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كلمة معالي مدير اجلامعة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالةُ والسالم على خري خلق اهلل أمجعني ،أما بعد:
فإن من أمسى الغايات النبيلة أن تسخر املؤسسة جل اهتماماتها خلدمة اإلسالم يف كافة
أرجاء املعمورة ،وأن تعنى بتأهيل الشباب املسلم يف جمال العلم والدعوة إىل اهلل ،من
خالل برامج أكادميية تلتزم باملنهج القويم.
وقد حرصت حكومة اململكة العربية السعودية بدعم من خادم احلرمني الشريفني -
حفظه اهلل ورعاه ،وولي عهده ،وولي ولي عهده  -سدد اهلل خطاهم  -على التطوير
والتميز يف مجي اجملاالت ،ويف مؤسسات التعليم خاصة.
وقد أصبح من البديهي يف عمليات تطوير التعليم اجلامعي أن حتقيق اجلودة يعين حتقيق
املمارسات املتميزة يف اجلامعة على اختالف املعايري وجماالتها م االستدامة والتحسني
األمر الذي يتطلب نظاماً إلدارة جودة العمليات األكادميية يرتكز على دوام عمليات
التقويم وتطوير آلياته وصوالً ملمارسات منظمة مدروسة؛ لضمان حتقق خمرجات التعلم
على مستوى املقررات والربامج واتفاقها م اإلطار الوطين للمؤهالت.
ومن هنا استشعرت اجلامعة اإلسالمية ضرورة وجود دليل ألساليب القياس والتقويم بعدّه
خطوة أوىل يف تطوير أساليب القياس والتقويم بكلياتها ،كما يعدّ متطلباً أساسياً من
متطلبات االعتماد األكادميي ،وميثّل وثيقة إرشادية ،وآلية عمل لعمليات تقويم
خمرجات التعلم املستهدفة ،لقياس مدى حتقق األهداف من خالل أدوات مصممة وفق
رؤية شاملة لتلك املخرجات ،وليكون أحد أهم الضوابط اليت تطبقها اجلامعة
اإلسالمية؛ لضمان جودة خمرجاتها.
مدير اجلامعة اإلسالمية املُكلَّف
أ .د .إبراهيم بن علي العبيد
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املُقدمة
تهتم اجلامعة اإلسالمية بتطوير نظم جودة ضمان التعليم فيها؛ إذ تدرك أن
جودة التعليم هي املدخل األساسي لتطبيق رسالتها وعامليتها ،وإذ توفّر للمجتم
احمللي والعاملي خرجيني قادرين على تلبية احتياجاته يف شتى اجملاالت اعتمادا على
ثوابت الدين اإلسالمي احلنيف ،وأسس العلم واملعرفة والتقدم التكنولوجي.
وهذاالدليل الذي بني أيدينا هو اإلصدار األول املرجعي لنظم تقويم الطالب يف
اجلامعة اإلسالمية ،يهدف إىل التزام الكليات مبعايري وضوابط التقويم القائم على
نواتج التعلم ،وزيادة الوعي بني أعضاء هيئة التدريس بالقواعد املنظمة ألساليب
التقويم ومتطلباته ،والتزام أعضاء هيئة التدريس بتطوير أساليب التقويم مبا يتالءم
م املخرجات التعليمية املستهدفة ،وتعزيز التواصل والتفاعل بني الطالب وأعضاء
هيئة التدريس ،من خالل االلتزام بالضوابط املرجعية للتقويم.
وملا كان اهلدف من العملية التعليمية هو إكساب الطالب املهارات واملعارف
واخلربات الالزمة لالخنرا يف سوق العمل واإلسهام يف تنمية اجملتم كان البد من
تطوير أساليب القياس والتقويم بصورة فاعلة باجلامعة ،مبا حيقق مراجعة مستمرة
للربامج؛ لقياس مدى التزام الكليات بتطبيق املعايري األكادميية اخلاصة بتقويم
الطالب ،والتحقق من مدى مناسبتها لنواتج التعلم املستهدفة من الربنامج ،وأن تتم
الدراسات والتحليالت الدورية لنتائج االختبارات ،واالفادة منها يف تطوير الربامج
األكادميية ،وتطوير أساليب التقويم فيها.
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 السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي (إن وجد).
 الفصل الدراسي:
مددددددة زمنيدددددة ال تقدددددل عدددددن رسدددددة عشدددددر أسدددددبوع ًا تُددددددرس علدددددى مدددددداها
املقددددددددررات الدراسددددددددية ،وال تدددددددددخل مددددددددن ضددددددددمنها فرتتددددددددا التسددددددددجيل
واالختبارات النهائية.
 الفصل الصيفي:
مدددددددة زمنيددددددة ال تزيددددددد علددددددى انيددددددة أسددددددابي وال تدددددددخل مددددددن ضددددددمنها
فرتتدددددددا التسدددددددجيل واالختبدددددددارات النهائيدددددددة ،وتضددددددداعف خالهلدددددددا املددددددددة
املخصصة لكل مقرر.
 املستوى الدراسي:
هددددددددو الدددددددددال علددددددددى املرحلددددددددة الدراسددددددددية وفقددددددددا للخطددددددددط الدراسددددددددية
املعتمدة.
 اخلطة الدراسية:
هددددددددددي جمموعددددددددددة املقددددددددددررات الدراسددددددددددية اإلجباريددددددددددة واالختياريددددددددددة
واحلددددددرة ،والدددددديت تشددددددكل مددددددن جممددددددوع وحددددددداتها متطلبددددددات التخددددددر
الددددديت جيدددددب علدددددى الطالدددددب اجتيازهدددددا بنجدددددا للحصدددددول علدددددى الدرجدددددة
العلمية يف التخصص احملدد.
 املقرر الدراسي:
مقدددددددددرر دراسدددددددددي ضددددددددددمن اخلطدددددددددة الدراسيدددددددد ددة املعتمددددددددددة يف كدددددددددل
ختصددددددص (برنددددددامج) ،ويكددددددون لكددددددل مقددددددرر رقددددددم ،ورمددددددز ،واسددددددم،
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ووصدددددف مفصدددددل ملفرداتددددده مييّدددددزه مدددددن حيدددددث احملتدددددوى واملسدددددتوى عمّدددددا
سددددددواه مددددددن مقددددددررات ،وملددددددف خدددددداق حيددددددتف بدددددده القسددددددم لغددددددر
املتابعدددددددة والتقيددددددديم والتطدددددددوير .وجيدددددددوز أن يكدددددددون لدددددددبعا املقدددددددررات
متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
 الوحدة الدراسية:
احملاضددددددرة النظريددددددة األسددددددبوعية الدددددديت ال تقددددددل مدددددددتها عددددددن رسددددددني
دقيقدددددددة ،أو الددددددددرس السدددددددريري الدددددددذي ال تقدددددددل مدتددددددده عدددددددن رسدددددددني
دقيقددددددة ،أو الدددددددرس العملددددددي أو امليددددددداني الددددددذي ال تقددددددل مدتدددددده عددددددن
مائة دقيقة.
 اإلنذار األكادميي:
اإلشدددددعار الدددددذي يوجددددده للطالددددددب بسدددددبب اخنفدددددا

معدلددددده الرتاكمددددددي

عن احلد األدنى املوضح يف هذه الالئحة.
 درجة األعمال الفصلية:
 الدرجدددددددة املمنوحدددددددة لحتعمدددددددال الددددددديت تدددددددبني حتصددددددديل الطالدددددددب خدددددددالل
فصدددددددل دراسدددددددي مدددددددن اختبدددددددارات و دددددددو وأنشددددددطة تعليميدددددددة تتصدددددددل
باملقرر الدراسي.
 االختبار النهائي:
اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي.
 درجة االختبارالنهائي:
الدرجددددددة الدددددديت حيصددددددل عليهددددددا الطالددددددب يف كددددددل مقددددددرر يف االختبددددددار
النهائي للفصل الدراسي.

7

دليل تقويم الطالب يف اجلامعة اإلسالمية

اإلصدار األول 1436هـ

 الدرجة النهائية:
جممددددددوع درجددددددات األعمددددددال الفصددددددلية مضدددددداف ًا إليهددددددا درجددددددة االختبددددددار
النهائي لكل مقرر ،وحتسب الدرجة من مائة.
 التقدددير:
وصددددددف للنسددددددبة املئويددددددة أو الرمددددددز األ دددددددي للدرجددددددة النهائيددددددة الدددددديت
حصل عليها الطالب يف أي مقرر.
 تقدير غري مكتمل:
تقددددددير يرصدددددد مؤقتددد داً لكدددددل مقدددددرر يتعدددددذر علدددددى الطالدددددب اسدددددتكمال
متطلباتددددددده يف املوعدددددددد احملددددددددد ،ويرمدددددددز لددددددده يف السدددددددجل األكدددددددادميي
باحلرف (ل) أو (.)IC
 تقدير مستمر:
تقددددددير يرصدددددد مؤقتددد داً لكدددددل مقدددددرر تقتضدددددي طبيعدددددة دراسدددددته أكثدددددر
من فصل دراسي الستكماله ،ويرمز له بالرمز (م) أو (.)IP
 املعدل الفصلي:
حاصدددددل قسدددددمة جممدددددوع النقدددددا الددددديت حصدددددل عليهدددددا الطالدددددب علددددددى
جممدددددددوع الوحددددددددات املقدددددددررة جلميددددد د املقدددددددررات الددددددديت درسدددددددها يف أي
فصددددددل دراسددددددي ،وحتسددددددب النقددددددا بضددددددرب الوحدددددددة املقددددددررة يف وزن
التقددددددير الدددددذي حصدددددل عليددددده يف كدددددل مقدددددرر درسددددده الطالدددددب ،انظدددددر
امللحددددددددددق (ب) ضددددددددددمن الئحددددددددددة الدراسددددددددددة واالختبددددددددددارات للمرحلددددددددددة
اجلامعيدة وقواعدها التنفيذية باجلامعة اإلسالمية.
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 املعدل الرتاكمي:
حاصدددددددل قسدددددددمة جممدددددددوع النقدددددددا الددددددديت حصدددددددل عليهدددددددا الطالدددددددب يف
مجيدددد املقدددددررات الددددديت درسدددددها مندددددذ التحاقددددده باجلامعدددددة علدددددى جممدددددوع
الوحدات املقررة لتلك املقررات ،انظر امللحق (ب).
 التقدير العام:
وصدددددف مسددددددتوى التحصددددديل العلمددددددي للطالددددددب خدددددالل مددددددّة دراسددددددته يف
اجلامعة.
 العبء الدراسي:
جممددددددوع الوحدددددددات الدراسددددددية الدددددديت يسددددددمح للطالددددددب التسددددددجيل فيهددددددا
يف فصدددددددددل دراسدددددددددي ،ويتحددددددددددد احلدددددددددد األعلدددددددددى واألدندددددددددى للعدددددددددبء
الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
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الفصل الثاني
تنفيذ عمليات التقويم ومتابعتها
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االختبارات
حتدد اجلامعةاإلسالمية إجراءات واضحة لوض املادةاالختبارية تتمثل فيه:

