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|	املحور األول: تعديل مواصفات الورقة االمتحانية ____________________________ 95
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مقدمـــة الدرا�ســــة

تتبنى معظم الدول يف العامل فكرة وجود امتحان يعقد لطلبتها يف نهاية املرحلة الثانوية، مينح 

الطالب بناًء عىل نتيجته شهادة تفيد أمتامه هذه املرحلة. وتتّفق هذه الدول كذلك عىل الهدف 

املرحلة  االنتهاء من  بعد  للطلبة  الذي تحّقق  التعلّم  الوقوف عىل مستوى  االمتحان. وهو:  من 

إىل  باإلضافة  للطلبة،  التحصييل  واملستوى  والتعلّم  التعليم  عمليّة  فاعلية  مدى  وقياس  الثانويّة 

الوقوف عىل ما تحّقق من النتاجات العاّمة وتحديد مواطن القّوة والضعف يف الربامج التعليمية 

والخطط الدراسية، مع االعرتاف بأهمية وخطورة دور التقويم يف العملية التعليمية. إالّ أّن ما 

يتبع يف مدارسنا العربية من أساليب للتقويم يقف حجر عرثة أمام كل محاوالت اإلصالح ويهدر 

أي جهد للتطوير. فقد اقترص التقويم يف مدارسنا يف الوطن العريب عىل إجراء االختبارات التي 

تقيس التحصيل. وأصبح االختبار هو الوسيلة الوحيدة للحكم عىل مستوى التالميذ واخترصت 

جميع نواتج التعلم يف جانب واحد فقط، هو تحصيل املعلومات املقّررة يف الكتب املدرسية؛ األمر 

الذي جعل االختبار هدفًا يف ذاته وأصبحت جميع املامرسات الرتبوية تتجه نحو متكني التالميذ 

من اجتياز االختبار بنجاح ويعد هذا شكاًل من أشكال الهدر الرتبوي الذي يفقد املنتج التعليمي 

قيمته وقدرته عىل املنافسة يف املجتمع املعارص بكل ما يحمله من تحّديات.

وقد أصبحت االمتحانات العاّمة يف غالبية الدول العربية، إن مل تكن كلّها، مشكلة حقيقية 

من  الدول  تتكبّده  ملا  إضافة  اإلعالم،  ووسائل  األمن  ورجال  والرتبويني  واألرسة  املجتمع  تقلق 

تكاليف باهظة يف إعدادها وتنفيذها وإصدار النتائج وما يتبع ذلك من مشكالت تتعلّق بالطعن 

بنتائج االمتحانات وتحديد آليات القبول يف الجامعات وفقا لها. وال نجازف إذا قلنا بأّن االمتحانات 

يف الدول العربية غدت مشكلة املجتمع الرتبوية األوىل.

ومن هذا املنطلق ولخطورة املوضوع وأثاره السلبية عىل النهوض بالتعليم يف الوطن العريب 

علميّا وثقافيّا وتقانيّا، اقرتحت املنظّمة العربيّة للرّتبية والثقافة والعلوم أن يكون موضوع املؤمتر 

العارش لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف البحر امليت/ األردن، 10-11 ديسمرب 2016، 

"تقويم االمتحانات العاّمة يف الوطن العريب وتطويرها".



6
آليات تفعيل دراسة 

"تقويم االمتحانات العاّمة في الوطن العربي وتطويرها"

ومن هذا املنطلق كان إعداد الوثيقة الرئيسة للمؤمتر التي وضعت "تصور مقرتح لتطوير 

نظم االمتحانات  والتقويم الرتبوي يف الوطن العريب" يف التعليم قبل الجامعي مبا يلبي تحّديات 

املرحلة القادمة، وطموحات املؤسسات الرتبوية والتعليمية.



الباب االأول 
"تقـومي االمتحانات العاّمة 

يف الــوطن العربي وتطويرها" 
الوثيقــة الرئي�ســـة 

للموؤمتر العا�سر لوزراء الرتبية والتعليم العرب 
)الأردن 10-11 دي�سمرب 2016(
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"تقويم االمتحانات العاّمة في الوطن العربي وتطويرها"

ملّخ�ص لــ "الت�سّور املقرتح لتطوير نظم المتحانات 
والتقومي الرتبوي يف الوطن العربي"

الرتبوي  والتقويم  االمتحانات  نظم  لتطوير  مقرتح  تصّور  إىل  التوصل  إىل  الوثيقة  هدفت 

الرتبوية والتعليمية.  القادمة وطموحات مؤسساتها  املرحلة  يلبي تحّديات  العريب مبا  الوطن  يف 

ولبلوغ هذا الهدف تكّونت الوثيقة من أربعة أجزاء عىل النحو اآليت:

الجزء األول: املشكالت واملفاهيم الرئيسة لنظم االمتحانات والتقويم الرتبوي.

الجزء الثاين: واقع االمتحانات والتقويم يف الدول العربية.

الجز الثالث: تجارب عاملية يف مجال االمتحانات والتقويم الرتبوي.

الجزء الرابع: التصّور املقرتح لتطوير االمتحانات ونظم التقويم الرتبوي يف الوطن العريب.

الجزء األول: المشكالت والمفاهيم الرئيسة لنظم االمتحانات والتقويم 

التربوي

 خلص هذا الجزء إىل تشخيص أهّم املشكالت املرتبطة بأساليب التقويم الحالية. فمنها ما 

يتعلّق بالطالب وما يتعلق باملعلّم واملدرسة واألرسة واملجتمع ككّل مثل:

اعتامد املناهج يف مرحلة التعليم قبل الجامعي عىل أساس املعرفة. . 1

استخدام االمتحانات العاّمة التحريريّة التي تقيس الحفظ. . 2

تدريس طالب الثانوية العاّمة عدًدا كبرياً من املواد الدراسيّة اإلجباريّة. . 3

الرتكيز يف وضع االمتحانات،عىل أن يكون يف مستوى الطالب املتوّسط.. 4

من املشكالت املرتبطة بالنقطة السابقة، أنّه إذا كان يف االمتحان بعض األسئلة التي تتطلب . 5

إعامل العقل، نجد أّن الطاّلب وأولياء األمور ووسائل اإلعالم املختلفة يوجهون سهامهم إىل 

الوزارة املعنية وإىل واضعي االمتحان. 
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ظهور مشكلة ارتفاع بل تضّخم درجات الطالب. حيث يحصل كثري من الطاّلب نسبة نجاح . 6

أعىل من 96%.

انتشار ظاهرة الغش سواء الفردي أو الجامعي أو اإللكرتوين.  . 7

الجزء الثاني: واقع التقويم واالمتحانات في الدول العربية

تناول هذا الجزء واقع التقويم واالمتحانات يف الدول العربية من خالل عرض مناذج من الدول 

التي استجابت لطلب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبوافاتها بورقة عمل تتضّمن:

الترشيعات والنظم املنظّمة لالمتحانات العامة.	 

التي تنعكس عىل تحقيق األهداف 	  العاّمة  املشكالت والصعوبات املتعلّقة بسري االمتحانات 

التّعليمية.

تصورات بعض الدول لسبل تطوير االمتحانات العاّمة مبا يخدم تحقيق األهداف التّعليمية. 	 

وهي األردن والبحرين وتونس والجزائر،والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عامن وفلسطني 

وقطر وجمهورية القمر ولبنان ومرص، إضافة إىل بعض املعلومات التي تّم الحصول عليها من 

بعض املصادر األخرى لبعض الدول.

وقد توصلت الدراسة التحليلية إىل:

اتّفقت عليها الدول العربية وأبرزها: الرتكيز . 1 تعاين الورقة االمتحانية من أوجه قصور عّدة 

عىل قياس الجانب املعريف واملستويات الدنيا من العمليات العقلية كالحفظ والتذكّر واملعرفة 

الجيّدة يف  االختبار  معايري  توافر  وانخفاض  التطبيقية  والجوانب  العليا  املستويات  وإغفال 

اعتامد مصادر  التعليمي و عدم  للمحتوى  املناسب  األفكار وصدقها والتمثيل  متييز حداثة 

معرفة أخرى، عدا الكتب املدرسية، ووجود أخطاء متكّررة يف صياغة األسئلة واإلغفال النسبي 

ملوضوعات يف املقّررات.  

تضّخم درجات الطاّلب سواء عىل مستوى املواد الدراسيّة أو املجموع الكيل.. 2

انخفاض تكافؤ الفرص بني الطالب نتيجة ملشكالت الغش والترسيب.. 3

انخفاض مستوى دقة تقدير الدرجات و/أو مالءمتها لإلجابة املطلوبة.. 4
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الجزء الثالث: تجارب عالمية في مجال التقويم واالمتحانات

ويف هذا الجزء تم عرض األنظمة التعليمية لبعض الدول )النامية واملتقّدمة( عىل املستوى 

القبول  ونظم  الثانوية(  املرحلة  يف  )خاصة  الرتبوي  والتقويم  االمتحانات  من  كل  يف  العاملي 

بالجامعات بها. وقد وقع االختيار عىل هذه الدول نتيجة ملا أسفرت عنه بعض التقارير الدولية 

التي تربز الدول األكرث تقّدماً يف نظامها التعليمي، سواء كانت هذه الدول متقّدمة اقتصادياً أو 

آخذه يف النمّو، حيث جاء تصنيف: كوريا الجنوبية )املركز األول يف عام 2015م، واملركز الرابع 

عام 2016م(، وسنغافورة )املركز )4( يف عام 2015م، واملركز )5( عام 2016م(، وسويرسا )املركز 

)16( يف عام 2015(، واسرتاليا )املركز )15( يف عام 2016(، والسويد )املركز )18( يف عام 2016م(، 

وبولندا )املركز )19( يف عام 2016م(، والنمسا )املركز )20( يف عام 2016م(. 

كام تّم استعراض تجارب بعض الدول النامية األخرى التي أنشأت أو تبّنت أنظمة وتجارب 

ناجحة يف االمتحانات والتقويم الرتبوي الذي أثّر إيجابًا عىل نظامها التعليمي وكان له مردود عىل 

منّوها االقتصادي، ومنها: ماليزيا، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ونيجرييا، وشييل.

وقد متّت االستفادة من عرض هذه التجارب لتطوير نظم التقويم بالدول العربّية عىل النحو اآليت:

أوال - إدارة نظم التقويم واالمتحانات: 
معظم الدول تجمع ما بني املركزية والالمركزية يف إدارة االمتحانات كالتايل:

إعداد املعايري ونواتج التعلّم املستهدفة لجميع مراحل التعليم.. 1

التقويم يف سنوات النقل: يكون من مسؤولية املدرسة من خالل إدارة املدرسة أو لجنة املعلمني.. 2

التقويم املرحيل: ويكون يف:. 3

منتصف املرحلة االبتدائية )الصف الثالث أو الرابع ابتدايئ( عىل مستوى املدرسة.أ. 

نهاية املرحلة االبتدائية )الصف السادس أو الثامن( عىل مستوى القطاعات / املديريات.ب. 

نهاية املرحلة املتوسطة أو اإلعدادية عىل مستوى القطاعات / املديريات. ويهتم بقياس التحصيل 	. 

يف اللغة األم واللغة األجنبية والرياضيات. وتكون اختبارات معيارية مقّننة متعادلة القياس.

االمتحانات يف نهاية املرحلة الثانوية أو الثانوية العليا: يجمع بني:. 4

االختبارات التحريرية القومية املوّحدة عىل مستوى الدولة، واملعّدل الرتاكمي آلخر عامني أ. 

من املرحلة الثانوية عىل األقّل.
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لدى ب.  التقديم  ملهارات  وعرض  ومرشوعات  املدرسة  مستوى  عىل  تجرى  شفوية  اختبارات 

ملحاور  وفقا  وذلك  املديريات،  القطاعات/  مستوى  عىل  لجنة  مسؤولية  من خالل  الطلبة، 

أساسية تحّدد مركزياً.

أن يكون االختبار الوطني بنهاية كل مرحلة تعليمية عىل مستويني: . 5

املستوى األول )O-level( يجتازه الطالب يف نهاية املرحلة املتوّسطة/ اإلعدادية.أ. 

املستوى املتقدم )A-level( يجتازه الطالب يف املرحلة الثانوية.ب. 

ثانًيا - نظم القبول بالجامعات: 

االلتحاق . 1 من خاللها  منتهية ميكن  شهادة  باعتبارها  الثانوية  املرحلة  شهادة  بني  ما  الجمع 

بسوق العمل وأن تكون رشطًا للتقدم للجامعات من خالل نسبة من الدرجات الرتاكمية لهذه 

املرحلة )يف حدود من %20 إىل %30 من الدرجات( ونسبة من درجات مواد دراسية معيّنه، 

وفقا ملتطلبات بعض الكليات.

القياس . 2 مراكز  أو  نفسها  الجامعة  تعّدها  للجامعات  لالستعداد  وطنيّة  اختبارات  تطبيق 

 ،)IB( القومية، أو االعتامد عىل بعض االختبارات املعرتف بها دوليا مثل البكالوريا الدولية

أو )املاتورا(، أو اختبار كمربيدج. ويكون االعتامد إما عىل اجتياز هذه االختبارات لدخول 

الجامعة أو نسبة يف حدود )من %60 إىل %70( من الدرجة باإلضافة إىل نسبة الدرجات 

الرتاكمية يف املرحلة الثانوية.

كسنوات . 3 الثانوية  املرحلة  بعد  إضافيني  عامني  أو  عام  دراسة  الجامعات رشط  بعض  تضع 

تأهيليه لدخول الجامعة.

ثالًثا - املرونة وتعّدد املسارات:

والفنية . 1 العامة  الشهادات  بجميع  تعرتف  الدول  بعض  يف  الوطنية  للمؤهالت  هيئة  وجود 

وتحّدد املسارات املختلفة للتعليم.

تتيح النظم العاملية للطالب حريّة اختيار املواد الدراسية وفقا ملجموعات نوعية وتخّصصية . 2

للمواد ترتاوح ما بني )3-5( مجموعات دراسية.
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تنوع املسارات والبدائل أمام الطالب يتيح له حرية االنتقال من التعليم العام إىل الفني والعكس.. 3

انتهاء اختبارات الفرصة الواحدة وتعّدد مسارات التقويم واالنتقال من نوع تعليم إىل آخر . 4

وتعّدد املسارات املؤدية إىل التعليم الجامعي.

إتاحة فرص متعددة لدخول االمتحان من خالل توفري أكرث من موعد لدخول االمتحان يف . 5

العام الواحد ترتاوح ما بني )2-4( مواعيد لالختبار النهايئ سنوياً.

الجزء الرابع: مقترح لتطوير االمتحانات ونظم التقويم التربوي في الدول العربية

بالجامعات  والقبول  واالمتحانات  للتقويم  املقرتح  للنظام  املفاهيمي  اإلطار   - أوالً 
بالدول العربية:

ملخص مكونات اإلطار املفاهيمي للنظام املقرتح 

للتقويم واالمتحانات والقبول بالجامعات بالدول العربية 

)1(  إطار 
املؤهالت الوطني

)2(  تعدد أساليب 
وطرق التقويم

)3(  إدارة االختبارات
)4(  املواد املؤهلة 
للقبول بالجامعات

دمج التعليم 
والتدريب 
والتوظيف.

االختبارات املعيارية 
املقّننة

املستوى املركزي:

معايري نواتج التعلّم

معايري التقويم

امتحانات نهاية املرحلة الثانوية 
)االختبارات التحريرية(.

اختبارات االستعداد 
للقبول بالجامعات 
)تعّدها الجامعات 

ومراكز القياس 
القومية(.

معايري موّحدة 
ملخرجات التعلّم.

التقويم التكويني.

املستوى الالمركزي:

مستوى املديرية:

امتحانات نهاية املرحلة الثانوية 
)املعدل الرتاكمي - االختبارات 

الشفوية - املرشوعات(

اختبارات نهاية املرحلة االبتدائية 
واإلعدادية.

مستوى املدرسة: التقويم التكويني يف 
جميع سنوات النقل.

التقويم املنظومي.

التقويم اإللكرتوين.
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)1(  إطار 
املؤهالت الوطني

)2(  تعدد أساليب 
وطرق التقويم

)3(  إدارة االختبارات
)4(  املواد املؤهلة 
للقبول بالجامعات

مواصفات لخريج 
التعليم قبل 

الجامعي

االختبارات 
التشخيصية

مرونة نظم التقويم

االعرتاف املتبادل بني 
أنواع الشهادات

اختبارات عملية

اختبارات شفوية

ثانياً - النظام املقرتح للتقويم واالمتحانات بالدول العربية:

ويتضمن النموذج املقرتح املحاور التالية:

• التقويم يف سنوات النقل	

• التقويم يف الشهادات العامة	

• اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات	

التقويم يف سنوات النقل

ملّخص النظام املقرتح لسنوات النقل

إدارة منظومة التقويمسنوات النقل

املرحلة

االبتدائية

املرحلة 
اإلعدادية

الثانوي 
العام

الثانوي 
الفني

وزارة الرتبية 
والتعليم

مراكز القياس/ 
هيئات االعتامد 

والجودة

املديريات/

اإلدارة 
التعليمية

املدرسة

التقويم يف سنوات النقل من خالل التقويم 
التكويني )التقويم الشامل( لجميع املواد:

%60 ملف إنجاز الطالب )أعامل تحريرية 
%15+أداءات شفهية صفية %20+أنشطة مصاحبة 
للامدة %20+السلوك %5(+ %40 اختبارات نهاية 
الفصل الدرايس عدا الصف الثالث االبتدايئ اختبار 

تشخييص معياري مقنن لتشخيص مهارات اللغة 
العربية، والرياضيات.

وضع 
السياسات 

العاّمة 
للتقويم 
الشامل

وضع مواصفات 
مكّونات التقويم 

الشامل

اإلرشاف 
اإلداري 

عىل تطبيق 
التقويم 

الشامل +

إدارة 
االختبار 

التشخييص

مسؤولية 
عملية 
التقويم
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التقويم يف الشهادات العامة:

وتتمثل الشهادات العاّمة يف كل من:

إمتام املرحلة االبتدائية:أ. 

يف السنة النهائية من التعليم االبتدايئ يتّم الجمع بني التقويم التكويني )التقويم الشامل( املتبع 

يف سنوات النقل واختبارات نهائية كالتايل:

• الدرجة(، 	 النقل )%60 من  بنفس مكونات سنوات  اإلنجاز  التالميذ يف ملف  أعامل  تحسب 

وتحت إرشاف اإلدارة التعليمية.

• اختبارات تحريرية معيارية )امتحانني يف نهاية كّل فصل درايس(، خاّصة يف مهارات اللغة العربية، 	

والرياضيات، والعلوم )%40 من الدرجة(، وتحت إرشاف اإلدارة التعليميّة.

• يف حالة عدم اجتياز الطالب املستوى املطلوب ينتقل إىل الدراسة مبدارس التدريب املهني.	

إمتام املرحلة اإلعدادية/ املتوسطة:ب. 

يف السنة النهائية من التعليم اإلعدادي يتّم الجمع بني التقويم التكويني )التقويم الشامل( املتّبع 

يف سنوات النقل واختبارات نهائية كالتايل:

•  تحسب أعامل التالميذ يف ملف اإلنجاز بنفس مكّونات سنوات النقل )%40 من الدرجة(، 	

وتحت إرشاف اإلدارة التعليمية.

