما كانت الأ�سباب.
• ي�ستدعى ع�ضو جلنة االختبارات لأي حماولة غ�ش مع �ضرورة احلفاظ على النظام و الهدوء داخل القاعة.
• مراعاة بدء و �إنهاء االختبار يف الوقت املحدد بال�ضبط.
• �أال ي�سمح للمراقبني بالتحدث مع الطلبة او فيما بينهم.
• تذكري الطالب بانهاء االختبار يف الوقت املحدد .
• عدم مغادرة املراقب لقاعة االختبار االبعد انتهاء الوقت املحدد
• عدم ال�سماح بخروج املراقب من قاعة االختبار �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ومبوافقة جلنة الكونرتول على �شرط توفري املراقب البديل.
• ا�ستدعاء ا�ستاذ املقرر يف حالة وجود غمو�ض يف اال�سئلة او ا�ستف�سار ملح من الطالب
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• ال ي�سمح للطالب بالعودة اىل قاعة االختبار بعد خروجه اال يف وجود احد املراقبني او عذر مقبول من رئي�س اللجنة.
 3.1.6بعد االختبار:
• على املراقب ت�سليم �أوراق الإجابة مبا�شرة �إىل جلنة االختبارات بعد انتهاء االختبار .
• على املراقب التوقيع يف منوذج ت�سليم وت�سلم �أوراق الإجابة لإخالء م�س�ؤوليته.
 .2.6مهام وقواعد لأع�ضاء هيئة التدري�س :
 1.2.6عند كتابة �أ�سئلة االختبار:
على كل ع�ضو هيئة تدري�س قائم ب�أعمال االختبارات مراعاة موا�صفات كتابة االختبار اجليد و الورقة االمتحانية املعلن عنها على ان :
• �أن تت�سم ورقة الأ�سئلة باملوا�صفات املحددة من قبل ادارة القيا�س والتقومي باجلامعة .
• �أن تتنوع الأ�سئلة لتغطي جميع جوانب التعلم (املعرفية ,واملهارية  ,والوجدانية).
• �أن ترتبط الأ�سئلة مبا مت تدري�سه وبنواجت التعلم املتوقعة.
 2.2.6قبل تطبيق االختبار:
• �أن يقوم بت�سليم ن�سخة احتياطية من االختبار قبل بداية االختبارات النهائية بثالث ايام على الأقل وال ت�ستخدم هذه الن�سخة �إال يف احلالة الطارئة
فقط.
• على ع�ضو هيئة التدري�س املقيم يف املدينة التي يعقد فيها االختبار ت�سليم �أوراق االختبار اىل جلنة االختبارات بالكلية قبل بدء االختبار بن�صف �ساعة
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على الأقل .
• على ع�ضو هيئة التدري�س املقيم خارج املدينة التي يعقد فيها االختبار ت�سليم �أوراق االختبار اىل جلنة االختبارات بالكلية قبل موعد االختبار بيوم
واحد على الأقل .
� 3.2.6أثناء تطبيق االختبار:
• على ع�ضو هيئة التدري�س التواجد يف الكلية �أثناء �إجراء االختبار.
• على ع�ضو هيئة التدري�س احل�ضور اىل قاعة االختبار خالل الن�صف �ساعة االوىل االختبار.
 4.2.6بعد انتهاء االختبار يجب:
• توافر منوذج االجابة موزع عليه الدرجات قبل البدء يف الت�صحيح
• ا�ستخدام القلم االحمر يف الت�صحيح واالخ�ضر للمراجعة
• كتابة الدرجات اجلزئية داخل دوائر والكلية ب�سط ومقام داخل مربع
• الت�أكد من ت�صحيح جميع فقرات اال�سئلة وح�صولها على الدرجة
• مراعاة كتابة عبارة روجعت ومل تقبل الزيادة او روجعت وزيدت  ...درجة على اوراق االجابة التي خ�ضعت لقواعد املراجعة النهائية
• مطابقة درجات الطالب بكرا�سات االجابة مع ك�شف املادة امل�ستخرج من احلا�سب االيل
• ترتيب كرا�سات االجابة بعد االنتهاء من الت�صحيح واملراجعة وت�سلم للكونرتول.
• ا�ستالم �أوراق الإجابة من اللجنة مبا�شرة بعد انتهاء االختبار.

