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  مقدمة
  

الدراسات والبحوث ورؤیة سوق العمل قي مصر عدم توافر امكانیات بشریة  أوضحت    

كما كشفت ، ت مبدعة ومھارات وظیفیة متقدمة تمتلك كفاءات متمیزة ومتنوعة وقدرا

معلومات في ذھن الطالب بعد أسبوع واحد فقط من االمتحان  الدراسات أن نسبة ما یتبقى من

یعرفونھ لیلة االمتحان، والسبب في ھذا یرجع إلى محدودیة  فقط مما كانوا% 22ال تتعدى 

لیم وكذلك نوعیة األسئلة التي األسالیب المتبعة في تقویم الطالب في مختلف مراحل التع

ًا من المعلومات، وربما ال تقیس التراكم  تحملھا الورقة ّ االمتحانیة والتي تقیس فقط كم

مما اضعف امكانیة التشخیص الدقیق لمستویات الطالب والنظام المرجعي . للطالب المعرفي

من أبرز السلبیات في و .في أغراض التقویم واستخدامھ وتأثیراتھ في عملیتي التعلیم والتعلم

 :نظام األمتحانات

 االمتحانات التحریریة بدرجة تكاد  عدم تنویع أسالیب القیاس والتقویم، واالعتماد غیر المبرر على

  .كاملة تكون      

 والجماعي؛ بسبب نظام االمتحانات ومضمون وطریقة االمتحان إتاحة فرص أوسع للغش الفردي. 

 بغرض التدریب على تحصیل الدرجات في االمتحانات، للدروس الخاصة  إتاحة فرص أوسع

 .حالیًا النظام مشكالت  أكبر وھذه التعلم، مستوى  رفع  بغرض ولیس

 حول التصحیح والنتائج، وتعقد إجراءات تصحیح الخطأ  ارتفاع درجة السریة والغموض والشك

 .اكتشافھ  یتم عندما

 الخالق المواھب الخاصة، أو النمو: مثل قیاس وتقویم بعض الجوانب المھمة في أداء الطالب، عدم. 

  تاثر نتائج االمتحانات ونظم التقویم المتبعة بالنواحي الذاتیة للمصحح وابتعادھا عن

 الموضوعیة 

بتطویر أسلوب التقویم واستخدام التقویم القائم علي اآلداء في رفع مستوي  تقوم جامعة دمنھور لذا     

مشاركة فاعلة ویقومون بأنشطة تبرز تمكنھم من مھارات ادائیة  تحصیل الطالب ، حیث یشاركون فیھ
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وعملیة وتطبیقیة مھمة تتعلق بالمواد الدراسیة وتكشف عن قدرتھم علي ابتكار نتاجات اصیلة متنوعة 

 .تتمیز بدرجة عالیة من الجودة واألتقان
  
  
  
  

أحد مشروعات تطویر التعلیم  تطویر نظم تقویم الطالب واألمتحانات بجامعة دمنھور ھو  مشروع      

مدة المشروع عامان اعتبارا من . العالي والذي تمولھ وحدة ادارة مشروعات تطویر التعلیم العالي 

یھدف الي تطویر جودة التعلیم والتعلم من خالل تطویر نظم التقویم  2011/ 12/  31حتي  1/1/2010

علیمیة المستھدفة للبرامج التعلیمیة بما یتوافق مع واألمتحانات لطالب الجامعة وذلك لتحقیق المخرجات الت

وذلك من خالل تحلیل واقع األسالیب التقویمیة . المعاییر األكادیمیة كأحد متطلبات الجودة واألعتماد

تقویم الطالب في البرامج األكادیمیة واعداد األدلة الالزمة وكذلك وتطویرھا، صیاغة معاییر ومواصفات 

من األسئلة؛ حیث  نوعیة جیدة تحتوي عليومیكنة تصحیح وتحلیل الورقة األمتحانیة  انشاء بنوك األسئلة

  .الطالب تقییمل والسلوكیة والمھاریة المعرفیة الجوانب جمیع قیاس ضمنت
یھدف المشروع الي األرتقاء بمستوي األنجاز للطالب بما یمكنھم من النجاح المھني والتوظف كما   