• اختبارات تحريرية معيارية )امتحانني يف نهاية كل فصل درايس(، خاّصة يف مهارات اللغة العربية 	

هذا  وباعتبار  الدرجة(.  من   60%( االجتامعية  والدراسات  والعلوم  والرياضيات  األجنبية  واللغة 

االختبار هو االختبار املتّمم ملرحلة التعليم األسايس، ينبغي أن يكون تحت إرشاف املديرية التعليمية.

• يحّق لطاّلب مدارس التدريب املهني التقّدم الختبارات إمتام املرحلة اإلعدادية.	

• املرحلة 	 نهاية  يف  التعليمية(  املديرية  قبل  من  املحّدد  األول  )املستوى  الطالب  اجتاز  إذا   

اإلعدادية يلتحق بالتعليم الثانوي العام.

• يف حالة تحقيق الطالب )املستوى الثاين، املحدد من قبل املديرية التعليمية( يلتحق بالتعليم 	

الثانوي الفني.

• يف حالة عدم اجتياز الطالب االختبار ملرتني متتاليتني، يلتحق مبدارس التدريب املهني املؤهلة 	

لسوق العمل.
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إمتام املرحلة الثانوية:	. 

تكون املرحلة الثانوية مرحلة منتهية ميكن للطالب االلتحاق بعدها بسوق العمل. ويف حالة رغبة 

الطالب يف استكامل دراسته تكون نهاية املرحلة الثانوية ليست البوابة الرئيسية لدخول الجامعة آليا؛ 

وإمنا عند الحصول عىل نسبة من الدرجات الرتاكمية يف آخر سنتني من هذه املرحلة، وذلك كالتايل:

• )مركزيا(، 	 املناهج  ومراكز  والتعليم  الرتبية  وزارة  خالل  من  الدراسية  واملناهج  الخطط  تصّمم 

بحيث يكون هناك مجموعات من املواد الدراسية تتيح للطالب االختيار من بينها وفقا لقدراته 

وميوله والتخّصص املراد دراسته يف الجامعة. وميكن أن يرتاوح عدد املجموعات ما بني )4-6( مثل:

مجموعة اللّغات.	 

مجموعة العلوم الطبيعية.	 

مجموعة الرياضيات.	 

مجموعة الدراسات االجتامعية واإلنسانية.	 

مجموعة الفنون.	 

• يقوم الطالب باختيار وتكوين املجموعة الدراسية التخّصصية املراد دراستها بحيث تكون املواد الدراسية 	

املختارة من ثالث مجموعات عىل األقل. وتكون اللغة العربية واللغة األجنبية إجبارية للطالب.

• يتّم تحديد درجات )أو مستويات( النجاح يف كّل ماّدة وفقا لطبيعة كّل مجموعة مختارة.	

• تحّدد مواعيد متعّددة عىل مدار العام الدرايس الختبار الطالب )2-4( مرات سنوياً.	

• تنّوع وتعّدد نوعية االمتحانات يف املواد الدراسية بحيث تشمل اختبارات تحريرية )تعقد 	

التعليمية،  املديريات  مستوى  عىل  مركزية/  )ال  وشفوية  الوطني(،  املستوى  عىل  مركزياً/ 

القطاعات(. ويختار الطالب نوعية وطريقة االمتحان وفقا لقواعد محّددة لكّل ماّدة، بحيث 

ال تتوقف نتيجة الطالب عىل اختبار تحريري واحد ووحيد.

•  تعتمد الدرجة الرتاكمية عىل توزيع درجة الطالب عىل عدد من االختبارات )شفهية وعملية 	

العام  طوال  بها  يقوم  الصفي،  والتفاعل  ومرشوعات  وبحوث  ونشاطات  وجهود  ومختربية( 

الدرايس )يف الصفني الثاين والثالث الثانوي(.
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• بالنسبة إىل طاّلب التعليم الثانوي العام:	

يلتحق الطالب بسوق العمل مبارشة بعد اجتياز اختبارات الثانوية العاّمة وفقا لإلطار الوطني 	 

للمؤّهالت ،باعتبارها مرحلة تعليمية منتهية.

يف حالة رغبة الطالب يف االلتحاق بالجامعة تحسب درجة الطالب املطلوبة لكل جامعة أو كليّة.	 

تحّدد درجة الطالب للقبول بالجامعات كالتايل:	 

ê :درجات اختبارات إمتام الثانوية العامة )%40( وتحسب كاآليت

s  .)نسبة )%20( للمعدل الرتاكمي ألخر سنتني يف املرحلة الثانوية )ال مركزياً/ عىل مستوى املديريات

s  والشفوية القومي(  املستوى  عىل  مركزياً/  )تعقد  التحريرية  لالختبارات   )20%( نسبة 

الدراسية  املواد  القطاعات(، ملجموعة   / التعليمية  املديريات  )ال مركزية/ عىل مستوى 

التخّصصية التي اختارها الطالب وفقا لنوعية الكليّات التي يريد الدراسة بها.

ê :اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات )%60( تحسب كاآليت

s  نسبة )%50( من درجة الطالب عىل اختبارات القبول بالجامعات )ال مركزيا وفقا الحتياجات

كّل جامعة(.

s  أّي نسبة )%10( لدرجة املقابالت الشخصية أو مهارة عرض الطالب أحد املرشوعات أو 

متطلبات إضافية تضعها الكليّات، وفقاً لتخّصص كّل كليّة.

•  بالنسبة إىل طاّلب التعليم الثانوي الفّني:	

يلتحق الطالب بسوق العمل مبارشة بعد اجتياز اختبارات الثانوية العاّمة وفقا لإلطار الوطني 	 

للمؤّهالت باعتبارها مرحلة تعليمية منتهية.

يف حالة رغبة الطالب يف االلتحاق بالجامعة تحسب درجة الطالب املطلوبة لكّل جامعة أو 	 

كليّة وفقاً للتايل:

تحّدد درجة الطالب للقبول بالجامعات كاآليت:

ê :يف حالة رغبة الطالب يف االلتحاق بالتعليم الجامعي العاّم

ميكن لطاّلب التعليم الثانوي الفّني االلتحاق بالتعليم الجامعي العاّم من خالل االلتحاق 

بسنة أكادميية تأهيلية واجتياز اختبارات الثانوية العاّمة واختبار القبول بالجامعات، وفقاً 

للرشوط والنسب السابق ذكرها.
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ê :درجات االلتحاق بالتعليم الجامعي التقني

s :درجات اختبارات إمتام الثانوية الفنية )%40( تحسب كالتايل

نسبة )%5( للمعدل الرتاكمي آلخر سنتني يف االختبارات التحريرية والشفوية للمواد الثقافية 	 

)العلوم، والرياضيات، واللغات...إلخ( تحت إرشاف املديرية التعليمية.

نسبة )%15( للمعّدل الرتاكمي آلخر سنتني يف االختبارات التحريرية والعملية للمواد الفنية 	 

التخّصصية التي اختارها الطالب وفقا لنوعية الكليات التقنية التي يريد الدراسة بها.

نسبة )%20( لالختبارات التحريرية )تعقد مركزياً/ عىل املستوى الوطني( والعمليّة/ املرشوعات 	 

)ال مركزية/ عىل مستوى املديريات التعليمية / القطاعات(، ملجموعة املواد الفنية التخصصية 

املؤّهلة للكليات التقنية. 

اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات )%60( كالتايل: 

نسبة )%50( من درجة الطالب عىل اختبارات القبول بالجامعات )ال مركزيا وفقا الحتياجات 

كل كليّة تقنية(.

نسبة )%10( لدرجة املقابالت الشخصية، أو الخربة العملية يف سوق العمل أو أّي متطلبات 	 

إضافية تضعها الكليات وفقاً لتخّصص كل كليّة.

ويتّم اعتامد هذه النسب وفًقا لضوابط تحّددها وزارة التعليم العايل طبقا لإلطار الوطني للمؤّهالت.

تتضّمن اختبارات االستعداد للجامعات ما ييل:

والعددية أ.  اللغوية  القدرات  عىل  فيه  الرتكيز  يتّم  العاّمة  واالستعدادات  القدرات  اختبار 

املدرسيّة  املراحل  يف  والتعلّم  للتعليم  عاّمة  حصيلة  متثّل  التي  األساسية  التفكري  ومهارات 

املختلفة، باإلضافة إىل االختبارات التخّصصية، وفقا لتخّصص الكليّات أو الربامج.

كّل ب.  يف  واملتخّصصني  الجامعات  أساتذة  خالل  من  للجامعات  االستعداد  اختبار  وضع  يتم 

قطاع. ويقوم كّل قطاع بتشكيل لجنة عليا للتنسيق يف وضع موضوعات مشرتكة بني طاّلب 

القطاعات املختلفة. 

يقتيض ذلك وضع أعداد كبرية من األسئلة وتخزينها يف بنوك أسئلة، وتتميز هذه البنوك باملستوى اإلحصايئ 	. 

العايل ومراعاة نظّريات القياس الحديثة يف بناء املفردات وتدريجها، كام تضمن أن تكون جميع الصور 

االختبارية متكافئة ومتعادلة مام يحّقق تكافؤ الفرص وعدالة تقدير الدرجات بني املتقّدمني للجامعات.
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يف الدول العربية
ت 

مقرتح تطوير نظم التقويم واالمتحانا

املدرسة
ت/ 

املديريا
اإلدارة التعليمية

وزارة الرتبية 
والتعليم )مركزي(

ي
ي الفن

الثانو
ي العام

الثانو
املرحلة اإلعدادية

املرحلة االبتدائية
املراحل التعليمية

سؤولية 
م

ف 
رشا

اإل
ىل تنفيذ 

ع
التقويم 
شامل

ال

ف اإلداري 
رشا

اإل
ىل 

ي ع
والفن

ق التقويم 
تطبي

شامل
ال

ضع 
و

ت 
سياسا

ال
العامة للتقويم 

شامل
ال

شامل(
ي )التقويم ال

ن خالل التقويم التكوين
ت النقل م

يف سنوا
التقويم 

ت النقل
سنوا

إدارة االختبار 
يص

شخي
الت

ىل 
صول ع

ق للح
ط االلتحا

رش
يف املرحلة 

ين 
ى الثا

ستو
امل

اإلعدادية

ىل 
صول ع

ق للح
ط االلتحا

رش
يف املرحلة 

ى األول 
ستو

امل
اإلعدادية

اختيار 
يص 

شخي
ت

ن
معياري مقن

ف 
ص

ال
ين 

الثا
ي

اإلعداد

يص 
شخي

اختبار ت
ن 

معياري مقن
ت األساسية

للمهارا

ف 
ص

ال
ث 

الثال
يئ

االبتدا

سؤولية 
م

عملية 
تقويم 
ف 

مل
يف 

اإلنجاز 
املرحلة 

االبتدائية 
واإلعدادية

إدارة االختبار 
يف نهاية املرحلة 

االبتدائية 
واإلعدادية

إدارة االختبار 
التحريري 

للثانوية 
العاّمة/ الثانوية 

الفنية

ن 
%20( م

(
درجة القبول 

ت 
بالكليا

التقنية

 )20%
(

ن درجة 
م

القبول 
ت 

بالكليا
التقنية

ن درجة 
%20( م

(
ت

القبول بالجامعا

 )20%
(

ن درجة 
م

القبول 
ت

بالجامعا

ملف اإلنجاز )%40( عىل مستوى اإلدارة

اختبار تحريري عىل مستوى املديرية التعليمية )60%(

الشهادة اإلعدادية/ املتوسطة

ملف اإلنجاز )%60( عىل مستوى اإلدارة

اختبار تحريري عىل مستوى املديرية التعليمية )40%(

الشهادة االبتدائية

ت العاّمة
شهادا

ال
ت 

إدارة االختبارا
شفوية والعملية 

ال
ي العام

للثانو

اختبارات علمية / مرشوعات عىل 
مستوى املديريات

اختبار تحريري عىل املستوى القومى يف 
الصف الثالث للمواد الفنية التخصصية

املعدل الرتاكمي للصفني الثاين والثالث 
الثانويني للمواد الثقافية )%5(، واملواد 

الفنية التخّصصية )15%(

اختبارات شفوية وعملية عىل مستوى 
املديريات

اختبار تحريري عىل املستوى القومى 
يف الصف الثالث

املعدل الرتاكمي للصفني الثاين والثالث 
الثانويني

ت 
إدارة االختبارا

العملية 
ت 

رشوعا
وامل

ي
ي الفن

للثانو

شهادة اإلعدادية
يف ال

ين 
ى األول أو الثا

ستو
ق امل

عدم تحقي
عدم اجتياز املرحلة االبتدائية

ي
ب املهن

التدري

ت 
إعداد اختبارا

القبول بالتعاون 
مع الجامعة

%40( موزّعه املعدل 
( + )60%

ت )
اختبار االستعداد للجامعا

)20%
شفوية )

ت التحريرية وال
%20(  واالختبارا

ي )
الرتاكم

ت
الجامعا
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منوذ	 مقرتح لتطوير نظم التقويم واالمتحانات يف الدول العربية



الباب الثاين
 

االآليات الكفيلة 
بـ "تطوير نظم االمتحانات 

والتقومي الرتبوي يف الــوطن العربي"





23 آليات تفعيل دراسة 

"تقويم االمتحانات العاّمة في الوطن العربي وتطويرها"

يتناول هذا الباب آليات تنفيذ وثيقة ”تطوير نظم االمتحانات والتقويم الرتبوي يف الوطن 

العريب” تّم تصنيفها عىل أربعة مكّونات رئيسة هي:

الدعم املؤّسيس.. 1

تأسيس بنوك األسئلة.. 2

تطبيق نظم االمتحانات والتقويم املقرتحة.. 3

اإلطار الترشيعي لنظم االمتحانات والتقويم املقرتحة.. 4

ويوضح الجدول التايل جميع محاور آليات التنفيذ بشكل مجمع، يليه عرض مفّصل لكّل محور.

آليات تنفيذ مقرتح تطوير نظم االمتحانات والتقويم يف الوطن العريب

ت 
محاور آليا
التنفيذ

ي 
ى الزمن

املد
ب للتنفيذ

املطلو

املخرجاتمتطلبات التنفيذ

املكّون األول آلليات التنفيذ: 

الدعم املؤسيس “إعادة تنظيم وتطوير مراكز القياس والتقويم الوطنية”

س 
سية ملراكز القيا

املحور األول: دعم القدرة املؤس
والتقويم

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

مبنى ومقر ملركز القياس والتقويم.	 

التجهيزات اللوجستية والتكنولوجية للمركز.	 

ورش عمل لخرباء القياس عىل مستوى 	 
الوطن العريب والدول املتقدمة لوضع اإلطار 

املفاهيمي وخطط التطوير.

دراسات ومناذج ملراكز القياس يف الدول 	 
املتقّدمة. 

إصدار القرارات التنظيمية إلنشاء/ تطوير 	 
مركز القياس والتقويم من وزارة الرتبية 

والتعليم.

تصّور لهيكلة مراكز القياس والتقويم.	 

الوصف الوظيفي للقوى البرشية املطلوبة.	 

توفري القوى البرشية املطلوبة.	 

مواصفات التجهيزات اللوجستية والتكنولوجية 	 
املطلوبة للتنفيذ.

توفري التجهيزات الاّلزمة للمركز.	 

تصّور شامل لخدمات الشبكات واإلنرتنت 	 
املطلوبة.

إعداد الربامج التدريبية الاّلزمة لتأهيل القوى 	 
البرشية باملركز.

إنشاء/ تفعيل/ تطوير مراكز القياس وفقا 	 
ملقرتح التطوير. 

توفري امليزانية والتكلفة املادية املطلوبة.	 
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ت 
محاور آليا
التنفيذ

املدى الزمني 
ب للتنفيذ

املطلو
املخرجاتمتطلبات التنفيذ

ّصة اإللكرتونية إلدارة 
شاء املن

ين: إن
املحور الثا

ت
ح االمتحانا

صحي
وت

ىل 36 شهرا
18 شهرا إ

ورش عمل لخرباء يف نظم إدارة االمتحانات إلكرتونياً.	 

دراسات ومناذج ملراكز ورشكات عاملية للتصحيح 	 
اإللكرتوين.

إنشاء مبنى ومقّر ملحق مببنى مركز القياس والتقويم.	 

أجهزة وبرامج إدارة منظومة االمتحانات إلكرتونياً.	 

أجهزة املسح الضويئ.	 

إدارة االختبارات عرب الويب.	 

برامج حامية البيانات.	 

تصميم ملبنى التصحيح واإلدارة 	 
اإللكرتونية.

تنفيذ وإنشاء املبنى.	 

الوصف الوظيفي للقوى البرشية املطلوبة.	 

توفري القوى البرشية املطلوبة.	 

مواصفات التجهيزات اللوجستية 	 
والتكنولوجية املطلوبة للتنفيذ.

توفري التجهيزات الاّلزمة للمركز.	 

تصّور شامل لخدمات الشبكات 	 
واإلنرتنت املطلوبة.

توفري الربامج التدريبية للعاملني مبركز 	 
التصحيح اإللكرتوين.

توفري امليزانية والتكلفة املادية 	 
املطلوبة.

ى 
ستو

ىل م
س والتقويم ع

ت القيا
ث/ تطوير وحدا

ث: استحدا
املحور الثال

س والتقويم”
ت القيا

ت التعليمية: “شبكة مجتمعا
اإلدارا

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

وثيقة معايري ورشوط وحدات القياس والتقويم.	 

أدلّة عمل الوحدات.	 

توصيف العالقة التنظيمية بني الوحدات ومراكز القياس 	 
والتقويم.

إصدار القرارات التنظيمية إلنشاء وحدات القياس والتقويم 	 
واعتامدها من مركز القياس ووزارة الرتبية والتعليم.

التوصيف الوظيفي لخرباء القياس والتقويم عىل مستوى 	 
اإلدارات.

الهيكل التنظيمي لوحدة القياس والتقويم.	 

منوذج لربوتوكول التعاون مع كليات الرتبية.	 

توصيف للتجهيزات التكنولوجية واللوجستية لوحدات 	 
القياس والتقويم.

الربامج التدريبية املعتمدة من مركز القياس والتقويم لتأهيل 	 
العاملني بوحدات القياس والتقويم.

ورش عمل بني مسؤويل مراكز القياس للتنسيق فيام بينهم 	 
وإصدار وثائق موحدة لعمل الوحدات.

ورش عمل عىل مستوى الخرباء إلعدادهم كمدربني خرباء 	 
.Master trainers

تدريب العاملني بوحدات القياس والتقويم.	 

توفري املوارد املالية والبرشية املطلوبة للتنفيذ.	 

إنشاء وحدات القياس والتقويم 	 
باإلدارات التعليمية مبعّدل 30% 

سنوياً.

تأهيل 20 خبري قياس وتقويم عىل 	 
األقّل عىل مستوى كّل إدارة تعليمية 

واعتامدهم من مركز القياس 
والتقويم.

أدلّة عمل وحدات القياس والتقويم.	 
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ت 
محاور آليا
التنفيذ

ي 
ى الزمن

املد
ب للتنفيذ

املطلو

املخرجاتمتطلبات التنفيذ

املحور الرابع: توفري املوارد املادية 
رشية وتأهيلها

والب

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

خرباء متخّصصون عىل 	 
مستوى عال من الخربة 

املهنية.

برامج Software قوية 	 
وسهلة االستخدام 

وبتطبيقات تربوية يف 
مجال بنوك األسئلة يسهل 
استخدامها من جانب غري 

املتخّصصني.

تنفيذ برامج التنمية املهنية للموارد البرشية.	 