20

• ت�صحيح �أوراق الإجابة وفق لنموذج الإجابة وموزع عليها لدرجات.
• مراجعة �أوراق ا لإجابة وفقا لقواعد املراجعة املحددة ب�أق�سام الكلية.
• يتم ر�صد الدرجات النهائية عن طريق البوابة الإلكرتونية مع مراعاة:
1 .1يتم الت�أكد من حالة الطالب (منتظم – من�سحب – حمروم –غياب ) اثناء عملية الر�صد على البوابة الإلكرتونية وقبل عملية التثبيت .
2 .2يف حالة غياب الطالب املنتظم عن ا الختبار النهائي تثبت له درجة الأعمال الف�صلية كماهي وير�صد له (�صفر) يف درجة االختبار النهائي على
البوابة الإلكرتونية .
3 .3يتم ت�سليم النتائج النهائية بعد الت�أكد من �صحتها ثم توقيعها �إىل جلنة االختبارات خالل يومني من تاريخ �إجراء االختبار ي�ستثنى من ذلك
االختبارات ذات االعداد الكبرية.
 3.6القواعد واملنظمة للطلبة �أثناء االختبارات:
على جميع الطلبة امل�سموح لهم فقط ب�أداء االختبارات ت ومل يتعر�ضوا حلاالت احلرمان �أو االن�سحاب �أو االنقطاع بدون �أعذار مراعاة ما يلي :
• معرفة رقم و رمز املقرر الذي �سي�ؤدى فيه االختبار بالإ�ضافة �إىل رقم �شعبة املقرر و ا�سم ا�ستاذ املقرر.
• مراجعة لوحة الإعالنات ملعرفة مكان انعقاد اختباراته �إ�ضافة �إىل يوم ,تاريخ ,و فرتة انعقاد االختبار.
• عدم ا�صطحاب اجلوال �إىل قاعة االختبار وفى حالة وجوده يجب ان يكون مغلقا وباملكان املخ�ص�ص لذلك.
• منع دخول �أي طالب ال يرتدي الزي املحدد من قبل الكلية قاعة االختبار.
• مينع تواجد الطالب بني قاعات االختبار قبل و �أثناء و بعد انعقاد االختبار.
• مينع ا�ستخدام الآالت احلا�سبة التي ميكن برجمتها منعا باتا .كما مينع تبادل الآالت احلا�سبة بني الطلبة.
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• ا�ستخدام �أقالم احلرب اجلافة –�أزرق �أو �أ�سود -للإجابة .و مينع منعا باتا ا�ستخدام الأقالم القابلة للمحي �أو �أقالم الر�صا�ص �إال يف حالة الر�سم.
• عدم ال�سماح بالدخول اىل قاعة االختبار بدون بطاقة الطالب اجلامعية او بطاقة االحوال املدنية.
• على جميع الطالب التوجه �إىل قاعات االختبار قبل موعد االختبار بـ  10دقائق.
• ال ي�سمح لأي طالب دخول قاعة االختبار بعد م�ضي ن�صف �ساعة من االختبار مهما كانت الأ�سباب.
• ال ي�سمح للطالب اخلروج من االختبار قبل م�ضي ن�صف �ساعة على موعد االختبار.
 4.6مهام جلنة الكونرتول:
يتم اختبار رئي�س الكونرتول وفريق العمل بالكونرتول وفق املعايري االتية
 -1لديهم خربة وا�سعة يف �أعمال الكونرتول و�سري االمتحان
� -2أن يكونوا علي وعي تام مبهامهم وم�سئولياتهم
 -3لديهم القدرة علي اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب
 -4يح�سنون الت�صرف يف �إدارة املواقف احلرجة .
 -5لديهم الكفاءة يف التعامل مع احلا�سب الأىل .
� -6أن يت�سموا بالدقة واحلفاظ علي �سرية العمل .
 -7لديهم �سمات املثابرة واجللد .
 1. 4.6املهام
• اختيار مقر �أمن منا�سب للجنة وجتهيزه مبا يلزم من الأجهزة والأدوات واالوراق.
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• توزيع املهام على �أع�ضاء الفريق وت�سجيل هذه املهام والتوقيع عليها وذلك قبل بداية االمتحانات .
• رفع تقرير بالتكليفات ال�سابقة �إىل اجلهات الأعلى
• التواجد يف مواعيد حمددة يتم �إعالنها بو�ضوح حتى ي�ستطيع ال�سادة الزمالء �أع�ضاء هيئة التدري�س ت�سليم �أوراق الأ�سئلة بي�سر.
• ح�صر املقررات ومطالبة الأق�سام بامتحانات املقررات املختلفة
• ا�ستالم كرا�سات الإجابة للمقررات املختلفة بوقت كاف مطبوعة عليها كافة البيانات قبل االمتحان.
• اعداد البيانات االح�صائية بعدد طالب كل مقرر.
• ح�صر الطالب الذين �سيتقدمون لالمتحان يف كل مقرر على حدة ،ك�شوف الغياب واحل�ضور منوذج () 7
• قيادة فريق العمل ومتابعة تنفيذ مهام �سري االمتحان والر�صد وعمل تقرير يومي منوذج ()13
• الإعالن عن �أيام فتح الكونرتول غري �أيام االمتحان لتحقيق �سرعة االجناز.
• التعاون مع فريق اال�شراف العام واملرجعة الداخلية لتنفيذ املهام املطلوبة .
• التعاون مع ر�ؤ�ساء الأق�سام واحل�صول على دعمهم املطلوب النتظام �سري االختبارات .
• ا�ستيفاء التقارير املطلوبة وت�سليمها للمتخ�ص�صني يف موعدها مع االحتفاظ بن�سخة منها .
كاف
• ت�سليم �أظرف �أوراق االمتحان التي مت اعدادها واغالقها بوا�سطة من�سق املقرر لر�ؤ�ساء اللجان وذلك قبل بدء االمتحان بوقت ٍ
• يف حال تخلف ع�ضو هيئة التدري�س امل�سئول عن القاعة لظروف خارجة عن �إ ردته يقوم رئي�س الكونرتول بتكليف املراقب االحتياطي ليحل حمله
• ملء ا�ستمارة التقرير اليومي عن �سري االمتحانات
• املرور على جلان االمتحان امل�سئول عنها للت�أكد من ح�سن �سري �أعمال االمتحانات
• ا�ستالم �أوارق االجابة بعد انتهاء االمتحان من ر�ؤ�ساء اللجان منوذج (. ) 12
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• ا�ستالم اوراق الإجابة بعد احل�صول على ما ينبغي �أن ُي�سلمه �أ�ستاذ املادة معتمداً من رئي�س ق�سمه من نتائج الطالب تقرير املراجعة الداخلية
اح�صائية النتائج منوذج ( )12
• ت�سليم كرا�سات االجابة ملن�سق املقرر بعد �أن يدون عليها ا�سم امل�صحح وعدد االوراق وتاريخ الت�سليم وميعاد اال�ستالم وذلك يف �سجالت تعدها �إدارة
الكلية وفقاً للنموذج املعد ذلك
• ا�ستالم �أوارق االجابة بعد ا�ستفائها كافة االركان )الورقة م�صححة بالكامل الدرجات موزعة داخل وخارج الكرا�سة ،وجود توقيع جلنة امل�صححني(
• ا�ستالم منوذج االجابة لكل مقرر درا�سي
• متابعة �إدخال �أع�ضاء هيئة التدري�س للدرجات
• ا�ستالم �صورة ك�شوف الدرجات النهائية بعد اعتمادها من رئي�س الق�سم