نات الدولیة التي تضعھ في مصاف زمالئھ من خریجي الجامعات األجنبیة علي السریع واجتیاز األمتحا

.    العالم  مستوي  
 

  

  
  

  دمنھور إلى   جامعة بنظم تقویم الطالب و اإلمتحانات تطویر یسعى مشروع 

 لألرتقاء بمستوى المشاركة كلیات التطبیق منظومة شاملة ومتكاملة للقیاس وتقویم نواتج التعلم المستھدفة ب

 ً ً وعالمیا ً و إقلیمیا   .الخریج لتحقیق التمیز محلیا
  

  
  

  

  ،المساھمة في وضع نظام متكامل لتقویم الطالب واألمتحانات بكلیات جامعة دمنھور 

وخلق وعي ایجابي آللیلت التقویم بین اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والمستفیدین من الخدمة 

  .أھدافھا األستراتیجیةتتوافق مع رؤیة ورسالة الجامعة و

  

  

  رؤیة المشروع

  المشروع رسالة

  الھدف االستراتیجي للمشروع   

التعریف بمشروع تقویم 
  الطالب واألمتحانات
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  لتحقیق ا جامعةكلیات التطویر نظم التقویم و االمتحانات للطالب في 

  لمخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرامج االكادیمیة بما یتوافق مع المعاییر االكادیمیة

  .االعتماد و  واالرتقاء بمستوى الطالب كأحد متطلبات الجودة

 - :فیدون من المشروع المست
 
 .ب مراحل البكالوریوس المختلفة طال - 1

 .طالب الدراسات العلیا  - 2

 . أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  - 3

 .ؤسسات المجتمعیة مالھیئات وال - 4

  
  
  

  واإلمتحانات الطالب مركز تطویر نظم تقویم 
  
  
  
  

ى الخریج جامعة دمنھور إلى اإلرتقاء بمستوبیسعى مركز تقویم الطالب و اإلمتحانات                      

ً من خالل تطویر منظومة شاملة ومتكاملة للقیاس وتقویم نواتج التعلم  ً وعالمیا ً و إقلیمیا لتحقیق التمیز محلیا

  .المستھدفة بكلیات فرع دمنھور 

  

جامعة دمنھور بتطویر منظومة التقویم بتتمثل رسالة مركز تقویم الطالب و اإلمتحانات                          

لضمان وتطبیق معاییر الجودة فى جمیع إجراءات اإلمتحانات لتحقیق  المشاركةكلیات الحانات بو اإلمت

المخرجات التعلیمیة المستھدفة للبرامج األكادیمیة لضمان قدرة الخریج على المنافسة عالمیا ً وإكتساب ثقة 

  .المستفیدین فى سوق العمل و خدمة المجتمع

  

  

  ثقافة التقویم 
یشیر الى ثقافة المعرفة والخبرات والتصورات لدى القائم بالتدریس بحیث تساعده على مصطلح ھو       

اسي معین بغرض تحقیق ھذه وضع االختبارات الموضوعیة لألھداف العامة واإلجرائیة لمقرر در

  .األھداف

 رؤیة المركز

 رسالة المركز

مفاھیم رئیسیة حول نظم 
 التقویم والقیاس
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  .التقویم البدیل 
ي سیاق حقیقي وتوثیق تلك ھي العملیة التي یتم من خاللھا جمع الشواھد حول تعلم الطالب ونموه ف     

  .الشواھد

انھ ھو ذلك التقویم الذي یقیس بواقعیة المعارف والمھارات التي  :رف آخرون التقویم البدیلویع    

  .یحتاجھا الطالب للنجاح في حیاتھ في سن الرشد

  Portfolioتعریف البورتفولیو 
التقدم المھني، واألھداف، والجھود،  تجمیع منظم ومستمر لمختلف اإلنجازات األصیلة التي توثقھو     

 .محددة والمواقف واالتجاھات، والممارسات التربویة، واإلنجازات، والمواھب، والنمو عبر فترات 

  توثیق التطویر والتأمل الفكري للمعلم المحترف كمربٍ لیظھر معرفتھ ومھارتھ ، وإنجازهھو  -