خرباء مؤهلون يف مجال القياس وبنوك األسئلة والتحليل اإلحصايئ 	 
)مركزياً(.

تصميم بنود أو فقرات أو أسئلة اختبارية تحقق متطلبات ورشوط 	 
نظرية االستجابة للمفردة التي يعتمد عليها بناء بنوك األسئلة.

خرباء مؤهلون يف إدارة االمتحانات ال مركزياً، وإدارة املنّصة 	 
اإللكرتونية والتصحيح اإللكرتوين عىل مستوى اإلدارات التعليمية 

)ال مركزياً(.

قاعدة بيانات بخرباء القياس والتقويم عىل املستوى الوطني 	 
واإلقليمي والدويل.

ت 
رشاكة مع كليا

س: ال
املحور الخام

س املناظرة.
الرتبية/ مراكز القيا

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

تصّور شامل لربوتوكول 	 
التعاون بني كليات الرتبية 

ومركز القياس.

منوذج لربوتوكول تعاون 	 
بني كليات الرتبية ووحدات 

القياس والتقويم عىل 
مستوى اإلدارات التعليمية.

ورش عمل يف مجال بنوك األسئلة بني مركز القياس وخرباء كليات 	 
الرتبية.

مشاركة خرباء كليات الرتبية يف فرق عمل إلعداد بنوك األسئلة 	 
والتحكيم عليها.

مشاركة كليات الرتبية يف تأهيل فرق العمل بوحدات القياس 	 
والتقويم عىل مستوى اإلدارات التعليمية.

تنفيذ التدريب امليداين لطالب كليات الرتبية يف وحدات القياس 	 
والتقويم واملشاركة يف أعامل إدارة االمتحانات وأعامل التقويم بها.

قاعدة بيانات بخرباء القياس والتقويم بكليات الرتبية.	 

املكّون الثاين آلليات التنفيذ: تأسيس بنوك أسئلة اختبارات التحصيل واالستعدادات

يف جميع املواد 
املحور األول: إعداد بنوك األسئلة 

الدراسية

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

وثيقة املستويات املعيارية 	 
لجميع املناهج الدراسية.

إطار املؤهالت الوطني.	 

إطار املؤهالت املوّحد 	 
للدول العربية.

وثيقة نواتج التعلّم 	 
املستهدفة.

اإلطار املفاهيمي العام 	 
لبنوك األسئلة.

ورش عمل توحيد املفاهيم 	 
بني معّدي بنود بنك األسئلة.

ورش عمل تحكيم بنود 	 
األسئلة.

خرائط األهداف/ البنود املشرتكة بني الصفوف الدراسية املختلفة.	 

خرائط األهداف/ البنود املشرتكة بني الدول املختلفة.	 

إعداد وتقنني ألف بند/ سؤال كمرحلة أوىل يف كّل ماّدة دراسية تحقق 	 
متطلبات ورشوط نظرية االستجابة للمفردة التي يعتمد عليها بناء 

بنوك األسئلة.

إعداد بنك وقوائم تفصيلية مبرشوعات الطالب يف جميع مراحل 	 
التعليم وأساليب تقييمها وقواعده.

إعداد بنك وقوائم تفصيلية باألنشطة الرتبوية يف جميع مراحل 	 
التعليم وأساليب تقييمها وقواعده.

إدخال تخزين األسئلة املعدة عىل املنّصة اإللكرتونية بخصائصها 	 
املختلفة ومؤرشاتها اإلحصائية.

قواعد ومعايري تقييم ملفات اإلنجاز للطالب.	 
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ت 
محاور آليا
التنفيذ

ي 
ى الزمن

املد
ب للتنفيذ

املطلو
املخرجاتمتطلبات التنفيذ

ت االستعداد 
ني اختبارا

ين: إعداد وتقن
املحور الثا

ت
للقبول بالجامعا

ىل 36 شهرا
12 شهرا إ

وثيقة املستويات املعيارية 	 
لجميع املناهج الدراسية.

إطار املؤهالت الوطني.	 

إطار املؤهالت املوحد 	 
للدول العربية.

اإلطار املفاهيمي العام 	 
لبنوك االستعداد لجميع 

املراحل الدراسية.

ورش عمل توحيد املفاهيم 	 
بني معدي بنود بنك 

االستعداد.

ورش عمل تحكيم بنود 	 
االستعداد.

إعداد وتقنني ألف بند/ سؤال كمرحلة أوىل لكّل مرحلة دراسية 	 
تحّقق متطلبات ورشوط نظرية االستجابة للمفردة التي يعتمد 

عليها بناء بنوك االستعداد.

إدخال تخزين األسئلة املعّدة عىل املنّصة اإللكرتونية بخصائصها 	 
املختلفة ومؤرشاتها اإلحصائية.

ط التنفيذية  
ضع الخط

ث: و
املحورالثال

ت الورقية / اإللكرتونية  
لبناء االختبارا

6-12 شهرا

اإلطار املفاهيمي العام 	 
لبنوك األسئلة لجميع 

املراحل الدراسية.

ورش عمل لوضع الخطط 	 
التنفيذية بالتعاون بني 

مركز القياس وخرباء إدارة 
بنود البنك ووحدات 

القياس والتقويم باإلدارات 
التعليمية.

الخطط التنفيذية لبناء االختبارات الورقية/ اإللكرتونية.	 

املكّون الثالث آلليات التنفيذ: تطبيق نظم االمتحانات والتقويم املقرتحة:

املحور األول: تعديل 
ت الورقة االمتحانية.

صفا
موا

6-12 شهرا

اإلطار املفاهيمي العام 	 
لبنوك األسئلة لجميع 

املراحل الدراسية.

ورش عمل خرباء لتطوير 	 
مواصفات الورقة 

االمتحانية يف ضوء 
التوّجهات العاملية.

إطار عام لتطوير مواصفات الورقة االمتحانية وطرق التقويم 	 
املختلفة بالشهادات العاّمة وسنوات النقل.
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ت 
محاور آليا
التنفيذ

ي 
ى الزمن

املد
ب للتنفيذ

املطلو

املخرجاتمتطلبات التنفيذ

ت 
ين: تفعيل االختبارا

املحور الثا
املتكيفة املحوسبة

12-36 شهرا

وجود بنية تكنولوجية 	 
وبرامج إدارة االختبارات 

مبركز القياس والتقويم.

وجود خدمة األنرتنت 	 
فائقة الرسعة.

ربط قاعات االمتحانات 	 
باملحافظات/ القطاعات 

بشبكة املنصة اإللكرتونية 
ملركز القياس.

بنك أسئلة/ استعدادات مقنن مبؤرشاته اإلحصائية )معامل 	 
الصعوبة- معامل التمييز( للمواد الدراسية مخزن عىل برنامج  إدارة 

بنوك األسئلة.

ت تفعيل نظم تطوير 
ث: آليا

املحور الثال
ت النقل

يف سنوا
التقويم 

12-36 شهرا

دليل معايري التقويم 	 
لجميع مراحل التعليم.

قواعد تقييم األنشطة 	 
الرتبوية.

دليل تقويم املرشوعات 	 
الطالبية.

آليات تفعيل أدوار 	 
وحدات القياس والتقويم 

يف تفعيل أليات تقويم 
التقويم الرتاكمي واألنشطة 

املصاحبة للطالب.

تفعيل آليات التقويم يف سنوات النقل من خالل تفعيل وحدات 	 
القياس والتقويم. 

تفعيل املنصة اإللكرتونية لسحب الصور االختبارية لسنوات النقل 	 
أو تصحيحها إلكرتونياً.

ت تفعيل نظم 
املحور الرابع: آليا

ت العامة
شهادا

التقويم املقرتح  بال

12-36 شهرا

دليل معايري التقويم 	 
لجميع مراحل التعليم.

دليل تقويم املرشوعات 	 
الطالبية.

آليات تفعيل أدوار 	 
وحدات القياس والتقويم 

يف إدارة االختبارات 
املركزية.

تفعيل املنّصة اإللكرتونية لسحب الصور االختبارية وتصحيحها 	 
إلكرتونياً.
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ت 
محاور آليا
التنفيذ

ي 
ى الزمن

املد
ب للتنفيذ

املطلو
املخرجاتمتطلبات التنفيذ

س: تطوير نظم إدارة 
املحورالخام

ت
االمتحانا

6-12 شهرا

توفر أماكن مناسبة لعقد 	 
االختبارات.

توفر أماكن مناسبة 	 
لتصحيح االختبارات.

إتاحة الوقت املناسب 	 
لعقد االختبارات.

وضع املدى الزمني 	 
املناسب لتصحيح 

االختبارات.

دليل تعليامت أمن إدارة االختبارات.	 

كتيب مهام أعامل املراقبة.	 

القرارات املنظمة ألعامل االمتحانات واألدوار واملسؤوليات.	 

معايري اختيار املصّححني واملدقّقني.	 

املواد التدريبية لتأهيل املراقبني واملصّححني.	 

أدلّة التصحيح.	 

ت الكفيلة ملواجهة ظاهرة 
س: اتخاذ اإلجراءا

املحورالساد
ت

ص يف االمتحانا
امناً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفر

ض
ش 

الغ

12-18 شهرا

التعاون مع الجهات األمنية 	 
املختصة.

أن تقيس االختبارات 	 
مهارات وقدرات الطالب 
التي يصعب معها غش 

اإلجابات.

توقف أساليب الغش اإللكرتوين.	 

اللوائح والترشيعات الخاّصة بعقوبات الغش وترسيب االمتحانات.	 

املكون الرابع آلليات التنفيذ: اإلطار الترشيعي لنظم االمتحانات والتقويم املقرتحة

ني 
ت والقوان

محور القرارا
ح املنظمة

واللوائ

12-24 شهار

تشكيل اللجان الترشيعية 	 
والوزارية املختصة.

اللوائح والترشيعات الخاّصة بتنفيذ نظم التقويم واالمتحانات، 	 
وقواعد االنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى.

قرارات إنشاء وتفعيل وتطوير مراكز القياس ووحدات القياس 	 
والتقويم التابعة لها.

اعتامد وثائق املستويات املعياريّة واإلطار الوطني للمؤهالت، 	 
واإلطار العريب املوحد  للمؤهالت.

وفيام عرض تفصييل لكّل محور من محاور اآلليات املقرتحة للتنفيذ
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ليك نتمكن من تنفيذ مقرتح تطوير نظم التقويم واالمتحانات عىل مستوى الوطن العريب مبا يحّقق 	 

املنظومة  أو مؤّسسة متخّصصة إلدارة هذه  أن تكون هناك جهة  له، يجب  املوضوعة  األهداف 

متمثّلة يف مراكز القياس والتقويم الوطنيّة، يكون لديها نظام مؤّسيس متطّور ومؤهل بشكل علمي 

وقوي يضمن كفاية إدارة منظومة القياس والتقويم املركزية والالمركزية عىل مستوى الدولة.

 مع الوضع يف االعتبار أنه ميكن لكل مركز وطني القيام بهذه املهمة عىل مستوى أكرث من 	 

دولة، يف حال عدم توفّر مراكز يف الدول األخرى، أو كسب الوقت لحني إنشائها. وميكن أن يتم 

ذلك عن طريق الربط اإللكرتوين.

العربيّة 	  الدول  للقياس والتقويم عىل مستوى  إقليمي  الهدف األسمى هو إنشاء مركز  يعترب 

لتحقيق التنسيق ووضع خطط وخرائط االختبارات عىل مستوى الوطن العريب -  مبا ال يخّل 

مبهام املراكز الوطنيّة- تحقيقا للمرونة وحرية انتقال الطالب للدراسة بني الدول العربية، وفقا 

لنظام واضح يف ضوء اإلطار العريب لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي.
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املكّون الأول لآليات التنفيذ
�ســي  الدعم املوؤ�سّ

لـــ "اإعادة تنظيم وتطوير مراكز القيا�ص والتقومي الوطنية"
وتتضّمن اآلليات املرتبطة بإعادة تنظيم مراكز القياس والتقويم الوطنّية وتطويرها املحاور اآلتية:

املحور األول: دعم القدرة املؤّسسية ملراكز القياس والتقويم الوطنيّة.	 

املحور الثاين: إنشاء املنّصة اإللكرتونية إلدارة االمتحانات وتصحيحها.	 

املحور الثالث: استحداث/ تطوير وحدات القياس والتقويم عىل مستوى اإلدارات التعليمية.	 

املحور الرابع: توفري املوارد املادية والبرشية وتأهيلها.	 

املحور الخامس: الرشاكة مع كليات/ مراكز قياس املناظرة.	 

وسوف نتناول اإلجراءات الكفيلة بتحقيق كّل محور بالتفصيل كالتايل:

المحور األول: دعم القدرة المؤّسسية لمراكز القياس والتقويم الوطنّية

الهــدف
تأسيس مؤسسات للقياس والتقويم قادرة عىل:

تنفيذ النظام املقرتح للتقويم واالمتحانات.	 

إنشاء بنوك أسئلة مقّننة وفقا لنظريات القياس الحديثة لجميع املواد الدراسية يف الشهادات 	 

العاّمة وسنوات النقل.

والثانوي 	  االبتدائية  املرحلة  الدراسية:  املراحل  بجميع  للقبول  االستعدادات  اختبارات  إعداد 

الفني والثانوي العام والجامعات.

إعداد خرائط االختبارات عىل املستوى القومي يف ضوء معايري املناهج واإلطار الوطني للمؤهالت.	 

التنسيق مع مراكز القياس يف الوطن العريب إلعداد خرائط االختبارات عىل املستوى اإلقليمي 	 

يف ضوء اإلطار العريب للمؤهالت.
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إعداد معايري التقويم الوطنية لجميع مكونات التقويم الشامل للطالب: االمتحانات وملفات 	 

اإلنجاز واألنشطة الرتبوية واملرشوعات...الخ.

البنك 	  ومع  البيانات  لتبادل  العريب  الوطن  مستوى  عىل  القياس  مراكز  مع  اإللكرتوين  الربط 

املوحد لألسئلة، خاّصة عىل مستوى الشهادات العاّمة.

الربط اإللكرتوين مع وحدات القياس والتقويم يف اإلدارات التعليمية لتحقيق ال مركزية التقويم 	 

يف الشهادات العاّمة وسنوات النقل.

إعداد االختبارات التشخيصية لجميع املواد للشهادات العاّمة.	 

إعداد االختبارات التشخيصيّة للمهارات األساسية )القراءة 	 الكتابة 	 الرياضيات( لسنوات النقل.	 

تفعيل أنظمة تطبيق االختبارات التكيفية املحوسبة مبا يحّقق تكافؤ االختبارات وموضوعية 	 

تطبيق الشهادات العاّمة ال مركزياً.

تفعيل أنظمة التصحيح اإللكرتوين عىل مستوى الشهادات العاّمة.	 

املدى الزمني 
املطلوب للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا

متطلبات التنفيذ:

مقّر ملركز القياس والتقويم.	 

التجهيزات اللوجستية والتكنولوجية للمركز.	 

ورش عمل لخرباء القياس عىل مستوى الوطن العريب والدول املتقّدمة لوضع اإلطار 	 
املفاهيمي وخطط التطوير.

دراسات ومناذج ملراكز القياس يف الدول املتقدمة.	 

إصدار القرارات التنظيمية إلنشاء/ تطوير مركز القياس والتقويم من وزارة الرتبية والتعليم.	 

املخرجات:

تصور هيكلة مراكز القياس والتقويم.	 

الوصف الوظيفي للقوى البرشية املطلوبة.	 

توفري القوى البرشية املطلوبة.	 

مواصفات التجهيزات اللوجستية والتكنولوجية املطلوبة للتنفيذ.	 

توفري التجهيزات الاّلزمة للمركز.	 

تصّور شامل لخدمات الشبكات واألنرتنت املطلوبة.	 

إعداد الربامج التدريبية الاّلزمة لتأهيل القوى البرشية باملركز.	 

إنشاء/ تفعيل/ تطوير مراكز القياس وفقا ملقرتح التطوير.	 

توفري امليزانية والتكلفة املادية املطلوبة.	 
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وميكن دعم القدرة املؤّسسية ملراكز القياس والتقويم من خالل ما ييل: 

أواًل: املنطلقات األساسية.

ثانًيا: آليات دعم القدرة املؤسسية ملراكز القياس والتقويم.

ثالًثا: هيكلة مراكز القياس والتقويم يف ضوء الخربات العاملية.

أوالً: املنطلقات األساسية

القياس القومي وال مركزية التقويم. 	 
نظم التقويم واملتابعة. 	 
جودة التعليم واالعتامد. 	 
التنمية املهنية املستدامة. 	 
البنية املعلوماتية للقياس والتقويم. 	 
ال مركزية التعليم .	 
اإلصالح املتمركز عىل املدرسة.	 
نظم الجودة الداخلية. 	 

ثانياً: آليات دعم القدرة املؤسسية ملراكز القياس:

1 .
ي:

الهيكل اإلداري والعلم

وضع توصيف دقيق لكّل الوظائف البحثية من حيث:

التخّصص العام والدقيق واإلنتاج العلمي والقدرة عىل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وقوة 	 
الخلفية اإلحصائية لديه.

املواصفات الشخصية والقدرة عىل العمل الجامعي والقيادة، ملا يتّصف به العمل باملراكز البحثية 	 
عموما ومراكز القياس بشكل خاّص، من أهمية للعمل الجامعي ألنه يرتكز عىل إنجاز األبحاث 

الجامعية واملشاريع البحثية مثل إعداد بنوك األسئلة.

2 .
ث البنية التحتية للتكنولوجيا:

تحدي

وضع خطة زمنية واضحة للتحديث التقاين وفقا للمعايري العاملية والبحثية من حيث:

 نسبة أعداد أجهزة الحاسب إىل عدد العاملني.	 

توفر األجهزة املصاحبة مثل املاسح الضويئ والطابعات بأحجامها املختلفة وفقا ملتطلبات كّل 	 
باحث وكل قسم.

تعديل بعض اللوائح التي تعيق تحديث األجهزة بشكل مستمر ومواكبة التطور العاملي 	 
والتكنولوجي خاصة يف األجهزة الخاّصة بتصحيح االختبارات إلكرتونيا، و كذلك األجهزة 

املستخدمة يف التحليالت اإلحصائية لبنوك األسئلة ملا تتطلبه من إمكانات عالية وتحديث مستمر.

الحصول عىل تراخيص الربامج اإلحصائية املستخدمة والحصول عىل نسخ أصلية لها وتوفري 	 
التمويل الخاّص بذلك.
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3 .
الجودة 

الداخلية:
وضع دورة مستندية متكاملة تشمل جميع أعامل املركز )وفقاً لنظام األيزو ISO(، مبا يضمن 

تحديد جميع املهام والقامئني عليها، مبا ينعكس عىل جودة األداء من ناحية وتقويم األداء والعاملني 
من ناحية أخرى.

4 .
ستدامة:

التنمية املهنية امل

تحديث نظم وخطط التنمية املهنية لتنمية القدرات العلمية والبحثية:

تحديد االحتياجات التدريبية للباحثني واألخصائيني بأقسام املركز املختلفة واقرتاح خطط تدريبية 	 
لهم، بناء عىل متطلبات النظام املقرتح للتقويم واالمتحانات.

إيفاد الباحثني باملركز للتدرَب عىل أحدث نظم التقويم والقياس يف املؤسسات الدولية ذات  	
الخربة والسمعة العالية يف املجال.

استقدام الخرباء إلتاحة التنمية املهنية ألكرب عدد ممكن من العاملني لتطوير العمل العلمي للمركز. 	

