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املقدمة

�العتماد  معايري   �صوء  يف  و�لتطوير  ،و�لتح�صني  �لتعليمية  �لعملية  جو�نب  جودة  منها  �لهدف  مق�صودة  عملية  �الكاديي  �لتقومي  يعترب 

�الأكاديي و�الإطار �لوطني للموؤهالت ،

ونظر� ملا متثله عملية �لقيا�س و�لتقومي يف حتقيق �أهد�ف جامعة �ملجمعة  من �إعد�د �لكو�در �لب�صرية �ملوؤهلة ،كان من �ل�صروري �إ�صد�ر هذ� 

�لدليل ليكون عامال م�صاعد� على حتقيق �أهد�ف جامعة �ملجمعة . وينق�صم هذ� �لدليل �ىل ق�صمني ��صا�صيني حيث يتناول �جلزء �الول على 

�لهيكل �لتنظيمي الإد�رة �لتقومي و �لقيا�س، �هد�ف ومهام وحد�ت �لقيا�س و �لتقومي د�خل �لكليات، �لقو�عد �ملنظمة الأعمال �الختبار�ت، قو�عد 

تظلمات �لطالب، مو��صفات �الختبار �جليد، الئحة �الختبار�ت �جلامعية و تقرير جودة �الختبار�ت.

 ونظر� الأهمية �لتقومي يف �صمان �جلودة و ��صالح �لتعليم فاإن �جلزء �لثاين يتناول مناذج وتقارير جودة �الختبار�ت روعي فيها قيا�س نو�جت 

�لتعلم 

و نحن �ذ نقدم هذ� �لدليل هذ� �لدليل ندعو� �هلل عز وجل �ن يكون مرجعا لكليات �جلامعة بهدف حت�صني عنا�صر �ملنظومة �لتعليمية  و�صمان 

�جلودة باجلامعة.
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1.الهيكل التنظيمي  للقياس و التقويم على مستوى الجامعة
1.1 �إد�رة �لقيا�س و�لتقومي الأعمال �الختبار�ت

هي �د�رة  تابعة لوكالة �جلامعة لل�صوؤون �لتعليمية تخت�س بتحديد وبناء و تطوير معايري �لقيا�س و�لتقومي للطلبة و متابعة عمليات �لتقومي يف بر�مج 
�جلامعة �ملختلفة.

1.1.1 - �أهد�ف �د�رة  �لقيا�س و�لتقومي :
• تقدمي �لدعم �لفني و �ال�صت�صار�ت �لعلمية الأع�صاء هيئة �لتدري�س، ووحد�ت �جلامعة يف جمال �لقيا�س و�لتقومي.

• تطوير وحتديث و�صائل �لقيا�س و�لتقومي مبا ي�صهم يف حتقيق �لعد�لة و�لرفع من كفاءة �ملخرجات �لتعليمية.
• بناء ��صرت�تيجية موحدة للتقومي على م�صتوى �جلامعة.

• �إجر�ء ون�صر وتطوير �لبحوث �لعلمية يف جمال �لقيا�س و �لتقومي.
• �إن�صاء بنوك لالأ�صئلة يف �لتخ�ص�صات �ملختلفة مع �لتحديث �مل�صتمر لها و�إدر�جها �صمن قو�عد بيانات �جلامعة.

و �ل�صكل �لتايل يو�صح �لهيكل �لتنظيمي الإد�رة �لقيا�س و�لتقومي على م�صتوى �جلامعة 
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 2.1 -  وحد�ت �لقيا�س و�لتقومي الأعمال �الختبار�ت بالكليات: 
و هي وحد�ت بالكليات تابعة لوكيل �لكلية لل�صوؤون �لتعليمية تخت�س بتنظيم وتوثيق وتطوير �أعمال �الختبار�ت بالكليات.

1.2.1 -  �أهد�ف �لوحد�ت:
- تنظيم وتوثيق �أعمال �الختبار�ت بالكليات.

- تطوير ��صاليب �لتقومي مبا ي�صهم يف رفع كفاءة  �ملخرجات �لتعليمية.
- �لتحقق من جودة �الختبار�ت �ل�صكلية و�لفنية.

- قيا�س خمرجات �لتعلم يف �ملهار�ت و�لقدر�ت �الأ�صا�صية من خالل ��صاليب �لتقييم  وفقا لتو�صيف �لرب�مج.

1-2- 2: مهام �لوحد�ت:
�أوال : قبل �الختبار�ت

• �عد�د وتنظيم �عمال �الختبار�ت من جد�ول ومر�قبات و�ر�صاد�ت .
• �لتاأكد من �ن جميع �الجر�ء�ت و�لتجهيز�ت لالختبار�ت حتقق متطلبات �جلودة .
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ثانيا : خالل �الختبار�ت :
• متابعة �صري �عمال �الختبار�ت.

• متابعة نظم وقو�عد �لت�صحيح و�لر�صد و�ملر�جعة و�صكاوى �لطالب.
• توثيق كافة �عمال �الختبار�ت .

• تقدمي �خلربة و�لدعم  مل�صئول �لكنرتول ب�صورة د�ئمة.
• �حل�صول على تغذية ر�جعة من �لطالب على جودة �الختبار�ت .

ثالثا :بعد �الختبار�ت :
• حتديد  كفاءة  �لعملية �لتعليمية للرب�مج �لتي مت تدري�صها من خالل �لتغذية �لر�جعة

• عمل مر�جعة د�خلية للرب�مج للتحقق من قيا�س خمرجات �لتعلم �مل�صتهدفة .
• توفري �لدعم �لفني �لالزم لت�صهيل مهام فرق �ملر�جعة �لد�خلية بالرب�مج �ملختلفة.

• حتديد نقاط �لقوة و�ل�صعف للرب�مج �لتعليمية من خالل �أ�صاليب �لتقومي .
• عر�س ومناق�صة نتائج �لتقومي على م�صئويل �الأق�صام �ملختلفة بالكلية لتحديد �أولويات �لتح�صني،  و تطوير �أ�صاليب تقومي خمرجات �لتعلم .

• كتابه تقرير يومي عن ن�صاط �ال�صر�ف �لعام يتم رفعه   لوكيل �لكلية لل�صوؤون �لتعليمية و�لعميد منوذج )13(.
• رفع �لتقارير ب�صورة دورية الإد�رة �لقيا�س و�لتقومي بوكالة �جلامعة لل�صوؤون �لتعليمية .
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و �ل�صكل �لتايل يو�صح �لهيكل �لتنظيمي �ملعتمد للكليات وموقع وحد�ت �لقيا�س و�لتقومي على م�صتوى �لكليات
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2.  اللجنة العليا ألعمال االختبارات
ت�صكل هذه �للجنة من �صعادة عميد �لكلية و�ل�صاده �لوكالء وروؤ�صاء �الق�صام وم�صئول �صئون �لطالب وتكون مهمتها:

• مناق�صه خطه �لكلية �ملقرتحة لالختبار�ت و�لتي مت �صياغتها  يف �صوء �لقو�عد و�للو�ئح و�لقو�نني �ملنظمة للكلية .
• و�صع �لقو�عد �ملنظمة لالمتحانات .

• ح�صر �مكانات �لكلية �ملادية و�لب�صرية.
• حتديد �الحتياجات �لالزمة الأد�ره عمليه �صري �المتحانات. 

عمليه  على  �لقائمني  �ع�صاء  �ختيار  ت�صمل  و�لتي  و�ل�صمول،  و�ل�صفافية  و�لدقة  بالو�صوح  تت�صم  �لتي  �لتنفيذية  �الجر�ء�ت  من  جمموعه  �صياغه   •
�المتحانات وحتديد م�صئولياتهم ومنها:

• حتديد �ملعايري �لو�جب تو�فر�ها يف �أليات عمل �أع�صاء �لكونرتول.
• حتديد �ملعايري �لو�جب تو�فر�ها يف �ع�صاء �لكونرتول .

• حتديد �ملعايري �لو�جب تو�فرها يف روؤ�صاء �للجان و�ملالحظني.
• حتديد مهام �أع�صاء هيئه �لتدري�س خالل عمليه تقومي �الختبار�ت.

• تقييم �الأد�ء لفريق �لكونرتول.
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3- رئيس عام االختبارات:
وهو عميد �لكلية �و من يقوم مقامه .

املهام

يعتمد ت�صكيل �للجان �لالزمة لتنظيم �عمال �المتحانات يف كل مرحله من مر�حله ،وي�صرف على �صري �لعمل بها، وذلك بالتعاون مع وكيل �لكلية ل�صوؤون 

�لتعليم و�لطالب ووكيل �جلودة و�لتطوير.