مال التدریس، مثبتة بأدلة من عینات ألعمال بناء تاریخ موثق لمجموعة تم اختیارھا ألفضل أعھو  -

 .الطالب، وھذا یتحقق فقط من خالل الكتابة التأملیة، والمداولة ، والمحادثة الجادة

تجمیع للتأمالت الفكریة الفریدة واختیار لألعمال التي صنعھا الفرد، كما أن ھذه التأمالت الفكریة  -

 .لتقدم وتحقیق األھداف أو معاییر اإلنجازتشیر إلى الخبرات الذاتیة، وتقود إلى إبراز ا

  أداة للتقویم الذاتي وتقویم برامج التربیة لطلبة البكالوریوس والدراسات العلیا -

  .تعكس النمو ونقاط القوة وقدرات التنظیم واإلبداع في تطبیق المعرفة لدى المتعلم ھاأنكما  -

ین، لنماذج تمثل أعمال أو مھارات أو البورتفولیو عبارة عن ملف، یحتوي على توثیق وتجمیع ھادف -

  أو موضوع معین خالل العام الدراسي قررأفكار المتعلم، المتعلقة بم
 

 Evaluation : مفھوم التقویم 

وبھذا یمكن Evaluation  واآلخر التقویم Valuation ھناك مصطلحان في اللغة أحدھما التقییم      

 ى أنھا تحدید القیمة والقدر ، أما الكلمة الثانیة ففیھا ھذا المعنىالتقییم عل : أن نحدد معنى الكلمة االولى

 وفى إطار ھذا المفھوم تصبح وظیفة المدرسة.  باإلضافة إلى معانى التعدیل والتحسین والتطویر

التقلیدى بل أن  لیست قاصرة على الحكم على المتعلم بالنجاح أو الفشل من خالل نظام االمتحانات

قراءة میزان الحرارة أو  ره تشبھ أقرب إلى مھمة الطبیب ال تقتصر على مجردمھمة المعلم ودو

  . مقیاس ضغط الدم وإنما یتجاوز ذلك التشخیص إلى العالج

التقییم ھو مجرد إصدار أحكام أما التقویم فیتضمن إصدار األحكام مقترنة  لذا یمكن القول بأن    

 ولقد عانینا. ا تسفر عنھ البیانات من معلومات المسار وتصویب االتجاه في ضوء م بخطط تعدیل

ً من االقتصار على التقییم كما یتمثل في االمتحانات النھائیة التقلیدیة واالًصح أن نسعى إلى  تربویا

  . بالتدخل للعالج والتطویر والتحسین تحویل الوجھة إلى تقویم التربوى بمعناه الشامل وأن نھتم
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للحصول على معلومات أو بیانات أو حقائق عن موضوع  عملیة تخطیط ویمكننا تعریف التقویم بأنھ

علمیة إلصدار حكم علیھ بغرض التوصل إلى تقدیرات كمیة و أدلة  بطریقة) المتعلم مثالً ( معین 

 .اختیار القرار األفضل ألجل التطویر والتحسین كیفیة تسھم في اتخاذ أو
 

  : Measurement مفھوم القیاس 

) االختبار( التي یحصل علیھا الطالب في االمتحان ) الكمیة ( الرقمیة  قیاس إلى القیمةیشیر ال    

 القیاس عملیة تعنى بالوصف الكمى للسلوك أو االداء والتقویم ھو العلمیة التي تستخدم وعلیھ یصبح

  . في نتائج القیاس

 

 

  
 أنھا وسیلة ولیست غایة في حد ذاتھا 

 انات أو حقائقال تقویم بدون معلومات أو بی .  

 ھى عملیة مخططة ولیست عملیة عشوائیة .  

 ال بد من تحدید قیمة للشئ في ضوء معاییر 

 شئ ما أنھا عملیة سیتم من خاللھا إصدار حكم على 

  االداءوسیلة إلى التطویر وتحسین.  

 عملیة مستمرة طوال العام الدراسى .  

 المستخدمة تتوقف النتائج على جودة ودقة األدوات 

  في المدرسة تناول كافة االنشطة التي یزاولھا المتعلم 

 لشمولیة لجوانب النمو المختلفة للمتعلما 

 تعدد األسالیب وتنوع االدوات المستخدمة 

 مدربین لھم خبراتھم الكافیة عملیة فنیة ینبغى أن یقوم بھا معلمین .  