تنمية مهارات العاملني يف التكنولوجيا واالتصال:

تدريبهم عىل استخدام الحاسب وتطوير قدراتهم يف ما يستجد من برامج جديدة ويف ضوء 	 
احتياجات كل قسم علمي وأهدافه.

التدريب عىل استخدام الربامج اإلحصائية وبناء أطر متخّصصة يف بناء بنوك األسئلة وتحليلها، مع 	 
استخدام أفضل النظم للتخزين واالستدعاء لألسئلة.

تدريب العاملني بوحدات القياس والتقويم باإلدارات التعليمية عىل سحب األسئلة وإعداد 	 
الصور االختبارية والتصحيح اإللكرتوين تحقيقاً لالمركزية التقويم.

5 .
ت وبنوك األسئلة: 

االختبارا

بناء بنوك األسئلة واالختبارات العاّمة:
إعداد بنوك أسئلة للشهادات العاّمة وسنوات النقل يف جميع املواد الدراسية.	 

وضع مناذج اسرتشادية لكيفية بناء األسئلة حتى يستفيد منها املعلمون يف وضع االختبارات داخل املدارس.	 

إعداد اختبارات القدرات واالستعدادات:
وضع بطارية اختبارات بحيث تشمل قياس جميع القدرات العقلية لجميع األعامر بشكل مقّنن 	 

باستخدام مناذج تتيح صعوبات األسئلة.

استخدام هذه البطارية يف إعداد اختبارات االستعداد للقبول بجميع مراحل التعليم.	 

استخدام البطاريّة يف مدارس الرتبية الخاّصة واكتشاف املوهوبني وذوى صعوبات التعلّم.	 

6 .
ط الجودة: 

ضب
نظم التقويم و

التقويم الشامل:

التقويم الشامل للمتعلّم، من خالل:
استخدام االختبارات التحصيلية املقّننة لتقويم الجانب املعريف وإتاحة بنوك األسئلة الستخدامها بشكل 	 

منظّم ومقّنن داخل املدارس.

تفعيل املوقع اإللكرتوين ملركز القياس لتدريب املعلّمني عىل وضع األسئلة بشكل علمي ومقّنن.	 

إصدار نرشات علمية مقّننة متخّصصة يف إعداد االختبارات التحصيلية. 	 

توفري األدوات التي تساعد املدرسة عىل قياس الجانب الوجداين واملهاري للمتعلّم من ميول واتجاهات 	 
وقيم.

تفعيل املوقع اإللكرتوين للمركز أيضاً لتدريب املعلّمني عىل استخدام هذه األدوات واستخراج النتائج.	 
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7 .
ث والتقارير:

البحو
بحوث االمتحانات:

تحليل نتائج الشهادات العاّمة.	 

استخراج املؤرشات املختلفة التي تستخدم يف عالج نقاط الضعف الخاّصة ببناء األسئلة وإعداد 	 
االختبارات.

تقارير حالة التعليم:
 خطط العمل: هل تَم تحقيق أهداف التعلّم بشكل مناسب؟ هل هي أهداف مطابقة للمعايري ونواتج 	 

التعلّم للمتعلّمني واالحتياجات؟

التعليم والتعلّم: هل هناك اختالف يف درجة تحقيق املعايري بني املحافظات/ القطاعات، واإلدارات/  	
املناطق املختلفة فيام يخّص عمليتي التعليم والتعلّم؟ ومهارات الدراسة واملهارات األساسية )القراءة 

والكتابة والرياضيات(.

8 .
ي:

ب واإلعالم الرتبو
التدري

برامج تدريبية متكاملة:

التقويم الرتبوي.

نظريات القياس الحديثة.	 

بنوك األسئلة.	 

التحليل اإلحصايئ.	 

برامج إدارة بنوك األسئلة.	 

اختبارات االستعدادات.	 

التدريب اإللكرتوين
الفيديو.	 

التدريب عن بعد.	 

موديالت للتدريب الذايت.	 

ثالثاً: هيكلة مراكز القياس والتقويم يف ضوء الخربات العاملية:
لتشمل أقساما علمية وأقساما إدارية:

األقسام اإلدارية: العالقات العامة- التخطيط واملتابعة.

األقسام العلمية: قسم التدريب واإلعالم الرتبوي قسم إعداد االمتحانات وبنوك األسئلة 	 قسم 

البحوث ونظم املعلومات.

األقسام اإلدارية. 1

إدارة العالقات العامة والثقافية:أ. 

التعرف عىل أراء كافة األطراف املعنية بشأن التطورات الحادثة يف مجال التقويم واالمتحانات.	 
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اقرتاح الرشاكات املختلفة مع مراكز القياس والتقويم اإلقليمية والدولية.	 

إعداد الخطّة السنوية للمؤمترات واالجتامعات الدولية واإلقليمية والوطنية يف مجال التقويم 	 

واالمتحانات.

تنفيذ الربامج التي من شأنها ربط مركز القياس بالجامعات والهيئات العلمية املتخّصصة ذات 	 

الصلة باملراكز الوطنيّة واإلقليمية والدولية.

مجال 	  يف  واإلقليمية  الوطنية  والجامعات  الهيئات  إىل  واملنح  البعثات  إيفاد  إجراءات  تنفيذ 

التقويم واالمتحانات.

القيام بإجراءات استقدام الخرباء واألساتذة املتخّصصني.	 

اإلعالن عن الخدمات واالستشارات التي ميكن للمركز تقدميها للغري.	 

إدارة التخطيط واملتابعة:ب. 

إعداد مرشوعات الخطط الطويلة واملتوسطة والقصرية ألقسام املركز املختلفة.	 

تجميع الخطّة العاّمة للمركز الخاّصة بأعداد بنوك األسئلة واالمتحانات واختبارات االستعدادات.	 

إعداد التقرير الدوري لخطط املركز والتمويل الاّلزم.	 

األقسام العلمّية. 2

قسم التدريب واإلعالم الرتبوي:	. 

مجال التدريب:

تحديد وتصنيف االحتياجات التدريبية للعاملني باملركز من خالل دراسة وتحليل كفاية العاملني.	 

االتصال بجهات التدريب املختلفة داخلياً وخارجياً وتبادل الخربات.	 

وضع الخطط التنفيذية للربامج التدريبية للعاملني ومتابعة التنفيذ.	 

اإلرشاف عىل تنفيذ الربامج التدريبية التي تنفذ عىل مستوى القطاعات / املحافظات ومتابعتها.	 

مجال اإلعالم:

تعميق االتصال بجميع الجهات املعنية بعمليات التقويم واالمتحانات والرأي العام.
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مجال إنتا	 املواد التدريبية واإلعالمية:

إنتاج املواد التدريبية الاّلزمة لتنفيذ برامج التدريب املرتبطة مبجال القياس وبنوك األسئلة 

واالمتحانات.

قسم إعداد االمتحانات وبنوك األسئلة:د. 

وضع املعايري الخاصة لقياس وتقويم مختلف مستويات املعرفة واملهارات والجوانب الوجدانية 	 

للمتعلمني.

وضع خرائط املعايري ملراعاة االتساق عىل مستوى الوطن العريب يف ضوء اإلطار العريب للمؤهالت.	 

وضع أسس ومعايري تقويم الطاّلب يف املجاالت العملية والفنية واألنشطة الرتبوية املختلفة.	 

إنشاء وتطوير بنوك األسئلة يف املواد الدراسية املختلفة عىل مستوى الشهادات العاّمة.	 

إعداد االختبارات التشخيصية والتحصيلية للشهادات العاّمة وسنوات النقل.	 

الدراسية 	  السنوات  جميع  يف  الدراسية  املواد  جميع  يف  الطاّلب  تقويم  أدلّة  وتطوير  إعداد 

لتدريب الطالب عىل تقويم نفسه.

إعداد أدلّة للمعلم وتطويرها الستخدامها يف تقويم الطاّلب يف املواد الدراسية املختلفة.	 

واملعايري 	  األسس  ضوء  يف  وتقوميها  املحافظات  القطاعات/  مستوى  عىل  االمتحانات  متابعة 

املحّددة.

التقويم 	  مجال  يف  املدارس  املحافظات/  للقطاعات/  الفنيّة  واملشورة  الخدمات  تقديم 

واالمتحانات.

تبادل الخدمات واملشورة الفنية مع املؤسسات املناظرة إقليمياً ودولياً.	 

قسم البحوث ونظم املعلومات:	. 

مجال بحوث االمتحانات:

القيام مبسؤولية تجريب األسئلة التي ينتجها قسم إعداد االمتحانات.	 

 إعداد التقارير عن بنوك األسئلة التي تّم تجريبها.	 
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مجال االختبارات النفسّية والرتبويّة:

إعداد اختبارات الذكاء والقدرات العقلية للمراحل والفئات العمرية املختلفة.	 

إعداد وتطوير اختبارات االستعداد للقبول بالتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.	 

مجال التحليل اإلحصايئ:

واختبارات  األسئلة  بنوك  ملفردات  اإلحصائية  املؤرشات  واستخراج  االختبارات  تدريج 

االستعدادات التي يتّم تدريجها دوريا.

مجال بنوك األسئلة:

إنشاء وتطوير نظم تخزين األسئلة ومؤرشاتها اإلحصائية وخصائصها.	 

إنشاء نظم إدارة بنوك األسئلة وتوليد األسئلة آلياً بناء عىل مواصفات الورقة االمتحانية.	 

تصحيح االختبارات واالمتحانات آلياً التي تعقد مركزيا أو المركزياً.	 

مجال التشغيل وقواعد البيانات:

إدارة وتشغيل قواعد البيانات املرتبطة ببنوك األسئلة واالمتحانات والنتائج.	 

إدخال البيانات ومراجعتها واستخراج املعلومات واملؤرشات اإلحصائية.	 

تأمني املعلومات املخزنة ضد العبث مع تحديد مسؤوليات التعامل مع البيانات واملعلومات 	 

وبنوك األسئلة والحفاظ عىل رسيتها.

املنّصة اإللكرتونية لالمتحانات:و. 

إدارة االمتحانات

تسمح بتخزين وسحب األسئلة املقّننة بأقّل جهد ويف أّي وقت.	 

)الدول/ 	  املستويات  واسع عىل جميع  نطاق  ويرس عىل  بسهولة  وتطبيقها  االختبارات  إدارة 

املحافظات/ القطاعات( حيث تدعم التكنولوجيا املستخدمة عمليّة إدارة البيانات اإلحصائية 

للطاّلب واللجان االمتحانية.

املاسح 	  إلكرتونيا عرب أجهزة  املقالية  أو  املوضوعية  يتيح تصحيح اإلجابات سواء عىل األسئلة 

الضويئ العمالقة والتي عىل درجة عالية من الدقّة والجودة.
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متّد جميع أطراف العملية التعليمية تغذية راجعة من خالل التقارير املستمرّة، ماّم يتيح التعرّف عىل 	 

نقاط القوة ونقاط الضعف سواء يف النتيجة العاّمة أو يف بعض املواد أو لدى الطاّلب أو يف بعض املفردات 

االمتحانية.

يسمح للجهات املستفيدة بالدخول لشبكة التوزيع بسهولة و يرس وأمان.	 

إدارة بيانات الطاّلب بعد تسجيلها برسيّة تامة وكفاية.	 

يتميّز بنظام مراقبة متفرّد يف مساراته حيث يسمح بتتبع أوراق إجابة لكّل طالب عىل حدة بدقّة، بدًءا 	 

من وصولها إىل املركز مروراً بجميع مراحل املعالجة كام يسمح بإعطاء تقرير متابعة عن كّل حالة أو 

امتحان ويتّم هذا بشفافية عالية.

يسمح بتدريب املعلّمني عىل استخدام نظام التصحيح املستخدم من خالل نظام تدريب. 	 

يتعامل نظام إدارة البيانات مع كتيبات االمتحانات والبيانات غري السليمة. 	 

به نظام أرشيفي لالحتفاظ بنسخ من البيانات أو كتيبات النتائج أو التقارير الخاصة للطالب فردياً أو 	 

فصول أو مدارس أو مناطق. وهذه تفيد يف حاالت مراجعة أوراق اإلجابة مثل ما يحدث يف الشاهدات 

العاّمة )مثل: الثانوية العاّمة(.

التقويم  عمليات  لالمركزية  )تفعيالً  التعليمية  باإلدارات  والتقويم  القياس  مع وحدات  اإللكرتوين  الربط 

واالمتحانات(، لتكوين شبكة مجتمعات التعلّم للقياس والتقويم من خالل تكوين كيان عىل مستوى كّل 

إدارة تعليمية داخل أحد املدارس املتميزة، لتتحّول وحدة للقياس والتقويم تتبع فنياً مركز القياس والتقويم، 

الخربات  متعّددي  واألخصائيني  واملعلّمني  املرشفني  من  متميز  مهني  فريق  املدرسة  بداخل  يتشّكل  حيث 

املؤهلني واملدربني من قبل مركز القياس والتقويم وكليات الرتبية )وقد يستعان باملتميزين باملدارس األخرى 

يف اإلدارة التعليمية نفسها(. ويعمل  هذا الفريق عىل جمع البيانات وتفعيل آليات تقويم أداء الطالب ال 

مركزياً. ويعمل أيضا عىل دعم املدارس ألداء مهمتها لتفعيل آليات التقويم املستمر للطالب، مبا يتامىش مع 

خطط التطوير لوزارة الرتبية والتعليم.

مهام املدرسة كوحدة للقياس والتقويم:

اختبارات 	  املرشوعات-  اإلنجاز-  )ملفات  مركزياً  ال  الطالب  أداء  تقويم  آليات  وتفعيل  البيانات  جمع 

املهارات األساسية(.
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تفعيل آليات التقويم املستمر للطالب مبا يتامىش مع خطط التطوير التي لوزارة الرتبية والتعليم.	 

بناء الكفاية الداخلية ملدارس اإلدارة التعليمية يف مجال القياس والتقويم.	 

إجراء عمليات تجميع وتنظيم البيانات الخاّصة بخطط تقنني مفردات بنوك األسئلة واختبارات 	 

االستعدادات.

وجميع 	  الدراسية  املواد  جميع  يف  الطالب  ملستوى  السنوي  األداء  تقرير  إعداد  يف  املشاركة 

الصفوف عىل مستوى الدولة.

املشاركة يف أعامل التنمية املهنية للمعلمني )ال مركزياً( خاّصة فيام يتعلّق بالتدريب عىل رأس 	 

العمل، لرفع مهارتهم يف كّل ما يخّص عمليات تقويم الطالب )كام أشري له يف محور توفري 

املوارد املاديّة والبرشية وتأهيلها(.

دعم الرشاكة مع كليات الرتبية لتبادل الخربات العلميّة والعمليّة يف مجال تقويم أداء الطاّلب 	 

وقياسه )كام أشري له يف محور الرشاكة مع كلّيات الرتبية(.

وسوف نتناول إجراءات إنشاء املنّصة اإللكرتونية بالتفصيل يف املحور الثاين.

الهيكل التنظيمي املقرتح ملراكز القياس والتقويم
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المحور الثاني: إنشاء المنّصة اإللكترونية إلدارة االمتحانات وتصحيحها

Testing e-Platform 

الهدف:

يهدف إنشاء هذه املنّصة إىل وجود منظومة إلكرتونية متطّورة تحّقق ما ييل:

الصور 	  وتكوين  يسّهل سحبها  مبا  السيكومرتية  بخصائصها  األسئلة  لبنوك  اإللكرتوين  التخزين 

االختبارية وفقا ملواصفات الورقة االمتحانية.

ربط خصائص بنود بنك األسئلة من حيث املحتوى بكّل من معايري املناهج واإلطار الوطني 	 

للمؤهالت من ناحية والربط بخصائص ومكّونات اإلطار العريب للمؤهالت مبا يحّقق إمكانية 

متكافئة عىل مستوى الدول العربيّة.

إمكانية التصحيح اإللكرتوين الختبارات الشهادات العاّمة وسنوات النقل.	 

الخاّص بتقييم الطالب عىل مستوى 	  البيانات خاّصة فيام يتعلّق بتقييم بالجزء  رسعة تبادل 

املدارس/ اإلدارات التعليمية يف الشهادات العاّمة.

تفعيل االختبارات التكيفية املحوسبة عىل مستوى الدولة يف الشهادات العاّمة وعىل مستوى 	 

الدول العربية.

األساسية 	  املهارات  يف  الطالب  أداء  مبستوى  الخاّصة  التقارير  وإصدار  البيانات  تبادل  رسعة 

)القراءة- الكتابة- الرياضيات(.

الربط اإللكرتوين بني مراكز القياس والتقويم يف جميع الدول العربية مبا يسمح بتكوين بنك 	 

األسئلة املوحد مبا يقلّل من التكلفة االقتصادية لها.

الربط اإللكرتوين بني مركز القياس والتقويم ووحدات القياس والتقويم عىل مستوى اإلدارات.	 

االمتحانات  منظومة  لتطوير  استكامال  اإللكرتوين،  للتصحيح  مبنى  إنشاء  يجب  ثّم  ومن 

اإللكرتونية، مبا يتناسب مع التطّور العلمي والتقني وخاّصة يف الشهادات العاّمة ، يعمل عىل حّل 

كثري من  املشكالت التي يعاين منها نظام االمتحانات الحايل.
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لذا يجب وضع خطّة تنفيذية لتطوير منظومة االمتحانات وتحسينها، ونقلها من منظومة 

اإللكرتونية  االختبارات  منّصة  تطوير  خالل  من  إلكرتونية  تقويم  منظومة  إىل  تقليدية  تقويم 

واستكاملها مبراكز القياس والتقويم.

18 شهرا إىل 36 شهرا.املدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

ورش عمل لخرباء يف نظم إدارة االمتحانات إلكرتونياً.	 متطلّبات التنفيذ:

دراسات ومناذج ملراكز ورشكات عاملية التصحيح اإللكرتوين.	 

إنشاء مقّر ملحق مببنى مركز القياس والتقويم.	 

أجهزة وبرامج إدارة منظومة االمتحانات إلكرتونياً.	 

أجهزة املسح الضويئ.	 

إدارة االختبارات عرب الويب.	 

برامج حامية البيانات.	 

تصميم ملبنى التصحيح واإلدارة اإللكرتونية.	 املخرجات:

تنفيذ وإنشاء املبنى.	 

الوصف الوظيفي للقوى البرشية املطلوبة.	 

توفري القوى البرشية املطلوبة.	 

مواصفات التجهيزات اللوجستية والتكنولوجية املطلوبة للتنفيذ.	 

توفري التجهيزات الاّلزمة للمركز.	 

تصّور شامل لخدمات الشبكات واإلنرتنت املطلوبة.	 

توفري الربامج التدريبية للعاملني مبركز التصحيح اإللكرتوين.	 

توفري امليزانية والتكلفة املادية املطلوبة.	 

املنّصة اإللكرتونية لالمتحانات

  يقصد باملنّصة اإللكرتونية لالمتحانات استخدام وتوظيف شبكة أنظمة إلكرتونية متكاملة 

يف االرتقاء بنظم االمتحانات، من خالل مسارات تضمن تدفق العمل يف كّل منها وبرشط تكامل 

جميع العنارص لتحقيق امليكنة.