يعقد �جتماع عام بجميع �لعاملني بالكلية قبل بد�ية �الختبار�ت يتناول: 

• حث جميع �لعاملني بالكلية على �ملثابرة طو�ل فرتة �الختبار�ت
• عر�س موعد بد�ية ونهاية �الختبار�ت جلميع �لعاملني بالكلية

• �اللتز�م مبوعد �حل�صور للكلية يف فرتة �الختبار�ت
• تعريف باللجان �ملنظمة ومهامها و�ماكن عملها

• عر�س مالحظات �لف�صل �لدر��صي �ل�صابق
• ما ي�صتجد من مو�صوعات باالجتماع
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4. رئيس لجان النظام واملراقبة
و يقوم بعملة وكيل �لكلية لل�صوؤون �لتعليمية �و من يقوم بعمله  

املهام 
• حتمل م�صئولية جميع مر�حل �الختبار�ت فهو �مل�صوؤول �الول عن تلك �ملر�حل.

• تطبيق �آليات ملتابعة و�صمان �اللتز�م بالقو�عد �الأخالقية من خالل :
• متابعة تطبيق �أليات عمليه �لتقومي.

• ر�صد معوقات تطبيق �للو�ئح و�لقو�نني �مللزمة لالختبار.
• تلقي �صكاوي �لطالب و�لقائمني على �لتقومي.

• تقييم �ألية  تطبيق خطه �صري �المتحانات يف �صوء ما مت حتديده من لو�ئح.
• حتديد بنود خطه �لتح�صني �لالزمة .

4-1  فريق �صري �عمال  �الختبار�ت
ت�صكل بكل كلية فريق ل�صري �عمال لالختبار�ت  تابع لوحدة �لقيا�س و�لتقومي  ، يكون من مهامه �لتاأكد من �نتظام �صري �الختبار�ت ، وتوفري �ملناخ 

�ملنا�صب للطالب لتاأدية �المتحانات ب�صهولة وي�صر ، وتتمثل مهامه فيما يلي  :
• �لتو��صل مع روؤ�صاء �الأق�صام للح�صول على جدول �المتحانات لكل ق�صم من �أق�صام �لكلية ، و�حل�صول على �أعد�د �لطالب يف كل مقرر ؛ حتى يت�صنى 

جتهيز جدول عام لكل �أق�صام �لكلية، و�إعد�د جلان �المتحانات ، و�لتاأكد من عدم وجود تد�خل �أو تعار�س بني �ملقرر�ت .
• ��صتالم �أور�ق �الأ�صئلة �الحتياط من روؤ�صاء �الأق�صام قبل موعد �المتحان بثالثة �أيام على �الأقل .
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• و�صع �للوحات �الر�صادية للجان )يرقم �للجنة و�لعدد و�ل�صعب(
• �إعد�د جدول للمر�قبني و�لتاأكد من توفر �أعد�دهم يف كل جلنة ،وتزويد روؤ�صاء �الأق�صام بن�صخة ورقية و�إلكرتونية ؛ ل�صمان ح�صول كل ع�صو على 

ن�صخة من جدول �المتحانات و�ملر�قبات .
• �إبالغ �أع�صاء هيئة �لتدري�س مبهام روؤ�صاء �للجان وقو�عد �المتحانات بالربيد �الإلكرتوين .

• �إعد�د ك�صف ح�صور للمر�قبني يف كل جلنة ؛ للتوقيع عليه و�لتاأكد من �نتظامهم .
• جتهيز ك�صوف باأ�صماء �لطالب �لذين �أدو� �المتحانات ، و�لتاأكد من توقيع �لطالب �حلا�صرين عليه 

• جتهيز بيان ب�صري �أد�ء كل جلنة �متحان ، ويتم تعبئته بو��صطة رئي�س �للجنة حتى يتم معرفة �جلو�نب �ل�صلبية يف كل جلنة – �إن وجدت –حتى يت�صنى 
للجنة �الختبار�ت تالفيها م�صتقباًل .

• �إعد�د مناذج ت�صلم كر��صات �الإجابة ، �لتي يوقع عليها �أ�صتاذ �ملقرر مبا يفيد ��صتالمها بعد �النتهاء من �المتحان مبا�صرة .
• جتهيز بيان تبديل �ملر�قبات ؛ وذلك ال�صتخد�مه يف حالة وجود تبديل بني �ملر�قبني مبا ي�صمن تو�جد �لعدد �لكايف من �ملر�قبني يف كل جلنة ، و�إبالغ 

ذلك �لتبديل لرئي�س �للجنة .
الأ بو��صطة �ملر�قب ورئي�س �للجنة ، يف حالة وجود غ�س باللجنة  • توفري  بيان حلاالت �لغ�س �لذي يمُ

• �لتاأكد من توفري �لعدد �لكايف من �ملقاعد يف كل جلنة �متحانات طبًقا الأعد�د �لطالب ، وكذلك للتاأكد من وجود م�صافات كافية بني �ملقاعد ، مما يحول 
بني �لطالب وبني ممار�صة �لغ�س ، ويمُي�صر مهمة �ملر�قبني .

• �لتو�جد مبقر جلنة �الختبار ؛ لت�صليم كر��صات �الأ�صئلة و�لك�صوف �إىل رئي�س �للجنة قبل بدء جلنة �المتحان بن�صف �صاعة على �الأقل ، وَت�صلُّم كر��صات 
�الإجابات و�لك�صوف بعد �النتهاء من �المتحان مبا�صرة لت�صليمها �إىل �أ�صتاذ �ملقرر ، وكذلك ت�صلم تقرير �صري �للجنة من رئي�س �للجنة .

• �لتو�جد �مل�صتمر مبقر جلنة �الختبار�ت ؛ حلل �أي م�صكلة عار�صة �أو �الإجابة على �أي ��صتف�صار .
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• يقدم رئي�س �للجنة تقريًر� نهائيًّا عن �صري �الختبار�ت ، مت�صمنة بع�س �لتو�صيات �لتي تهدف �إىل حت�صني وتطوير �أد�ء �صري �الختبار�ت م�صتقباًل ، 
ل�صعادة عميد �لكلية فور �النتهاء من �الختبار�ت بالكلية .

• �لتاأكد من ح�صور جميع �ملر�قبني قبل �لوقت �ملحدد بـ 15 دقيقة .
• متابعة توزيع مياه �ل�صرب على �لطالب .

•�صرورة توفري طبيب وغرفة �إ�صعاف للطو�رئ .

5- رئيس فريق املتابعة والجودة 
و يقوم بعملة وكيل �لكلية للجودة و�لتطوير �و من يقوم بعمله

�ملهام
• متابعه مدى حر�س �ع�صاء هيئه �لتدري�س على حتقيق �لدقة و�لعد�لة يف مر�حل �الختبار�ت �ملختلقة.

• معاونة وحدة �لقيا�س و�لتقومي يف �عمال �لتقومي من خالل قيا�س ر�صاء �لطلبة و�عمال جلان �ملر�جعة �لد�خلية لالختبار�ت .

6-  القواعد املنظمة لسري أعمال االختبارات
1.6 مهام وقو�عد للقائمني باأعمال �ملر�قبة و�ملالحظة

يتوقف جناح �ألية تطبيق �صري �الختبار�ت على �أعمال �ملالحظة و�ملر�قبة لذلك يجب على جميع �لقائمني باأعمال �ملالحظة و�ملر�قبة �تباع �الإر�صاد�ت 
�لتالية :
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1.1.6 -  قبل بدء �الختبار. 
يجب �الملام باالأمور �لتالية:

• رقم و رمز �ملقرر �لذي �صري�قب عليه، مدر�س �ملقرر، يوم وتاريخ و فرتة �نعقاد �الختبار، �إ�صافة �إىل رقم قاعة �الختبار.
• �حل�صور قبل موعد �الختبار بخم�صة ع�صر دقيقة على �الأقل  و ذلك ال�صتالم مظروف �الأ�صئلة وما ي�صمله من �الأ�صئلة، �أور�ق �الإجابة �إ�صافة �إىل قائمة 

باأ�صماء �لطلبة.
• �لتوجه �إىل قاعاتهم للتاأكد من جاهزيتها قبل بدء �الختبار بـع�صر دقائق على �الأقل.

• �لتاأكد من حمل �لطلبة للبطاقات �جلامعية �و بطاقة �الحو�ل �ملدنية، و عدم �ل�صماح الأي طالب ال يحمل �ثبات �صخ�صية دخول قاعة �الختبار مع 
�صرورة حترير �ملح�صر �لالزم للحالة.

• منع دخول �أي طالب ال يلتزم بقو�عد �لزى �ملحدد من قبل �لكلية �إىل قاعة �الختبار.
• تنبيه �لطالب بتعليمات �الختبار خالل �خلم�صة دقائق �الأوىل من بد�ية �الختبار عن:

• )وقت �الختبار- عدم تد�ول �الآالت �حلا�صبة- عدم �لتحدث- عدم �الإلتفات- �صرورة كتابة �لبيانات �الأ�صا�صية – عدم �لكتابة على �لطاوالت – عدم 
وجود �أي كتاب �و مذكرة �و �ور�ق مع �لطالب له عالقة باملقرر حمل �الختبار–  و�صع �جلو�ل مغلقا خارج �لقاعة �و يف �ملكان �ملحدد لذلك(.