• تتم مراجعة ملطابقة درجات الطالب بكرا�سات االجابة مع ك�شف املادة امل�ستخرج من احلا�سب االيل قبل تثبيت النتيجة.
• يعد رئي�س الكونرتول تقرير مف�صل عن عمل اللجنة ويرفع للم�شرف العام لأعمال االختبارات النهائية.
 2 . 4.6اخلدمات العامة ومهامها:
ت�شكل من عدد من عمال الكلية للعمل يف جميع مراحل االختبار مبعرفة عميد الكلية ووكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية املخت�ص ومدير وحدة اجلودة
ومدير ادارة الكلية وتكون مهمتها:
 -1توفري كل و�سائل الراحة للطالب �أثناء االمتحانات ،وعلي الأخ�ص توفري املياه.
 -2يراعى متييز العمال امل�صرح لهم بالعمل داخل قاعات االمتحان بعالمة مميزة وا�ضحة
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 -7التظلمات والقواعد املنظمة لها:
 -1ي�سمح للطالب بالتظلمات بعد اعالن النتائج حيث يقوم الطالب بتقدمي طلب اعادة ر�صد يف خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل التايل
وفق القواعد التنفيذية الواردة يف املادة التا�سعة و الثالثون من الالئحة الدرا�سية للجامعة.
 -2ت�شكل جلنة مبعرفة جمل�س الكلية لفح�ص هذه التظلمات .
وتتم املراجعة وفقا ملا يلي:
• يتم الت�أكد من ان كل جزء يف ورقة االجابة مت ت�صحيحه وو�ضع درجة عليه.
• يتم الت�أكد من �صحة نقل جميع الدرجات داخل ورقة االجابة على الغالف اخلارجي
• يتم اعادة جمع الدرجات والت�أكد من ر�صد الدرجة ال�صحيحة على النظام .
• يتم الت�أكد من ر�صد درجات العملي والنظري واالعمال الف�صلية ان وجدت .
• يدون ذلك على طلب اعادة الر�صد ويوقع عليها رئي�س الكونرتول او يدون مالحظاته يف حاله وجود تعديل من عدمه .
• ير�سل رئي�س الكونرتول ا�ستمارات اعادة الر�صد اىل وكيل الكلية ويتم اعالن النتيجة يف مكتب �شئون الطالب .
• يوقع الطالب بالعلم .
• حتفظ هذه اال�ستمارات يف ملفات الطالب وتعدل النتيجة اذا وجدت �أخطاء .
• عمل �إح�صائية ب�شكاوي طالب امل�ستويات بنهاية كل ف�صل درا�سي و �إعداد تقرير مبا مت اتخاذه من �إجراءات حللها و رفعهما �إىل وحدة القيا�س والتقومي
لال�سرت�شاد بها يف و�ضع الكلية لنظم و �سيا�سات حت�سني �أداء الربامج التعليمية الني يقدمها الق�سم و اخلدمات التابعة لها.
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 -8مواصفات االختبار الجيد :
 1.8من حيث ال�شكل:
• تنظيم الورقة ب�شكل جيد بحيث تكون البيانات اال�سا�سية مبينا فيها رقم ال�شعبة  ،والزمن ،وتاريخ االختبار .والدرجة الكلية  .رقم الطالب.
• �أن تكون ال�صياغة �سليمة نحوياً وخالية من الأخطاء الإمالئية ,مع �ضرورة الت�أكد من كتابة امل�صطلحات العلمية باللغة العربية والإجنليزية بخط
وا�ضح وفقا للتخ�ص�ص.
• عدم �ضغط الأ�سئلة يف الورقة الواحدة بحيث تبدو حم�شوة تربك الطالب يف قراءتها مع ترك امل�ساحات الالزمة لتو�ضيح ال�س�ؤال �أمام الطالب.
• �أن تكون �أرقام الأ�سئلة وفروعها وا�ضحة بعيدة عن كل تداخل بحيث ال تتداخل الأ�سئلة وال الفروع.
• طباعة الأ�سئلة باحلا�سب الآيل ولي�س بخط اليد مع و�ضوح اخلط ببنط منا�سب
• توزيع الدرجات علي �أ�سئلة االختبار الرئي�سية والفرعية
• التوقيع علي ورقة الأ�سئلة من �أ�ستاذ املقرر .
• التعزيز املعنوي علي ورقة الأ�سئلة للطالب ككلمة مع متنياتي بالتوفيق .او متنياتي للجميع بالنجاح.
 2-8من حيث امل�ضمون:
• حتديد �أهداف االختبار و هنا البد من العودة اىل تو�صيف املقرر.
• تو�ضع اال�سئلة يف �ضوء جدول املوا�صفات
• كفاية الأ�سئلة لتقي�س كل خمرجات التعلم املتوقعة من املقرر وتلتزم بتو�صيف املقرر و�أهدافه .
• تتنوع الأ�سئلة ما بني املو�ضوعي واملقايل .
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• حتديد الغر�ض من االختبار �إذا كان ت�شخي�صي �أو حت�صيلي �أو عملي �أو نظري .
• مراعاة عدم تكرار اال�سئلة التي مت تناولها يف اختبارات االعمال الف�صلية.
• مراعاة �صدق االختبار :ولتحقيق �صدق املحتوى يجب مراعاة ما يلى :
 -1ال يجوز �أن ترتكز الأ�سئلة كلها �أو معظمها على بع�ض ف�صول املقرر فقط.
 -2يجب �أن يكون عدد الأ�سئلة كافيا لتحقيق نواجت التعلم املطلوبة .
• مراعاة العوامل التي ت�ؤدي اىل عدم ثبات االختبار ومنها الغ�ش و عدم االلتزام ومراعاة تعليمات االختبار والتخمني الأعمى .
• مراعاة توقيت االختبار :االختبار اجليد يراعي عامل الوقت ,اذ يجب �أن يكون الوقت املحدد لالختبار كافيا للطالب املتو�سط كي يجيب عن �أ�سئلة
االختبار مع االلتزام بتحديد الزمن املنا�سب للإجابة عن كل فقرة من فقرات االختبار.
• مراعاة التماثل  :االختبار اجليد ميثل املقرر متثيال متوازنا .االختبار اجليد ي�ستثني الأجزاء املعادة من املقرر �أو الأجزاء التي در�سها الطالب يف
�سنوات �سابقة �أو ف�صول درا�سية ويركز على الأجزاء اجلديدة من املقرر.
• مراعاة التمييز :ويق�صد به �أن االختبار ي�ستطيع �أن يربز الفروق بني الطالب ال�ضعاف واملميزين ,ويتطلب هذا �أن يكون هناك مدى وا�سع بني ال�سهل
وال�صعب من الأ�سئلة بحيث ي�سهل توزيع �أعلى و�أقل الدرجات.
• مراعاة التدرج :االختبار اجليد �سهل التدرج ،بعيد عن التعقيد
• يجب ان ي�صمم ع�ضو هيئة التدري�س مفتاحا للإجابات عند بناء االختبار .
• �أن تت�ساوى �أوزان الأ�سئلة من حيث درجاتها �إذا ت�ساوت يف وقت الإجابة .ال تختلف الأوزان الن�سبية للأ�سئلة �إال ل�سبب ميكن تربيره جديا.
• املو�ضوعية :ويق�صد بها عدم ت�أثر ع�ضو هيئة التدري�س القائم بالت�صحيح عند و�ضع تقدير �أو عالمات الطالب يف االختبار.
• التعليمات� :أن تكون تعليمات االختبار وا�ضحة حمددة و مكتوبة يف ورقة االختبار ذاتها .وللتعليمات نوعان