  بخصائص الصدق والثبات والموضوعیة ال بد أن تكون االدوات ملتزمة .  

 
 

 

ً لألھداف المرجو تحقیقھا یصنف التقویم إلى االنواع        : التالیة طبقا

 Initial or Pre-Evaluation) ( القبلى التقویم المبدئى أو . 1

المتعلم  لتحدید ما یتوافر لدى) أو مقرر ، وحدة ( تعلم الطالب لمحتوى منظومة تدریسیة  ویتم قبل

العملیة  والمبادئاألسس 
 للتقویم

   أنواع التقویم    
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إلى تعلم مھارات أو  التعلم بھدف الكشف عن حاجة المتعلم ترتبط بموضوعمن خصائص ، معارف 

 إلخ... التشخیصیة ، القبلیة  متطلبات قبل البدء في دراسة موضوع ما ومن أنواعھ االختبارات
  

  :( Formative Evaluation ) البنائى التقویم التكوینى . 2

دى تقدم الطالب نحو االھداف التعلیمیة ویستھدف تحدید م ویعنى استخدام التقویم أثناء عملیة التدریس

من االھتمام  للمعلم عن سیر تعلم الطالب بھدف إعطاء مزیدFeedback المنشودة وتقدیم تغذیة راجعة

، ثم المراجعة والتنقیح خالل  جمع بیانات ، تحلیلھا: إلى تعدیل في أداء المتعلم ویضم ثالثة مراحل ھى 

  . التغذیة الراجعة

 : (Summative Evaluation )لتجمیعىالتقویم ا . 3

اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى أعلى أو تخرجھ  ویعنى الحكم على إحراز نواتج التعلم بھدف

محتوى أو برنامج تعلیمى أو في نھایة مرحلة ومن أھم أدواتھ المستخدمة ما  ویتم عادة في نھایة تدریس

 Final Exam  باالختبارات الختامیة یعرف

  (Post Evaluation) : البعدى التقویم. 4

التعلیمى وانقضاء فترة زمنیة ، قد تطول أو تقصر على انتھائھ ویھدف إلى  ویتم بعد انتھاء البرنامج

احتیاجھ  مدى احتفاظ المتعلم وتطبیقھ لما حصل علیھ من تعلم وتتبع كفائتھ والتعرف على مدى التحقق من

   .وتنمویة إلى برامج تجدیدیة أو عالجیة

 
 

 

  : األنواع الرئیسیة التالیة تصنف معاییر التقویم إلى     

 : Norm-Referenced Measurement قیاس جماعى المرجع . 1

  . ضوء أداء أفراد آخرین على المقیاس ذاتھ ویھتم بتقویم أداء الطالب على مقیاس ما في

  Criterion-Referenced Measurement : قیاس محكى المرجع . 2

ً لما یحققھ من ویستخدم لتحدید  مستوى الفرد بالنسبة لمحك ثابت بمعنى تقویم الطالب وإنجازاتھ وفقا

  . مستوى على المقیاس دون مقارنتھ بنسبة تحصیلھ بزمالئھ

 Self-referenced Measurement :  قیاس فردى المرجع . 3

 ً التغیر الذي یحدث في بعض خصائص الفرد على تقویم الفرد في مواقف متباعدة لقیاس  ویقم أساسا

  .تقدمھ من بدایة التعلم إلى الوقت الحالي ومدى

 

   معاییر التقویم    
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 .  