• �لتاأكد من خلو  �لطاوالت و �ل�صبورة من �أي مالحظات �و كتابة عليها.
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1.2.6 - �ثناء �الختبار:
• منع ��صتخد�م �الآالت �حلا�صبة �لتي يكن برجمتها �ال �ذ� طلب ��صتاذ �ملقرر غري ذلك.

• منع تبادل �الآالت �حلا�صبة بني �لطالب حتت �أي ظرف.

• عدم �ل�صماح للطالب �ملحرومني دخول �الختبار نهائيا.
• �لتنبيه على �لطالب با�صتخد�م �قالم �حلرب �جلافة )�زرق �أو �أ�صود(، و عدم ��صتخد�م �الأنو�ع �لقابلة للمحي �أو �أقالم �لر�صا�س �إال يف حالة �لر�صم 

فقط.
• توقيع �لطلبة مرتني، �الأوىل عند بد�ية �الختبار و �لثانية عندما يقوم �لطالب بت�صليم ورقة �الإجابة مع مطابقة ��صم �لطالب بني �لورقة و ك�صف 

�حل�صور و �لبطاقة �جلامعية. 
• �أال ي�صمح للطالب باخلروج من قاعة �الختبار قبل م�صي ن�صف �صاعة على بد�ية �الختبار مهما كانت �الأ�صباب.

• �أال ي�صمح الأي طالب بدخول قاعة �الختبار �إذ� تاأخر �أكرث من ن�صف �صاعة مهما كانت �الأ�صباب.
• ي�صتدعى ع�صو جلنة �الختبار�ت الأي حماولة غ�س مع �صرورة �حلفاظ على �لنظام و �لهدوء د�خل �لقاعة.

• مر�عاة بدء و �إنهاء �الختبار يف �لوقت �ملحدد بال�صبط.
• �أال ي�صمح للمر�قبني بالتحدث مع �لطلبة �و فيما بينهم.

• تذكري  �لطالب  بانهاء �الختبار يف �لوقت �ملحدد .
• عدم مغادرة �ملر�قب لقاعة �الختبار �البعد �نتهاء �لوقت �ملحدد 

• عدم �ل�صماح بخروج �ملر�قب من قاعة �الختبار �إال يف حالة �ل�صرورة �لق�صوى ومبو�فقة جلنة �لكونرتول  على �صرط توفري �ملر�قب �لبديل.
• ��صتدعاء ��صتاذ �ملقرر يف حالة وجود غمو�س يف �ال�صئلة �و ��صتف�صار ملح من �لطالب
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• ال ي�صمح للطالب بالعودة �ىل قاعة �الختبار بعد خروجه �ال يف وجود �حد �ملر�قبني �و عذر مقبول من رئي�س �للجنة.

3.1.6  بعد �الختبار:
• على �ملر�قب ت�صليم �أور�ق �الإجابة مبا�صرة �إىل جلنة �الختبار�ت بعد �نتهاء �الختبار . 

• على �ملر�قب �لتوقيع يف منوذج ت�صليم وت�صلم �أور�ق �الإجابة   الإخالء م�صوؤوليته.

2.6. مهام وقو�عد الأع�صاء هيئة �لتدري�س :
1.2.6  عند كتابة �أ�صئلة �الختبار:

على كل ع�صو هيئة تدري�س قائم باأعمال �الختبار�ت مر�عاة مو��صفات كتابة �الختبار �جليد و �لورقة �المتحانية �ملعلن عنها على �ن : 
• �أن تت�صم ورقة �الأ�صئلة باملو��صفات �ملحددة من قبل �د�رة �لقيا�س و�لتقومي باجلامعة  .

• �أن تتنوع �الأ�صئلة لتغطي جميع جو�نب �لتعلم )�ملعرفية، و�ملهارية  ، و�لوجد�نية(.
• �أن ترتبط  �الأ�صئلة مبا مت تدري�صه وبنو�جت �لتعلم �ملتوقعة.

2.2.6  قبل تطبيق �الختبار:
• �أن يقوم بت�صليم ن�صخة �حتياطية من �الختبار قبل بد�ية �الختبار�ت �لنهائية بثالث �يام على �الأقل وال ت�صتخدم هذه �لن�صخة �إال يف �حلالة �لطارئة 

فقط.
• على ع�صو هيئة �لتدري�س �ملقيم يف �ملدينة �لتي يعقد فيها �الختبار ت�صليم �أور�ق �الختبار �ىل جلنة �الختبار�ت بالكلية قبل بدء �الختبار بن�صف �صاعة 
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على �الأقل  .
• على ع�صو هيئة �لتدري�س �ملقيم خارج �ملدينة �لتي  يعقد فيها �الختبار ت�صليم �أور�ق �الختبار �ىل جلنة �الختبار�ت بالكلية قبل موعد �الختبار بيوم 

و�حد على �الأقل .

3.2.6  �أثناء تطبيق �الختبار:
• على ع�صو هيئة �لتدري�س �لتو�جد يف �لكلية �أثناء �إجر�ء �الختبار.

• على ع�صو هيئة �لتدري�س �حل�صور �ىل قاعة �الختبار خالل �لن�صف �صاعة �الوىل  �الختبار.

4.2.6   بعد �نتهاء �الختبار يجب:
• تو�فر منوذج �الجابة موزع عليه �لدرجات قبل �لبدء يف �لت�صحيح

• ��صتخد�م �لقلم �الحمر يف �لت�صحيح و�الخ�صر للمر�جعة
• كتابة �لدرجات �جلزئية د�خل دو�ئر و�لكلية ب�صط ومقام د�خل مربع 

• �لتاأكد من ت�صحيح جميع فقر�ت �ال�صئلة وح�صولها على �لدرجة
• مر�عاة كتابة عبارة روجعت ومل تقبل �لزيادة �و روجعت وزيدت ... درجة على �ور�ق �الجابة �لتي خ�صعت لقو�عد �ملر�جعة �لنهائية

• مطابقة درجات �لطالب بكر��صات �الجابة مع ك�صف �ملادة �مل�صتخرج من �حلا�صب �اليل
• ترتيب كر��صات �الجابة بعد �النتهاء من �لت�صحيح و�ملر�جعة وت�صلم للكونرتول.

•  ��صتالم �أور�ق �الإجابة من �للجنة مبا�صرة بعد �نتهاء �الختبار.
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 • ت�صحيح �أور�ق �الإجابة وفق لنموذج �الإجابة وموزع عليها لدرجات.
• مر�جعة �أور�ق � الإجابة وفقا لقو�عد �ملر�جعة �ملحددة باأق�صام �لكلية.

• يتم ر�صد �لدرجات �لنهائية عن طريق �لبو�بة �الإلكرتونية مع مر�عاة:
يتم �لتاأكد من حالة �لطالب )منتظم – من�صحب – حمروم –غياب ( �ثناء عملية �لر�صد على �لبو�بة �الإلكرتونية وقبل عملية �لتثبيت .. 1
يف حالة غياب �لطالب �ملنتظم عن � الختبار �لنهائي تثبت له درجة �الأعمال �لف�صلية كماهي وير�صد له )�صفر( يف درجة �الختبار �لنهائي على . 2

�لبو�بة �الإلكرتونية . 
يتم ت�صليم �لنتائج �لنهائية بعد �لتاأكد من �صحتها ثم توقيعها �إىل جلنة �الختبار�ت خالل يومني من تاريخ �إجر�ء �الختبار ي�صتثنى من ذلك . 3

�الختبار�ت ذ�ت �العد�د �لكبرية.

3.6 �لقو�عد و�ملنظمة للطلبة �أثناء �الختبار�ت:
على جميع �لطلبة �مل�صموح لهم فقط  باأد�ء �الختبار�ت ت ومل يتعر�صو� حلاالت �حلرمان �أو �الن�صحاب �أو �النقطاع بدون �أعذ�ر مر�عاة ما يلي :

• معرفة رقم و رمز �ملقرر �لذي �صيوؤدى فيه �الختبار باالإ�صافة �إىل رقم �صعبة �ملقرر و ��صم ��صتاذ �ملقرر.

• مر�جعة لوحة �الإعالنات ملعرفة مكان �نعقاد �ختبار�ته �إ�صافة �إىل يوم، تاريخ، و فرتة �نعقاد �الختبار.
• عدم ��صطحاب �جلو�ل �إىل  قاعة �الختبار وفى حالة وجوده يجب �ن يكون مغلقا وباملكان �ملخ�ص�س لذلك.

• منع دخول �أي طالب ال يرتدي �لزي �ملحدد من قبل �لكلية  قاعة �الختبار.
• ينع  تو�جد �لطالب بني قاعات �الختبار قبل و �أثناء و بعد �نعقاد �الختبار.