أوالً :إعداد االختبارات:
 1-1االختبارات البنائية (التكوينية):
هي اختبارات تدتم بصدفة دوريدة أثنداء عمليدة تددريس أجدزاء املقدرر بغدر

التقدويم املسدتمر

لعملية التعلم والتعليم وال تُسجل درجاتها يف اجملموع الكلي لدرجات الطالب ،وتفيد هدذه
االختبارات الطالب يف معرفة ما اسدتطاع حتقيقده مدن املخرجدات التعليميدة ومدا تعدذر عليده
فهمه وأداؤه

يث ميكن إعدادة حتصديلها أو التددريب علدى هدذه املخرجدات ،بينمدا تدزود

هددذه االختبددارات عضددو هيئددة التدددريس املسددؤول عددن العمليددة التعليميددة مبؤشددرات األداء
ملخرجات التعلم مبستوياتها املختلفة.
وجيددب علددى الكليددة أو املعهددد أن حتدددد مددن خددالل أعضدداء هيئددة التدددريس بهددا األوقددات
املناسبة ،وشكل االختبدارات يف بدايدة وخدالل املسدتوى ،كمدا جيدب أن حتدتف األقسدام
العلمية بالوثائق اخلاصة باالختبارات التكوينية اليت تقيمها.
 2- 1االختبارات التجميعية:
ويقصد بها االختبارات اليت تقام علدى مددار العدام الدراسدي ،وتشدكل درجاتهدا جدزءاً مدن
الدرجات الكلية للطالب يف املقررات املختلفة ،فهذه االختبارات أحدد األركدان الرئيسدية
اليت حتدد مدى حتقيق الكلية أو املعهد املعايري األكادمييدة للدربامج التعليميدة ،وكدذلك
فإن نتائجها حتدد مستقبل الطدالب ،ويسدتلزم هدذا أن تلتدزم املؤسسدة بضدمان املوضدوعية
11
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والعدالدة وصددق وثبددات هدذه االختبدارات،وأن يددتم اإلعدداد هلدا بالدقددة والتدزامن مد إعددداد
وتصميم املقررات الدراسية قبل بداية العام الدراسي.
خطوات إعداد االختبارات التجميعية:
أ – حتديد املخرجات التعليمية املستهدفة للربامج ومقرراتها:
وهي خطوة رئيسية يف كل ما يتعلق

وانب العملية التعليمية ويتم حتديد املخرجات

يف بدايددة عمليددة تصددميم الربنددامج ومقرراتدده ،وجيددب أن حترصدالكلية أو املعهددد مددن
خالل أعضاء هيئة التدريس بها علدى أن تكدون املخرجدات التعليميدة مصداغة بدقدة،
وأن تكون واضحة وحمددة وقابلة للقياس،و تلتزم األقسام العلمية بتوضيح ما يلي :
 توزي أساليب التقويم وأنواع االختبارات اليت تنفذها مد املخرجدات التعليميدة
للربنددامج يف مصددفوفة تقيدديم خمرجددات تعلددم الربنددامج مددن خددالل املقددررات
الدراسية ضمن توصيف الربنامج .ملحق ( )1
 تناسب أساليب التقويم وأنواع االختبارات اليت تنفذها م املخرجات التعليمية
يف مصدددددفوفة أسددددداليب تقدددددويم خمرجدددددات تعلدددددم املقدددددرر ضدددددمن توصددددديف
املقرر(ملحق)2

ب – حتديد أساليب التقويم:
وذلددك باختيددارأنواع متعددددة مددن االختبددارات لقيدداس املخرجددات التعليميددة املسددتهدفة مددن
معارف ومهارات معرفيدة وإدراكيدة وعمليدة ،ومهدارات االتصدال والعالقدات مد ارخدرين،
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يث يعكس نوع االختباراملستخدم القدرات واملهارات اليت يكتسبها الطالب من خدالل
حتقيق املخرجات التعليمية ويتم ذلك على النحو التالي:
- 1املعددارف واملهددارات املعرفيددة اإلدراكيددة (املعلومددات واملفدداهيم وهددي خمرجددات
حتصدديل وفهددم وتطبيددق وتقددويم املعلومددات) واملهددارات الذهنيددة (تسددتخدم االختبددارات
التحريرية وكذلك الشفهية لقياس هذه املخرجات).
- 2اجلوانب املهنية والعملية ،وخمرجات املهارات العملية واملهنيدة ،وتسدتوجب هدذه
املخرجدددات اسدددتخداماالختباراتالعملية ،وطدددرق تقدددويم التددددريب امليدددداني للقيددداس
احلقيقي والدقيق هلذه املهارات.
- 3مهارات العالقات م ارخرين واملسؤولية مثل:
إعدادمشددروع أوإجددراء

ددو وعددادة تسددند هددذه املهددام إىل جمموعددة مددن الطددالب

للمشدداركة فيهددا ممايسدداعد فددى اكتسدداب وتقيدديم املخرجددات التعليميددة اخلاصددة
بالعمددل وخالفدده ،ويسددتوجب التقيدديم املوضددوعي هلددذه املهددام اسددتخدام أدوات مقننددة
تضمن العدالة والشفافية.
- 4مهددارات االتصددال وتقنيددة املعلومددات والعدديددة :ويسددتلزم تقددويم هددذه املخرجددات
إسناداملهام والتكليفات للطالب وترتاو هذه املهام بني مهام يسرية مدثال :البحدث يف
مصادراملعلومات إلعداد مقال لعرو  ،أوعرو

تقدميية أوالتعليق الناقددعلى مدادة

علمية أوأدبية ومهام مركبة.
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- 5املهارات احلركية النفسية :وحيتا قياس هذه املهدارات إىل املالحظدة املباشدرة
للطالب على فدرتة زمنيدة ممتددة ،وميكدن اسدتخدام التقدارير املقنندة لتقييمهدا كمدا
ميكددن أيضددا إدرا جددزء يف تقييمهددا يف االختبددارات العمليددة والشددفهية ،وإىل درجددة
حمدودة يف بعا أسئلة االختبارات التحريرية.

ثانياً – :تصميم االختبارات:
 1- 2االختبارات التحريرية:
هي أكثر أنواع االختبارات اسدتخداما ويدتم عدن طريقهدا تقيديم املخرجدات التعليميدة
اخلاصة باملعارف واملهارات الذهنية وبعا املهارات األخرى بدرجدة حمددودة ،وجيدب
أن تتنوع األسئلة فى االختبارات التحريرية لضمان قياس عينة ممثلة لكل املخرجات
التعليمية ،وتشمل األسئلة التحريرية األنواع ارتية:
- 1- 1- 2إعداد أسئلة االختبارات التحريرية :
كقاعدددة أساسددية ،يددتم إعددداد األسددئلة بعددد إعددداد جدددول املواصددفات ،ويقددوم معددد
األسئلة بالرجوع إىل املخرجات التعليمية عند وض كل سؤال  ،ويتم اعتماد اجلددول
أول كل عام دراسي من جملس القسم املختص وحيف يف ملف املقرر.
 - 2- 1- 2جدول مواصفات االختبار التحريري
يعدّ إعداد جدول املواصفات أوىل خطوات اإلعداد اجليد لالختبار التحريدري ،فهدو يدربط
مستويات املعرفة واملهارات املعرفيدة (التدذكر ،الفهدم ،التطبيدق ،والتحليدل ،واالبتكدار،
والتقددويم) للمخرجددات التعليميددة مباشددرة بعناصددر احملتددوى ،وعددن طريقدده يددتم حتديددد عدددد
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األسددئلة اخلاصددة بكددل مسددتوى معددريف ،ويف نفددس الوقددت مددا ميثلددها مددن عناصددر احملتددوى
طبقاً للوزن النسيب هلا.
ومن ثدم فدإن جددول املواصدفات يضدمن ثثيدل املخرجدات التعليميدة مدن املسدتويات املعرفيدة
املختلفة وكذلك ما يقابلها من حمتوى علمدي حسدب وزنده النسديب ويسدهم هدذا يف حتقيدق
صدق حمتوى االختبار  ،ويتكون جدول املواصفات من بعدين:
 البعد األول (الرأسي) :ميثل احملتوى التعليمي الذي مت تدريسه للمتعلمني.
 البعد الثاني( :األفقي) :ميثل املستويات املعرفية للمخرجات التعليمية.
وبالتددالي ثثددل األعمدددة يف جدددول املواصددفات أنددواع مسددتويات النتددائج التعليميددة يف اجملددال
املعددريف مددن تددذكر وفهددم وتطبيددق . . .إخل وثثددل فيدده الصددفوف األفقيددة املددادة العلمي دة أو
احملتوى العلمي أو التعليمي للمقرر.
أما نقطة التقاء احملتوى بالنتائج فتمثل خاليا اجلددول الديت تشدري إىل السدلوك الدذي سديتم
تقييمه يف االختبار ،وتسمى خاليا السلوك واحملتوى.
يبدأ معدواالختبار بتحديد احملتوى العلمي الذي مت تدريسه ومراجعة الدوزن النسديب لكدل
جددزء كمددا ورد يف توصدديف املقددرر ،واملسددتويات املعرفيددة املطلددوب قياسددها يف االختبددار،
ويوض كل يف اجلزء املخصدص لده يف اجلددول ،ثدم يدتم حسداب العددد الكلدي لحتسدئلة،
بناءاً على نوع االختبار (موضوعي أو مقدالي) ،املسدتوى الدراسدي للطدالب (مراحدل أوىل أو
متقدمة) ،درجات االختبار الكلية والوقت املخصص لالختبار.
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ويتب هذا توزي عددد أسدئلة االختبدار علدى أجدزاء احملتدوى طبقد ًا لدوزن كدل منهدا ،ثدم يدتم
حساب عدد األسئلة لكل مستوى من مسدتويات املعرفدة يف كدل جدزء مدن أجدزاء احملتدوى
وذلددك طبق داً ملددا هددو مقددرر يف املخرجددات التعليميددة ،ويوض د عدددد األسددئلة اخلاصددة بكددل
مستوى معريف من أجزاء احملتوى يف اخللية املقابلة.
* مثال تطبيقي لكيفية إعداد جددول املواصدفات الختبدار حتريدري ملقدرر دراسدي بياناتده
األساسية :
 عدد احلصص الكلي خالل املستوى الدراسي (ملقرر افرتاضي) 12 :حصة.
 عدد خمرجات التعلم الكلي خالل املستوى الدراسي (ملقرر افرتاضي)50 :هدفا.
 جمموع األسئلة املطلوبة 20 :سؤال.
 جمموع الدرجات  30درجة
خطوات إعداد اجلدول:
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حساب (أعداد األسئلة يف االختبار وفق املواضي ومستويات خمرجات التعلم)
* عدد األسئلة لكل مستوي من األهداف لكل موضوع:
= الوزن النسيب لحتهداف × الوزن النسيب للموضوعات × عدد أسئلة االختبار
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(توزي درجات أسئلة االختبار)
* درجة أسئلة املوضوع:
= الوزن النسيب لحتهداف × الوزن النسيب للموضوعات × الدرجة النهائية لالختبار
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أعداد األسئلة ودرجاتها يف االختبار وفق املواضي ومستويات خمرجات التعلم
( بعد التقريب ألعداد صحيحة )
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ملخص خلطوات إعداد جدول مواصفات االختبارات التحريرية
x