27

 -1تعليمات عامة تخ�ص االختبار كله بوجه عام
 -2وتعليمات خا�صة بكل �س�ؤال على حدة.
أ-أمثلة التعليمات العامة :
�أجب عن جميع الأ�سئلة التالية� ,.أجب عن خم�سة �أ�سئلة مما يلي ,.وقت االختبار �ساعتان ,.يجوز ا�ستخدام املعجم.
ب -ومن أمثلة التعليمات الخاصة :
• ما مرادف كل كلمة مما يلي؟ اكتب اجلواب يف الفراغ املحدد!
• اكتب عن مو�ضوع كذا فقرة تتكون من ع�شرة جمل ترتاوح كلماتها بني  150-100كلمة.
 1-2-8موا�صفات منوذج الإجابة :
بعد �أن ينتهى ع�ضو هيئة التدري�س من طباعة �أ�سئلة االختبار عليه �أن يقوم بو�ضع منوذج الإجابة عن هذه الأ�سئلة وعليه �أن يراعي الدقة يف ذلك  ،وهذا
الأمر يفيد ع�ضو هيئة التدري�س يف معرفة مدى تنا�سب الأ�سئلة مع الزمن املحدد لها  ،وكما يفيده يف ت�صويب بع�ض الأخطاء التي يكون قد وقع فيها
عند كتابة الأ�سئلة
ولذلك يجب مراعاة التايل عند �إعداد منوذج الإجابة:
• يجب �أن يكتب النموذج بخط وا�ضح جدا
• االهتمام برتتيب النموذج وفقا لرتتيب الأ�سئلة
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• اجعل �إجابة كل فرع من فروع الأ�سئلة على ورقة م�ستقلة
• اجعل فا�ص ً
ال بني كل �س�ؤال و�آخر
• ال َ ْ
جتعل الورقة حم�شوة باملعلومات
• �ضع توزيع الدرجات والزمن املنا�سب على �إجابات الأ�سئلة والفروع ب�شكل وا�ضح
 3-8موا�صفات جودة االختبارات وفقا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي:
يجب �أن تكون نواجت (خمرجات �أو ح�صيلة) تعلم الطلبة حمددة بدقة ،ومت�سقة مع «الإطار الوطني للم�ؤهالت» ومتطلبات التوظيف �أو ما تتطلبه
ممار�سة املهنة .كما يجب �أن يتم تقييم م�ستويات التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة ،و�أن تتم مقارنتها بنقاط (معايري �أو م�ستويات)
مرجعية خارجية منا�سبة وذات م�ستوى رفيع .ويجب �أن يكون �أفراد هيئة التدري�س م�ؤهلني ب�صورة منا�سبة ولديهم اخلربة الالزمة للقيام مب�س�ؤولياتهم
التدري�سية ،و�أن يطبقوا ا�سرتاتيجيات تدري�سية مالئمة للنواجت التعليمية املختلفة .
مالحظة الرتقيم التايل وفق دليل معايري الهيئة الوطنية للتقومي و االعتماد
1-4