• ينع ��صتخد�م �الآالت �حلا�صبة �لتي يكن برجمتها منعا باتا. كما ينع تبادل �الآالت �حلا�صبة بني �لطلبة.
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• ��صتخد�م �أقالم �حلرب �جلافة –�أزرق �أو �أ�صود- لالإجابة. و ينع منعا باتا ��صتخد�م �الأقالم �لقابلة للمحي �أو �أقالم �لر�صا�س �إال يف حالة �لر�صم.
• عدم �ل�صماح بالدخول �ىل قاعة �الختبار بدون بطاقة �لطالب  �جلامعية �و بطاقة �الحو�ل �ملدنية.

• على جميع �لطالب �لتوجه �إىل قاعات �الختبار قبل موعد �الختبار بـ 10 دقائق.
• ال ي�صمح الأي طالب دخول قاعة �الختبار بعد م�صي ن�صف �صاعة من �الختبار مهما كانت �الأ�صباب.

• ال ي�صمح للطالب �خلروج من �الختبار قبل م�صي ن�صف �صاعة على موعد �الختبار.

4.6   مهام جلنة �لكونرتول:
يتم �ختبار  رئي�س �لكونرتول وفريق �لعمل بالكونرتول وفق  �ملعايري �التية

1- لديهم خربة و��صعة يف �أعمال �لكونرتول و�صري �المتحان
2- �أن يكونو� علي وعي تام مبهامهم وم�صئولياتهم 

3- لديهم �لقدرة علي �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�صبة يف �لوقت �ملنا�صب
4- يح�صنون �لت�صرف يف �إد�رة �ملو�قف �حلرجة .

5- لديهم �لكفاءة يف �لتعامل مع �حلا�صب �الأىل .
6- �أن يت�صمو� بالدقة و�حلفاظ علي �صرية �لعمل .

7- لديهم �صمات �ملثابرة و�جللد .
4.6 .1 �ملهام

• �ختيار مقر �أمن  منا�صب  للجنة وجتهيزه  مبا يلزم من �الأجهزة و�الأدو�ت و�الور�ق.
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• توزيع �ملهام على �أع�صاء �لفريق وت�صجيل هذه �ملهام و�لتوقيع عليها وذلك قبل بد�ية �المتحانات .
• رفع تقرير بالتكليفات �ل�صابقة �إىل �جلهات �الأعلى

• �لتو�جد يف مو�عيد حمددة يتم �إعالنها بو�صوح حتى ي�صتطيع �ل�صادة �لزمالء �أع�صاء هيئة �لتدري�س ت�صليم �أور�ق �الأ�صئلة بي�صر.
• ح�صر �ملقرر�ت ومطالبة �الأق�صام بامتحانات �ملقرر�ت �ملختلفة

• ��صتالم كر��صات �الإجابة للمقرر�ت �ملختلفة بوقت كاف مطبوعة عليها كافة �لبيانات قبل �المتحان. 
• �عد�د �لبيانات �الح�صائية بعدد طالب كل مقرر.

• ح�صر �لطالب �لذين �صيتقدمون لالمتحان يف كل مقرر على حدة، ك�صوف �لغياب و�حل�صور  منوذج )7 (
• قيادة فريق �لعمل ومتابعة تنفيذ مهام �صري �المتحان و�لر�صد  وعمل تقرير يومي منوذج )13(

• �الإعالن عن �أيام فتح �لكونرتول غري �أيام �المتحان لتحقيق �صرعة �الجناز.
• �لتعاون مع فريق �ال�صر�ف �لعام  و�ملرجعة �لد�خلية لتنفيذ �ملهام �ملطلوبة .

• �لتعاون مع روؤ�صاء �الأق�صام و�حل�صول على دعمهم �ملطلوب النتظام �صري �الختبار�ت .
• ��صتيفاء �لتقارير �ملطلوبة وت�صليمها للمتخ�ص�صني يف موعدها مع �الحتفاظ بن�صخة منها .

• ت�صليم �أظرف �أور�ق �المتحان �لتي مت �عد�دها و�غالقها بو��صطة من�صق �ملقرر لروؤ�صاء �للجان وذلك قبل بدء �المتحان بوقت كاٍف
• يف حال تخلف ع�صو هيئة �لتدري�س �مل�صئول عن �لقاعة لظروف خارجة عن �إ ردته يقوم رئي�س �لكونرتول بتكليف �ملر�قب �الحتياطي ليحل حمله

• ملء ��صتمارة �لتقرير �ليومي عن �صري �المتحانات
• �ملرور على جلان �المتحان �مل�صئول عنها للتاأكد من ح�صن �صري �أعمال �المتحانات

• ��صتالم �أو�رق �الجابة بعد �نتهاء �المتحان من روؤ�صاء �للجان منوذج )12 (   .
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�لد�خلية   �ملر�جعة  تقرير  �لطالب  نتائج  ق�صمه من  رئي�س  من  �ملادة معتمد�ً  �أ�صتاذ  يمُ�صلمه  �أن  ينبغي  ما  بعد �حل�صول على  �الإجابة  �ور�ق  ��صتالم    •
�ح�صائية �لنتائج منوذج ) 12(

• ت�صليم كر��صات �الجابة ملن�صق �ملقرر بعد �أن يدون عليها ��صم �مل�صحح وعدد �الور�ق وتاريخ �لت�صليم وميعاد �ال�صتالم وذلك يف �صجالت تعدها �إد�رة 
�لكلية وفقاً للنموذج �ملعد ذلك 

• ��صتالم �أو�رق �الجابة بعد ��صتفائها كافة �الركان (�لورقة م�صححة بالكامل �لدرجات موزعة د�خل وخارج �لكر��صة، وجود توقيع جلنة �مل�صححني)
• ��صتالم منوذج �الجابة لكل مقرر در��صي

• متابعة �إدخال �أع�صاء هيئة �لتدري�س للدرجات
• ��صتالم �صورة ك�صوف �لدرجات �لنهائية بعد �عتمادها من رئي�س �لق�صم 

• تتم مر�جعة ملطابقة درجات �لطالب بكر��صات �الجابة مع ك�صف �ملادة �مل�صتخرج من �حلا�صب �اليل قبل تثبيت �لنتيجة.
• يعد رئي�س �لكونرتول تقرير مف�صل عن عمل �للجنة ويرفع للم�صرف �لعام الأعمال �الختبار�ت �لنهائية.

4.6 . 2  �خلدمات �لعامة ومهامها:
ت�صكل من عدد من عمال �لكلية للعمل يف جميع مر�حل �الختبار  مبعرفة عميد �لكلية ووكيل �لكلية لل�صوؤون �لتعليمية �ملخت�س ومدير وحدة �جلودة 

ومدير �د�رة �لكلية  وتكون مهمتها:
1- توفري كل و�صائل �لر�حة للطالب �أثناء �المتحانات، وعلي �الأخ�س توفري �ملياه.

2- ير�عى متييز �لعمال �مل�صرح لهم بالعمل د�خل قاعات �المتحان بعالمة مميزة و��صحة
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7-  التظلمات والقواعد املنظمة لها:   
1- ي�صمح للطالب بالتظلمات بعد �عالن �لنتائج حيث يقوم �لطالب بتقدمي طلب �عادة ر�صد يف خالل فرتة ال تتعدى بد�ية �ختبار�ت �لف�صل �لتايل 

وفق �لقو�عد �لتنفيذية �لو�ردة يف �ملادة  �لتا�صعة و �لثالثون من �لالئحة �لدر��صية للجامعة.
2- ت�صكل جلنة مبعرفة  جمل�س �لكلية  لفح�س هذه �لتظلمات .

وتتم �ملر�جعة وفقا ملا يلي:
• يتم �لتاأكد من �ن كل جزء يف ورقة �الجابة  مت ت�صحيحه وو�صع درجة عليه.

• يتم �لتاأكد من �صحة نقل جميع �لدرجات د�خل ورقة �الجابة على �لغالف �خلارجي 
• يتم �عادة جمع �لدرجات  و�لتاأكد من ر�صد �لدرجة �ل�صحيحة على �لنظام .
• يتم �لتاأكد من ر�صد درجات �لعملي و�لنظري و�العمال �لف�صلية �ن وجدت .

• يدون ذلك على طلب �عادة �لر�صد ويوقع عليها رئي�س �لكونرتول �و يدون مالحظاته يف حاله وجود تعديل من عدمه .
• ير�صل رئي�س �لكونرتول ��صتمار�ت �عادة �لر�صد �ىل وكيل �لكلية ويتم �عالن �لنتيجة يف مكتب �صئون �لطالب .

• يوقع �لطالب بالعلم .
• حتفظ هذه �ال�صتمار�ت يف ملفات �لطالب وتعدل �لنتيجة �ذ� وجدت �أخطاء .