وميكن تشبيه مركز التصحيح اإللكرتوين باملصنع حيث يتم إدارة األوراق االمتحانية إلكرتونيا عرب 

أجهزة ماسح ضويئ عالية الرسعة ومخّصصة ألوراق اإلجابة، كام يختّص مركز التصحيح اإللكرتوين بنرش 

النتائج وتصديرها للمدارس وجميع الجهات املستفيدة عىل مستوي الطالب 	املدرسة-اإلدارة....(.
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املكّونات األساسية ملنّصة التصحيح اإللكرتوين:

إدارة بنوك األسئلة. . 1

إدارة وتصحيح األسئلة املقالية واملسح الضويئ.. 2

إدارة االختبارات عرب الويب.. 3

إدارة العمليات اللوجستية لالمتحانات.. 4

عمليات التصحيح اإللكرتوين.. 5

وفيام ييل وصف مخترص لكل مكّون من املكّونات األربعة:

1 .Intelligent Item Bank )IIB( برنامج إدارة بنوك األسئلة

وصف عام للربنامج:

برنامج إلكرتوين يتكّون من مجموعة من الوحدات تهدف إىل:

األسئلة 	  تخزين  عملية  وتيسري  املواصفات  جدول  من  إلكرتونياً  األسئلة  بطاقات  استخراج 

االختبارية مبختلف أنواعها مع إمكانية تخزين جميع خصائصها اإلحصائية املعروفة.

سحب صور اختبارية متعّددة من االختبار نفسه مع مراعاة املوضوعية والعدالة وفق أحدث 	 

نظريات القياس الحديثة. 

بنية الربنامج وواجهة االستخدام:

يتوافق الربنامج مع جميع أنظمة التشغيل التي تنتجها رشكة ميكروسوفت العاملية: ويندوز 	 

بجميع إصداراته.

ميكن تشغيل الربنامج كتطبيق ويندوز أو عن طريق الشبكات أو عن طريق اإلنرتنت.	 

يستخدم الربنامج بيئة الشبكات مبا يضمن الرسعة يف إنجاز العمل والحفاظ عىل رسية االختبارات.	 

يتيح الربنامج التعامل مع عدد غري محدود من املستخدمني مع التحكم يف الصالحيات الخاّصة 	 

بكّل منهم.

يوفّر الربنامج أحدث التكنولوجيات يف بناء واجهة املستخدم.  	 
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محّرر النصوص:

يوفر محّرر النصوص الخاّصة بالربنامج دعام كامال للغات املختلفة، وخاّصة للغة العربية، مع 	 

إمكانية تنسيق النصوص والجداول والصور... إلخ، دون وجود مشاكل.

املركبة( من خالل 	  )النصوص  بسهولة ويرس  والكيميائية  الرياضية  املعادالت  وتعديل  تحرير 

محّرر النصوص الخاّص بالربنامج.

 	.Predefined Template تنسيق الصور االختبارية وفق منوذج معد مسبًقا

بنك األسئلة والصور االختبارية:

يعطي الربنامج الحرية للمستخدم يف إنشاء هيكل بنك األسئلة الخاّص به.	 

صياغة وتنسيق األسئلة وفق أمناط معرفة محددة.	 

إمكانية سحب صور اختبارية متعّددة لالختبار نفسه.	 

استخدام محكات متعّددة يف عملية سحب الصور االختبارية.	 

طباعة واستخراج بطاقة املفردات وفق منوذج يعده املستخدم مسبًقا.	 

لألسئلة 	  املعرفية  واملستويات  الصحيحة  اإلجابة  مفتاح  متضّمنة  االختبار  خريطة  استخراج 

وغريها من خصائص املفردات التي سبق تخزينها عىل الربنامج.

محرّك بحث متقّدم ييرّس عملية البحث عن املفردات.	 

إمكانية إخراج الصور االختبارية عىل شكل اختبارات ورقية أو عن طريق صفحات إنرتنت.	 

الخصائص اإلحصائية والتقارير الفنية للمفردات والصور االختبارية:

يدعم الربنامج التعامل بنظريتي القياس الحديثة والكالسيكية.	 

يخزّن إحصاءات املفردات عرب التطبيقات امليدانية املتعّددة مبا يتيح تتبع التغرّي الحادث لتلك 	 

الخصائص.

ميكنه تخزين مجموعة كبرية من الخصائص اإلحصائية املعروفة )وفق نظريتي القياس الحديثة 	 

والكالسيكية( مع إتاحة الصالحية للمستخدم إلنشاء أي عدد من الحقول لتخزين اإلحصاءات 

التي يريدها.
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االختبارية 	  املفردات  اختيار  عملية  يف  تساعد  التخّصص  عالية  فنية  إحصائية  تقارير  إصدار 

وسحب صور اختبارية متعادلة القياس عن كّل ماّم ييل:

s .الخصائص اإلحصائية للمفردات االختبارية وتوزيع استجابات العيّنة عليها

s .املنحنيات املميزة للمفردات ودوال معلومات املفردات

s .الخصائص اإلحصائية للصور االختبارية وتوزيع استجابات العينة عليها

s .املنحنيات املميّزة للصور االختبارية ودوال املعلومات للصور االختبارية

حامية البيانات والصالحيات األمنية:

القدرة عىل التحّكم يف صالحيات املستخدمني مبا يضمن رسية وأمان البيانات.

IIB الشكل التخطيطي لربنامج إدارة بنوك األسئلة
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:IIB وحدات برنامج إدارة بنوك األسئلة

وحدة إدارة جدول املواصفات وبطاقات األسئلة:	 

s  تعترب هذه الوحدة املدخل الرئييس لربنامج إدارة بنوك األسئلة، ألنها تحتوي عىل الخصائص

الفنية الاّلزمة إلدارة وإنتاج بطاقات األسئلة ومعالجته.

s .يتّم تغذية هذه الوحدة بجدول املواصفات وبيانات خرباء املحتوى

s  البيانات عىل  )تحتوى  آيل  محتوى  يف  خبري  بكّل  الخاّصة  األسئلة  بطاقات  استخراج  يتّم 

األساسيّة املعرّفة للسؤال دون الحاجة أن يقوم خبري املحتوى مبلئها يدوياً(.

وحدة إدارة بنوك األسئلة )الوحدة الرئيسية(:	 

s  إدارة بنوك األسئلة، ألنها تحتوى عىل معظم الوحدة املكّون األسايس لربنامج  تعترب هذه 

الخصائص الفنية الاّلزمة إلنشاء بنوك األسئلة.

s :هذه الوحدة تتكّون من أربع وحدات فرعية، هي

ê .وحدة العمليات األساسيّة

ê .وحدة تحرير ومراجعة األسئلة

ê .وحدة العمليات اإلحصائيّة

ê .وحدة إعدادات )إدارة( النظام

s :كام تشتمل عىل مجموعة من الطبقات الخدمية مثل

ê .طبقة خدمات التقارير

ê .طبقة خدمات االختبارات

ê .طبقة خدمات إنتاج بطاقات األسئلة

s :3( وحدة إدارة واستخراج الصور االختبارية(

ê .تهتّم هذه الوحدة بإدارة عمليات استخراج الصور االختبارية بجميع أشكالها وبأكرث من طريقة

ê :يوجد أكرث من طريقة الستخراج الصور االختبارية وهي
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الطريقة اليدوية:  	

وتتّم عن طريق استكشاف األسئلة وإضافتها إىل الصورة االختبارية، واحدة تلوى األخرى.

الطريقة شبه اآللّية: 	

وتتّم عن طريق تغذية الربنامج مبتغريات بحثية عن األسئلة وذلك لتضييق نطاق البحث ثّم 

يقوم خبري املحتوى بإضافة ما يريد من األسئلة الظاهرة يف نتائج البحث إىل الصورة االختبارية.

الطريقة اآللّية: 	

وتتّم عن طريق إدخال مواصفة اختبارية للربنامج، عىل أن يقوم بتكوين صورة اختبارية  |

تطابق املواصفة االختبارية املدخلة. ويف حالة عدم التمكن من تحقيق هذه املواصفة، 

يتّم إعالم املستخدم باملواصفات التي فشل تحقيقها يف البنك.

كام ميكن استخراج الصور االختبارية بأكرث من شكل مثل: |

v .الشكل الورقي

v .الشكل املناسب للويب

برامج إدارة تصحيح األسئلة املقالية واملسح الضويئ:. 2

وصف عام للربامج:

هو مجموعة من الوحدات الربمجيّة التي تهتم بإدارة عمليات التصحيح اإللكرتوين لألسئلة 

املقالية )املفتوحة(، وإدارة عمليات املسح الضويئ لألسئلة املقالية واملوضوعية.

وحدات برامج إدارة تصحيح األسئلة املقالية واملسح الضويئ:

تتكّون مجموعة برنامج إدارة تصحيح األسئلة املقالية واملسح الضويئ من وحدات برمجية وهي:

 وحدة web Score إلدارة تصحيح األسئلة املقالية:	 

:Web Score وصف عام لوحدة

s  يف الهيئات  ليساعد  تصميمه  تّم  البيانات  قواعد  عىل  وقائم  األنرتنت  عرب  يعمل  برنامج 

تسجيل استجابات الطاّلب لألسئلة املفتوحة يف بيئة إنتاجية ذات نطاق واسع.
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s  عملية استخدام  ميكن  ال  التي  املوارد  إدارة  من  عالية  درجة  يوفّر  متكامال  نظاما  يعترب 

التصحيح اليدوي أو الورقية التقليدية بها.

s  يوزّع صور ذات جودة عالية )قصاصات( من كتابات الطالب للمصّححني باستخدام تقنية

إنرتنت مقّننة. وهذا يوفّر وقت ومصاريف عملية نقل النامذج الورقية للمصّححني.  

وحدة إدارة عملية املسح الضويئ:	 

وصف عام لوحدة إدارة عملية املسح الضويئ:

إدارة كّل ما يخّص عمليات  الرئييس عن  الضويئ املسؤول  املسح  إدارة عملية  تعترب وحدة 

.OMR Scanners املسح الضويئ باستخدام أجهزة

الوحدات الفرعية لوحدة إدارة عملية املسح الضويئ:

تتكّون وحدة إدارة عملية املسح الضويئ من وحدتني فرعيتني وهام:

s :وحدة تخزين البيانات

يتسّنى  بيانات حتّى  قواعد  )االستجابات( يف  البيانات  تخزين  بعمل  الوحدة  وتقوم هذه 

إخراجها بصورة تناسب عمليات ما بعد املسح الضويئ )مثل التحليل اإلحصايئ(، كام تقوم 

بعمل نسخ احتياطية من ملفات البيانات.

s :وحدة متابعة مهام عملية املسح الضويئ

وتقوم هذه الوحدة مبهام متابعة وتحديث سري عملية املسح الضويئ مثل:

ê .إعداد قوائم باملهام املطلوبة من كّل ماسح ضويئ

ê  تحديث حالة كّل مهّمة للامسح الضويئ باستمرار مثل مدى جاهزية األوراق الاّلزمة لبدء

عملية املسح الضويئ وتأجيل املسح ملهّمة معيّنة والبدء يف املسح الضويئ ملهّمة معيّنة  

واالنتهاء من عملية املسح الضويئ ملهمة معينة.

ê .إعطاء مؤرشات أداء لكّل ماسح ضويئ مثل أعداد األوراق املمسوحة ضوئياً يف يوم معنّي وغريها

ê .إنتاج تقارير مبا تّم مسحه ضوئياً يف نهاية اليوم 
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برنامج إدارة االختبارات عرب الويب: 	 

وصف عام للربنامج:

املمتحنني 	  تسجيل  عملية  ويدير  األنرتنت،  عرب  االختبارات  إجراء  يتيح  إلكرتوين  برنامج  هو 

لاللتحاق باالختبار )إّما بطريقة التسجيل من خالل األنرتنت أو عن طريق التسجيل يف مكاتب 

التسجيل(، كام يقوم بعملية رصد آيل الستجابات املمتحنني يف االختبارات حتى يتسّنى إصدار 

التغذية اإلحصائية الراجعة لألسئلة وربطها ببنك األسئلة.

الصور 	  نرش  من  املحتوى  خبري  يتمّكن  حتّى  األسئلة  ببنك  مبارشة  الربنامج  هذا  ربط  يتّم 

االختبارية للتطبيق عرب األنرتنت.

وحدات برنامج إدارة االختبارات عرب الويب:

يتكّون برنامج إدارة االختبارات عرب الويب من وحدات برمجية وهي:

ê :وحدة التسجيل لالختبار

بطريقة  )إّما  باالختبار  لاللتحاق  الطاّلب  إدارة عملية تسجيل  الوحدة مسؤولة عن  هذه 

التسجيل من خالل األنرتنت أو عن طريق التسجيل يف مكاتب التسجيل(.

ê :وحدة إدارة النظام

قوالب  تصميم  املستخدمني،  )حقوق  النظام  إعدادات  إدارة  عن  مسؤولة  الوحدة  هذه 

لالختبارات، إدارة عملية توزيع الطاّلب عىل الصور االختبارية،...(.

ê :وحدة إعداد ونرش الصور االختبارية 

هذه الوحدة مسؤولة عن الربط ما بني الربنامج وبنك األسئلة للحصول عىل الصور االختبارية 

عىل  الرتكيز  عدم  ويضمن  سليم  بشكل  املمتحنني  عىل  توزيعها  يتسّنى  حتّى  ومعامالتها 

صورة اختبارية بعينها.

ê :وحدة التصحيح والرصد 

هذه الوحدة مسؤولة عن عملية التصحيح والرصد اآليل الستجابات الطاّلب يف االختبارات 

ومسؤولة عن إصدار التغذية اإلحصائية الراجعة لألسئلة حتّى يتّم ربطها باألسئلة.
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ê :وحدة األمن والتشفري

املمتحن وحامية  وبيانات  واالختبارات  األسئلة  تشفري محتوى  الوحدة مسؤولة عن  هذه 

الربنامج من االخرتاقات الخارجية. ويستخدم يف هذه الوحدة أحدث أساليب وخوارزميات 

.Public Key Cryptographyالخاصة بـ

برامج إدارة العمليات اللوجستية لالمتحانات:	 

وصف عام للربامج:

هي مجموعة من الربامج تساعد يف القيام ببعض العمليات املكّملة يف املنظومة املقرتحة 

مثل إدارة بعض عمليات املراقبة والتحليل اإلحصايئ.

وحدات برامج إدارة العمليات اللوجستية لالمتحانات:

تتكّون برامج إدارة العمليات املساعدة من ثالث وحدات برمجية، هي:

s :1( وحدة إدارة مدخالت ومخرجات التحليل اإلحصايئ(

يناسب  بشكل  اإلحصايئ  التحليل  بتجهيز مدخالت ومخرجات عملية  الوحدة  تقوم هذه 

الربامج األخرى يف املنظومة، مثل:

ê .تجهيز ملفات خرائط االختبار القادمة من بنك األسئلة بالشكل املناسب لعملية التحليل اإلحصايئ

ê  املقالية األسئلة  تصحيح  برامج  أو  الضويئ  املاسح  من  القادمة  البيانات  ملفات  تجهيز 

بالشكل املناسب لعملية التحليل اإلحصايئ.

ê  يناسب بشكل  ومعامالت  إحصاءات  من  اإلحصايئ  التحليل  عملية  مخرجات  تجهيز 

التغذية الراجعة لبنك األسئلة لربطها باألسئلة.

ê .إعداد نسخ احتياطية لكّل هذه امللفات

s :2( وحدة إدارة املراقبة(

تقوم هذه الوحدة بالربط والتنسيق مع وحدة إدارة ومتابعة مهام عملية املسح الضويئ. 

وتقوم مبهام متابعة وتحديث سري عملية املراقبة مثل:
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ê .إعداد قامئات باملهام املطلوبة من كّل ماسح ضويئ

ê   الاّلزمة األوراق  مثل مدى جاهزية  باستمرار  الضويئ  للامسح  مهّمة  كّل  تحديث حالة 

لبدء عملية املسح الضويئ وتأجيل املسح والبدء فيه واالنتهاء منه ملهّمة معيّنة.

ê  إعطاء تنبيهات ملراقبة إرسال عربات الجر إلحضار أوراق للمسح الضويئ أو استالمها بعد

مسحها ضوئياً.

ê  إعطاء مؤرشات أداء لكّل ماسح ضويئ مثل أعداد األوراق املمسوحة ضوئياً يف يوم معنّي

وغريها.

ê .إنتاج تقارير مبا تّم مسحه ضوئياً يف نهاية اليوم 

s :3( الربامج اإلحصائية املساعدة(

تنقسم برامج التحليل اإلحصايئ إىل مجموعتني فرعيتني كام ييل:

ê  برامج إدارة البيانات والتحليل اإلحصايئ الكالسييك: تساعد هذه الربامج يف إدارة البيانات

اإلحصائية وتصحيح األسئلة املوضوعية، إضافة إىل إجراء التحليل الكالسييك للمفردات 

كام  للمفردة.  االستجابة  نظرية  باستخدام  اإلحصايئ  التحليل  خطوات  أوىل  يعّد  الذي 

تساعد هذه الربامج يف تجهيز البيانات بالشكل املناسب ملرحلة التحليل التالية. ويقرتح 

فريق العمل استخدام الحزمة اإلحصائية SPSS اإلصدار 18 منها عىل األقّل.

ê  برامج التحليل اإلحصايئ باستخدام نظرية االستجابة للمفردة: وتساعد هذه الربامج يف

العمل  فريق  ويقرتح  املتعادلة.  االختبارية  الصور  وسحب  األسئلة  بنوك  تدّرج  عملية 

برنامجني ميكن االستعانة بأّي منهام:

|  One Parameter Model ويستخدم هذا الربنامج النموذج األحادي ،WINSTEPS برنامج

بيئة  خالل  من  تقريباً  يعمل  حيث  معه  التعامل  بسهولة  ويتميّز  األسئلة.  بنوك  تدّرج  يف 

الويندوز، وبسهولة تطبيقه والتعامل معه خاّصة يف املراحل األوىل من استخدام بنوك األسئلة.

برنامج PARSCALE، يستخدم هذا الربنامج كاّل من النموذج األحادي والثنايئ والثاليث  |

يف تدّرج بنوك األسئلة. ويعّد من أقوى الربامج املتاحة يف السوق العاملية. كام تستخدمه 
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العديد من الجهات الدولية، إاّل أّن التعامل معه يحتاج إىل خربة علمية ومامرسة طويلة، 

وال يعتمد عىل بيئة الويندوز بل يحتاج إىل كتابة األوامر يدويا.

منظومة  إلدارة  معامل  وتطوير  استكامل  تحتا	  األنظمة  هذه  أّن  نجد  السابق  العرض  من 

االمتحانات آليا وهذه املعامل هي:  

معمل إدارة بنوك األسئلة.	 

معمل التحليل اإلحصايئ. 	 

معمل إدخال البيانات.	 

معمل القارئ الضويئ. 	 

معمل إدارة التصحيح اإللكرتوين لألسئلة املقالية. 	 

معمل التصحيح اإللكرتوين لألسئلة املقالية. 	 

معمل بّث االختبارات اإللكرتونية. 	 

معمل االختبارات اإللكرتونية. 	 

قاعة ورش العمل والتدريب. 	 

غرفة املراقبة واملخازن. 	 