x
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x

x

X



ملحوظات مهمّة:
يكتب جدول املواصفات يف صورته النهائية م األخذ يف االعتبار ما يلي:
أ) ليس بالضرورة تعبئة مجي احلقدول ،بدل قدد ال يوجدد سدؤال يف موضدوع مدا يف بعدا
مستويات األهداف وخصوصاً املستويات العليا.
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ب) توجددد كسددور عشددرية يف األوزان النسددبية ،واألفضددل أن جتددرب تلددك الكسددور إىل
أعداد صحيحة ألن هذه األوزان ليست تقديرات دقيقة بل هي تقريبية.
) قد جتد أن معظم األرقام اليت ثثل عدد األسئلة حتوي كسوراً عشرية ،لذا ينبغي
أن جترب تلدك الكسدور إىل أعدداد صدحيحة مد مراعداة التدوازن الدذي يُبقدي اجملمدوع
الكلي لحتسئلة ثابتاً (سواءً كان اجملموع رأسي ًا أم أفقياً).
- 3- 1- 2حيدد عدد األسئلة يف ورقة االختبدار بنداءً علدى ندوع االختبار(مقدالي أو
موضوعي) والوقت املخصص لالختبار ويفضدل أن تدتم اإلجابدة علدى االختبدار املقدالي
بصدددورة جتريبيدددة بواسدددطة أحدددد أعضددداء جلندددة االختبدددار ،وحيسدددب الدددزمن الدددذي
استغرقه،ويضاعف الوقت ليالئم مستوى الطالب.
أما األسئلة املوضدوعية فديرتاو وقدت اإلجابدة علدى السدؤال مدن 6- 3ثدوان (الصدواب
واخلطأ ثم االختيار من متعدد واملطابقةم مراعاة ما يلي :
- 1حتديد األهداف التعليمية املراد قياسها يف االختبار.
- 2ارتبددددددا األسددددددئلة مبخرجددددددات املقددددددرر مدددد د ضددددددرورة مراعدددددداة
أن يقددددددددديس كدددددددددل سدددددددددؤال خمرجددددددد داً حمدددددددددددًا أو أكثدددددددددر ،وأن
تكون األسئلة شاملة للمقرر.
- 3أن تكدددددددون هنددددددداك تعليمدددددددات واضدددددددحة وصدددددددرحية ودقيقدددددددة
توجدددددده الطالددددددب إىل املطلددددددوب مددددددن السددددددؤال بوضددددددو ودقددددددة دون
غمو .
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- 4أن تبدددددددددأ األسددددددددئلة بأفعددددددددال سددددددددلوكية واضددددددددحة ودقيقددددددددة
وصحيحة مثل ( :عرِّفْ – قارِنْ – استنتِجْ – صِفْ.). ...
- 5زيددددددادة عدددددددد جزئيددددددات السددددددؤال (أسددددددئلة قصددددددرية وحمددددددددة)
حتددددددددى تسددددددددمح مجيعهددددددددا بتغطيددددددددة معظددددددددم موضددددددددوعات املقددددددددرر
الدراسي.
- 4- 1- 2يدتم إعددداد ذدوذ إجابددة لكدل اختبددار طبقداً لنوعدده ،ويراعدي يف حالددة
اسددتخدام التصددحيحاإللكرتوني الختبددارات األسددئلة املوضددوعية أن تتناسددب أرقددام
األسددئلة وعدددد االختيددارات م د مواصددفات ورقدده إجابددة الطددالب ويددتم إعددداد ذددوذ
اإلجابة هلذه االختبدارات علدى ذدوذ ورقدة إجابدة الطدالب ،وجيدب أن يشدتمل ذدوذ
اإلجابة اخلاق باالختبارات املقالية على اإلطار العدام لججابدة املطلوبدة واالحتمداالت
املختلفة لججابة الصحيحة

يث يسمح للطالب باالبتكار والتعبري عن الشخصدية،

وللمقوّم بالتقدير املوضوعي والدقيق للدرجة.

 5- 1- 2بعد االنتهاء من عملية إعداد األسئلة ي قوم عضو هيئة التتدريس مبا يلي:
 مراجعة األسئلة للتأكد من عدم غموضها وخلوها من التلميحدات ومالءمتهدا
للهدف الذي وضعت من أجله.
 مراجعة اجملموعة النهائية من األسدئلة الديت تؤلدف االختبدار ومقابلتهدا

ددول

املواصفات للتأكد من أنها عينة ممثلة لنواتج التعلم وحمتوى املقرر املقيس.
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أنواع أسئلة االختبار التحريري
 - 1األسئلة املوضوعية:
يف كل األنواع جيب أن تكون هنداك إرشدادات واضدحة وتفصديلية تشدر للطالدب مدا
هددي نوعيددة األسددئلة التاليددة ،وطريقددة اختيددار اإلجابددة الصددحيحة وإظهارهددا يف ورقددة
اإلجابة.
أسئلة االختيار من متعدد:
تستخدم لتقييم عدد كبري من املخرجات التعليمية وخباصة املتعلقة بالتذكر والفهدم
(احلقائق ومفاهيمها) والتطبيقدات  ،بينمدا تسدتخدم بنسدبة أقدل يف تقيديم القددرة علدى
التحليل .و يتكون السؤال من:
أ -اجلذع /رأس السؤال
 يكون يف شكل سؤال أو مشكلة أومجلة غري كاملة .أما أسئلة قيداس القددرة علدى
التحليل فتكون على شكل مشكلة.
 العبارة تكون واضحة وصحيحة حنوي ًا وإمالئيا.
 حتتوي على كل البيانات املركزية.
ب -البدائل  /االختيارات:
 العدد من ( 5- 4لتقليل نسبة التخمني)
 البدددائل متقاربددة يف املعنددى ومرتبطددة بالسددؤال (ال يوجددد بددديل بعيددد ثامددا عددن اإلجابددة
الصحيحة).
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 البدائل متساوية يف طول اجلملة والصياغة النحوية.
 حمدودية استخدام مجلة كل ماسبق أو ال شيء مما سبق (ال يزيد عن )%5
 ال يوجد اختيار جيم بني اختيارين مما سبق (ا ،ب ،أو  ،د)
 عدم وجود ارتبا لفظي بني رأس السؤال وأحد االختيارات
 إجابة واحدة فقط هي الصحيحة أو األفضل.
 اسددتخدام الكلمددات السدددلبية يف أضدديق احلدددود (اإلجابدددات كلددها صددحيحة ماعددددا
وتكتب خبط ثقيل ،وحتتها خط).
 تُعد اإلجابات النموذجية ويتم مراجعتها والتأكد من عدم وجود احتماالت ألكثر مدن
واحدة صحيحة بواسطة أعضاء جلنة االختبار قبل موعد انعقاداالختبار بوقت كاف.
أسئلة الصواب واخلطأ
 تستخدم لتقييم املخرجات التعليمية املتعلقة بالتذكر والفهم (حقائق ومفاهيم)
 ترتف فيها نسبة التخمني
 جيب أن تصاغ العبارة بطريقة واضحة ومفهومة.
 عدم استخدام مصطلحات مثل :معظم ،بعا ،أحياناً ،عامة ،بعا األحيان. . . .
 ال تكون األسئلة سهلة جداً (التخمني غري كاف لججابة).
 يراعي عدم استخدام عبارة بدنفس الدنص الدوارد يف املدذكرات أو احملاضدرات (تسدهل
التخمني).
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أسئلة املطابقة  /املزاوجة
 تستخدم لتقييم املخرجات املتعلقة بالتذكر والفهم والتطبيق.
 يتكون السؤال من قائمتني إحداهما أطول من األخرى
 السؤال يدور حول موضوع واحد.
 العناصددر يف كددل قائمددة تكددون متشددابهة (مددثال نوعيددة الكائنددات احليددة يف قائمددة
وخصائصها يف األخرى)
 تكون اجلمل يف كل قائمة خمتصرة.
أسئلة اإلكمال:
 تستخدم لتقييم املخرجات املتعلقة بالتذكروالفهم.
 اإلجابة املطلوبة تقتصر على مجلة واحدة أو جزء من مجلة.
 اإلجابة املطلوبة ال تتضمن احتماالت عديدة.
مقرتحات لتالفى عيوب األسئلة املوضوعية:
 صددددددياغة األسددددددئلة بلغدددد دة سددددددهلة وواضددددددحة ودقيقددددددة مدددد د جتنددددددب وضدددد داألسئلة الغامضة أو املطاطة.
 جتنددددددب اسددددددتخدام العبددددددارات املنفيددددددة أو العبددددددارات ذات النفددددددي املددددددزدو(نفى النفي).
 أن يتضددددددمن مددددددص أو نددددددص السددددددؤال مشددددددكلة واحدددددددة فقددددددط حمددددددددةوواضحة ليس بها لبس أو غمو .
 -يفضل أن تكون العبارات أو البدائل متساوية يف الطول.
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 أن تدددددددوزع اإلجابدددددددات الصدددددددحيحة توزيعددددد داً عشدددددددوائي ًا جتنبددددد داً للدددددددتخمنيالعشوائي من قبل الطالب لججابة الصحيحة.
 كتابددددددة التعليمددددددات اخلاصددددددة بدددددداألداء علددددددى االختبددددددار بوضددددددو ودقددددددةحتى ال تدع فرصة للتخمني.
 أن يكدددددددون لكدددددددل سدددددددؤال إجابدددددددة واحددددددددة صدددددددحيحة مددددد د ضدددددددرورةاستقالل كل سؤال عن ارخر.
 جتنددددددب اسددددددتخدام بدددددددائل :كددددددل مددددددا ذكددددددر صددددددحيح ،لدددددديس واحدددددددةمما سبق. . . ،اخل.
 عدددددددددم اسددددددددتخدام البدددددددددائل الدددددددديت حتمددددددددل يف طياتهددددددددا أو صددددددددياغتهااإلحياء باإلجابة الصحيحة.
 يفضددددددل جتنددددددب املفددددددردات املبددددددال فيهددددددا ،وجتنددددددب تكددددددرار املفددددددرداتيف البدائل.
 يراعددددددى عنددددددد إكمددددددال الفقددددددرة الناقصددددددة بأحددددددد البدددددددائل أن يكددددددونالفراغ يف نهاية الفقرة.
 أن تتضمن االختبارات أسئلة موضوعية ومقالية. 2األسئلة املقالية:
تتميددز بالقدددرة علددى قيدداس قدددرات الطالددب املركبددة مثددل التطبيددق والتحليددل والتعددبري
وتنظيم األفكار وأداء الوقت إخل. . .
يفضدددل أن يقتصراسدددتخدامها علدددى قيددداس املخرجدددات التعليميدددة املتعلقدددة بالقددددرات
السابقة ،وال تستخدم فيما ميكن أن تقيسه األسئلة املوضوعية من تذكر وفهم.
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وتنقسم إىل نوعني:
أسئلة مقاليه ممتدة االستجابة (طويلة)
 تقيس القدرات السابق ذكرها ،ولكنها حتتدا إىل وقدت طويدل يف اإلجابدة ،ويعتمدد
تصددحيحها إىل درجددة كددبرية علددى الددرأي الشخصددي للمص دحح ،ولددذلك تقددل درجددة
الصدق والعدالة فيها.
 جيب حتديد إطدار اإلجابدة النموذجيدة هلدا ،وإعدداد مقيداس متددر ألداء الطالدب فيهدا
لضبط درجة العدالة.
 ال يفضل استخدامها يف اختبارات املرحلة اجلامعية األوىل لعدم صالحيتها م األعداد
الكبرية من الطالب ،ولكونها ال تعكس إال عددا حمدودا من املخرجدات التعليميدة
للمقررات العديدة يف هذه املرحلة.
 ميكن تقييم القدرات املركبدة للطالدب بدنفس الدرجدة يف املهدام والتكليفدات بدرجدة
أكثر صدق وعدالة الستخدام استمارات التقييم املتدر .