• عمل �إح�صائية ب�صكاوي طالب �مل�صتويات بنهاية كل ف�صل در��صي و �إعد�د تقرير مبا مت �تخاذه من �إجر�ء�ت حللها و رفعهما �إىل وحدة �لقيا�س و�لتقومي 
لال�صرت�صاد بها يف و�صع �لكلية لنظم و �صيا�صات حت�صني �أد�ء �لرب�مج �لتعليمية �لني يقدمها �لق�صم و �خلدمات �لتابعة لها.
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8- مواصفات االختبار الجيد  :
1.8 من حيث �ل�صكل:

• تنظيم �لورقة ب�صكل جيد بحيث تكون �لبيانات �ال�صا�صية مبينا   فيها رقم �ل�صعبة ، و�لزمن ،وتاريخ �الختبار.  و�لدرجة  �لكلية  . رقم �لطالب. 
• �أن تكون �ل�صياغة �صليمة نحوياً وخالية من �الأخطاء �الإمالئية ،مع �صرورة �لتاأكد من كتابة �مل�صطلحات �لعلمية باللغة �لعربية و�الإجنليزية بخط 

و��صح وفقا للتخ�ص�س.
• عدم �صغط �الأ�صئلة يف �لورقة �لو�حدة بحيث تبدو حم�صوة تربك �لطالب يف قر�ءتها مع ترك �مل�صاحات �لالزمة لتو�صيح �ل�صوؤ�ل �أمام �لطالب.

• �أن تكون �أرقام �الأ�صئلة وفروعها و��صحة بعيدة عن كل تد�خل بحيث ال تتد�خل �الأ�صئلة وال �لفروع. 
• طباعة �الأ�صئلة باحلا�صب �الآيل ولي�س بخط �ليد مع و�صوح �خلط ببنط منا�صب 

 • توزيع �لدرجات علي �أ�صئلة �الختبار �لرئي�صية و�لفرعية
• �لتوقيع علي ورقة �الأ�صئلة من �أ�صتاذ �ملقرر .

• �لتعزيز �ملعنوي علي ورقة �الأ�صئلة للطالب ككلمة مع متنياتي بالتوفيق. �و متنياتي للجميع بالنجاح.

8-2  من حيث �مل�صمون:  
• حتديد �أهد�ف �الختبار و هنا البد من �لعودة �ىل تو�صيف �ملقرر.

• تو�صع �ال�صئلة يف �صوء جدول �ملو��صفات
• كفاية �الأ�صئلة لتقي�س كل خمرجات �لتعلم �ملتوقعة من �ملقرر وتلتزم بتو�صيف �ملقرر و�أهد�فه . 

• تتنوع �الأ�صئلة ما بني �ملو�صوعي و�ملقايل .
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• حتديد �لغر�س من �الختبار �إذ� كان ت�صخي�صي �أو  حت�صيلي �أو عملي �أو نظري .
• مر�عاة عدم تكر�ر �ال�صئلة �لتي مت تناولها يف �ختبار�ت �العمال �لف�صلية.

• مر�عاة �صدق �الختبار  :ولتحقيق �صدق �ملحتوى يجب مر�عاة ما يلى :
1- ال يجوز �أن ترتكز �الأ�صئلة كلها �أو معظمها على بع�س ف�صول �ملقرر فقط.  

2- يجب �أن يكون عدد �الأ�صئلة كافيا لتحقيق نو�جت �لتعلم �ملطلوبة .  
• مر�عاة �لعو�مل �لتي  توؤدي �ىل عدم ثبات �الختبار ومنها �لغ�س و عدم �اللتز�م ومر�عاة تعليمات �الختبار و�لتخمني �الأعمى . 

• مر�عاة توقيت �الختبار :�الختبار �جليد ير�عي عامل �لوقت، �ذ يجب �أن يكون �لوقت �ملحدد لالختبار كافيا للطالب �ملتو�صط كي يجيب عن �أ�صئلة 
�الختبار مع �اللتز�م بتحديد �لزمن �ملنا�صب لالإجابة عن كل فقرة من فقر�ت �الختبار.

• مر�عاة �لتماثل : �الختبار �جليد يثل �ملقرر متثيال متو�زنا. �الختبار �جليد ي�صتثني �الأجز�ء �ملعادة من �ملقرر �أو �الأجز�ء �لتي در�صها �لطالب يف 
�صنو�ت �صابقة �أو ف�صول  در��صية ويركز على �الأجز�ء �جلديدة من �ملقرر.

• مر�عاة  �لتمييز: ويق�صد به �أن �الختبار ي�صتطيع �أن يربز �لفروق بني �لطالب �ل�صعاف و�ملميزين ،ويتطلب هذ� �أن يكون هناك مدى و��صع بني �ل�صهل 
و�ل�صعب من �الأ�صئلة بحيث ي�صهل توزيع �أعلى و�أقل �لدرجات. 

• مر�عاة �لتدرج: �الختبار �جليد �صهل �لتدرج، بعيد عن �لتعقيد
• يجب  �ن ي�صمم ع�صو هيئة �لتدري�س مفتاحا لالإجابات عند بناء �الختبار .

• �أن تت�صاوى �أوز�ن �الأ�صئلة من حيث درجاتها �إذ� ت�صاوت يف وقت �الإجابة. ال تختلف �الأوز�ن �لن�صبية لالأ�صئلة �إال ل�صبب يكن تربيره جديا. 
• �ملو�صوعية:  ويق�صد بها عدم تاأثر ع�صو هيئة �لتدري�س �لقائم بالت�صحيح عند و�صع تقدير �أو  عالمات �لطالب يف �الختبار.

• �لتعليمات:  �أن تكون تعليمات �الختبار و��صحة حمددة و مكتوبة يف ورقة �الختبار ذ�تها.  وللتعليمات  نوعان 
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1- تعليمات عامة تخ�س �الختبار كله بوجه عام
2- وتعليمات خا�صة بكل �صوؤ�ل على حدة. 

أ-أمثلة التعليمات العامة :
 �أجب عن جميع �الأ�صئلة �لتالية.، �أجب عن خم�صة �أ�صئلة مما يلي.، وقت �الختبار �صاعتان.، يجوز ��صتخد�م �ملعجم.

ب -   ومن أمثلة التعليمات الخاصة :
• ما مر�دف كل كلمة مما يلي؟ �كتب �جلو�ب يف �لفر�غ �ملحدد!

• �كتب عن مو�صوع كذ� فقرة تتكون من ع�صرة جمل ترت�وح كلماتها بني 100-150 كلمة.

8-2-1 مو��صفات  منوذج �الإجابة :
بعد �أن ينتهى ع�صو هيئة �لتدري�س من طباعة �أ�صئلة �الختبار  عليه �أن يقوم بو�صع منوذج �الإجابة عن هذه �الأ�صئلة وعليه �أن ير�عي �لدقة يف ذلك ، وهذ� 
�الأمر يفيد ع�صو هيئة �لتدري�س يف معرفة مدى تنا�صب �الأ�صئلة مع �لزمن �ملحدد لها ، وكما يفيده يف ت�صويب بع�س �الأخطاء �لتي يكون قد وقع فيها 

عند كتابة �الأ�صئلة  
ولذلك يجب مر�عاة �لتايل عند �إعد�د منوذج �الإجابة:

• يجب �أن يكتب �لنموذج بخط و��صح جد�
• �الهتمام برتتيب �لنموذج وفقا لرتتيب �الأ�صئلة
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• �جعل �إجابة كل فرع من فروع �الأ�صئلة على ورقة م�صتقلة
• �جعل فا�صاًل بني كل �صوؤ�ل و�آخر

• ال جَْتعل �لورقة حم�صوة باملعلومات 
• �صع توزيع �لدرجات و�لزمن �ملنا�صب على �إجابات �الأ�صئلة و�لفروع ب�صكل و��صح

8-3  مو��صفات جودة �الختبار�ت وفقا ملعايري �لهيئة �لوطنية  للتقومي و�العتماد �الكاديي:
�أو ما تتطلبه  �أو ح�صيلة( تعلم �لطلبة حمددة بدقة، ومت�صقة مع »�الإطار �لوطني للموؤهالت« ومتطلبات �لتوظيف  �أن تكون نو�جت )خمرجات  يجب 
�أو م�صتويات(   �أن يتم تقييم م�صتويات �لتعلم و�لتحقق منها من خالل عمليات مالئمة، و�أن تتم مقارنتها بنقاط )معايري  ممار�صة �ملهنة. كما يجب 
مرجعية  خارجية منا�صبة وذ�ت م�صتوى رفيع.  ويجب �أن يكون �أفر�د هيئة �لتدري�س موؤهلني ب�صورة منا�صبة ولديهم �خلربة �لالزمة للقيام مب�صوؤولياتهم 

�لتدري�صية، و�أن يطبقو� ��صرت�تيجيات تدري�صية مالئمة للنو�جت �لتعليمية �ملختلفة .
 مالحظة �لرتقيم �لتايل وفق دليل معايري �لهيئة �لوطنية للتقومي و �العتماد 

نو�جت تعلم �لطلبة1-4
هل هذ� �صحيح؟

نعم/ال /ال ينطبق
ما مدى �جلودة؟

�أدخل جنوماً

يجب �أن تكون نو�جت )خمرجات �أو ح�صيلة( تعلم �لطلبة �مل�صتهدفة مت�صقة مع »�الإطار �لوطني للموؤهالت«، ومع 
�مل�صتويات )�ملعايري( �ملقبولة يف حقل �لتخ�ص�س �ملعنّي، مبا يف ذلك متطلبات �ملهن �لتي يتم �إعد�د �لطلبة ملمار�صتها.