 	:)e Marking( عمليات التصحيح اإللكرتوين

التصحيح اإللكرتوين هو نظام يتّم من خالله معالجة استجابات الطاّلب عىل األسئلة املوضوعية 

واألسئلة املقالية )املفتوحة( إلكرتونياً.

s ،ضوابط التقنني يف ضوء التصحيح اإللكرتوين

 تتضّمن التايل:

ê .تحليل املحتوى محّل االختبار ومراجعة املعايري القومية للتعليم

ê .صياغة األهداف اإلجرائية التي تقيس نواتج التعلّم الرئيسة املتضمنة باملحتوى

ê .تأليف األسئلة يف ضوء األهداف
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ê .تخزين األسئلة إلكرتونياً يف قواعد بيانات

ê .سحب الصور االختبارية يف ضوء خرائط االختبارات

ê . تصميم وطباعة أوراق األسئلة

ê .تصميم وطباعة أوراق اإلجابة

ê .تطبيق االختبارات عىل املمتحنني

ê .تجهيز أوراق اإلجابة لعملية املسح الضويئ

ê .املسح الضويئ

ê .التصحيح اإللكرتوين

ê .)التحليل اإلحصايئ لألسئلة )املوضوعية واملقالية

s متطلبات التصحيح اإللكرتوين

ê .توفري خادم الستضافة النظام

ê .توفري أجهزة بعدد املصححني

ê .إنشاء شبكة تربط الخادم بأجهزة املستخدمني

ê .)OMR( توفري أجهزة مسح ضويئ تدعم التمييز البرصي للعالمات

ê .)Barcode or LithoCode( وجود شفرة متيّز ورقة اإلجابة وتربطها بالطالب

ê  وعدم أعدادها  من حيث  األوراق  من سالمة  للتأكّد  واملراجعة  التدقيق  عمليات  إجراء 

التي قد  الخاّصة باألوراق  التقارير  وجود متزيق بها أو أوراق ناقصة، كام تتضّمن عمل 

يظهر بها بعض املشكالت كتمزيق بأحد األوراق أو نقص بعض األوراق أو نقص يف الشفرة 

وتعالج كل  التلميذ.  بها  أجاب  إضافية  أوراق  أو وجود  أي مشكلة  أو  بالتلميذ  الخاّصة 

مشكلة منها بآلية خاّصة بها من قبل لجنة فنية متخّصصة، قبل متريرها إىل املاسح الضويئ.

ê  بكّل الخاّصة  الصحيحة  للشفرات  الكراسات وسالمتها ومطابقتها  التحقق من مراجعة 

إىل  وتحويلها  بها مشكالت  التي  األوراق  ببعض  الخاّصة  املالحظات  إضافة  وبعد  منها 

لجان فنية خاّصة. ويتّم مسح البيانات بواسطة املاسح الضويئ الخاّص بذلك.
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ê .ضامن جودة التصحيح وضامن الرسيّة

s :إجراءات التصحيح اإللكرتوين

تتّم عمليّة التصحيح اإللكرتوين أثناء أو بعد عملية املسح الضويئ ألوراق إجابات املمتحنني 

وفقا  لنوعية األسئلة التي يتكّون منها االختبار و وفقا للهدف منه.

وفيام ييل عرض ألنواع األسئلة:

الشكل )4( أنواع األسئلة

االختبارات ذات األسئلة املوضوعية فقط:

ميكن أن تتّم عملية التصحيح اإللكرتوين لهذه النوعية من االختبارات بطريقتني:

• خالل عملية املسح الضويئ مبارشة، حيث يتّم تزويد املاسح الضويئ مبفتاح التصحيح. وذلك يف 	

الحاالت التي يكون فيها الهدف من االختبار هو مجرّد الحصول عىل الدرجة الخام )مجموع 

االستجابات الصحيحة( فقط للممتحنني.

• يتناسب 	 مبا  للتصحيح  خاّصة  إحصائية  برامج  إعداد  خالل  من  وذلك  الضويئ،  املسح  عملية  بعد 

 ،)IRT والتحليالت اإلحصائية املطلوبة يف ضوء نظريات القياس الحديثة )نظرية االستجابة للمفردة

 ).…,winsteps, parascal( فيتّم حساب تقديرات قدرات األفراد باستخدام برامج إحصائية أخرى مثل
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تتفق وطبيعة النموذج املستخدم يف القياس.

االختبارات التي تحتوي عىل أسئلة مقالية )مفتوحة(:

يف مثل هذه االختبارات يتّم التصحيح وفق الخطوات التالية:

• إعداد أدلّة التصحيح وتقدير الدرجات لألسئلة املفتوحة.	

• يتّم تدريب املصحيحني، قبل وخالل عملية تجهيز األوراق واملسح باستخدام القارئ الضويئ، 	

عىل أدلّة التصحيح وتقدير الدرجات وآلية العمل من خالل الشبكة والتعامل مع املرشفني عىل 

عملية التصحيح.

• يتّم تجهيز الشبكة وتثبيت نظام التصحيح اإللكرتوين ليصبح جاهزًا للعمل.	

• إدخال قواعد تقدير درجات األسئلة املفتوحة )Ruberics( إىل نظام التصحيح اإللكرتوين.	

• إنشاء حسابات مستخدمي النظام لتحديد اختصاصات وأدوار كّل مستخدم )مصّحح، مرشف، 	

منّسق، مدير، مدير نظام(.

• املسح الضويئ ألوراق اإلجابة، يتّم به رصد استجابات املمتحنني عىل األسئلة املوضوعية وأخذ 	

قصاصات صور من األسئلة املفتوحة.

• ربط ما بني األسئلة املوضوعيّة واملفتوحة لكّل ممتحن عن طريق نظام التصحيح اإللكرتوين.	

• التصحيح اإللكرتوين يف مراكز التصحيح.	

• تتّم أثناءها عمليات مراجعة التصحيح من خالل القامئني باإلرشاف عىل هذه العملية، كام يتم 	

يتّم  الخلفية Backreading وراء كل مصّحح. وبناء عليها،  والقراءة  التصحيح  ثبات  حساب 

إعداد التقارير واتخاذ القرار بشأن كل مصّحح بالنسبة إىل كّل سؤال.

• أثناء عملية التصحيح ميكن للمرشفني واملديرين متابعة نسب إنجاز التصحيح وأداء كّل مصّحح، 	

كام ميكن التواصل بني املصّحح واملرشف عن طريق النظام، لتقديم التغذية الراجعة املناسبة.

• بانتهاء عمليات التصحيح واملراجعة، تصبح البيانات جاهزة إلجراء التحليل اإلحصايئ الكالسييك. 	

فتجرى اإلحصاءات عىل الدرجات الخام  Raw  Scores  للتالميذ عىل عّدة مستويات، تتضمن 

التحليل عىل مستوى املتوّسط القومي وعىل مستوى كّل مفردة وكّل مادة وبالنسبة إىل العام 
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السابق وإىل كّل مجموعة وكّل فصل درايس وإىل نوع املدرسة والجنس وغريها من املقارنات 

.)Web Score, Results Plus, etc( التي ترسل تقاريرها إىل املدارس من خالل برامج مثل

Pearson Company الشكل )5( مبنى التصحيح اإللكرتوين التابع لرشكة بريسون

تصّور مقرتح ملبنى التصحيح اإللكرتوين  وفقاً للنظم العاملية: 

• يكون املركز عبارة عن مبني من دور واحد وبارتفاع طابقني وهو محكم التأمني مادياً وإلكرتونيا. 	

وهو قائم عىل مساحة واسعة من فدانني إىل ثالثة تقريباً.

• يشبه املبنى يف تصميمه املصنع  حيث يبدأ من الخارج مبكان مجهز للسيارات وغرف األمن 	

وفق نظم األمن املعتادة. وتركب بها كامريات أو غريها من وسائل نقل املعلومات.

• يبدأ بغرفة تجهيز أوراق اإلجابات للتصحيح. والغرفة مجهزة برفوف حديدية من األرض إىل 	

السقف. وهناك يتّم تغليف األوراق ووضعها عىل الرفوف وفق نظام معني للمدرسة واملرحلة 

واملنطقة انتظاراً للتصحيح.

• غرف التصحيح اإللكرتوين هي املصنع الحقيقي للتصحيح. وتشغل أكرب مساحة يف املبنى وتقّسم إىل 	

مناطق؛ كّل منطقة تتم فيها مهّمة معينة. وتنتقل األوراق من منطقة إىل أخرى عرب سيور كهربائية.

• يتم فرز األوراق للتأكّد من وجود شفرة عىل كل صفحة ومن أّن األوراق سليمة. ويتّم فرز األوراق 	
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االمتحانية يف الكراسات املخّصصة لها إىل أوراق سليمة متاما أو أوراق ذات مشكالت. ويتّم نقلها 

عرب السيور ثم يتم قّصها باملقصات الكهربائية الضخمة وإيصالها عرب السيور إىل القارئ الضويئ.

• من 	 كبرية  وأعداد   ،OMR Scanners عمالقة  تصحيح  أجهزة  مثانية  التصحيح  بغرفة  يوجد 

 .5000i series Scanners األجهزة متوسطة الرسعة تصل إىل

• يتم توزيع األوراق املقصوصة عرب السيور لكل جهاز سكرن. وبعد مسحها ضوئيا ترجع عىل 	

السري إىل غرف التغليف والتخزين.

• يزود جهاز القارئ بربنامج يلتقط صورة الكرتونية ويسجل إجابة الطالب. ويتم تخزين البيانات 	

يف خادم عمالق. و تجميع الدرجات ونرش النتائج عىل جميع املستويات. 

• كام يتم إجراء جميع إجراءات الصدق والثبات للبيانات املدخلة.	

• يتعامل املركز مع 7000 ممتحن ومصّحح، يتم التعاقد معهم عرب األنرتنت، كام يتم تدريبهم 	

بعد انتقائهم عرب األنرتنت وإعطاء كل منهم كلمة رّس وكود إلمكانية دخولهم للنظام والتصحيح 

من املنزل أو من مراكز التصحيح.
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المحور الثالث: استحداث/ تطوير وحدات القياس والتقويم على مستوى 
اإلدارات التعليمية: “شبكة مجتمعات القياس والتقويم”

الهدف:
إنشاء وحدات متخّصصة بها كوادر مؤّهلة مبعرفة مركز القياس والتقويم، عىل مستوى كل 

إدارة تعليمية، ميكنها من تنفيذ آليات التقويم عىل املستوى املركزي والالمركزي من خالل:

• توفري كوادر مؤهلة قادرة عىل تطبيق وضبط جودة النظم الحديثة لالمتحانات والتقويم عىل 	

املستوى الالمركزي )املدارس واإلدارات واملديريات التعليمية(.

• الشهادات 	 يف  واملديريات  واإلدارات  املدارس  مستوى  عىل  التقويم  خطة  تنفيذ  من  التأكّد 

العامة، فيام يخّص التقويم الرتاكمي وتقويم مرشوعات الطالب واالختبارات الشفوية بكفاية.

ضبط جودة تقويم أداء الطالب يف سنوات النقل.

ضبط جودة تنفيذ االختبارات التكيفية املحوسبة عىل مستوى اإلدارات واملديريات التعليمية.

رسعة تنفيذ خطة مركز القياس والتقويم للتطبيق امليداين لتقنني مفردات بنوك األسئلة.

القدرة عىل سحب الصور االختبارية من خالل شبكة الربط مع مركز القياس والتقويم.

• تنفيذ التقويم اإللكرتوين عىل مستوى املدارس واإلدارات التعليمية.	
املدى الزمني 

املطلوب 
للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا

متطلبات 
التنفيذ:

وثيقة معايري ورشوط وحدات القياس والتقويم.	 

أدلة عمل الوحدات.	 

توصيف للعالقة التنظيمية بني الوحدات ومراكز القياس والتقويم.	 

إصدار القرارات التنظيمية إلنشاء وحدات القياس والتقويم واعتامدها من مركز القياس ووزارة الرتبية والتعليم.	 

التوصيف الوظيفي لخرباء القياس والتقويم عىل مستوى اإلدارات.	 

الهيكل التنظيمي لوحدة القياس والتقويم.	 

منوذج لربوتوكول التعاون مع كليات الرتبية.	 

توصيف التجهيزات التكنولوجية واللوجستية لوحدات القياس والتقويم.	 

برامج تدريبية معتمدة من مركز القياس والتقويم لتأهيل العاملني بوحدات القياس والتقويم.	 

ورش عمل ملسئويل مراكز القياس، للتنسيق فيام بينهم وإصدار وثائق موحدة لعمل الوحدات.	 

 	.Master traininers ورش عمل عىل مستوى الخرباء إلعدادهم كمدربني خرباء

تدريب العاملني بوحدات القياس والتقويم.	 

توفري املوارد املالية والبرشية املطلوبة للتنفيذ.	 
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املدى الزمني 
املطلوب 
للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا

إنشاء وحدات القياس والتقويم باإلدارات التعليمية مبعّدل %30 سنوياً.	 املخرجات:

تأهيل 20 خبري قياس وتقويم ،عىل األقل، عىل مستوى كل إدارة تعليمية واعتامدهم من قبل مركز 	 

القياس والتقويم.

أدلة عمل وحدات القياس والتقويم.	 

املدرسة كوحدة للقياس والتقويم:

• تكوين كيان عىل مستوى كل إدارة تعليمية داخل إحدى املدارس املتميزة يتبع فنياً مركز القياس والتقويم.	

• متعددي 	 واألخصائيني  واملعلمني  املرشفني  من  متميز  مهني  فريق  املدرسة  بداخل  يتشّكل 

يستعان  )وقد  الرتبية  وكليات  والتقويم  القياس  مركز  قبل  من  واملدربني،  املؤهلني  الخربات 

باملتميزين باملدارس األخرى يف نفس اإلدارة التعليمية(.

• بالتعاون مع 	 األسئلة  بنوك  بتقنني مفردات  الخاصة  البيانات  الفريق عىل جمع  يعمل  هذا 

مراكز القياس التقويم.

• يعمل عىل تفعيل وضبط جودة آليات تقويم أداء الطالب ال مركزياً.	

• يعمل عىل دعم املدارس ألداء مهمتها لتفعيل أليات التقويم املستمر للطالب، مبا يتامىش مع 	

خطط التطوير لوزارة الرتبية والتعليم.

التعريف اإلجرايئ للمدرسة كوحدة للقياس والتقويم:

• مدرسة متعلمة: 	

مؤسسياً، يتضمن نظاما للجودة الداخلية ونظاما للدعم الفّني يهدف إىل نقل الخربات واملامرسات 	 

الجيدة يف القياس والتقويم إىل املدارس املناظرة املحيطة بها school cluster يف اإلدارة التعليمية. 

ويدار هذا النظام املؤسيس إلكرتونياً مبا يحّقق الجودة ورسعة نقل البيانات املرتبطة بتقويم أداء 

الطالب أو البيانات املرتبطة بتقنني مفردات بنوك األسئلة، بالتنسيق مع مركز القياس والتقويم.

من 	  سواء  املهنية،  والتنمية  الجيدة  واملامرسات  الخربات  نقل  فرص  تواجد  من خالل  مهنياً، 

خالل التدريب املبارش أو من خالل التدريب عىل رأس العمل on-the-job-  training، تبعا 
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بناء عىل دراسة احتياجات  للخطط املوضوعة مركزياً من مركز القياس والتقويم أو المركزياً 

املدارس بنفس اإلدارة التعليمية.

الرشاكة مع كليات الرتبية ومؤسسات املجتمع املدين املتميزة يف مجال القياس والتقويم.	 

• شبكة مجتمعات تعليمية للقياس والتقويم: 	

اإلدارة 	  بنفس   school cluster جغرافياً  بها  املحيطة  املناظرة  املدارس  مع  شبكة  تكوين 

التعليمية لتكوين شبكات لتبادل الخربات وتجويد األداء وتنفيذ الخطط الرامية إىل االرتقاء 

بعمليات وآليات التقويم واالمتحانات، وخاّصة املكون الالمركزي.

تبادل املعرفة واملامرسات الجيدة: تتيح شبكة مجتمعات التعلم للقياس والتقويم لألفراد يف 	 

املستويات املختلفة تبادل املعرفة. وتحفز عىل توليد املعارف الجديدة، باإلضافة إىل تأصيل 

الخربات اإليجابية عىل مستوى اإلدارات واملديريات التعليمية املختلفة التي يتم تبادلها من 

خالل نظام وإدارة إلكرتونية تساعد عىل رسعة تبادل املعرفة والخربات املشرتكة، يف ضوء تنفيذ 

خطط تطوير عمليات التقويم واالمتحانات عىل املستوى املركزي والالمركزي.

• تكوين شبكة مجتمعات التعلم للقياس والتقويم:	

مجتمعات التعلّم للقياس والتقويم تعني اعتبار مدرسة َما وحدة للقياس والتقويم للمدارس املحيطة بها 
جغرافيا يف نفس اإلدارة التعليمية. 

تتشارك بصورة منتظمة ومخططة لتنفيذ خطط التطوير للتقويم واالمتحانات عىل املستوى املركزي والالمركزي.

تنفذ معاً بطريقة العمل الفريقي والتعاوين، برامج وأنشطة التنمية املهنية املستدامة مبا ينعكس عىل تنمية 
مهارات املعلمني يف القياس والتقويم.

• معايري االختيار:	

يتم اختيار املدارس التي ميكن أن يتم اعتامدها وحدة للقياس والتقويم بناء عىل جملة من 

املعايري، تتمثل فيام ييل:

s :قيادة تربوية متتلك القدرة عىل التحسني والرغبة والدافعية للتطوير

 يعد تحقق هذا املعيار من املتطلبات األساسية، فدون وجود الرغبة للتطور ستكون فاعلية 

الجهود املبذولة ذات فائدة محدودة يف إحداث التطوير.
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s :قيادة تربوية متتلك املهارات القيادية األساسية

القيادة الرتبوية التي متتلك املهارات األساسية قادرة عىل فهم دورها بصورة مهنية من خالل 

تقدير قيم التعاون مع الخرباء ومّد يد العون واملساعدة لفريق التميز يف املدرسة. 

s :استقرار هيئة التدريس

يجب أن تكون املدرسة يف حال مستقر سواء يف قيادتها أو يف منسوبيها للقيام بعمليات التطوير 

والتغيري بصورة منتظمة. فعملية تكوين مجتمعات التعلم للقياس والتقويم عملية طويلة األمد، 

تنطوي عىل تغيري ثقافة العمل. وهذا يحتاج بدورة إىل وقت ليس بالقصري يك يتم التغيري املؤسيس.

• تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة القياس والتقويم:	

تشكل هيئة أعضاء وحدة  القياس والتقويم ومهامها وفًقا للجدول التايل:

تشكيل وحدة القياس والتقويم ومهامها 

املهام الوظيفيةالرشوطالوظيفة

رئيس وحدة القياس 
والتقويم

إصدار قرار تشكيل القياس والتقويم واعتامده من اإلدارة التعليمية.	 مدير املدرسة.

التنسيق مع مديري املدارس بنفس اإلدارة التعليمية مبا يرتبط بإعداد خطط جمع 	 
البيانات لتقنني مفردات بنوك األسئلة وخطط التنمية املهنية املرتبطة بخطط 

تطوير نظم التقويم واالمتحانات وآليات تنفيذها.

اعتامد خطط التنمية املهنية املبارشة وغري املبارشة والتدريب عىل رأس العمل، 	 
وفقاً للخطط املعتمدة من مركز القياس والتقويم،أي وزارة الرتبية والتعليم.

مسؤولية الجوانب اإلدارية واملالية للوحدة.	 

ممثلو مرشيف املواد 
الدراسية املختلفة

موجهو املواد 
باإلدارة، ومرشفو 

املواد الدراسية 
باملدرسة.

تنفيذ خطط املكّون امليداين لتقنني بنود بنوك األسئلة وفقا ملعايري وخطط مركز 	 
القياس والتقويم.