وأدواتھ لتالئم االستراتیجیات والنماذج التعلیمیة المختلفة وكذا حسب  تتنوع أسالیب التقویم          

  : المنشودة من عملیة التقویم ، ومن بین األسالیب المستخدمة األھداف

 )عملیة –شفویة  –تحریریة (  :المختلفة تبارات بأنواعھااالخ -

 Paper and Pencil Tests  التحریریة -

  Oral Tests الشفھیة -

  Performance Tests اختبارات األداء -

  Achievement Tests التحصیلیة -

  .الشخصیة مثل اختبارات المیول ، االتجاھات ، Psychological Tests النفسیة -

  Laboratory Tests لمعملیةا -

 Practical Tests العملیة -

  Self Report التقریر الذاتى -

 Observation أسالیب المالحظة-

 Interview المقابالت-

 Questionnaires االستبیانات-

 Journal & Logs السجالت والمشروعات-

  Student Portfolio . األعمال أو اإلنجاز ملف-
 

  

 

ً نعیش نظام التقویم الحالي للمتعلم الذي یقتصر على االمتحانات شك مما ال     النھائیة أو  فیھ أننا جمیعا

تكون Linear خطیة االختبارات والحكم علیھ بالنجاح أو الرسوب ، وھذا النظام یخضع لمنظومة

یتلوه مكون تنفیذ أو التوالى ، فالمكون االول وھو االھداف التعلیمیة  العالقة بین المكونات عالقة التتابع

الذین  التعلیمیة ثم مكون الحكم على نجاح العملیة التعلیمیة بالنجاح أو الفشل ، فالمتعلمون العملیة

أما الذین یرسبون فقد  ینجحون قد ینتقلون إلى مرجع إلى أو یتوقفون عن الدراسة بسبب االنتھاء منھا ،

) بسبب استنفاذ مرات الرسوب  ) الدراسةیعیدون العام الدراسى نفسھ مرة أخرى أو یتوقفون عن 

ً وھى خاصیة التصحیح الذاتى  ھذه المنظومة الخطیة التي تفتقد خاصیة) 1(ویوضح الشكل  ھامة جدا

  .Feedback أو التغذیة الراجعة

  

   التقویم أسالیب    

 نظام التقویم الحالي في
 منظومة التعلیم
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 ضوء تنفیذ آلیات التقویم واالمتحانات الجدیدة یتجلي دور الطالب في التركیز على عملیة الفھم  في

ً  ابواكتس ا ر اھتمام  المھارات واالستفادة من تراكم المعلومات والخبرات، فیما سیكون المعلم أكث

ً عند التعامل مع آلیات التقویم المستمر، بوصفھا ً من  بتفعیل دور الطالب ، وأشد حرصا ً مھما جزءا

أول ، ً ب تعلم أوال واتج ال اس ن ھ  العملیة التعلیمیة ووسیلة رئیسة لقی رص علی ا تح ذا م ة، وھ الجامع

  . وتعمل من أجل تحقیقھ

  الممیكنة الموضوعیة اإلختبارات باستخدام التقویم

الموضوعیة  اإلختباراتتنفیذ عملیة التقویم باستخدام على  تدریب لفیما یلي نموذج استرشادي ل     

  :كیفیة تعامل الطالب مع ورقة اإلجابة ویتضمن ھذا النموذج  الممیكنة

  

  

  ت علي ورقة اإلجابة االلكترونیة والمطبوعة في المربع أعلي الورقة من الیمین یمأل الطالب البیانا .1

  :وتتضمن

  )كتابة: (كود الطالب :اإلسم

   :المادة الدراسیة

  )الثاني-األول( :الفصل الدراسي

الخاص بھ علي ورقة اإلجابة اإللكترونیة بواسطة تظلیل األماكن الدالة بدایة من  یحدد الطالب الكود

  ).كنموذج ورقة اإلجابة(األیسر وذلك باستخدام القلم الجاف  العمود

تھ بالترتیب و كل رقم على حده في الصف یجب على الطالب كتاب )كود الطالب( عند كتابة رقم الجلوس

في الصف  2یظلل رقم  2357أرقام مثل  4إذا كان رقم جلوس الطالب مكون من : مثال. الخاص بھ

و یجب العلم . في الصف الرابع 7في الصف الثالث و رقم  5اتي و رقم في الصف الث 3األول و رقم 

الورقةنظم التقویم التعلیمات الخاصة بالطلبة و كیفیة التعامل مع   
 األلكترونیة اإلمتحانیة وورقة اإلجابة

  :الطالب  ما ھو المطلوب من
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أنھ ال یجب أن یظلل الطالب أكثر من رقم في نفس السطر و أنھ عند حدوث ھذا الخطأ سوف یعتبر 
 .اإلمتحان الغیا حیث أن رقم جلوس الطالب خطأ