يتم حتديد نو�جت )خمرجات( �لتعلم �مل�صتهدفة بعد در��صة ر�أي �خلرب�ء �الأكادييني و�ملهنيني ذوي 1-1-4
�لعالقة.      
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تت�صق نو�جت �لتعلم �مل�صتهدفة مع »�الإطار �لوطني للموؤهالت« )تغطي كافة جماالت �لتعلم بامل�صتوى 2-1-4
�ملطلوب(.

3-1-4

يف  �ملهنية  �ملمار�صة  متطلبـات  ت�صتويف  للتعلم  نو�جَت  مهنية  موؤهالت  �إىل  توؤدي  �لتي  �لرب�مجمُ  ت�صع 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية يف حقول �لتخ�ص�صات �ملعنية. )وتت�صمن هذه �ملتطلبات متطلباِت �العتماد 
�لوطني، كما تاأخذ يف �العتبار متطلبات �العتماد �لعاملي لذلك �ملجال �لدر��صي، و�أيَّ �أنظمة �صعودية 

�أو �حتياجات �إقليمية(.

4-1-4
يتم ت�صمني �أي خ�صائ�س طالبية حتددها �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية خلريجيها، �أو يحددها �لربنامج لهم،  
�صمن نو�جت �لتعلم �مل�صتهدفة يف كل �ملقرر�ت �لدر��صية ذ�ت �ل�صلة ويف �الأن�صطة �لطالبية �ملطلوبة، 

وت�صتخدم ��صرت�تيجيات �لتعليم و�أنو�ع تقييم �لطلبة �ملنا�صبة لها.

5-1-4

ت�صتخدم �آليات منا�صبة خا�صة بتقومي �لربنامج - وي�صمل ذلك ��صتطالعات �آر�ء �لطلبة �ملتخرجني 
وبيانات توظيف �خلريجني و�آر�ء جهات �لتوظيف و�الأد�ء �لالحق للخريجني – وذلك لتوفري �الأدلة 
�لق�صم 4-3، و�لفقرة  �مل�صتهدفة ومدى حتققها )�نظر كذلك  �لتعلم  و�لرب�هني على منا�صبة نو�جت 

4-5-2 �للذين يتناوالن عمليات تقومي �لربنامج و�لتحقق من م�صتويات حت�صيل �لطلبة(.

تقييم �لطلبة4-4
هل هذ� �صحيح؟

نعم/ال /ال ينطبق
ما مدى �جلودة؟

�أدخل جنوماً

يجب �أن تكون عمليات تقييم �لطلبة منا�صبة لنو�جت �لتعليم �مل�صتهدفة، و�أن يتم تطبيقها بفاعلية وعد�لة مع �لتحقق �مل�صتقل 
من �مل�صتوى �لذي مت حتقيقه.
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تتنا�صب �آليات تقييم �أد�ء �لطلبة مع �أمناط �لتعلم �ملطلوبة.1-4-4

تو�صح  �إجر�ء�ت �لتقييم للطلبة عند بد�ية تدري�س �ملقرر�ت.2-4-4

3-4-4

ت�صتخدم �آليات منا�صبة، و�صادقة ويكن �العتماد عليها للتحقق من م�صتويات )معايري( حت�صيل 
�لطلبة مقارنة بالنقاط )�ملعايري �أو �مل�صتويات( �ملرجعية ذ�ت �ل�صلة، �صو�ء على �مل�صتوى �لد�خلي 
�أو �خلارجي. وتكون م�صتويات �لعمل �ملطلوب الإعطاء �لتقدير�ت �ملختلفة مت�صقة وال تتغري بتغري 
ما  مع  متماثلة  و  كلها،  و�ملوؤ�ص�صة  و�لكلية  �لربنامج  يف  تقدم  �لتي  �ملقرر�ت  يف  متكافئة  و  �لزمن، 
لدى موؤ�ص�صات �أخرى مرموقة. )قد ت�صمل ترتيباتمُ �لتحقق من �مل�صتويات قيا�صاٍت مثل مر�جعة 
�لت�صحيح لعينات ع�صو�ئية من �أعمال �لطلبة بو��صطة هيئة تدري�س من موؤ�ص�صات تعليمية �أخرى، 
و�إجر�ء مقارنات م�صتقلة مل�صتويات �لتح�صيل �لتي حققها �لطلبة مع موؤ�ص�صات �أخرى مكافئة د�خل 

�ململكة وعلى �مل�صتوى �لدويل(.

وو�جباتهم 4-4-4 �لطالب  �ختبار�ت  ت�صحيح  عند  �أخرى  و�صائل  باأي  �أو  بامل�صفوفات  �ال�صتعانة  يتم 
وم�صاريعهم ل�صمان �أن كل جماالت نو�جت تعلم �لطلبة �ملخطط لها قد متت تغطيتها.

مُتخذ �لرتتيبات �لالزمة لتدريب هيئة �لتدري�س يف �جلانبني �لنظري و�لعملي من تـقييم �لطالب.5-4-4 تـ

�لتي 6-4-4 للتعامل مع �حلاالت  �تباعها  �لتي يكن  �الأعماَل و�الأن�صطة  �ل�صيا�صاتمُ و�الإجر�ء�تمُ  تت�صمن 
ِّمت  ب�صكل غري مت�صق. مُيـ تكون فيها م�صتويات حت�صيل �لطلبة غري مالئمة �أو قـ

بالفعل من عمل -7-4 �لطلبة هي  �لتي يقدمها  �الأعمال  �أن  للتحقق من  �إجر�ء�ت فعالة  ��صتخد�م  يتم 
�لطلبة �أنف�صهم.

تعطى، وب�صفة فورية، تغذية ر�جعة للطلبة حول �أد�ئهم ونتائج تقييمهم خالل كل ف�صل در��صي، 8-4-4
وتكون م�صحوبة باآليات للم�صاعدة عند �ل�صرورة.
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يـتم تـقييم �أعمال �لطالب بعد�لة ومو�صوعية.9-4-4

حمكات وعمليات �لتظلم �الأكاديي معروفة للطلبة ويتم تطبيقها بكل �إن�صاف 10-4-4
)�نظر �أي�صا �لبند 3-5(.

 8-4مو��صفات جودة �الختبار�ت وفقا لنو�جت �لتعلم باالطار �لوطني للموؤهالت:
ّل م�صتوًى بكل جمموعة منها.    يمُ�صنِّـف �الإطار �لوطنى  �لعام للموؤهالت �أنو�َع �لتعلم �ملتوقعة ِمن �لطالِب يف خم�صة جماالت و ي�صف نو�جت �لتعلم يف كمُ

وهذه �ملجاالت هي:

8-4-1 �ملعرفة: �لقدرة على ��صرتجاع �ملعلوماِت وفهمها وتقديها، و�لتي ت�صمل:
• معرفة حقائَق معينة.

• معرفة مفاهيَم و �أ�ص�س و نظرياٍت حمددة.
• معرفة �إجر�ء�ٍت معينة.

8-4-2 �ملهار�ت �الإدر�كية، وت�صمل �لقدرة على:
• تطبيق �الإدر�ك �ملفاهيمي للمفاهيم، و�ملباديء، و �لنظريات،

• تطبيق �الأ�صاليب �ملت�صمنة يف �لتفكري �لناقد و �حلل �الإبد�عي للم�صكالت، �صو�ء كان ذلك بناًء على طلٍب من �الآخرين �أو عند مو�جهة مو�قف جديدة 
وغري متوقعة،
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• در��صة �ملو��صيع و�مل�صكالت يف جمال در��صي با�صتخد�م جمموعة من �مل�صادر �ملتنوعة و��صتخال�س ��صتنتاجات �صحيحة.

8-4-3 مهار�ت �لتعامل مع �الآخرين و حتمل �مل�صوؤولية، و ت�صمل �لقدرة على:
ُـّل م�صوؤولية تعلمهم �لذ�تي و �ال�صتمر�ر يف �لتطوير �ل�صخ�صي و�ملهني، • حتمـ

• �لعمل يف جمموعة ب�صكل فعال وممار�صة �لقيادة عند �حلاجِة،
فمُ مب�صوؤولية يف �لعالقاِت �ل�صخ�صيِة و�ملهنية، • �لَت�َصرُّ

• �لت�صرف ب�صكل �أخالقي و�اللتز�م بالقيم �الأخالقية �لعالية على �لنطاق �ل�صخ�صي و�الجتماعي.