األسئلة املقالية احملددة االستجابة (القصرية):
 تُحدد املخرجات التعليمية اليت ستقيمها األسئلة واحملتوى (جدول املواصفات).
 يصاغ السؤال بدقة

يث يتطلب إجابة قصرية وحمددة.

 تصدداغ اإلجابددة النموذجيددة

يددث حتتددوي علددى اإلطددار العددام وكددل احتمدداالت اإلجابددة

الصحيحة.
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 أسدئلة حدل املشدكالت لتقيديم املسدتويات املعرفيددة العليدا (تطبيدق ،حتليددل ونقدد) وتعدد
أفضدددل أندددواع األسدددئلة املقاليدددة حمدددددة اإلجابة،وخباصدددة إذا مت تقسددديم املعطيدددات يف
املشكلة واإلجابات املطلوبة إىل مراحل (األسئلة املقالية املطورة).
( ميكن لعضدو هيئدة التددريس عندد اعدداد أسدئلة األختبدار اإلسدتعانة بقدوائم التحقدق
ملختلف أنواع األسئلة " ملحق )" 3
احملددات الشكلية لورقة االختبار :
أ  :البيانات األساسية
 اسم اجلامعة وشعارها  -اسم الكلية  -القسم(إن وجد) اختبارمقرر( - ). . . . . .املستوى: التخصص -التاريدددددخ

 الزمن -العام اجلامعي

 كتابة األسئلة على احلاسب (قياس  14على األقل  -نوع اخلط )Arial يف نهاية األسئلة تضاف عبارة " انتهت األسئلة" تُذيل الورقة بعبارات مثل "م رجائى لكم بالتوفيق" -توقي أستاذ املقرر أو واض االختبار.
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ب -ترتيب األسئلة:
أسئلة النوع الواحد كأسئلة صواب -خطأ أو جمموعة االختيار من متعددد وغريهدا
جيب تنظيمها وجتميعها

يث تؤلف كل جمموعة وحدة متناسقة حتتدوي علدى ندوع

األسددئلة نفس دها حتددى تسدداعد الطالددب علددى الرتكيددز يف اإلجابددة املطلوبددة بدددالً مددن
حماولة التأقلم م النوعيات املختلفة يف كل وحدة.
ت -التعليمات املطلوبة تدوينها يف الورقة االختبارية:
 يتحتم على واض االختبارأن يكرس اجلزء األول مدن ورقدة االختبدار لكتابدةتعليمات االختبار بطريقة واضحة لكدل الطلبدة ،علدى أن تشدتمل علدى الوقدت
املخصددص لالختبددار وعدددد األسددئلة الكُلددي ،وهددل هندداك أسددئلة اختياريددة ،أو
جيب اإلجابة على مجي األسئلة ،والطريقة املطلوبدة إلجابدة األسدئلة وخباصدة
األسئلة املوضوعية.
 جيب أن يشار إىل الدرجة الكلية ودرجدة كدل سدؤال وأجزائده وذلدك لحتندواعاملختلفة من األسئلة  ( .ذوذ ورقة اختبار ملحق )4
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- 2- 2االختبارات العملية:
- 1- 2- 2تقدديس هددذه االختبددارات املهددارات العمليددة واملهنيددة الدديت تشددكل اجلددزء
األكددرب يف تكددوين القدددرات واملهددارات املؤهلددة لسددوق العمددل لددذلك جيددب اسددتخدام
وسددائل متعدددددة يف هدددذه االختبدددارات تضدددمن تقيدديم أكدددرب عددددد ممكدددن مدددن هدددذه
املهارات.
- 2- 2- 2تنقسم االختبارات العملية إىل نوعني:
أ – اختبارات األداء املمتد:
وفيهددا يددؤدي الطالددب جمموعددة مرتابطددة مددن املهددارات الدديت ثاثددل أحددد املواقددف
احلقيقيددة يف عملدده مثددل إجددراء جتربددة كاملددة والتوصددل إىل النتيجددة املطلوبددة أو
مقابلة املريا وفحصه والتوصل إلىالتشدخيص أواالحتمداالت املختلفدة ،بدزعم أن
هددذه النوعيددة مددن االختبددارات تعتددرب االنعكدداس احلقيقددي للمواقددف العمليددة بعددد
التخر .
ب -اختبارات األداء احملدد:
وفيهددا يددؤدي الطالددب اخلطددوات التفصدديلية لواحدددة أو عدددد حمدددود مددن املهددارات
العمليددة يف وقددت قصددري .وتتميددز هددذه النوعيددة مددن االختبددارات العمليددة بإمكانيددة
اختبار عدد كافٍ من املخرجات املتعلقة باملهارات املطلوبة وذلك عن طريق إعداد
االختبار البنائي العملي  /وتقوم جلنة إعداد االختبار بوض مسدودة االختبدار الديت
توضح كيفية توزي أسئلة االختبار على املخرجات التعليمية.
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- 3- 2- 2جيددددب علددددى الكليددددة أو املعهددددد أن حتدددداول اجلمدد د بددددني النددددوعني يف
االختبارات العمل يدة بقددر مدا تتديح العوامدل احمليطدة مدن تدوافر األمداكن وإمكاندات
أداء التجارب شريطة أن يوض اجلزء األكرب من الدرجات لالختباراملوضوعي حيث
إنه يسهم بقدر أكرب يف تقييم عينة ممثلة ملخرجات املهارات العلمية واملهنية.
- 4- 2- 2يددتم تقيدديم الطددالب يف هددذه االختبددارات تقييم داً موضددوعياً باسددتخدام
استمارة التقييم املتدر واملعدة بواسطة أعضاء هيئة التدريس واضعي االختبار واليت
تتم مراجعتها من قبل جلنة االختبار لضمان الدقة واملوضوعية .
خطوات إعداد استمارة القياس املتدر لتقييم أداء الطالب يف املهارات العملية
 يتم حتديد املخرجات التعليمية اليت سيتم تقييمها يف االختبار (املهارات).
 يتم حتديد خطوات أداء املهارات بالتفصيل.
 يتم حتديد املقياس املتدر الذي سيتم اسدتخدامه ومسدتوى األداء لكدل خطدوة
يف كل درجة من درجاته.
 تصددمم االسدددتمارة علددى شدددكل جدددول ،البعدددد الرأسددي ميثدددل خطدددوات األداء
املطلوبة ،والبعد األفقي ميثل مستوى القياس.
 يكتددب علددى االسددتمارة مددن األعلددى بيان دات االختبددار (املقددرر ،نددوع االختبددار،
الوقت اخل ). . .ثم اسم الطالب ورقم اجللوس ،واسم واض االختبار.
 يوق أستاذ املقرر يف نهاية االستمارة.
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إجراءات إعداد استمارة القياس املتدر :
 تكتب للطالب اإلرشادات (وسيناريو املشكلة إن وجدت) وتوض يف مكدان
واضح.
 تكتب اإلرشادات اخلاصة باألداء الصدحيح ،وتفسدري املقيداس املتددر لكدل
خطوة يف كل خطوة ،وإجابات األسئلة النموذجية (إن وجدت) وتسدلم للقدائم
على االختبار يف بداية االختبار.
 جيب أن يكون مجي القدائمني باالختبدار مدتفقني علدى بندود االسدتمارة ،ومدا
ورد يف اإلرشادات قبل بداية االختبار( .ملحق )5

- 3- 2االختبارات الشفهية:
ثثددل االختبددارات الشددفهية إحدددى الوسددائل الفعالددة لتقيدديم قدددرات الطالددب الذهنيددة
متمثلة يف القدرات على التفكري ،والتحليل واالستنبا  ،وجتمي األفكار ،ومهدارة
عر

األفكار ،والتعبري السليم يف مواجهة جلنة االختبار.