مهمة قياس أداء الطالب ومستوياتهم عىل مقاييس االستعداد الدرايس والتحصيل 	 
ومتابعة منو مهارتهم من خالل بورتفوليو الطالب.

 تنفيذ خطط التنمية املهنية لتنمية مهارات املعلمني وفقاً لربامج التنمية املهنية 	 
املتخصصة املعتمدة من مركز القياس والتقويم.

تنفيذ خطط الدعم الفني )التدريب عىل رأس العمل(، والتقويم واملتابعة عىل 	 
مستوى مدارس اإلدارة التعليمية.

تفعيل استخدام النظام اإللكرتوين لتبادل البيانات والتنمية املهنية.	 

االلتزام بنظام الجودة الداخيل.	 

إجراء بحوث الفعل/ اإلجرائية عىل مستوى الروضة/ املدرسة يف التنمية املهنية 	 
وعىل مستوى شبكة مجتمعات التعلّم للقياس والتقويم.
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املهام الوظيفيةالرشوطالوظيفة

منسق الربامج 
التدريبية )مسؤول 

وحدة التدريب 
والجودة(

معلم / معلمة/ 
أخصايئ/  

اجتياز مدرب 
TOT شبكة 

مجتمعات 
التعلم للقياس 
والتقويم وفقاً 

لرشوط وقواعد 
مركز القياس 

والتقويم/ 
إجادة مهارات 

الحاسب 
 Microsoft

 /office

تفعيل نظام اإلدارة اإللكرتونية والربط اإللكرتوين مع مدارس اإلدارة التعليمية ومع 	 
مركز القياس والتقويم.

متابعة إجراءات اختيار املعلمني واملوجهني واعتامدهم ممن تنطبق عليهم الرشوط 	 
املوضوعة من قبل مركز القياس والتقويم  العتامدهم كمدربني TOTs  بشبكة 

مجتمعات التعلم للقياس والتقويم.

دراسة االحتياجات التدريبية للمعلمني بالروضات وفقا لخطط تطوير نظم التقويم 	 
واالمتحانات.

 توثيق الخربات واملامرسات املتميزة يف مجال االمتحانات والتقويم بني املدارس 	 
بالتعاون مع املعلمني واملوجهني الفنيني.

توثيق تقارير أداء الطالب ومعدالت منوهم وتحقيق املعايري القياسية لنواتج التعلم.	 

توثيق بحوث الفعل/ اإلجرائية.	 

تنسيق خطط التعاون مع كليات الرتبية وكليات الرتبية للطفولة املبكرة، 	 
ومؤسسات املجتمع املدين.

مسؤول الشئون 
اإلدارية واملالية

خربة يف 
الجوانب املالية 

واإلدارية 	 
إجادة استعامل 

الحاسب اآليل.

مسؤولية الجوانب اإلدارية واملالية للوحدة. 

مهام املدرسة، وحدة القياس والتقويم:

• تفعيل منظومة جودة أداء التقويم واالمتحانات يف ضوء املعايري التي يحددها مركز القياس 	

والتقويم.

• مسؤولية ضبط جودة تنفيذ التقويم الرتاكمي للشهادات العامة مبا تشمله من اختبارات شفوية 	

وتقويم ملفات اإلنجاز و مرشوعات الطالب يف ضوء معايري التقويم املعتمدة من املركز.

• تفعيل نظم سحب وإعداد الصور االختبارية إلكرتونيا من بنك األسئلة يف املنّصة اإللكرتونية.	

• تفعيل نظم التصحيح إللكرتوين عىل مستوى اإلدارات التعليمية من خالل املنّصة اإللكرتونية.	

• االختبارات 	 التحريرية-  النقل)االختبارات  لسنوات  الالمركزية  التقويم  عمليات  جودة  ضبط 

الشفوية- ملفات اإلنجاز- األنشطة الرتبوية( التي تتم عىل مستوى اإلدارة أو املديرية التعليمية 

من خالل املعلّمني واملوجهني الخرباء املدربني واملؤهلني من مركز القياس والتقويم.
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• تنفيذ خطط التطبيق امليداين لتقنني مفردات بنوك األسئلة، بالتعاون مع مركز القياس والتقويم.	

• املشاركة يف جمع البيانات عن طريق الربط اإللكرتوين مع مركز القياس والتقويم إلعداد تقرير 	

األداء السنوي ملستوى الطالب، يف جميع املواد الدراسية وجميع الصفوف عىل مستوى اإلدارة 

واملديرية التعليمية.

• املشاركة يف أعامل التنمية املهنية للمعلمني )ال مركزياً( خاصة فيام يتعلّق بالتدريب عىل رأس 	

العمل on-the- job training، لرفع مهارتهم يف كل ما يخّص عمليات تقويم الطالب )كام 

أشري له يف محور توفري املوارد املادية والبرشية وتأهيلها(.

• دعم الرشاكة مع كليات الرتبية لتبادل الخربات العلمية والعملية يف مجال تقويم وقياس أداء 	

الطالب )كام أشري له يف محور الرشاكة مع كليات الرتبية(.

شكل )6( األدوار الرئيسة لوحدة القياس والتقويم عىل مستوى اإلدارة التعليمية.

s  :قياس وتقويم نواتج التعلم واالستعداد الدرايس

تشكيل فريق تفعيل منظومة قياس وتقويم االستعداد الدرايس والتحصيل،عىل مستوى شبكة 	 

مجتمعات التعلم للقياس والتقويم.

املنّصة 	  تفعيل  وآليات  املقرتحة  والتقويم  االمتحانات  بنظم  املعلمني  إلعالم  عمل  ورش  عقد 

اإللكرتونية والتصحيح اإللكرتوين وسحب الصور االختبارية إلكرتونياً.

متابعة عمليات قياس وتقويم  االستعداد الدرايس والتحصيل، يف سنوات النقل.	 

املشاركة يف عمليات إدارة االمتحانات عىل املستوى املركزي للشهادات العاّمة.	 
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التعاون مع مرشيف املواد األساسية املختلفة يف تتبع وتسجيل نتائج الطالب وتقويم املرشوعات 	 

الطالبية )ملفات إنجاز الطالب(.

تنفيذ خطط مركز القياس والتقويم لتقنني مفردات بنوك األسئلة واختبارات االستعداد.	 

توحيد فكر القامئني عىل التقويم الشامل.	 

استخدام املنصة اإللكرتونية لتفعيل بنوك األسئلة والتصحيح اإللكرتوين.	 

s إدارة منظومة التنمية املهنية يف مجال القياس والتقويم

التخطيط ألداء مهام املدرسة، وحدة للقياس والتقويم. وتكوين شبكة مجتمعات التعلم، وفقاً 	 

للرشوط واملعايري املعتمدة من مركز القياس والتقويم.

تنفيذ خطط عمل التنمية املهنية يف مجال القياس والتقويم التي تشمل مجاالت )الدعم الفني 	 

	 التقويم واملتابعة - نظام الجودة الداخلية 	 اإلدارة اإللكرتونية للربط بني مدارس اإلدارة 

وبينها وبني مركز القياس والتقويم(، بهدف تكوين شبكة مجتمعات التعلم للقياس والتقويم 

عىل مستوى الدولة.

التنسيق مع مركز القياس والتقويم ألنها تتبع املركز فنياً. ومتابعة تفعيل الرشاكة مع كليات 	 

الرتبية.

التدريبات 	  مفاهيم  عىل  التأكيد  خالل  من  والتقويم،  للقياس  كوحدة  املدرسة  ثقافة  نرش 

 .on line أو التدريب اإللكرتوين on-the-job training املبارشة أو تدريبات عىل رأس العمل

املستدامة يف  للتنمية  أساسية  يعترب سمة  الذي  الحياة  التعلم مدى  تأكيد مفهوم  من خالل 

القرن الحادي والعرشين.

بأساليب 	  جغرافياً  بها  املحيطة  املناظرة  وملدارس  لها  الفعلية  التدريبية  االحتياجات  تحديد 

وأدوات علمية.

اإلرشاف الفني واإلداري واملايل ألنشطة املدرسة كوحدة للقياس والتقويم.	 
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المحور الرابع: توفير الموارد المادية والبشرية وتأهيلها

املدى الزمني املطلوب 
للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا.

خرباء متخصصون عىل مستوى عال من الخربة املهنية.	 متطلبات التنفيذ:

برامج Software قوية وسهلة االستخدام، لها تطبيقاتها الرتبوية يف مجال 	 
بنوك األسئلة، ويسهل استخدامها من جانب غري املتخّصصني.

تنفيذ برامج التنمية املهنية للموارد البرشية.	 املخرجات:

خرباء مؤهلون يف مجال القياس وبنوك األسئلة والتحليل اإلحصايئ )مركزياً(.	 

تصميم بنود أو فقرات أو أسئلة اختبارية تحقق متطلبات ورشوط نظرية 	 
االستجابة للمفردة التي يعتمد عليها بناء بنوك األسئلة.

خرباء مؤهلون يف إدارة االمتحانات ال مركزياً وإدارة املنّصة اإللكرتونية 	 
والتصحيح اإللكرتوين عىل مستوى اإلدارات التعليمية )ال مركزياً(.

قاعدة بيانات بخرباء القياس والتقويم عىل املستوى الوطني واإلقليمي 	 
والدويل.

االحتياجات واملوارد

• املوارد املادية الالزمة ملراكز القياس	

 	 2Clustered Server )With special  specification(

 	 3UPS )at least(

 	 3optical scanners )to be estimated(

برنامج إلدارة بنوك األسئلة.	 

برنامج إلدارة التحليل اإلحصايئ.	 

برنامج إلدارة البيانات.	 

برنامج إلدارة العينة.	 

برنامج إلدارة الكنرتول.	 

برنامج إلدارة التصحيح.	 
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• األجهزة التكنولوجية	

برامج كومبيوترية إلدارة البنك وتأمينه. 	 

أجهزة. 	 

مستلزمات ومطبوعات.	 

• املوارد البرشية	

األجنبية، 	  والدول  العرىب  الوطن  مستوى  عىل  والتقويم  القياس  لخرباء  بيانات  قواعد  إعداد 

لالستفادة منها.

نفيس 	  وتقويم  قياس  خبري  أحدهم  خرباء   5 عدد  مادة  لكل  وقياس(؛  )مناهج  تقويم  خرباء 

وتربوي.

باحثون ميدانيون للتطبيق )كليات الرتبية 	 الحاصلون عىل املاجستري والدكتوراه(.	 

مدخلو بيانات )مؤهل عال 	 خربة يف استخدام برامج الحاسوب 	 لغة أجنبية(. 	 

 	 .)Psychometrion )20 خرباء تحليل إحصايئ وقياس عدد

 	Developers Software. خرباء تحليل وتطوير نظم

منّسقو ومرافقو بيانات.	 

االستعانة بالخرباء واملتخصصني يف القياس بكليات الرتبية.	 

االستعانة بخرباء القياس باملراكز األخرى بالدول العربية.	 

• تنفيذ برامج التنمية املهنية للموارد البرشية	

البدء يف تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لفريق العمل: يف املجاالت األتية:

املعايري القياسية ونواتج التعلم.	 

التقويم الشامل واملستمر.	 

نظريات القياس الحديثة.	 

بنوك األسئلة.
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بناء االختبارات املقننة.	 

إعداد جداول املواصفات.	 

املستويات املعرفية لبنود االختبارات.	 

 	.)WINSTEPS :التحليل اإلحصايئ باستخدام الربامج القامئة عىل نظرية االستجابة للمفردة )مثل

إعداد األسئلة بأنواعها وصياغتها )أسئلة االستجابة: املقال- اإلكامل املزاوجة- إعادة الرتتيب(.	 

املستويات القياسية وتحديد مستويات األداء.	 

تقويم األداء وحساب معّدالت منّو الطالب.	 

اختبارات االستعداد الدرايس.	 

درجات القطع.	 

القيمة املضافة.	 

تقويم املرشوعات الطالبية.	 

البورتفوليو.	 

االختبارات التكيفية املحوسبة.	 

التصحيح اإللكرتوين.	 

إعداد ملفات البيانات.	 

تدريج االختبارات.	 

سحب الصور االختبارية.	 

محكات الحكم عىل دقة القياس.	 

قراءة النتائج وتفسريها.	 

• برامج تأهيل وإعداد أخصائيي بنوك األسئلة:	

التحليل اإلحصايئ خرباء اإلدارة  ويتم تأهيل كل املتخصصني )خرباء إعداد املفردات- خرباء 

اإللكرتونية لالختبارات...الخ( بنفس الخطوات، مع اختالف املحتوى التدريبي كالتايل:
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الخطوة األوىل: استيفاء الرشوط الخاصة بكل فئة من الفئات.

الخطوة الثانية: املقابلة الشخصية.

تعقد املقابلة الشخصية بحضور ثالثة من الخرباء يف القياس.	 

يتم تقويم املتقدم وفًقا لخصائصه الشخصية واملهارية، يف إطار منوذج املقابلة املعتمد.	 

يجتاز املقابلة بنسبة ال تقل عن 70%.	 

الخطوة الثالثة: اجتياز الربنامج التدريبي كالتايل:

s املكون املعريف

ê  اإلدارة اإلحصايئ  التحليل  املفردات-  )إعداد  للتخصص  وفًقا  املعرفية  املادة  وضع  يتم 

اإللكرتونية لالختبارات( وتشمل: مادة مكتوبة- عروض تقدميية- فيديو- روابط معينه...

الخ، الخاصة بربنامج التدريب عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القياس. ويقوم املتدرب املرشح 

باالطالع عليها بعد قبول تسجيله عىل الربنامج.

ê  يتم تحديد موعد االختبار عىل املادة املعرفية للمتدرب والدرجة ونسبتها، بالنسبة إىل

التدريب ككل وإىل مواصفات االمتحان.

ê .60% يجتاز املتدرب اختبار الجزء املعريف بنسبة ال تقل عن 

s التدريب املهاري

ê  يشارك املتدرب يف التدريب املبارش مبركز القياس )مركزياً(، أو من خالل وحدات القياس

والتقويم باإلدارات التعليمية )ال مركزياً(، ويتم تقويم أدائه وفًقا ألدوات تقويم معتمدة 

ومعلنة.

ê .75% يجتاز املتدرب التدريب بنسبة ال تقل عن

تحت  معلومات(  نظم  إحصايئ  تحليل  مفردات-  )إعداد  أخصايئ  شهادة  الرابعة:  الخطوة 

االختبار، بعد اجتياز املقابلة الشخصية والربنامج التدريبي.

يحصل عىل شهادة خبري تحت االختبار.
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الخطوة الخامسة: املكون امليداين )املشاركة يف العمل الفعيل(.

ê .يشارك األخصايئ تحت االختبار يف أعامل بنوك األسئلة وفقاً لتخّصصة ملدة عام تحت االختبار

ê  يتم تقويم الخبري تحت االختبار من خرباء القياس ورؤساء األقسام العلمية مبركز القياس

وفًقا ألدوات التقويم املعتمدة واملعلنة.

ê .يجب أن يحصل عىل نسبة ال تقل عن %80 من متوسط التقويم بنهاية العام 

الخطوة السادسة: التأهيل التخصيص.

يجب أن يجتاز األخصايئ التدريب التخصيص وفًقا لحزم الربامج التدريبية لكل فئة من فئات 

املدربني املشار إليها سلفاً.

آليات تنفيذ برامج تأهيل أخصايئ بنوك األسئلة

النقاطاملحتوىالخطوات

10 نقاطالرشوط األساسية الخطوة األوىل

الخطوة الثانية

املقابلة الشخصية

40 نقطة
سامت شخصية

منوذج لنشاط تدريبي

تقويم)1( اجتياز  املقابلة الشخصية بنسبة ال تقل عن 70%.

الخطوة الثالثة

on line / املعارف

40 نقطة قراءات / مصادر/ لينكات/ مواقع تواصل/ عرض تقدميي

تقويم)2( اجتياز بنسبة ال تقل عن 60%.

الخطوة الرابعة
التدريب املهاري 

50 نقطة
تقويم)3( اجتياز بنسبة ال تقل عن 75%.

الحصول عىل شهادة )أخصايئ( تحت االختبار رشط الحصول عىل %80  من إجاميل النقاط 
)112 نقطة من إجاميل 140 نقطة(.

الخطوة 
الخامسة

املكون امليداين )املشاركة يف العمل الفعيل(
60 نقطة

تقويم )4( نسبة ال تقل عن %80 من متوسط التقويم يف الربامج الثالثة.
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توفري املوارد املادية والبرشية وتأهيلها ال مركزياً )اإلدارات/ املدارس(

• الرقميّة 	 اللوحات  وأجهزة  الحاسوب  أجهزة  مع  للتعامل  الكايف  التأهيل  املعلمني  تأهيل 

)التابلت(، مبا يفعل التواصل مع مراكز القياس املركزية يف سحب الصور االختبارية من بنك 

وتأهيلهم  للمعلمني  مكثفة  تدريبية  دورات  بعقد  املحافظة،  املدرسة/  مستوى  عىل  األسئلة 

باالستعانة بكليات الرتبية والخرباء والرشكات التي لديها خربة يف هذا املجال.

• توفري جهاز تابلت لكل معلم ليتسنى للمعلمني التواصل مع مراكز القياس ومصادر املعرفة 	

املختلفة.

• توفري متخصصني باملحافظات للقيام بعمليات صيانة األجهزة والتعامل مع الشبكات للربط 	

مع مراكز القياس.

• توفري خدمات األنرتنت وشبكات )Wi - fi(، لتحقيق الرتابط بني أجهزة الطالب واملعلمني، مام 	

يسمح للمعلم بتقييم أداء الطالب إلكرتونيا واستخراج نتائجهم وإرسال التقارير الخاصة بهم 

يف أرسع وقت ممكن.

• وضع النظم اإلدارية واملالية الحديثة التي تضمن الصيانة الدورية والتحديث املستمر لألجهزة 	

الحواسيب واللوحات اإللكرتونيّة ) التابلت( وكفاية الشبكات وخدمات األنرتنت.

• األسئلة 	 بنوك  بيانات  بقواعد  التقويم وربطها  بأدلة  باملعلمني  الخاصة  التابلت  أجهزة  تزويد 

مبركز القياس.

• الوسائل 	 استخدام  بأبعاد  وتوعيتهم  املدارس.  ومديري  للموجهني  تثقيفية  دورات  عقد 

التكنولوجية الحديثة كداعم لعملية االمتحانات والتقويم.
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المحور الخامس: الشراكة مع كليات التربية/ مراكز القياس المناظرة

الهــدف
ليتعاون  التعليمية،  باإلدارات  ووحداته  والتقويم  القياس  ملراكز  الفني  الدعم  آليات  توفري 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع خرباء مراكز القياس يف تبادل الخربات يف مجال بنوك األسئلة 

حّل  إىل  للوصول  ومعلوماته  بخرباته  منهم  كل  فيشارك  مركزياً.  وال  مركزياً  وتطبيقها  وتقنينها 

املشكالت والقضايا والتحديات التي تقابلهم يف هذا املجال.

املدى الزمني املطلوب 
للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا

تصور شامل لربوتوكول التعاون بني كليات الرتبية ومركز القياس.	 متطلبات التنفيذ:

منوذج لربوتوكول تعاون بني كليات الرتبية ووحدات القياس والتقويم عىل 	 
مستوى اإلدارات التعليمية.

ورش عمل يف مجال بنوك األسئلة بني مركز القياس وخرباء كليات الرتبية.	 املخرجات:

مشاركة خرباء كليات الرتبية يف فرق عمل إلعداد بنوك األسئلة والتحكيم عليها.	 