8-4-4 مهار�ت �لتو��صل، وتقنية �ملعلومات، و�ملهار�ت �لعددية، و ت�صمل �لقدرة على:
ال، • �لتو��صل �ل�صفهيِّ و�لكتابي ب�صكٍل فعَّ
• ��صتخد�م تقنيِة �الت�صاالِت و�ملعلوماِت،

• ��صتخد�م �الأ�صاليب �حل�صابية و�الإح�صائّيِة �الأ�صا�صية. 

8-4-5 مهار�ت نف�س حركية، وهى مهار�ت تتطلب تاآزر حركي ونف�صي و ت�صمل �لقدرة على:
 ��صتخد�م جهاز �أو �أدو�ت معينة، �لطباعة ، �لر�صم، جر�حة،   �لتدري�س �ثناء فرتة �خلربة �مليد�نية 
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9-الئحة االختبارات بجامعة املجمعة
9- 1  �ملادة �حلادية و�لثالثون :

يجوز ملجل�س �لكلية تكوين جلنة تتعاون مع �الأق�صام يف تنظيم �أعمال �الختبار �لنهائي ، وتكون مهامها مر�جعة ك�صوف ر�صد �لدرجات وت�صليمها   •
للجنة �ملخت�صة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام من تاريخ �ختبار �أي مقرر .

• يقوم جمل�س �لكلية بتنظيم �صري �المتحانات وت�صليم �لنتائج لعمادة �لقبول و�لت�صجيل ح�صب �لتعليمات �ل�صادرة منها يف مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام 
من تاريخ �ختبار �أي مقرر.

9-2  - �ملادة �لثانية و�لثالثون :
يجوز ملجل�س �لكلية �أن يقرر تطبيق �ل�صرية يف �إجر�ء�ت �الختبار�ت �لنهائية .

9-3 - �ملادة �لثالثة و�لثالثون :
ي�صع مدر�س �ملقرر �أ�صئلة �الختبار ، ويجوز عند �القت�صاء بناء على �قرت�ح رئي�س �لق�صم �أن ي�صعها من يختاره جمل�س �لكلية .

9-4 �ملادة �لر�بعة و�لثالثون :
ي�صحح مدر�س �ملقرر �أور�ق �الختبار �لنهائي ملقرره ، ويجوز لرئي�س �لق�صم )عند �حلاجة( �أن ي�صرك معه متخ�ص�صاً �أو �أكرث يف �لت�صحيح ، ويجوز ملجل�س 

�لكلية عند �ل�صرورة �أن ي�صند �لت�صحيح �إىل من ير�ه .

9-5 �ملادة �خلام�صة و�لثالثون :
ير�صد من يقوم بت�صحيح �الختبار �لنهائي �لدرجات �لتي يح�صل عليها �لطالب يف ك�صوف ر�صد �لدرجات �ملعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم ي�صادق عليها 

رئي�س �لق�صم .
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9-6 �ملادة �ل�صاد�صة و�لثالثون :
ال يجوز �ختبار �لطالب يف �أكرث من مقررين يف يوم و�حد ، وملجل�س �جلامعة �ال�صتثناء من ذلك .

9-7 �ملادة �ل�صابعة و�لثالثون :
ال ي�صمح للطالب بدخول �الختبار �لنهائي بعد م�صي ن�صف �صاعة من بد�يته ، كما ال ي�صمح له باخلروج من �الختبار قبل م�صي ن�صف �صاعة من بد�يته .

9-8 �ملادة �لثامنة و�لثالثون :
�أمور يعاقب عليها �لطالب وفق الئحة تاأديب �لطالب �لتي ي�صدرها  �إجر�ء �الختبار  �أو خمالفة �لتعليمات وقو�عد  �أو �ل�صروع فيه  �لغ�س يف �الختبار 

جمل�س �جلامعة.

9-9 �ملادة �لتا�صعة و�لثالثون :
ملجل�س �لكلية �لتي تتوىل تدري�س �ملقرر ، يف حاالت �ل�صرورة ، �ملو�فقة على �إعادة ت�صحيح �أور�ق �الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بد�ية �ختبار�ت �لف�صل 

�لتايل .
9-9-1 - �لقاعدة �لتنفيذية جلامعة �ملجمعة :

ملجل�س �لكلية �لتي تتوىل تدري�س �ملقرر ، يف حاالت �ل�صرورة ، �ملو�فقة على �إعادة ت�صحيح �أور�ق �الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بد�ية �ختبار�ت �لف�صل 
�لتايل وفق �ل�صو�بط �لتالية:

1- يتقدم �لطالب �إىل عميد �لكلية �لتي تقدم �ملقرر بطلب �إعادة ت�صحيح ورقة �الإجابة خالل �أ�صبوعني من �حت�صاب �ملعدالت �لرت�كمية ح�صب �لتقومي 
�الأكاديي �أو �إعالن �لنتائج مت�صمنا مربر�ت طلب �إعادة �لت�صحيح، وتعهد من �لطالب ب�صحة �ملعلومات �لتي قدمها.

2- تعد �لكلية ��صتمارة تت�صمن �لبيانات �لتالية:  ��صم �لطالب، ورقمه �جلامعي، ورقم �ملقرر ورمزه و��صمه، ورقم �ل�صعبة، ودرجة �الأعمال �لف�صلية، 
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و�لف�صل �لدر��صي ون�صبة �لغياب ، و�ملعدل �لرت�كمي، وعدد �الإنذ�ر�ت �الأكاديية �إن وجدت، و��صم مدر�س �ملقرر، وتاريخ �الختبار ومربر�ت طلب �إعادة 
�لت�صحيح، وتعهد �لطالب ب�صحة �ملعلومات �لتي قدمها.

3- ملجل�س �لكلية �لتي تتوىل تدري�س �ملقرر  �تخاذ �لقر�ر يف حالة �لطلب �ملقدم من �لطالب .
4- يف حال �ملو�فقة على �إعادة �لت�صحيح، ي�صكل جمل�س �لكلية جلنة الإعادة ت�صحيح �أور�ق �الإجابة وترفع �للجنة تقرير� بذلك ملجل�س �لكلية للبت فيه، 

ويعترب ر�أي �ملجل�س نهائيا.
5 - يجب �أن تتم �إعادة �لت�صحيح خالل �أ�صبوعني من بد�ية �لف�صل �لدر��صي �لتايل .

9-10 �ملادة �الأربعون :
يحدد جمل�س �لكلية بناء على تو�صية جمل�س �لق�صم �ملخت�س مدة �الختبار �لتحريري �لنهائي على �أال تقل عن �صاعة وال تزيد على ثالث �صاعات .

9-11 �ملادة �حلادية و�الأربعون :
مع عدم �الإخالل باالأحكام �لو�ردة يف �ملو�د من )31-40( ي�صع جمل�س �جلامعة �لتنظيمات �خلا�صة باإجر�ء�ت �الختبار�ت �لنهائية .

9-11-1 �لقاعدة �لتنفيذية جلامعة �ملجمعة :
ي�صع جمل�س �لكلية �لتنظيمات �خلا�صة باإجر�ء�ت �الختبار�ت �لنهائية مبا ال يتعار�س مع �أحكام �لنظام
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10-تقرير قياس جودة االختبارات
10-1 تقرير قيا�س جودة �الختبار�ت: 

و هو تقرير ف�صلى تقوم بتطبيقه وحدة �لقيا�س و�لتقومي على م�صتوى �لكلية ورفعه �إىل �إد�رة �لقيا�س و�لتقومي بوكالة �جلامعة لل�صوؤون �لتعليمية ، 
للتحقق من �أن �عمال �الختبار�ت بالكلية ترتبط باالأهد�ف �لتعليمية للرب�مج و�ملقرر�ت و �نه مت حتقيق �ملخرجات �لتعليمية �مل�صتهدفة . كذلك يو�صح 
�لتقرير نقاط �لقوة و�ل�صعف يف �عمال �لتقومي يف �ملقرر�ت بالرب�مج �ملختلفة بالكلية . كذلك يقوم �لتقرير بالتطبيق �لتحليلي لنتائج �الختبار�ت 

لال�صتفادة منه يف تطوير ��صاليب �لتقومي و�لتحقق من عد�لة �عمال �لتقومي على م�صتوى كليات �جلامعة.

10-1-1 �أهد�ف �لتقرير:
1- متابعة �أعمال �الختبار�ت �لف�صلية و�لنهائية بالكليات �ملختلفة .