ولكن تقييم الطالدب يعتمدد إىل حدد كدبري علدى تقددير جلندة االختبدار لقدراتده ممدا
يقلددل مددن درجددة الصدددق والعدالددة هلددذه االختبددارات ،لددذا جيددب اقتصدداراالختبارات
الشدددفهية علدددى املخرجدددات التعليميدددة التددى ال ميكدددن قياسدددها بدددأي مدددن االختبدددارات
السابقة ،مثل املهارات اللغوية ،والتعدبري واحملاكداة يف الكليدات الديت تشدكل فيهدا
هذه القدرات اجلزء األساسي يف مواصفات اخلدريج ،وميكدن اسدتبدال االختبدارات
الشفهية بصورتها التقليدية بداجلزء اخلداق بعدر

وتقدديم التكليفدات واملشداري ،
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فهو أحد صور االختبارات اليت تتم باالتصدال املباشدر بدني الطالدب و جلندة االختبدار،
ويقوم فيها الطالب بتقديم عر

شفهي إلجنازه يف التكليف ،و تتم مناقشته فيه.

 1- 3- 2ضوابط االختبار الشفهي:
 جيددب أن يقددوم القسددم املعددين بإعددداد بنددك أسددئلة لالختبددارات الشددفهية بواسددطةأعضددداء هيئدددة التددددريس املشددداركني يف االختباروتصدددنف هدددذه األسدددئلة يف عددددد
كافٍ من البطاقات

يث تتضمن كل بطاقة عدداً حمدداً من األسدئلة املتنوعدة

الدديت تقدديس عينددة ممثلددة للمخرجددات التعليميددة املطلددوب قياسددها ،وتتنددوع األس دئلة
لقياس املستويات املعرفية العليا ،واملهارات اليت تتطلب قدرة لغوية وتعبريية.
 تُحدد جلان االختبار الشفهي يوميداً بطريدق القرعدة ،وتشدتمل علدى عضدوين علدىاألقل من أعضاء هيئة التدريس كما حيدد القسم نظام توزي الطالب مدن بدايدة
االختبددار

يددث يضددمن العدالددة املطلقددة يف التوزيد علددى اللجددان (إمددا بالقرعددة أو

التوزي الرقمي املسلسل على أرقام اللجان،يف حني يتحدد أعضاء اللجدان بطريدق
القرعة كما سبق ذكره).
 يقوم الطالب بسحب أحد بطاقات األسئلة املغلقة واالطالع علدى األسدئلة يف بدايدةاالختبار ،ثم تتم مناقشته فيها بواسطة عضدوي اللجندة ،وميدنح كدل طالدب وقتداً
كافياً (مدن  15- 10دقيقدة) مدثالً لججابدة علدى األسدئلة ليكدون احلكدم علدى
مستوى الطالب موضوعياً.
 يقوم كل عضو بوض درجات التقييم اخلاصة به بصورة منفصلة -تتحدد درجة الطالب

ساب متوسط درجات جلنة االختبار.
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ميكددن اسددتخدام بطاقددات تقدددير للدددرجات معدددة بواسددطة جلنددة االختباربطريقددة
القياس املتدر وذلك لضمان أكرب قدر من املوضوعية يف التصحيح ،ويفضل أن تتم
مراجعة درجات جلنة االختباريف عينات عشوائية بصفة يومية بواسطة جلنة إشدرافية
مشددكلة مددن فضدديلة عميددد الكليددة لجشددراف علددى االختبددار داخددل القسددم ،وذلددك
لتحديد الدرجات اليت حتيد بدرجة كبرية عن متوسطة درجات جلنة االختبار ،ويتم
اختاذ الالزم لتحقيق التوسط يف إعطاء الدرجات عدن طريدق جملدس القسدم ووكيدل
الكلية املعين .ملحق ( ) 6

ثالثاً :تقييم املهام /التكليفات واملشروعات:
- 1- 3تعترب التكليفات واملشروعات مبثابة اإلدارة الفاعلة لتعلم الطدالب املهدارات
العامة مبا تشمل من مهارات التعلم الذاتي ،والبحدث يف مصدادر املعلومدات املختلفدة،
واستخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارات احلاسب ارلي.
كما تتضمن أيضا تعلم العمل برو الفريق والتعاون البناء ،وسبل التواصل الفعّدال،
والقيادة ،وإدارة الوقت ،وتتيح التكليفات واملشروعات لعضو هيئة التدريس مراقبدة
الطالب عن قرب لفرتة زمنية ثتد علدى مددار الوقدت احملددد للمهمدة أو املشدروع ممدا
يعطيه الفرصة لتقييم أدائهم يف هدذه املهدارات بدقدة ،وإتاحدة الوقدت الكدايف لتقيديم
املخرجات التعليميدة يف جمدال مهدارات التعامدل مد ارخدرين ،واملسدؤولية ،ومهدارات
االتصدددال وتقنيدددة املعلومدددات واملهدددارات احلركيدددة النفسدددية يف بعدددا التخصصدددات
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باسددتخدام اسددتمارات القيدداس املتدددر والتحديددد الدددقيق لكيفيددة تقيدديم األداء دون
التأثر بالرأي الشخصي للمقوّم.
- 2- 3- 3يتم التقييم للمشروعات واملهام على ثال مراحل على األقل وذلك عند
بداية العمل ويف أثناء تنفيذ املهمة أو املشروع ،وعند تسليم وتقديم العمل ومناقشته.
وجيددب أن تشددتمل اسددتمارة تقيدديم أنشددطة الددتعلم الددذاتي بالقيدداس املتدددر علددى بنددود
تغطي كل املهارات اليت سبق ذكرها ،والنسدبة املئويدة مدن الدرجدة املمنوحدة لكدل
بند( .ملحق )7
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رابعاً :تقييم التدريب امليداني:
ميثددل التدددريب امليددداني أحددد أهددم األنشددطة التعليميددة الدديت تسدداعد الطددالب علددى
اكتساب املهارات العملية واملهنية ،وكذلك تطبيق املعلومدات يف املواقدف احلياتيدة،
لذلك فإن هذا النشا التعليمدي حيتدا إلعدداد أسداليب حمدددة بدقدة لتقيديم فاعليدة
حتقيق املخرجات التعليمية املستهدفة ،ويعتمد تقييم التدريب امليداني على:
أ – تقرير الطالب :حيتوي على ما مت تكليفده بده مدن بدايدة التددريس؛ إذ ميكدن أن
حيتددوي التقريددر علددى مشدداهدات الطالددب ،أو مكددان تقددديم اخلدددمات للمددواطنني
ومقارنتها بالوض األمثل املذكور يف املراج  ،ويتم تقيديم تقريدر الطالدب باسدتخدام
استمارة تقييم األداء بالقياس املتدر واملشابهة ملثيلتها يف تقيديم األداء العملدي ،أو يف
تقييم املشاري بناءاً على املخرجات التعليمية  /املهارات املطلوبة من الطالب إجنازها.
ب -تقريدر املشددرف :يُقددم يف صددورة اسددتمارة تقيديم بالقيدداس املتددر ويشددتمل علددى
بنددود معدددة مسددبق ًا بواسددطة أعضدداء هيئددة التدددريس القددائمني علددى إعددداد التدددريب
امليداني وهي بنود تنصب على تقويم املهارات العملية املطلوب يف التدريب امليداني.
ميكددن كددذلك إعددداد اختبددار عملددي موضددوعي يف بعددا املهددارات الدديت يددتمالتددددريب عليهدددا وذلدددك إذا مسحدددت الظدددروف يف مكد دان التددددريب امليددددانى بدددذلك،
باسدتخدام اسدتمارات التقيديم املعددة لدذلك ،وميكدن اسدتخدام التددريب امليددداني يف
إعداد اجلزء العملي من التكليفات أو املشدروع املطلدوب مدن الطالدب وبدذلك يكدون
االختبار يف هذا اجلزء تابعاً لتقييم اجلزء املقابل يف التكليف  /املشروع.
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خامساً :إرشادات وتوصيات للجنة االختبارات يف القسم
- 1قبل انعقاد االختبارات:
 وض تصور جلداول االختبارات مبا يتناسب م الوزن العلمدي لكدل مقدرر واحملددد يفالالئحة املعتمدة للربنامج األكادميي م مراعاة املدة الزمنية بني كل مقرر وآخر.
 تض د اللجنددة الضددوابط اخلاصددة بضددمان عدالددة توزي د الطددالب يف جلددان االختبدداراتالشفهية والعلمية.
 التأكد من إعالن جداول االختبدارات لحتقسدام والطدالب قبدل موعدد انعقداد اللجدانبوقت كاف.
 املددرور علددى أمدداكن انعقدداد االختبددارات قبددل بدددئها والتأكددد مددن مطابقتهددا للقواعدددالعامة ملناخ االختبار ورف تقرير بذلك إىل عميد الكلية أو من ينوب عنه.
- 2أثناء انعقاد االختبارات:
 املرور على مجي جلان االختبارات للتأكد من: تددوافر املندداخ اهلدداديء لالختباروانتظددام املددراقبني يف اللجددان وتأديددة املهددام املطلوبددة
منهم.
 االلتزام بالوقت احملدد لبدء وانتهاء االختبار.
 إجياد احللول ألي مشاكل طارئة أثناءانعقاد االختبار.
 ملء استمارة التقييم النعقاد االختبار ورفعها إىل فضيلة عميد الكلية أو من يندوب
عنه.
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- 3بعد انعقاد االختبارات:
 اإلشدددراف علدددى عمليدددة تسدددليم أوراق اإلجابدددة إىل القسدددم إن كدددان املقدددرر مدددن داخدددلالكلية ،أو ألمانة االختبارات إن كان املقرر من خار الكلية.
 متابعة وض األرقام السرية على اإلجابة (إن وجد هذا النظام)- 4مراجعددة أعمددال التصددحيح ورصددد الدددرجات بالنسددبة ألوراق اختبددارات األسددئلة
املوضوعية وكذلك األسئلة املقالية على النحو التالي- :
 مراجعة التزام أعضاء هيئة التدريس بنموذ اإلجابة اخلاق بكل سؤال.
 مراجعة أعمال رصدد الددرجات مبدا ال يقدل عدن  %10مدن عددد أوراق اإلجابدة ختتدار
عشوائياً.
 مراقبة أعمال جتمي درجات املقررات قبل اعتمادها من رئيس القسم.
 أن تقوم اللجنة بتقديم تقريدر شدامل عدن كدل اختبدار إىل فضديلة عميدد الكليدة أو
من ينوب عنه،ويتم مناقشته واختاذ القرارات التحسينية بشأنه.
- 5تعليمات تضمن سالمة سري االختبارات:
أ -

ضرورة وجود أستاذ املقدرر الدذي معده أسدئلة االختبدار قبدل بددءاالختبار بنصدف
سدداعة علددى األقددل ليقددوم بتوزيد األسددئلة علددى اللجددان يددوم االختبددار ،وينبغددي أن
حيتف رئيس القسم بنسخة احتياطية من األسدئلة ليدتم توزيعهدا يف حدال غيداب
أو تأخر أستاذ املقرر.
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ضرورة وجود املراقبني يف املكان املخصدص لكدل مدنهم بدداخل اللجدان طدوال
فددرتة املراقبددة ،وضددرورة تواجددد املددراقبني االحتيدداطيني يف مكددان قريددب مددن
اللجنة قبل بدء االختبار بنصف ساعة على األقل.