نواجت تعلم الطلبة

هل هذا �صحيح؟
نعم/ال /ال ينطبق

ما مدى اجلودة؟
�أدخل جنوماً

يجب �أن تكون نواجت (خمرجات �أو ح�صيلة) تعلم الطلبة امل�ستهدفة مت�سقة مع «الإطار الوطني للم�ؤهالت» ،ومع
املعني ،مبا يف ذلك متطلبات املهن التي يتم �إعداد الطلبة ملمار�ستها.
امل�ستويات (املعايري) املقبولة يف حقل التخ�ص�ص ّ
1-1-4

يتم حتديد نواجت (خمرجات) التعلم امل�ستهدفة بعد درا�سة ر�أي اخلرباء الأكادمييني واملهنيني ذوي
العالقة.
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2-1-4

تت�سق نواجت التعلم امل�ستهدفة مع «الإطار الوطني للم�ؤهالت» (تغطي كافة جماالت التعلم بامل�ستوى
املطلوب).

3-1-4

ت�ضع الربام ُج التي ت�ؤدي �إىل م�ؤهالت مهنية نوا َ
جت للتعلم ت�ستويف متطلبـات املمار�سة املهنية يف
اململكة العربية ال�سعودية يف حقول التخ�ص�صات املعنية( .وتت�ضمن هذه املتطلبات متطلباتِ االعتماد
الوطني ،كما ت�أخذ يف االعتبار متطلبات االعتماد العاملي لذلك املجال الدرا�سي ،و�أيَّ �أنظمة �سعودية
�أو احتياجات �إقليمية).

4-1-4

يتم ت�ضمني �أي خ�صائ�ص طالبية حتددها امل�ؤ�س�سة التعليمية خلريجيها� ،أو يحددها الربنامج لهم،
�ضمن نواجت التعلم امل�ستهدفة يف كل املقررات الدرا�سية ذات ال�صلة ويف الأن�شطة الطالبية املطلوبة،
وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات التعليم و�أنواع تقييم الطلبة املنا�سبة لها.

5-1-4

ت�ستخدم �آليات منا�سبة خا�صة بتقومي الربنامج  -وي�شمل ذلك ا�ستطالعات �آراء الطلبة املتخرجني
وبيانات توظيف اخلريجني و�آراء جهات التوظيف والأداء الالحق للخريجني – وذلك لتوفري الأدلة
والرباهني على منا�سبة نواجت التعلم امل�ستهدفة ومدى حتققها (انظر كذلك الق�سم  ،3-4والفقرة
 2-5-4اللذين يتناوالن عمليات تقومي الربنامج والتحقق من م�ستويات حت�صيل الطلبة).

4-4

تقييم الطلبة

يجب �أن تكون عمليات تقييم الطلبة منا�سبة لنواجت التعليم امل�ستهدفة ،و�أن يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة مع التحقق امل�ستقل
من امل�ستوى الذي مت حتقيقه.
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هل هذا �صحيح؟
نعم/ال /ال ينطبق

ما مدى اجلودة؟
�أدخل جنوماً

1-4-4

تتنا�سب �آليات تقييم �أداء الطلبة مع �أمناط التعلم املطلوبة.

2-4-4

تو�ضح �إجراءات التقييم للطلبة عند بداية تدري�س املقررات.

3-4-4

ت�ستخدم �آليات منا�سبة ،و�صادقة وميكن االعتماد عليها للتحقق من م�ستويات (معايري) حت�صيل
الطلبة مقارنة بالنقاط (املعايري �أو امل�ستويات) املرجعية ذات ال�صلة� ،سواء على امل�ستوى الداخلي
�أو اخلارجي .وتكون م�ستويات العمل املطلوب لإعطاء التقديرات املختلفة مت�سقة وال تتغري بتغري
الزمن ،و متكافئة يف املقررات التي تقدم يف الربنامج والكلية وامل�ؤ�س�سة كلها ،و متماثلة مع ما
ُ
ترتيبات التحقق من امل�ستويات قيا�ساتٍ مثل مراجعة
لدى م�ؤ�س�سات �أخرى مرموقة( .قد ت�شمل
الت�صحيح لعينات ع�شوائية من �أعمال الطلبة بوا�سطة هيئة تدري�س من م�ؤ�س�سات تعليمية �أخرى،
و�إجراء مقارنات م�ستقلة مل�ستويات التح�صيل التي حققها الطلبة مع م�ؤ�س�سات �أخرى مكافئة داخل
اململكة وعلى امل�ستوى الدويل).

4-4-4

يتم اال�ستعانة بامل�صفوفات �أو ب�أي و�سائل �أخرى عند ت�صحيح اختبارات الطالب وواجباتهم
وم�شاريعهم ل�ضمان �أن كل جماالت نواجت تعلم الطلبة املخطط لها قد متت تغطيتها.

5-4-4

تـُتخذ الرتتيبات الالزمة لتدريب هيئة التدري�س يف اجلانبني النظري والعملي من تـقييم الطالب.

6-4-4

ُ
ُ
إجراءات الأعما َل والأن�شطة التي ميكن اتباعها للتعامل مع احلاالت التي
ال�سيا�سات وال
تت�ضمن
تكون فيها م�ستويات حت�صيل الطلبة غري مالئمة �أو قـُيـِّمت ب�شكل غري مت�سق.

