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 ورشت بعنىاىهحضز 
 استزاتيجيت لتنفيذ هعاييز القياس والتقىين وتزجوتها

  الى هخزج هقاس وكيفيت قياسه 

 تاريخ والوكاى :لا

تن عمذ ورشخ ثعٌىاى استزاتٍدٍخ لتٌفٍذ هعبٌٍز المٍبس والتمىٌن وتزخوتهب الى هخزج همبس وكٍفٍخ لٍبسه ٌىم األثٌٍي 

 ثمبعخ أهبًخ الودلس  4/11/9112الوىافك 

  الحضىر:

وًبئت هذٌز  هذٌز وزذح المٍبس والتمىٌن -زبضز ثبلىرشخ السٍذ الوذرس الوسبعذ / هبخذ أزوذ خبدالزة عسكز لذ 

 وزذح ضوبى الدىدح واالعتوبد

 السادة الحضىر:

 ورئٍس هدلس وزذح المٍبس والتمىٌن عوٍذ الكلٍخ - تٍسٍز زسي عجذ السوٍذ/ أ.د  

 وكٍل الكلٍخ لشئىى خذهخ الودتوع وتٌوٍخ الجٍئخ  -أ.د / خبلذ فتسً زسي  

 ثمسن تكٌىلىخٍب الوعلىهبد -أ.د / أسالم على تبج الذٌي هذرس 

 هذرس ثمسن علىم السبست -د / هوذوذ فبروق 

  ولفٍف هي السبدح اعضبء هٍئخ التذرٌس وهعبوًٍهن والوذٌز اإلداري لىزذح ضوبى الدىدح واالعتوبد

 :جذول أعوال اإلجتواع

 وكٍفٍخ لٍبسهب والوؤشزاد تمىٌنهٌبلشخ هعبٌٍز إستزاتٍدٍخ المٍبس وال

 والتمىٌناللىائر والمىاًٍي الوٌظوخ لعولٍخ المٍبس  .1

 

a. إتاحة اللوائح والقوانين المنظمة لعملية القياس والتقويم لألطراف المعنية ورقيا والكترونيا 

b. وجود سياسات للتقويم ضمن الخطة االستراتيجية للكلية 

c. وجود ميثاق اخالقى معتمد ومعلن لعملية التقويم 

 

 إدارح عولٍخ التمىٌن .9

 

a.  /القواعد المنظمة لذلك )تحديد موعد وأماكن وجود خطة لسير اإلمتحانات من حيث الضوابط
 تجهيز أوراق اإلجابة ...........( –تجهيز القاعات  –أرقام الجلوس  -عقد االمتحانات

b.  تظلمات  -تيسير  -رصد  -تسلُّم  -توجد قواعد معتمدة ومعلنة للعمل بالكنتروالت ) تسليم
 الطالب(.

c. لى عولٍخ التمىٌن )رؤسبء الكٌتزوالد ـ أعضبء وخىد هعبٌٍز هعتوذح وهعلٌخ الختٍبر المبئوٍي ع

 الوزالجٍي(. -الكٌتزوالد ـ رؤسبء لدبى االهتسبًبد ـ الوالزظٍي 

d.  إلدارح عولٍخ التمىٌن )خطخ إدارح األسهبد ـ أسبلٍت غٍز تملٍذٌخ لوزالجخ  خٍذحوخىد هوبرسبد

 االهتسبًبد )هثل ًظبم كبهٍزاد للوزالجخ(
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 التمىٌن فً الوؤسسخاإلعالم عي إستزاتٍدٍخ  .3

 

a. - يتضمن القواعد المنظمة لإلمتحانات ألعضاء هيئة التدريس  )معلن ومعتمد(وجود دليل
في ضوء الميثاق المرجعي للممارسات المتميزة لتقويم أداء طالب التعليم  والطالب واإلداريين

 .8002العالي الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 تٌفٍذ عولٍخ التمىٌن وهتبثعتهب .4

 

a.  االمتحاناتإجراءات خطة سير 

b. )جودة الورقة اإلمتحانية )من حيث الشكل 

c. تقييم خبير / نموذج جودة الورقة اإلمتحانية )من حيث الموضوع(  وذلك من خالل 
d. إخزاءاد لوزاخعخ الوبدح اإلهتسبًٍخ الوىضىعخ 

e. اجراءات خاصة بالتصحيح 

f.  بالكلية مناسبة من حيث اإلضاءة والتهوية والهدوء وسعة المكانأماكن عقد اإلمتحانات 
g. ستبيان عن رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، عن إجراءات ونظم التقويم 

 

 إعالى ًتبئح التمىٌن واستثوبرهب فً تسسٍي العولٍخ التعلٍوٍخ .5

 

a. إعالن النتائج 

b. تحليل نتائج تقييم الطالب بالكلية 

 التىصياث :

 تن هٌبلشخ الوعبٌٍز والوؤشزاد 

 ووضع هوبرسبد واخزاءاد التٌفٍذ 

 اعتوبد هعبٌٍز استزاتٍدٍخ المٍبس والتمىٌن 

 

  
 

 رئيس هجلس إدارة الىحذة   هذيز وحذة القياس والتقىين

 أ.د تيسيز حسي عبذالحويذ             م.م هاجذ أحوذ جادالزب عسكز
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 ورشت بعنىاى صىر
  استزاتيجيت لتنفيذ هعاييز القياس والتقىين وتزجوتها

 الى هخزج هقاس وكيفيت قياسه

 

 

 

   

 

 

 

 رئيس هجلس إدارة الىحذة   ذيز وحذة القياس والتقىينه

 ذأ.د تيسيز حسي عبذالحوي             م.م هاجذ أحوذ جادالزب عسكز