2- �لتحقق من تطبيق �أ�صاليب جودة �الختبار�ت.
3- �لتحقق من مدى �رتباط �الختبار باملخرجا ت �لتعليمية للمقرر و�لربنامج.

10-1-2 عنا�صر �لتقرير:
يت�صمن �لتقرير �لعنا�صر �لتالية : 

• �ملقدمة.
• بيانات �ح�صائية تف�صيلية عن نتائج �لطلبة بالرب�مج �ملختلفة.

• بيانات  �ح�صائية  �جمالية عن نتائج �لطلبة بالكلية.



38

• بيانات �ح�صائية عن نتائج ��صتبانات وفقا للنماذج �ملحددة .
• تقرير كمي عن �إح�صائيات نتائج �لطالب.

• تقرير �إجمايل عن تقارير جلان �ملر�جعة �لد�خلية.
• تقرير بنتائج ��صتبانة ر�صا �لطالب عن �الختبار�ت.

• �لعو�ئق �لتي تو�جه �ألية تطبيق �الختبار�ت.

10-1-3  �ملرفقات:
يرفق بكل تقرير �ملتطلبات �لتالية :

• ن�صخ من �الختبار�ت لكل ) برنامج/ ق�صم(.
• تقارير جلان �ملر�جعة �لد�خلية

• حتليل نتائج ��صتبانة  ر�صا �لطالب عن �الختبار

10-2  �إجر�ء�ت و�أعمال �ملر�جعة
10-2-1    �إجر�ء�ت و�أعمال �ملر�جعة وفقا ملا يلى : 

• يتم حتديد �مل�صئول عن �لوحدة من �أع�صاء هيئة �لتدري�س . 
• يتم �ختيار �ع�صاء �لوحدة  وحتديد  مهامهم   .

• يتم حتديد جلان �ملر�جعة �لد�خلية الأعمال �الختبار�ت د�خل �لق�صم على �ن تكون �الأولوية الأقدم ثالثة  �ع�صاء بالق�صم .
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• يتم حتديد �ملقرر�ت �لتي �صوف يجرى عليها تطبيق »��صتبانة ر�صاء �لطالب عن �ختبار مقرر« وذلك وفقا للقو�عد �لتالية : 
)اأوال (: يف حالة ما �إذ� كان عدد �لطلبة يف �ملقرر حو�ىل  )100 طالب �أو يزيد(  فيتم �ختيار عينة �ال�صتبانة على �أن متثل حو�ىل 20%من �إجمايل عدد 

�لطلبة �لذين �أدو� �الختبار �لفعلي للمقرر . 
)ثانيا (: يف حالة ما �إذ� كان عدد �لطلبة يف �ملقرر) �أقل من 100طالب( فيتم �ختيار عينة �ال�صتبانة على �أن متثل حو�ىل 30%من �إجمايل عدد �لطلبة 

�لذين �أدو� �الختبار �لفعلي للمقرر .
)ثالثا( :يف حالة ما �إذ� كان عدد �لطلبة يف �ملقرر )�أقل من 50 طالب( فيتم �ختيار عينة �ال�صتبانة على �أن متثل حو�ىل 50% من عدد �لطلبة �لذين �أدو� 

�الختبار �لفعلي للمقرر . 
)رابعا( : يف حالة ما �إذ� كان عدد �لطلبة يف �ملقرر )�أقل من 30 طالب( ففي هذه �حلالة يوؤخذ عدد �لطلبة �لذين �أدو� �الختبار �لفعلي كامال ليمثل 

عينة �ال�صتبانة 
)خام�شا (: يتم �لتغيري يف عينة �ال�صتبانة دوريا وفقا لتغيري �ملقرر وكما يلي : 

1-فى حالة ما �إذ� كان  متو�صط �لربنامج 50  مقرر مثال ،فيجب مر�جعة  10% من هذ� �ملتو�صط �أي بو�قع  5مقرر�ت.
2-�أما �إذ� �حتوى ق�صم   ما من �أق�صام �لكلية على 10   مقرر�ت مثال  ، فيجب مر�جعة 20%من هذ� �ملتو�صط �أي بو�قع   مقررين فقط . على �أن يتم تطبيق 

�ال�صتبانة بعد �إجر�ء �الختبار مبا�صرة مع �لكلية وحتليل نتائجها من خالل �لتو��صل مع وحدة �لقيا�س و�لتقومي.
3-قيام جلان �ملر�جعة �لد�خلية بعملها بعد ظهور �لنتيجة و ت�صليمها مع مناذج �الجابة بعقد �للجنة على ما ال يقل عن 50% من �إجمايل عدد �ملقرر�ت 

بالق�صم /�لربنامج وعمل  تقرير   وفقا لنموذج �لتقرير  �ملرفق على �أن توفر �لوحدة للجان �لبيانات �لفنية ال�صتكمال �لتقرير.
4-يتم ت�صكيل جلنة رئي�صية من �الع�صاء �ملتميزين من �للجان بو�قع )3(ثالثة �أع�صاء هيئة تدري�س على �الأقل ال�صتيفاء تقرير جممل عن قيا�س جودة 

�عمال �الختبار�ت للكلية.      
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11-  مصطلحات الدليل:
11-1 �الختبار :

هو جمموعة من �الأ�صئلة �لتي يطلب من �لطالب �جلامعي �أن يجيب  عليها بهدف قيا�س م�صتو�ه  وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه

11-2 �لقيا�س:
هو : جمموعة مرتبة من �ملثري�ت �أعدت لتقي�س بع�س �لعمليات �لعقلية �أو �ل�صمات �أو �خل�صائ�س �لنف�صية. وقد تكون �ملثري�ت �أ�صئلة �صفهية، �أو �أ�صئلة 

حتريرية مكتوبة ، وقد تكون �صل�صلة من �الأعد�د �أو بع�س �الأ�صكال �لهند�صية �أو �صور�ً �أو ر�صوماً 

11-3 �لتقومي :
هو �إعطاء قيمة ل�صخ�س تبعاً لدرجة تو�فقه مع غر�س من�صود وكذلك حتديد  مدى �لنجاح يف حتقيق �الأهد�ف �لتي ن�صعى �إىل حتقيقها، فهو ي�صاعد 

على ت�صخي�س �الأو�صاع ومعرفة �لعقبات لتح�صني �لعملية �لتعليمية ورفع م�صتو�ها وحتقيق �أهد�فها

11-4 تقومي �لطلبة:
جمموعة من �لعمليات تت�صمن �المتحانات و�أن�صطة �أخرى تقررها كل من �جلامعة و�لكلية لقيا�س مدى حتقيق �لنتائج �لتعليمية �مل�صتهدفة ملقرر �أو 
برنامج ، وتوفر �لتقييمات و�صيلة لرتتيب �لطالب ح�صب �إجناز�تهم ، ويكون �لطالب على در�ية بال�صو�بط �ملتبعة لتقييمهم ، ويتم �إعطاوؤهم تغذية 

ر�جعة عن نتائج �لتقومي .   
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11-5 فريق �ملر�جعة �لد�خلية :
يقوم بعمليات �لتدقيق و�ملر�قبة لفعاليات و�أن�صطة �جلامعة و�لكليات ، و�إعد�د �لتقارير عن حاالت عدم �ملطابقة ملعايري �العتماد �الأكاديي. 

11-6 مفهوم نو�جت �لتعلم:
عبار�ت ت�صف ما ينبغي �أن يعرفه �لطالب ويكون قادًر� على �أد�ئه، ويتوقع من �لطالب �إجنازه يف نهاية در��صته ملقرر در��صي �أو برنامج تعليمي حمدد.

فريق العمل:

�ل�صفة�ال�صمم

رئي�صاد. حممود ثروت عزمي1

ع�صو�د. �ين حممد �جلوهري2

ع�صو�د. منى �لد�صوقي خليفة3

ع�صو��أ. �ماين �بر�هيم على �بر�هيم4

ع�صو�د. جيهان يحي عبد �حلليم                                                  5
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فهرس الدليل 

�ل�صفحة �ملو�صوعم

�لهيكل �لتنظيمي لوحدة �لقيا�س و�لتقومي الأعمال �الختبار�ت1

وحدة �لقيا�س و�لتقومي الأعمال �الختبار�ت2

2-1-  وحد�ت �لقيا�س و�لتقومي الأعمال �الختبار�ت بالكليات.3
2-1-1- �أهد�ف �لوحد�ت

2-1-2- مهام �لوحد�ت

�للجنة �لعليا الأعمال �الختبار�ت3

�ملهام و�لقو�عد �ملنظمة الأعمال �الختبار�ت6

�لتظلمات و�لقو�عد �ملنظمة لها7
8

مو��صفات �الختبار �جليد

�لالئحة �ملنظمة الأعمال �الختبار�ت بجامعة �ملجمعة9

تقرير قيا�س جودة �الختبار�ت10

م�صطلحات �لدليل11

)مرفقات �لدليل (12
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