7-4-

يتم ا�ستخدام �إجراءات فعالة للتحقق من �أن الأعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عمل
الطلبة �أنف�سهم.

8-4-4

تعطى ،وب�صفة فورية ،تغذية راجعة للطلبة حول �أدائهم ونتائج تقييمهم خالل كل ف�صل درا�سي،
وتكون م�صحوبة ب�آليات للم�ساعدة عند ال�ضرورة.
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9-4-4

يـتم تـقييم �أعمال الطالب بعدالة ومو�ضوعية.

10-4-4

حمكات وعمليات التظلم الأكادميي معروفة للطلبة ويتم تطبيقها بكل �إن�صاف
(انظر �أي�ضا البند .)3-5

4-8موا�صفات جودة االختبارات وفقا لنواجت التعلم باالطار الوطني للم�ؤهالت:
ُي�ص ِّنـف الإطار الوطنى العام للم�ؤهالت �أنوا َع التعلم املتوقعة مِ ن الطالبِ يف خم�سة جماالت و ي�صف نواجت التعلم يف ُك ّل م�ستوىً بكل جمموعة منها.
وهذه املجاالت هي:
 1-4-8املعرفة :القدرة على ا�سرتجاع املعلوماتِ وفهمها وتقدميها ،والتي ت�شمل:
• معرفة حقائ َق معينة.
• معرفة مفاهي َم و �أ�س�س و نظرياتٍ حمددة.
• معرفة �إجراءاتٍ معينة.
 2-4-8املهارات الإدراكية ،وت�شمل القدرة على:
• تطبيق الإدراك املفاهيمي للمفاهيم ،واملباديء ،و النظريات،
• تطبيق الأ�ساليب املت�ضمنة يف التفكري الناقد و احلل الإبداعي للم�شكالت� ،سواء كان ذلك بنا ًء على طلبٍ من الآخرين �أو عند مواجهة مواقف جديدة
وغري متوقعة،
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• درا�سة املوا�ضيع وامل�شكالت يف جمال درا�سي با�ستخدام جمموعة من امل�صادر املتنوعة وا�ستخال�ص ا�ستنتاجات �صحيحة.
 3-4-8مهارات التعامل مع الآخرين و حتمل امل�س�ؤولية ،و ت�شمل القدرة على:
• حتمـُّـل م�س�ؤولية تعلمهم الذاتي و اال�ستمرار يف التطوير ال�شخ�صي واملهني،
• العمل يف جمموعة ب�شكل فعال وممار�سة القيادة عند احلاجةِ،
• ال َت َ�ص ُّر ُف مب�س�ؤولية يف العالقاتِ ال�شخ�صي ِة واملهنية،
• الت�صرف ب�شكل �أخالقي وااللتزام بالقيم الأخالقية العالية على النطاق ال�شخ�صي واالجتماعي.
 4-4-8مهارات التوا�صل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية ،و ت�شمل القدرة على:
ال�شفهي والكتابي ب�شكلٍ ف َّعال،
• التوا�صل
ِّ
• ا�ستخدام تقني ِة االت�صاالتِ واملعلوماتِ ،
• ا�ستخدام الأ�ساليب احل�سابية والإح�صائ ّي ِة الأ�سا�سية.
 5-4-8مهارات نف�س حركية ،وهى مهارات تتطلب ت�آزر حركي ونف�سي و ت�شمل القدرة على:
ا�ستخدام جهاز �أو �أدوات معينة ،الطباعة  ،الر�سم ،جراحة ,التدري�س اثناء فرتة اخلربة امليدانية
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-9الئحة االختبارات بجامعة املجمعة
 1 -9املادة احلادية والثالثون :
• يجوز ملجل�س الكلية تكوين جلنة تتعاون مع الأق�سام يف تنظيم �أعمال االختبار النهائي  ،وتكون مهامها مراجعة ك�شوف ر�صد الدرجات وت�سليمها
للجنة املخت�صة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام من تاريخ اختبار �أي مقرر .
• يقوم جمل�س الكلية بتنظيم �سري االمتحانات وت�سليم النتائج لعمادة القبول والت�سجيل ح�سب التعليمات ال�صادرة منها يف مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام
من تاريخ اختبار �أي مقرر.
 - 2-9املادة الثانية والثالثون :
يجوز ملجل�س الكلية �أن يقرر تطبيق ال�سرية يف �إجراءات االختبارات النهائية .
 - 3-9املادة الثالثة والثالثون :
ي�ضع مدر�س املقرر �أ�سئلة االختبار  ،ويجوز عند االقت�ضاء بناء على اقرتاح رئي�س الق�سم �أن ي�ضعها من يختاره جمل�س الكلية .
 4-9املادة الرابعة والثالثون :
ي�صحح مدر�س املقرر �أوراق االختبار النهائي ملقرره  ،ويجوز لرئي�س الق�سم (عند احلاجة) �أن ي�شرك معه متخ�ص�صاً �أو �أكرث يف الت�صحيح  ،ويجوز ملجل�س
الكلية عند ال�ضرورة �أن ي�سند الت�صحيح �إىل من يراه .
 5-9املادة اخلام�سة والثالثون :
ير�صد من يقوم بت�صحيح االختبار النهائي الدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف ك�شوف ر�صد الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها  ،ثم ي�صادق عليها
رئي�س الق�سم .
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 6-9املادة ال�ساد�سة والثالثون :
ال يجوز اختبار الطالب يف �أكرث من مقررين يف يوم واحد  ،وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك .
 7-9املادة ال�سابعة والثالثون :
ال ي�سمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد م�ضي ن�صف �ساعة من بدايته  ،كما ال ي�سمح له باخلروج من االختبار قبل م�ضي ن�صف �ساعة من بدايته .