ت -

على أمانة االختبارات التأكد من أمساء املراقبني املدرجني يف كشف التوقيد
املعتمد للتأكد من وجودهم.

-

علددى املددراقبني التأكددد مددن أعددداد الطددالب بكددل جلنددة م د حتريددر اسددتمارة
الغيدداب أو احلرمددان بواسددطةجلان االختبددارات الددذين يقومددون بأنفسددهم بتسددليم
أوراق اإلجابددة واالسددتمارات اخلاصددة بأعددداد الطددالب الددذين مددن املفددرت

أن

يؤدوااالختبار أو الغائبني أو احملرومني.
-

على املراقبني التأكد من هوية كل طالب يف بدايدة االختبدار مد التأكدد مدن
امسه ورقم اجللوس واملسدتوى مد البطاقدة املثبتدة علدى طاولدة االختباروكدذلك
على كراسة اإلجابة ،ويف حالة وجود طدالب بددون هويدة جيدب إبدالغ املخدتص
الختاذ الالزم و تطبيق اللوائح.

-

التنبيه علدى الطدالب يف أول أيدام االختبدار بعددم اخلدرو مدن اللجدان ألي سدبب
قبل تسليم ورقة اإلجابة م حظر مغادرة الطالب للجان قبل مرور نصف سداعة
على األقل من بددء االختبدار (مدادة  37مدن الالئحدة) وحيظدر اصدطحاب اهلداتف
احملمول نهائياً ،وااللتزام التام باألماكن املخصصة هلم.

خ -

ال يسمح بدخول أي طالب االختبار بعد مرور نصف ساعة من بداية اللجنة.
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ال يسددمح بتغدديري مواعيددد املراقبددات أو إجددراء مبادلددة م د الددزمالء إال للضددرورة
القصوى ومبوافقة مسبقة من فضيلة عميد الكلية ،أو فضيلة وكيدل الكليدة
للشئون التعليمية.

ذ -

يتم توزي أوراق اإلجابة على مقار اللجان بواسطةأمانة االختبارات بالكليةقبل
بدء أعمال جلنة االختبار برب ساعة.
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سادساً :ضوابط إعالن النتائج
جيب أن يتوفر لدى الكليات باجلامعة ضوابط موثقة ومعلنة إلعالن النتائج:
 .1إعددالم الطددالب بددالطرق املتاحددة هلددم عنددد احلاجددة إىل توضدديح نتددائجهم وارليددة املتبعددة
للوصول إىل هؤالء األشخاق.
 .2ينبغددي أن يكددون الطددالب علددى علددم بشددكل إعددالن النتددائج (بالدددرجات التفص ديلية –
اجملمعة – التقديرات).
 .3ينبغددي أن يتددوفر نظددم احتياطيددة عنددد اسددتخدام اإلعددالن اإللكرتونددي للنتددائج أو نقددل
بيانات التقييم.
 .4حددني يددتم إعددالن النتددائج علددى املوق د اإللكرتونددي للكليددة  /املعهددد فالبددد أن تتددوفر
إمكانية التغلب على املشاكل التكنولوجية اليت قد حتدد أثنداء إعدالن النتدائج مد
ضمان سهولة دخول الطالب إىل املوق إضافة إىل حتري الدقة يف عر

النتائج.

 .5جيدب علددى اجلامعدة أن تددوفر نسدخا مددن النتدائج بأمدداكن أخدرى (مثددل شدؤون الطددالب
واحلاسب ارىل) ويكون الطالب على علم بها.
 .6التأكد من آلية ضمان عدالة إعالن وإتاحة النتائج جلمي الطالب يف نفس الوقت.

44

دليل تقويم الطالب يف اجلامعة اإلسالمية

اإلصدار األول 1436هـ

سابعاً :آلية تقديم التغذية الراجعة للطالب
يُع ددّ مفهددوم التغذيددة الراجعددة مددن املفدداهيم الرتبويددة احلديثددة الدديت ظهددرت يف النصددف
الثاني من القرن العشرين ،غري أنه تلقى اهتماما كبريا مدن الرتبدويني وعلمداء الدنفس
على السواء .وقد تركز يف بدايات االهتمدام بده يف جمدال معرفدة النتدائج ،وانصدب يف
جددوهره علددى التأكددد فيمددا إذا حتققددت األهددداف الرتبويددة والسددلوكية خددالل عمليددة
التعلم ،أم ال.
وممددا الشددك فيدده أن التغذيددة الراجعددة ومعرفددة النتددائج مفهومدان يعددربان عددن ظدداهرة
واحدددة ،وميكددن القددول إن التغذيددة الراجعددة هددي إعددالم الطالددب بنتيجددة تعلمدده مددن
خددالل تزويددده مبعلومددات عددن سددري أدائدده بشددكل مستمر؛ملسدداعدته يف تثبيددت ذلددك
األداء ،إذا كدان يسدري يف االجتداه الصددحيح ،أو تعديلده إذا كدان

اجدة إىل تعددديل،

وهدددذا يشدددري إىل ارتبدددا مفهدددوم التغذيد دة الراجعدددة بددداملفهوم الشدددامل لعمليدددة التقدددويم
باعتبارها إحدى الوسائل اليت تستخدم من أجل ضمان حتقيدق أقصدى مدا ميكدن أن
حتققه مدن الغايدات واألهدداف الديت تسدعى العمليدة التعليميدة إىل بلوغهدا ،وعليده فدإن
التغذية الراجعة من الطالب إىل األستاذ تسهم إسهاماً كبريا يف زيادة فاعليدة الدتعلم،
واندماجه يف املواقف واخلربات التعليمية ،فاالهتمام بالتغذية الراجعة يسهم يف تهيئة
جو تعليمي يسوده األمن والثقة واالحرتام بني الطالب أنفسهم ،وبينهم وبدني األسدتاذ،
كمددا يسدداعد علددى ترسدديخ املمارسددات الدميقراطيددة ،واحددرتام الددذات لددديهم ،ويطددور
املشاعر اإلجيابية حنو قدراتهم التعلمية واخلرباتية.
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شرو التغذية الراجعة:
لكدي حتقددق التغذيددة الراجعدة األهددداف املرجددوة يف عمليدات التحسددني والتطددوير الدديت
يراد إحداثها يف العملية التعليمية ،فالبد أن تتوفرالشرو التالية:
-

أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام واالستمرارية.

-

أن تتم التغذية الراجعة يف ضوء أهداف حمدددة وأن تدرتبط بالنتدائج التعليميدة
املسددتهدفة مددن جهددة ،ومبعددايري جددودة التقيدديم مددن جهددة أخددرى حتددى يددتمكن
الطالب من حتديد املواضي اليت حتتا إىل تعديل يف أدائهم.

 -أن تتصددف عمليددة التغذيددة الراجعددة بالشددمولية،

يددث تشددمل مجي د عناصددر

العملية التعليمية (عضو هيئة التدريس ،والبيئة التعليمية ،ومجي الطالب علدى
اختالف مستوياتهم التحصيلية والعقلية والعمرية).
 أن يستخدم يف عملية التغذية الراجعة األدوات الالزمة بصورة دقيقة. علدددى اجلامعدددة أن ختصدددص أوقاتدددا حمدددددة ومعلندددة ألعضددداء هيئدددة التددددريسوالطالب لتقديم التغذية الراجعة للطالب.
 أن حتدد مسبقاً طبيعة وشكل التغذية الراجعة (مثال هل هي تقدديم اإلجابداتالنموذجية – هل هي توضيح األخطاء فقط – هل هي إعادة شر لحتجزاء اليت
كثرت بها األخطاء). . .
 على عضو هيئة التدريس تقديم مقرتحات التحسني للطالب املتعثرين بنداء علدىالتغذية الراجعة وكيفية استثمار قدرارات الطدالب املتفدوقني بنداء علدى التغذيدة
الراجعة.
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 يف حالة الكليات ذات األعداد الكبرية البد من وجود أساليب مناسبة لتقدديمالتغذيدة الراجعدة لتحقدق أكددرب فائددة(وليكن بتقسديم الطدالب إىل جمموعددات
وعر

اإلجابة النموذجية واألخطاء األكثر شيوعياً).
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ثامناً :مُحددات إعداد بنوك األسئلة
أهداف بنك األسئلة:
- 1التخلص من النظام التقليدي يف إعداد أسئلة االختبارات.
- 2تنوي أسئلة االختبار وتعدد أذاطها.
- 3وض معايري لضبط السؤال.
- 4ضبط عملية قياس الفروق الفردية بني الطلبة.
- 5حتديد درجة صعوبة السؤال.
 - 6إعطددددددددداء الفرصدددددددددة لالبتكدددددددددار والتطدددددددددوير الدددددددددذي يددددددددددعم اجلاندددددددددب
األكادميي.
- 7خلدددددددق الفكدددددددر اإلجيدددددددابي الناقدددددددد الدددددددذي يسدددددددهم يف تطدددددددوير شخصدددددددية
املتعلم.
فوائد بنك األسئلة:
- 1ختفيدددددف األعبددددداء عدددددن عضدددددو هيئدددددة التددددددريس ،وذلدددددك لتكدددددرار عمليدددددة
إعداد اختبارات كل مادة يف كل مستوى دراسي.
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- 2االسددددددددتفادة مددددددددن الوقددددددددت الددددددددذي يسددددددددتخدمه عضددددددددو هيئددددددددة التدددددددددريس
إلعددددددددددداد االختبددددددددددارات ،والعمددددددددددل علددددددددددى تسددددددددددخريه خلدمددددددددددة جوانددددددددددب
أكادميية أخرى.
- 3تيسريعملية استخدام وصياغة أسئلة االختبارات وأجوبتها.
 .4ضمان عدم تكرار األسئلة.
 .5ضمان وحدة اإلجابة ذات الثبات واملصداقية.
 .6تدريب املعلم واملتعلم على معايشة التطورات التقنية.