  :یتم وضعھ في ورقة اإلجابة كاآلتيو 

  
علي ورقة اإلجابة ) أ، ب، ج، د(ین رمز صورة كراسة األسئلة علي الطالب بتدو یتم التنبیھ .2

ا   .اإللكترونیة والمحافظة علیھا وعدم استخدام الكوریكتور نھائیً

ب لإلجابة الصحیحة من وجھة یجیب الطالب علي أسئلة اإلختیار من متعدد بتظلیل المكان المناس .3

 :وذلك كما یلي نظره

  
  

 بالتظلیل على اإلجابة  الخطأ تستخدم نفس الطریقة السابقةلصواب و عند اإلجابة على أسئلة ا .4

  Fبالخطأ اإلجابة و  Tبالصواب 
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لطالب اتباعھا بدقة شدیدة مثل ھناك بعض التعلیمات المدونة على ورقة اإلجابة یجب على ا .5

:يیل  ما
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ل كراسة األسئلة بعد اإلنتھاء من اإلجابة علي اإلمتحان، یضع الطالب ورقة اإلجابة اإللكترونیة داخ

  .یكون الجانب المخطط من الداخل ویسلم كالھما الي المالحظ بحیث 
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  :  المیثاق األخالقي الذي ینظم عمل  الطالب الجامعي في عملیة التقویم واالمتحانات

 التزام الطالب بحضور المحاضرات والتطبیقات العملیة  -1
 بالكلیة  التزام الطالب باللوائح والقوانین التي تنظم دراستھم -2
 معرفة الطالب بنظم التقویم والقواعد المنظمة لالمتحانات  -3
 عدم محاولة الطالب أو الشروع في الغش في االمتحانات  -4
التزام الطالب بالقیم األخالقیة في حضور المحاضرات وعدم القیام بسلوكیات غیر  -5

 .مقبولة 
 قة وكیفیة تقدیرھا اعالم الطالب بقواعد تصحیح االختبارات ودرجات الرافة المستح -6
 اعالم ووضع الیات للطالب لتقدیم شكاوى حول نتائج اختباراتھم  -7
 توفیر االجواء الھادئة واالمنة الجراء االختبارات  -8
 اشراك الطالب في وضع جداول االختبارات في المقررات الدراسیة التي یدرسوھا  -9

یحدد مصیر  تنوع اسالیب االختبارات واال یكون االختبار النھائي ھو الذي -10
 الطالب 

اختیار المالحظین للجان االختبارات من الھیئة المعاونة العضاء ھیئة التدریس   -11
 بدال من االعتماد بصورة كلیة على الموظفین 

اعالم الطالب بعقوبات الغش او محاولة الغش في لوحة توضع في مكان بارز  -12
 في الكلیة 

لوحة مع بیان عقوبة كل  اعالن اسماء الطالب المضبوطین في حاالت غش في -13
 طالب 

  

 الغش شرع فيی منأو اشاللتزام بمنع الغش ومعاقبة الغشا
   

آفة التعلیم الغش، حیث ال تعكس نتائج االمتحانات المستویات الحقیقیة للطالب، وال تعكس   

.  وفي ذلك بالتأكید ظلم على بعض الطالب، واستفادة غیر مستحقة للبعض اآلخر. مجھوداتھم الحقیقیة

وعضو ھیئة التدریس . ونحن نؤكد على العدل ونرفض الظلم، كما نرفض تحقیق نتائج غیر مستحقة

ً عن كل ذلك    .مسئول مھنیا

ونود في ھذا الصدد أن نؤكد على سلبیة أخرى للغش في األجل الطویل، وھى أن الطالب سیفقد الثقة 

االرتباط بین الجھد والعائد، أو سیقل تقدیره لألمانة، بالنفس، أو یفقد الثقة بأمانة النظام، أو سیفقد اإلیمان ب

أو سینشأ على أخذ ما ال یستحق بدون اإلحساس بالذنب، أو سیحصل على شھادة بغیر استحقاق ویمارس 

 .مھنة بغیر جدارة، ویؤذي العمالء بجھلھ وعدم جدارتھ، ویضر المجتمع كلھ في النھایة 

  