 8-9املادة الثامنة والثالثون :
الغ�ش يف االختبار �أو ال�شروع فيه �أو خمالفة التعليمات وقواعد �إجراء االختبار �أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة ت�أديب الطالب التي ي�صدرها
جمل�س اجلامعة.
 9-9املادة التا�سعة والثالثون :
ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر  ،يف حاالت ال�ضرورة  ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل
التايل .
 - 1-9-9القاعدة التنفيذية جلامعة املجمعة :
ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر  ،يف حاالت ال�ضرورة  ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل
التايل وفق ال�ضوابط التالية:
 -1يتقدم الطالب �إىل عميد الكلية التي تقدم املقرر بطلب �إعادة ت�صحيح ورقة الإجابة خالل �أ�سبوعني من احت�ساب املعدالت الرتاكمية ح�سب التقومي
الأكادميي �أو �إعالن النتائج مت�ضمنا مربرات طلب �إعادة الت�صحيح ،وتعهد من الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها.
 -2تعد الكلية ا�ستمارة تت�ضمن البيانات التالية :ا�سم الطالب ،ورقمه اجلامعي ،ورقم املقرر ورمزه وا�سمه ،ورقم ال�شعبة ،ودرجة الأعمال الف�صلية،
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والف�صل الدرا�سي ون�سبة الغياب  ،واملعدل الرتاكمي ،وعدد الإنذارات الأكادميية �إن وجدت ،وا�سم مدر�س املقرر ,وتاريخ االختبار ومربرات طلب �إعادة
الت�صحيح ،وتعهد الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها.
 -3ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر اتخاذ القرار يف حالة الطلب املقدم من الطالب .
 -4يف حال املوافقة على �إعادة الت�صحيح ،ي�شكل جمل�س الكلية جلنة لإعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة وترفع اللجنة تقريرا بذلك ملجل�س الكلية للبت فيه،
ويعترب ر�أي املجل�س نهائيا.
 - 5يجب �أن تتم �إعادة الت�صحيح خالل �أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي التايل .
 10-9املادة الأربعون :
يحدد جمل�س الكلية بناء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص مدة االختبار التحريري النهائي على �أال تقل عن �ساعة وال تزيد على ثالث �ساعات .
 11-9املادة احلادية والأربعون :
مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف املواد من ( )40-31ي�ضع جمل�س اجلامعة التنظيمات اخلا�صة ب�إجراءات االختبارات النهائية .
 1-11-9القاعدة التنفيذية جلامعة املجمعة :
ي�ضع جمل�س الكلية التنظيمات اخلا�صة ب�إجراءات االختبارات النهائية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام النظام
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-10تقرير قياس جودة االختبارات
 1-10تقرير قيا�س جودة االختبارات:
و هو تقرير ف�صلى تقوم بتطبيقه وحدة القيا�س والتقومي على م�ستوى الكلية ورفعه �إىل �إدارة القيا�س والتقومي بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ،
للتحقق من �أن اعمال االختبارات بالكلية ترتبط بالأهداف التعليمية للربامج واملقررات و انه مت حتقيق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة  .كذلك يو�ضح
التقرير نقاط القوة وال�ضعف يف اعمال التقومي يف املقررات بالربامج املختلفة بالكلية  .كذلك يقوم التقرير بالتطبيق التحليلي لنتائج االختبارات
لال�ستفادة منه يف تطوير ا�ساليب التقومي والتحقق من عدالة اعمال التقومي على م�ستوى كليات اجلامعة.
� 1-1-10أهداف التقرير:
 -1متابعة �أعمال االختبارات الف�صلية والنهائية بالكليات املختلفة .
 -2التحقق من تطبيق �أ�ساليب جودة االختبارات.
 -3التحقق من مدى ارتباط االختبار باملخرجا ت التعليمية للمقرر والربنامج.
 2-1-10عنا�صر التقرير:
يت�ضمن التقرير العنا�صر التالية :
• املقدمة.
• بيانات اح�صائية تف�صيلية عن نتائج الطلبة بالربامج املختلفة.
• بيانات اح�صائية اجمالية عن نتائج الطلبة بالكلية.
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• بيانات اح�صائية عن نتائج ا�ستبانات وفقا للنماذج املحددة .
• تقرير كمي عن �إح�صائيات نتائج الطالب.
• تقرير �إجمايل عن تقارير جلان املراجعة الداخلية.
• تقرير بنتائج ا�ستبانة ر�ضا الطالب عن االختبارات.
• العوائق التي تواجه �ألية تطبيق االختبارات.
 3-1-10املرفقات:
يرفق بكل تقرير املتطلبات التالية :
• ن�سخ من االختبارات لكل ( برنامج /ق�سم).
• تقارير جلان املراجعة الداخلية