إرشادات ملُعدي أسئلة بنك األسئلة:
أوالً -من حيث الشكل -يراعي يف األسئلة ما يلي:
 -أن تتعدددددددد أذددددددا األسددددددئلة

يددددددث تسددددددتوعب أكددددددرب قدددددددر مددددددن الصددددددور

السبعة وهي:
السؤال المتعدد الخيارات واإلجابة واحدة
 .2السؤال املتعدد اخليارات املتعدد اإلجابة.
 .3السؤال احلر (املقالي).
 .4سؤال ترتيب اإلجابات.
 .5سؤال صحيح  /خطأ.
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 .6سؤال ملء الفراغات.
 .7سؤال املطابقة بني العمودين.
 كتابددددددة اسددددددم املقددددددرر املددددددراد إعددددددداد أسددددددئلته لبنددددددك األسددددددئلة ،وكددددددذلككتابددددددة رقددددددم الفصددددددل مددددددن املقددددددرر وعنواندددددده ،إضددددددافة إىل حتديددددددد نددددددوع
السؤال الذي مت اختياره من األنواع املذكورة أعاله.
 أال تزيد فروع السؤال الواحد عن عشرة فروع. أن تستقل أسئلة كل فصل من املقرر عن باقي الفصول. -أن يوضدددددد

اندددددددب كدددددددل سدددددددؤال درجدددددددة صدددددددعوبته :سدددددددهل ،متوسدددددددط،

صعب ،صعب جدا.
ثانيا -من حيث املضمون -يراعى ما يلي:
 أن تتندددددوع األسدددددئلة مدددددن حيدددددث اشدددددتماهلا علدددددى أسدددددئلة مهدددددارات الدددددتفكريالعليدددددددا ،وأسدددددددئلة التدددددددذكر واالسدددددددتيعاب ،واألسدددددددئلة املقاليدددددددة ،وأسدددددددئلة
التطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم.
 أن تغطددددددددي األسددددددددئلة كافددددددددة املوضددددددددوعات للمددددددددادة املقددددددددررة وكددددددددذلكمجي عناصر كل درس.
 أال يتضمن السؤال إجابة لسؤال آخر يف النموذ نفسه. -أن تقيس األسئلة الفروق الفردية بني مستويات الطلبة.
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 أن تقددددددديس األسدددددددئلة املضدددددددامني الظددددددداهرة وغدددددددري الظددددددداهرة يف نصدددددددوقاالختباراملقالي.
 أن تصدددددداغ األسددددددئلة بطريقددددددة هادفددددددة ترمددددددي إىل زيددددددادة املعرفددددددة وحتديددددددداخللل.
 أن تصدددددداغ األسددددددئلة بلغددددددة عربيددددددة فصدددددديحة خاليددددددة مددددددن األخطدددددداء اللغويدددددةوالرتكيبية واإلمالئية.
 أن تصدددددددداغ األسددددددددئلة بعبددددددددارات ليسددددددددت بالطويلددددددددة اململددددددددة وال بالقصددددددددريةاملخلة.
 أن تصاغ األسئلة وفق أهداف الربنامج التعليمي املقرمن قبل .ثالثا -من حيث القياس والتقويم -يراعي ما يلي:
 أن تددددددتم عمليددددددة ضددددددبط الددددددزمن الددددددذي تسددددددتغرقه اإلجابددددددة عددددددن األسددددددئلةبدقة.
 أن يقدددددديس السددددددؤال الصددددددعب جددددددداً املضددددددامني غددددددري الظدددددداهرة يف الددددددنصالدددددددديت ي تطلددددددددب االسددددددددتقراء واالسددددددددتنتا التحليلددددددددي مدددددد د األخددددددددذ بعددددددددني
االعتبار عامل الزمن وإبداء الرأي.
 أن يقدددددديس السددددددؤال الصددددددعب املضددددددامني غددددددري الظدددددداهرة يف الددددددنص الدددددديتيتطلب االستقراء واالستنتا م األخذ بعني االعتبار عامل الزمن.
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 أن يقدددددديس السددددددؤال املتوسددددددط املضددددددامني الظدددددداهرة يف الددددددنص مددددددن خدددددداللالتحليل غري املقرون باالستقراء.
 أن يقدددددديس السددددددؤال السددددددهل املضددددددامني الظدددددداهرة يف الددددددنص مددددددن خدددددداللالتحليددددددل البسدددددديط الددددددذي ال يسددددددتدعي اسددددددتنتاجا وال اسددددددتقراء ،ويبتعدددددددد
عن طلب إبداء الرأي الذاتي للطالب فيما يقرأ من نصوق.

تاسعاً :آلية التظلمات وتلقي الشكاوى
ينظر يف الئحة حقوق الطالب وإجدراءات الدتظلم املعتمددة مدن جملدس اجلامعدة بتداريخ
 /22رجب 1436هد.
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الفصل الثالث
املالحق
ملحق 1

ذوذ مصفوفة تقييم خمرجات تعلم الربنامج من خالل املقررات الدراسية

ملحق 2

ذوذ مصفوفة أساليب التقويم ملخرجات التعلم باملقرر ودرجاتها

ملحق 3

قوائم التحقق من جودة مراحل إعداد االختبار

ملحق 4

ذوذ ورقة االختبار

ملحق 5

مثال إلستمارة تقويم الطالب يف االختبار العلمي.

ملحق 6

مثال لبطاقة تقدير االختبار الشفهي

ملحق 7

مثال استمارة تقييم أنشطة التعلم الذاتي للطالب (التكليفات واملشاري )
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مُلحق 1
ذوذ  :مصفوفة تقييم خمرجات تعلم الربنامج من خالل املقررات الدراسية
املقررات
خمرجات
التعلم

مقرر

مقرر

مقرر

مقرر

مقرر

مقرر

مقرر

1

2

3

4

5

6

7

...

للربنامج

مُخر 1
مُخر 2

اختبار

اختبار

اختبار

حتريري

حتريري

حتريري

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

شفهي

شفهي

شفهي

شفهي

مُخر 3
مُخر 4

اختبار اختبار

اختبار

اختبار

عملي

عملي

عملي

عملي
تكليف
ثي

تكليف

مُخر 5

اختبار
أداء

ثي

تكليف

مُخر 6
مُخر 7
مُخر 8

ثي
اختبار

اختبار

اختبار

أداء

أداء

أداء
تكليف
ثي
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مُلحق 2
ذوذ  :مصفوفة أساليب التقويم ملخرجات التعلم باملقرر ودرجاتها
رمز واسم املقرر:

اسم الربنامج:
أستاذ املقرر:

أساليب التقييم ودرجاتها
خمرجات التعلم املستهدفة

االختبار

االختبار

التحريري

التحريري

()1

()2

األسبوع

األسبوع

السادس

العاشر

االختبار
الشفوي
األسبوع

املشاركة

االختبار
النهائي

طوال

اخلامس

املستوى

عشر

9

9

2

15

15

املعرفة باملفاهيم

5

5

1

5

5

املعرفة بالنظريات واملبادئ

2

2

1

5

5

املعرفة باإلجراءات

2

2

0

5

5

موعد التقييم "رقم األسبوع"
أ  -إمجالي خمرجات
املعرفة

الثالث
عشر

إمجالي
درجات
جمال
خمرجات
التعلم

50

ب -إمجالي خمرجات
املهارات املعرفية -

9

9

2

0

20

40

اإلدراكية
تطبيق املبادئ والنظريات

5

5

1

0

5

التحليل -التفكري الناقد

2

2

1

0

4

اإلبداع-حل املشكالت

2

2

0

0

11

.إمجالي خمرجات مهارات
العالقات م ارخرين

0

0

0

0

0

0

واملسؤولية
املسؤولية عن التعلم

0

0

0

0

0
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املشاركة اجلماعية والقيادة
االستجابة مبسئولية يف
املواقف الشخصية واملهنية
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

املعايري األخالقية للسلوك
د .إمجالي خمرجات مهارات
االتصال ،وتقنية املعلومات،

2

2

0

1

5

0

والعددية
االتصال الشفهي والكتابي

1

1

0

0

0

استخدام تقنية املعلومات

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

الرياضيات واإلحصاء
األساسي
هد .إمجالي خمرجات
املهارات النفس حركية
يستخدم األجهزة واألدوات
بصورة سليمة
يقيس التغري احلاد بني
متغريات التجربة
يقوم برتكيب األدوات
وتوصيلها بطريقة صحيحة
إمجالي درجات املقرر

20

20

5

20

35

5

100
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مُلحق 3
قوائم التحقق من جودة مراحل إعداد االختبار
- 1

قائمة التحقق جلودة عمليات اإلعداد لالختبار التحصيلي

م
1
2

3

4

بنود التحقق

نعم ال

ملحوظات

مت حتديد اهلدف من االختبار
املهدددددددددددددددارات واملعدددددددددددددددارف الددددددددددددددديت يدددددددددددددددراد
قياسهاحمددة بدقة
خمرجددددددات الددددددتعلم حمددددددددة بوضددددددو وبصددددددي
قابلة للقياس
ثددددددددد دت االسدددددددددددتعانة

ددددددددددددول مواصدددددددددددفات

االختبار التحريري

5

نوع االختبار واضح ومناسب للهدف منه

6

مت حتديد زمن االختبار

7

تتنوع مستويات أسئلة االختبار

9

مت وض تعليمات اإلجابة بوضو

10

مت توزي الدرجات على األسئلة
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قائمة التحقق جلودة أسئلة االختيار من متعدد
م

بنود التحقق

1

ندددددددوع السدددددددؤال مناسدددددددب لقيددددددداس اهلددددددددف

نعم

ال

ملحوظات

التعليمي
2

حمتدددددددددددوى األسدددددددددددئلة يقددددددددددديس مسدددددددددددتويات
معرفية متنوعة

3

صياغة السؤال سليمة لغوياً

4

صياغة السؤال بسيطة وواضحة

5

تضدددددددددمنت املقدمددددددددددة الشددددددددددر الضددددددددددروري
لججابة

6

اسدددددددددددددتخدام أدوات النفدددددددددددددي يف املقدمدددددددددددددة
ضروري ومت إبرازها

7

للسددددددددددؤال إجابددددددددددة صددددددددددحيحة واحدددددددددددة أو
أفضل إجابة

8

مت اإلشدددددددددددددارة إىل املصددددددددددددددر يف السدددددددددددددؤال
الذي يتطلب أفضل إجابة

9

عدددددددددددددد البدددددددددددددائل مناسددددددددددددب للمرحلددددددددددددة
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التعليمية
 10املشدددددتتات مجيعهدددددا جذابدددددة وثثدددددل إجابدددددات
ممكنة
 11صددددددياغة املشددددددتتات تعتمددددددد علددددددى خطدددد دأ يف
الفهم أو نقص يف املعلومات
 12البدائل مجيعها متجانسة
 13عبارة البدائل متساوية الطول تقريباً
 14مت جتندددددب البددددددائل اخلاصدددددة (الشددددديء ممدددددا
سبق ،مجي ما سبق) على الضرورة
15

رتبت البدائل ترتيباً منطقياً

 16رتبددددددددت اإلجابددددددددة الصددددددددحيحة عشددددددددوائياً يف
األسئلة
 17األسدددددددددددئلة خاليدددددددددددة مدددددددددددن أي مؤشدددددددددددرات
لججابة الصحيحة
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قائمة التحقق جلودة أسئلة الصواب واخلطأ
بنود التحقق

م
1

نوع السؤال مناسب ملخر التعلم املراد قياسه

2

مت جتنب األسئلة املركبة

3

سالمة الصياغة اللغوية للسؤال

4

تضمن السؤال فكرة رئيسة واحدة

5

مت جتنب عبارات منقولة حرفياً من الكتاب

6

العبارات حمددة وواضحة

7

العبارات الصحيحة واخلاطئة متساوية العدد تقريباً

8

مت جتندددددب الكلمدددددات الغامضدددددة (أحيا ندددددا ،ندددددادراً ،غالبددد داً.

نعم

ال

ملحوظات

)...

9

عبارات األسئلة متساوية الطول تقريباً

10

للسؤال إجابة صحيحة واحدة

11

حُددددددددددت الكلمددددددددات املطلوبددددددددة تصددددددددحيحها (إذا تطلددددددددب
السؤال ذلك)

12

رتبت العبارات الصحيحة واخلاطئة عشوائياً
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قائمة التحقق جلودة أسئلة املزاوجة
بنود التحقق

م

نعم

ال

ملحوظات

 1نوع السؤال مناسب ملخر التعلم املراد قياسه
كتددددددب السددددددؤال بأكملدددددده يف صددددددفحة واحدددددددة ومل
ُ
2
ُيجزأ
 3تعليمات اإلجابة حمددة بوضو
 4وض عنوان مناسب لكل من القائمتني
 5حمتوى كل قائمة متجانس
6

عددددددد عناصدددددر قائمدددددة اإلجابدددددات أكدددددرب مدددددن عددددددد
عناصر القائمة األساسية

 7مت جتندددددددددددب وجدددددددددددود أي كلمدددددددددددات كمؤشدددددددددددرات
لججابات الصحيحة
 8الصياغة اللغوية للسؤال سليمة
9

عناصددددددددر كددددددددل مددددددددن القددددددددائمتني مرتبددددددددة ترتيبددددددداً
منطقياً
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قائمة التحقق جلودة أسئلة اإلكمال
م
1

بنود التحقق

نعم

ال

ملحوظات

نددددددوع السددددددؤال مناسددددددب ملخددددددر الددددددتعلم
املراد قياسه

2

مت جتنب األسئلة املركبة

3

الصياغة اللغوية للسؤال سليمة

4

صياغة السؤال واضحة وموجزة

5

يعدددددددددداك السددددددددددؤال فكددددددددددرة رئيسددددددددددة
واحدة

6

ال توجدددددد عبدددددارات منقولدددددة حرفيددد داً مدددددن
الكتاب

7

حيتمل اإلكمال أكثر من إجابة

8

حيتددددددوي أحددددددد األسددددددئلة علددددددى أكثددددددر
من فراغني

9

تق الفراغات يف نهاية األسئلة

10

الفرغدددددددددددددات املرتوكدددددددددددددة متسددددددددددددداوية
الطول
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مُلحق 4
ذوذ ورقة اختبار

63

اإلصدار األول 1436هـ

دليل تقويم الطالب يف اجلامعة اإلسالمية

كلية...................
ُ
قسم...................
اختبار مقرر "" . . . . . . . . . . . . . .

املستوى . . . . . . . .:الشعبة. . . . . . . . . . .:

الفصل الدراسي . . . . . . . . . . . .:العام اجلامعي . . . . . . . . .:التاريخ . . . . . . . . . .:الزمن. . . . . .:
_______________________________________________________________________________________________________________________

أجب عن األسئلة ارتية
السؤال األول( ......................................................................................................... .:الدرجة)
السؤال الثاني( ......................................................................................................... .:الدرجة)
السؤال الثالث( ......................................................................................................... .:الدرجة)
السؤال الراب ( ......................................................................................................... .:الدرجة)
" انتهت األسئلة"
"م التمنيات بالتوفيق"
توقي أستاذ املقرر
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مُلحق 5
مثال إلستمارة تقويم الطالب يف االختبار العلمي
ملقرر . . . . . . . . . . .بكلية العلوم (على سبيل املثال).
التجربة :الكشف عن املواد املختزلة يف الوسائل. . . . . .
االختبار . . . . . . . .:املقرر . . . . . . . . . .:املستوى الدراسي . . . . . . . . . . .:التاريخ. . .:
استمارة تقويم الطالب يف االختبار العلمي
مستوى األداء

خاطئ/

كامل

متوسط

 - 1إعداد األدوات املطلوبة

1

1/2

صفر

 - 2محت الدورق إىل منتصفه باملاء

1

1/2

صفر

 - 3جهز احلمام املائي ووضعه على موقد بنزن مشتعل وبدأ يف التسخني

1

-

صفر

- 3وض 20مل من السائل املفحوق يف أنبوب االختبار

1

1/2

صفر

- 4أضاف 10مل من حملول بندكت على السائل داخل أنبوبة االختبار

1

1/2

صفر

1/2

-

صفر

1/2

-

صفر

1

1/2

صفر

1/2

صفر

صفر

اخلطوات

- 5وض األنبوبة يف محام املاء حتى تسخن بالتدريج
- 6ضبط شعلة املوقد

يث يغلي املاء داخل احلمام وال ينسكب من الدورق

- 7أطفأ املوقد ورقد أنبوبة االختباربواسطة ماسك األنابيب

رق

- 8الح تغري اللون وسجل التغري يف ورقة املالحظة
- 9سكب حمتوى األنبوبة يف احلو

املخصص وألقىباألنبوبة يف الصندوق احملدد

جمموع الدرجات
اسم الطالب:

1/2

صفر

مل ينفذ

صفر

8
رقمه:

املشرف على االختبار:
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مُلحق 6
مثال لبطاقة تقدير االختبار الشفهي( .الدرجة من )20
املعيار
الفهم واالستيعاب
(التحصيل)
ترابط وترتيب
األفكار

ممتاز

كفء

قادر على التطور

غري كفء

()20- 17

()12- 16

()12- 9

(أقل من )9

يُظهرفهما
عميقا
للموضوع

يظهر فهما

يظهر فهماً

حمدوداً

سطحياً

تدفق منطقي األفكار غري
لحتفكار

مرتبة جزئياً

ال يفهم أي جزء
من األجزاء
املطروحة

األفكار يف

األفكار غري

أحيان كثرية

مرتبة على

غري مرتبة

اإلطالق

قادر على
القدرة على

املناقشة

قادر على املناقشة يناقش بطريقة

التحليل واملناقشة وتقديم األدلة ولكن من نقا
على صدق

حمدودة

ال ميتلك القدرة

غري واضحة

على املناقشة

وغامضة

على اإلطالق

رؤيته

ملحوظة:
 على أستاذ املادة استخدام هذه البطاقة كمقياس لتقويم أداء الطالب يف االختبارالشفوي.
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ملحق 7
مثال استمارة تقييم أنشطة التعلم الذاتي للطالب (التكليفات واملشاري )
اسم الطالب:

رقم الطالب:

املقرر:

املستوى
تاريخ بداية النشا :

عنوان النشا :
تاريخ التقويم:
ممتاز
مجي أعضاء
التعاون م
اجملموعة

اجملموعة شاركوا
يف اإلعداد واألدوار
مقسمة بشكل
متساوي
يستجيب الطالب

التواصل م
اجملموعة

للطالب ارخرين

واالخرا

مجي أعضاء
اجملموعة شاركوا
يف اإلعداد لكن
بعا األعضاء
كانت أدوارهم
هامشية

جيد
بعا أعضاء
اجملموعة مل
يشاركوا يف العمل أو
شخص واحد حتمل
أغلب األعباء م

مداخالت الطلبة

ألسئلة الطلبة

ويلخص املعلومات

وأحياناً حيد عدم عدم انتباه لكن يقوم

بني حني وآخر

التفاعل م الزمالء باإلجابة

منظم

وواضح ومرتب

بشكل

املستم يستطي

عام منظم وواضح متابعة العر

ولكن

بشكل منطقي

ولكن بعا

يسهل على املستم

النقا قد تسببت ولكن بعا النقا

متابعته

قام بأغلب العمل

الباقي

يتجاوب الطالب م استجابة الطالب

العر

شخص واحد فقط

مشاركة هامشية من

وجييب على األسئلة ارخرين وأسئلتهم ارخرين تدل على

العر
العر

جيد جدا

مقبول

يف اختال

برتكيز شديد،
واملفاهيم تفتقر إىل

استجابة الطالب
ألسئلة الطلبة
ارخرين غري كافيه
وغري دقيقة
التنظيم عشوائي
وغري منطقي،ومن
الصعوبة متابعة
تسلسل األفكار
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املفاهيم
اإلحالة
للمصادر

املعلومات منسوبة

يوجد بعا

إىل مصادرها

األخطاء يف نسبة

بشكل صحيح.

املصادر.

الصوت واضح
التفاعل

واإليقاع مناسب

اللفظي

ومتفاعل م
اجلمهور

الصوت واضح
واإليقاع مناسب
ومتفاعل م
اجلمهور يف أغلب
األحيان

األفكار منتظمة

التكليفات
البحثية

الوضو
مصادر املعلومات مل
أخطاء كثرية يف

تذكر أو تفتقر إىل

نسبة املصادر.

الدقة بشكل
كامل.

الصوت واضح

الصوت غري واضح

واإليقاع مناسب

واإليقاع سري أو

ومتفاعل م اجلمهور بطيء جدا وال يوجد
بعا األحيان.

تفاعل م اجلمهور

األفكار منتظمة

وتدعم الغر

األفكار منتظمة

وتدعم اهلدف

التفسريات غري

العام،

وتدعم اهلدف

الرئيسي،

واضحة ،واحللول

والتفسريات

الرئيسي،

واألفكارمرتبطة

غري منطقية حلل

منطقية،

واألفكار مرتبطة بعضها ببعا،

املشكلة،

واالستنتاجات

بعضها ببعا،

والتفسريات واضحة

واألفكار أحياناً

واضحة،

والتفسريات

ولكن الفشل يف

غريمرتبطة

وفيه سهولة اتباع

واضحة

حتديد بدائل

باملشكلة

املعلومات بسالسة

للمشكلة

اسم املشرف:

التوقي :

اسم املقيم:

التوقي :
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