• حتليل نتائج ا�ستبانة ر�ضا الطالب عن االختبار
� 2-10إجراءات و�أعمال املراجعة
� 1-2-10إجراءات و�أعمال املراجعة وفقا ملا يلى :
• يتم حتديد امل�سئول عن الوحدة من �أع�ضاء هيئة التدري�س .
• يتم اختيار اع�ضاء الوحدة وحتديد مهامهم .
• يتم حتديد جلان املراجعة الداخلية لأعمال االختبارات داخل الق�سم على ان تكون الأولوية لأقدم ثالثة اع�ضاء بالق�سم .
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• يتم حتديد املقررات التي �سوف يجرى عليها تطبيق «ا�ستبانة ر�ضاء الطالب عن اختبار مقرر» وذلك وفقا للقواعد التالية :
(�أوال ) :يف حالة ما �إذا كان عدد الطلبة يف املقرر حواىل ( 100طالب �أو يزيد) فيتم اختيار عينة اال�ستبانة على �أن متثل حواىل %20من �إجمايل عدد
الطلبة الذين �أدوا االختبار الفعلي للمقرر .
(ثانيا ) :يف حالة ما �إذا كان عدد الطلبة يف املقرر( �أقل من 100طالب) فيتم اختيار عينة اال�ستبانة على �أن متثل حواىل %30من �إجمايل عدد الطلبة
الذين �أدوا االختبار الفعلي للمقرر .
(ثالثا) :يف حالة ما �إذا كان عدد الطلبة يف املقرر (�أقل من  50طالب) فيتم اختيار عينة اال�ستبانة على �أن متثل حواىل  %50من عدد الطلبة الذين �أدوا
االختبار الفعلي للمقرر .
(رابعا)  :يف حالة ما �إذا كان عدد الطلبة يف املقرر (�أقل من  30طالب) ففي هذه احلالة ي�ؤخذ عدد الطلبة الذين �أدوا االختبار الفعلي كامال ليمثل
عينة اال�ستبانة
(خام�سا ) :يتم التغيري يف عينة اال�ستبانة دوريا وفقا لتغيري املقرر وكما يلي :
-1فى حالة ما �إذا كان متو�سط الربنامج  50مقرر مثال ,فيجب مراجعة  %10من هذا املتو�سط �أي بواقع 5مقررات.
�-2أما �إذا احتوى ق�سم ما من �أق�سام الكلية على  10مقررات مثال  ,فيجب مراجعة %20من هذا املتو�سط �أي بواقع مقررين فقط  .على �أن يتم تطبيق
اال�ستبانة بعد �إجراء االختبار مبا�شرة مع الكلية وحتليل نتائجها من خالل التوا�صل مع وحدة القيا�س والتقومي.
-3قيام جلان املراجعة الداخلية بعملها بعد ظهور النتيجة و ت�سليمها مع مناذج االجابة بعقد اللجنة على ما ال يقل عن  %50من �إجمايل عدد املقررات
بالق�سم /الربنامج وعمل تقرير وفقا لنموذج التقرير املرفق على �أن توفر الوحدة للجان البيانات الفنية ال�ستكمال التقرير.
-4يتم ت�شكيل جلنة رئي�سية من االع�ضاء املتميزين من اللجان بواقع ()3ثالثة �أع�ضاء هيئة تدري�س على الأقل ال�ستيفاء تقرير جممل عن قيا�س جودة
اعمال االختبارات للكلية.
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 -11مصطلحات الدليل:
 1-11االختبار :
هو جمموعة من الأ�سئلة التي يطلب من الطالب اجلامعي �أن يجيب عليها بهدف قيا�س م�ستواه وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه
 2-11القيا�س:
هو  :جمموعة مرتبة من املثريات �أعدت لتقي�س بع�ض العمليات العقلية �أو ال�سمات �أو اخل�صائ�ص النف�سية .وقد تكون املثريات �أ�سئلة �شفهية� ،أو �أ�سئلة
حتريرية مكتوبة  ،وقد تكون �سل�سلة من الأعداد �أو بع�ض الأ�شكال الهند�سية �أو �صوراً �أو ر�سوماً
 3-11التقومي :
هو �إعطاء قيمة ل�شخ�ص تبعاً لدرجة توافقه مع غر�ض من�شود وكذلك حتديد مدى النجاح يف حتقيق الأهداف التي ن�سعى �إىل حتقيقها ،فهو ي�ساعد
على ت�شخي�ص الأو�ضاع ومعرفة العقبات لتح�سني العملية التعليمية ورفع م�ستواها وحتقيق �أهدافها
 4-11تقومي الطلبة:
جمموعة من العمليات تت�ضمن االمتحانات و�أن�شطة �أخرى تقررها كل من اجلامعة والكلية لقيا�س مدى حتقيق النتائج التعليمية امل�ستهدفة ملقرر �أو
برنامج  ،وتوفر التقييمات و�سيلة لرتتيب الطالب ح�سب �إجنازاتهم  ،ويكون الطالب على دراية بال�ضوابط املتبعة لتقييمهم  ،ويتم �إعطا�ؤهم تغذية
راجعة عن نتائج التقومي .
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 5-11فريق املراجعة الداخلية :
يقوم بعمليات التدقيق واملراقبة لفعاليات و�أن�شطة اجلامعة والكليات  ،و�إعداد التقارير عن حاالت عدم املطابقة ملعايري االعتماد الأكادميي.
 6-11مفهوم نواجت التعلم:
عبارات ت�صف ما ينبغي �أن يعرفه الطالب ويكون قاد ًرا على �أدائه ،ويتوقع من الطالب �إجنازه يف نهاية درا�سته ملقرر درا�سي �أو برنامج تعليمي حمدد.
فريق العمل:
م

اال�سم

ال�صفة

1

د .حممود ثروت عزمي

رئي�سا

2

د .امين حممد اجلوهري

ع�ضوا

3

د .منى الد�سوقي خليفة

ع�ضوا

4

�أ .اماين ابراهيم على ابراهيم

ع�ضوا

5

د .جيهان يحي عبد احلليم

ع�ضوا
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