مشاركة كليات الرتبية يف تأهيل فرق العلمل بوحدات القياس والتقويم عىل 	 
مستوى اإلدارات التعليمية.

تنفيذ التدريب امليداين لطالب كليات الرتبية يف وحدات القياس والتقويم 	 
واملشاركة يف أعامل إدارة االمتحجانات وأعامل التقويم بها.

قاعدة بيانات بخرباء القياس والتقويم بكليات الرتبية.	 

• دواعي الرشاكة:	

ثورة املعرفة واملعلومات.	 

تعزيز أدوار مراكز القياس.	 

تعزيز أدوار املحافظات/ القطاعات/ املدارس، يف تقويم أداء الطالب )الالمركزية(.	 

• أهداف الرشاكة مع كليات الرتبية:	

بناء مامرسات تربوية فاعلة من خالل البحوث الرتبوية الجادة مع الجامعة.	 

عمل أرضية للرشاكة الفعالة بني الكلية ومراكز القياس.	 

تبادل الكوادر التعليمية والخرباء بني الكلية ومراكز القياس.	 

توفري منط املعرفة املهنية والخربة القامئة عىل النظرية والفكر املرتبط باملامرسة. 	 
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• آليات تفعيل الرشاكة مع كليات الرتبية من خالل:	

عقد ندوات لنرش ثقافة الرشاكة بني أعضاء هيئة التدريس بالكليات ومراكز القياس عىل حّد 	 

سواء، لتحقيق إعداد أفضل لجميع العاملني يف مجال القياس والتقويم.

وقياس 	  واالمتحانات  التقويم  نظم  مع  يتواكب  مبا  الرتبية  كلّيات  وبرامج  مقررات  تطوير 

االستعداد واستخدام نظريات القياس الحديثة يف إعداد بنوك األسئلة.

تأهيل طالب كليات الرتبية عىل استخدام برامج التحليل اإلحصايئ القامئة عىل نظرية االستجابة للمفردة.	 

فتح قنوات االتصال مع كليات الرتبية من خالل التأكيد عىل دور الرتبية يف متابعة خريجيها يف 	 

مواقع العمل، مام يتيح لهم مالحظة منوهم املهني.

• املبادئ التي تعتمد عليها الرشاكة بني مدارس التنمية املهنية وكليات الرتبية:	

التعاون املتبادل بني مراكز القياس والتقويم وكليات الرتبية.	 

احرتام كليات الرتبية لخصوصيات مراكز القياس والتقويم.	 

إدراج الرشاكة الرتبوية ضمن أنشطة مراكز القياس والتقويم.	 

• الخطوات املنهجية للرشاكة مع كليات الرتبية، و تتمثل يف:	

ê :إبرام اتفاق للرشاكة مع كليات الرتبية وإنجاحها مع مراعاة

ê .معرفة جيدة للربنامج املحدد وأهدافه من قبل جميع املشاركني

ê .توثيق التزامات األطراف وتوقيعها قبل البدء يف إنجاز الرشاكة

ê .االلتزام بتنفيذ التعهدات ومتابعة إنجازها

ê .توفري كافة املوارد الالزمة

ê .تحديد آليه االتصال بني أطراف الرشاكة

ê :عمليات بناء الرشاكة

ال بَد أن مير إمتام عملية الرشاكة مع  كليات الرتبية مبجموعة من الخطوات؛ وتتمثل يف: 

)املبادأة- فريق العمل- اإلعالن عن الرشاكة- وضع خطة الرشاكة- التنفيذ- التقويم(.

والبد أن يكون هناك معايري واضحه توفر عىل األقل الحد األدىن من مواصفات الرشاكة. وقد 

يكون من أهم ما تتصف به الرشاكة بني مدارس التنمية املهنية وكليات الرتبية:



ê  الوقت نفس  ليشمل يف  الرتبوي  النشاط  من  متعددة  أن متس جوانب  أي  الشمولية: 

معرفة نظم االتصال والعالقات بني األطراف املعنية وتنظيم األنشطة.

ê .االنسجام: تجنب التناقض بني األهداف وبينها وبني إجراءات العمل والتنفيذ واإلمكانات املتاحة

ê  والتشخيصية التحليلية  الدراسة  بعد  تظهر  التي  الحقيقية  املشكالت  مواجهة  العمق: 

لنظم التقويم بجرأة وعمق.

ê .الحداثة: تقديم أطر جديدة لنظم االمتحانات والتقويم

ê .االنفتاح: التعاون والتشارك مع مؤسسات املجتمع املناظرة املحلية واإلقليمية والدولية

• الرتبية 	 فرتة  أثناء  وتقوميهم  قياس،  تخّصص  الرتبية،  كلّيات  لطالب  املهني  اإلعداد  منوذ	 

العملية مبراكز القياس. 

التنسيق مع مرشيف الرتبية العملية بالكليات لتحديد األداء املتوقع من الطالب املعلمني بنهاية 	 

تدريبهم بوحدات القياس والتقويم باإلدارات التعليمية واألداء الدوري املتوقع منهم ومعايري 

الحكم عىل جودة ذلك األداء وأدوات الحكم عليها وكيفية الدمج بني املامرسات املطلوبة من 

جانب الكليات ومامرسات ومؤرشات مراكز القياس. 

االتفاق مع مسؤويل مراكز القياس عىل ما ييل:	 

ê .اإلطار العام لعملية الرتبية العملية

ê .عدد األيام الخاصة بكل مجموعة

ê .موعد بداية ونهاية الربنامج الخاص بكل مجموعة

ê .مواعيد استكامل أدوات الحكم عىل جودة أداء الطالب املعلم

اإلرشاف العام  عىل عمليات اإلعداد املهني لطالب كليات الرتبية تخصص قياس وتقويم، مع 	 

أهمية التخصص الفرعي إلعداد بنوك األسئلة، أثناء فرتة الرتبية العملية من خالل روضات/ 

مدارس التنمية املهنية. 

االتفاق مع الطالب املعلمني عىل إعداد تقرير يتضمن جميع الخربات التي اكتسبوها خالل 	 

العام ومخططاتهم لتطويرها.
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املكّون الثاين لآليات التنفيذ
تاأ�سي�ص بنوك الأ�سئلة: اختبارات التح�سيل وال�ستعداد

تستهدف عملية إعداد بنوك األسئلة )Item Banking( توفري عدد كبري من املفردات يف كل 

محتوى درايس. وهذه املفردات لها خصائص محّددة وتستخدم يف بناء اختبارات تحصيلية متنوعة 

ومتكافئة، طبقاً ملا تستهدفه عملية التقوميو اعتامداً عىل نظريات القياس الحديثة )نظرية االستجابة 

املفردة )Item Response Theory )IRT( التي تسمح بالقياس املوضوعي، وذلك كالتايل: 

توفر مفردات صادقة ميكنها تعرف املتغري موضوع القياس إجرائياً.. 1

توافق بني درجات األفراد وخصائص املفردات لتؤدي إىل تقديرات مستويات األفراد التي ال . 2

تعتمد عىل اختبار معني.

قياسات خطية ميكن استخدامها لدراسة النمو أو للمقارنة بني األفراد. . 3

االختبار األقرص من املمكن أن يكون أكرث ثباتا من االختبار األطول.. 4

ميكن الحصول عىل تقديرات غري متحيزة لخصائص املفردة من عينات غري ممثلة.. 5

استخدام بنوك األسئلة وأهدافها:

إتاحة الفرصة لقياس العمليات العقلية العليا التي طاملا أغفلت يف تقدير تحصيل الطالب، . 1

حيث  من  أو  املقرر  محتوى  حيث  من  البنك  يغطيه  أن  ميكن  الذي  املدى  التساع  نظرا 

املستويات املعرفية املختلفة.

البنود . 2 ملواصفات  تبعا   ،.Equated Test Forms متعادلة  اختبارية  صور  سحب  إمكانية 

املكونة للبنك.

توفري وقت املعلم وجهده يف بناء االختبارات التحصيلية، بحصوله عىل اختبارات جديدة من . 3

بنوك األسئلة طبقا ملواصفات املقرر الدرايس وأهدافه. ويتيح له هذا أن يركز جهوده عىل 

الجوانب األخرى من العملية التعليمية.
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مرونة القياس ليسهل تشكيل أي اختبار يف أي وقت برسعة وسهولة.. 4

إمكانية املقارنة املوضوعية بني مستوى تحصيل الطالب، مهام اختلفت األعوام، ألن البنود . 5

 .Equating قد تم تدريجها ومعايرتها ووضعها يف بنك واحد تبعا ملا يسمى بعملية التعادل

الرسعة والسهولة التي متكن، باستخدام الحاسب اآليل، من تكوين اختبارات موضوعية جيدة . 6

مسحوبة من بنك األسئلة تتيح فرصة التقويم املستمر أثناء العام الدرايس، مام يساعد عىل 

تشخيص الصعوبات ومحاولة عالجها.

إن تدرج صعوبة البنود ومعايرتها لقياس قدرة الطالب عىل التحصيل الدرايس، يتيح الفرصة . 7

الستخدام صورة مخترصة من االختبارات تضم عددا قليال من البنود تناسب مستوى الطالب 

وتحقق أهداف القياس، مام يساعد عىل رسعة عملية التقويم.

ويتضمن تأسيس بنوك األسئلة املحاور اآلتية:

املحور األول: إعداد بنوك األسئلة يف جميع املواد الدراسية.

املحور الثاين: إعداد وتقنني اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات.

املحور الثالث: وضع الخطط التنفيذية لبناء االختبارات الورقية/ اإللكرتونية.

ويف ما ييل تفصيل اإلجراءات الكفيلة بتحقيق كل محور.

المحور األول: إعداد بنوك األسئلة في جميع المواد الدراسية

الهــــدف

تكوين بنوك األسئلة. وتتضمن مئات من األسئلة أو البنود املدرجة عىل أالف من األفراد يف 

تدريج واحد مشرتك، باستخدام منوذج )راش( مبا يحقق ما ييل:

تدريج عدد كبري من البنود عىل متغري واحد باستخدام مجموعة من البنود يف تدريج مشرتك 	 

واحد له صفر مشرتك واحد تشكل بنكا للبنود أو األسئلة. ويغطى بنك األسئلة يف هذه الحالة 

مدى واسعا من املتغري.

صورا متكافئة من االختبارات التي تغطى املستويات املختلفة من املتغري موضوع القياس.    	 
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12 شهرا إىل 36 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

وثيقة املستويات املعيارية لجميع املناهج الدراسية.	 متطلبات التنفيذ:

إطار املؤهالت الوطني.	 

إطار املؤهالت املوحد للدول العربية.	 

وثيقة نواتج التعلم املستهدفة.	 

اإلطار املفاهيمي العام لبنوك األسئلة.	 

ورش عمل توحيد املفاهيم بني معّدي بنود بنك األسئلة.	 

ورش عمل تحكيم بنود األسئلة.	 

خرائط األهداف/ البنود املشرتكة بني الصفوف الدراسية املختلفة.املخرجات:

خرائط األهداف/ البنود املشرتكة بني الدول املختلفة.

إعداد وتقنني ألف بند / سؤال كمرحلة أوىل يف كل مادة دراسية تحقق 
متطلبات ورشوط نظرية االستجابة للمفردة التي يعتمد عليها بناء بنوك 

األسئلة.

إعداد بنك وقوائم تفصيلية مبرشوعات الطالب يف جميع مراحل التعليم 
وأساليب وقواعد تقوميها.

إعداد بنك وقوائم تفصيلية باألنشطة الرتبوية يف جميع مراحل التعليم 
وأساليب وقواعد تقوميها.

إدخال تخزين األسئلة املعدة عىل املنصة اإللكرتونية بخصائصها املختلفة 
ومؤرشاتها اإلحصائية.

قواعد ومعايري تقويم ملفات اإلنجاز للطالب.

املراحل اإلجرائية إلعداد بنوك األسئلة:

إن املراحل املتبعة يف إعداد بنوك األسئلة ملواد دراسية محددة ميكن تلخيصها يف )ست عرشة 

مرحلة( كام ييل:

• املرحلة األوىل: التخطيط وتحديد املهام	

املجال  املختصـني يف  لجنة من  املهام واملستويات عن طريق  التخطيط وتحديد  يتم  وفيها 

وتهيئة املسئولني والطالب والجمهور. ويتم ذلك من خالل برامج تدريبية وإعالمية.
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• املرحلة الثانية: توحيد فكر معدي األسئلة، ويتضّمن:	

العليا.  أ.  املستويات  تتضمن عرضا ملهارات  األسئلة عىل فرتات متنوعة  جلسات عمل ملعدي 

وتتضّمن أيضاً أمثلة من األسئلة املوضوعية واملقالية يف مختلف املستويات املعرفية ثم فرتات 

األسئلة من  ومناقشة هذه  األسئلة وعرض  قبل معدي  عليها من  والتدريب  األسئلة  إعداد 

مجموعات االختصاصيني لتوحيد املهارات املعرفية لكل مادة وبني املواد.

عمل ورش تتضمن كيفية إعداد طرق تقدير الدرجات لألسئلة املفتوحة )مقياس متدرج(.ب. 

• املرحلة الثالثة: التدريب وإعداد الكوادر	

وفيها يتم التدريب وإعداد الكوادر الفنية التي توكل إليها مهام تحديد األهداف )النواتج( 

وصياغتها وكتابة املفردات االختبارية التي تقيس النواتج التعليمية. ويجب التأكد من اكتساب 

املتدربني لهذه املهارات قبل قيامهم بالعمل.

• املرحلة الرابعة: إعداد مواصفات بنك األسئلة	

يقصد مبواصفات بنك األسئلة مجموعة القواعد التفصيلية املحددة التي تبنى عىل أساسها 

املفردات االختبارية.

وهناك خمسة مكونات لتلك املواصفات هي:

الوصف العام للهدف:أ. 

هو عبارة عن جملة أو عدة جمل تقدم وصفاً مخترصاً للسلوك املراد قياسه بغرض إعطاء 

فكرة عامة عن املعارف واملهارات املرجوة.

يجب أن تتوفر يف هذا الوصف رشوط محددة. إذ يجب أن يتضمن اإلطار العام ملجموعة 

املصطلحات واملفاهيم والحقائق واملعلومات التي يجب أن يتقنها الطالب ويضع حدوداً ملحتوى 

الهدف أو إجراءاته أو يشتمل عىل توضيح الهدف السلويك)اإلجرايئ( ومحتواه، إذا ما كان هناك 

يشء من الغموض فيه من الناحية اللغوية. 

عنارص املثريات:ب. 

هي مجموعة من العبارات التي نحاول عن طريقها وصف وتحديد نوع ومادة املثري الذي 

يتم عرضه عىل الطالب. وهذا يتطلب صياغة هذه العبارات طبقا لخصائص املثريات التي تشتمل 
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عليها املفردة االختبارية. ويحتاج تحديد عنارص املثريات إىل كثري من الوقت والجهد. فهو يتطلب 

اإلملام بجميع العنارص الرئيسة التي من املمكن أن يستعني بها مصمم مفردات بنك األسئلة  يف 

أداء.  يتضمنه من  الهدف اإلخزايئ وما  املثري عىل طبيعة  املفردات. ويعتمد تحديد عنارص  بناء 

فكلام كان محتوى الهدف أكرث عمقاً زاد ذلك من صعوبة تحديد عنارص املثريات .

عنارص االستجابة: ويقصد بها:	. 

طريقة استجابة الطالب للمثريات التي تشتمل عليها املفردة االختبارية. فإذا كانت املفردات 	 

إجابته من بني مجموعة  يختار  الطالب  فإَن  املزاوجة مثالً،  أو  االختيار من متعدد  نوع  من 

إجابة  تتطلب  فإنها  املقال،  نوع  من  املفردات  كانت  إذا  أما  اإلجابات؛  بدائل  من  معطاة 

مفتوحة. ولذلك يجب وضع القواعد التي تحدد طبيعة االستجابة الصحيحة واالستجابة الخطأ، 

عىل  للحكم  وتفصيلية  دقيقة  مقاييس  وضع  يجب  كام  األول.  النوع  من  املفردة  كانت  إذا 

الثاين )مقياس متدرج  النوع  املفردة من  إذا كانت  الطالب،  أنشأها  التي  املفتوحة  اإلجابات 

لتقدير الدرجات(. فخصائص االستجابة إذن تتكون من مجموعة العبارات التي تحدد نوعية 

وطريقة االستجابة والدرجة املقدرة لها.

من 	  نوعية  من  أكرث  استخدام  حالة  يف  الهدف،  لقياس  املعدة  املفردة  درجة  تقدير  طريقة 

املختارة  الطريقة  تكون  أن  عىل  املفردة،  تصحيح  يف  طريقة  من  أكرث  واستخدام  املفردات 

للتصحيح تتناسب مع نوعية املفردة وال تحتمل تحيزاً أو خالفاً يف الرأى حول تقدير الدرجة 

للمفردة. 

تحديد زمن تقريبي لإلجابة عىل املفردة. وميكن االسرتشاد يف هذه النقطة بآراء بعض الطالب 	 

املختربين ومدريس املقرر الدرايس موضع االختبار، كام ميكن تحديد الزمن التقريبي للمفردة 

أثناء التطبيق عىل العينة االستطالعية حيث يحدد الطالب وقت البداية ووقت االنتهاء من 

اإلجابة إذا تطلب األمر ذلك.

ملحق املواصفات Specifications Supplement:د. 

تتطلب بعض األهداف اإلجرائية إضافة ملحق للمواصفات السابق ذكرها. وتتضمن قوائم 

تفصيلية أو رشوحاً لبعض أجزائها.
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النطاق ”الهدف”  الفوائد، إذ أنه يؤدى إىل مزيد من اإليضاح ملحتوى  ولهذا امللحق بعض 

السلويك أو محتوى املفردة أو عنارص املثري أو االستجابة. وهذا يقلل من حجم التفاصيل عند كتابة 

مكونات مواصفات االختبار ذاتها، ويسمح ملصمم االختبار بناء مفرداته يف ضوء مواصفات دقيقة 

ومحددة تحديداً تفصيلياً واضحاً.

 .	:Cut- off Scores  )تحديد درجة القطع )حد اإلتقان

 Minimum Competency للكفاية  األدىن  الحد  أحيانا  عليها  فيطلق  مسمياتها،  وتتعدد 

 .Criterion Level، أو مستويات املحك ،Passing Scores وأحيانا درجة النجاح واالجتياز ،Level

وتتحدد بحسب مستويات اإلتقان املطلوبة. وتستخدم للفصل بني الطالب املتقنني وغري املتقنني 

للهدف.

زمن اإلجابة:و. 

إَن إضافة زمن اإلجابة إىل املفردة ضمن مواصفات بنك األسئلة مرجعية املحك رضورة، نظرا 

ملا ميثله زمن إنتاج اإلجابة من أهمية يف سحب الصور االختبارية املتكافئة ليتم يف ضوئها الحكم 

عىل مدى إتقان الطالب للمهارات املحددة. 
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مثال تدريبي ملواصفات بنك أسئلة لقياس هدف إجرايئ محدد.

مواصفات مفردة لقياس هدف إجرايئ لبنك املفردات االختبارية:

الهدف اإلجرايئ رقم ) ... (:. 1

يعرف الهدف اإلجرايئ الصحيح يف ضوء املحتوى الدرايس املعطى.

عنارص املثري: . 2

يقاس هذا الهدف بأربع مفردات اختبارية من نوع االختيار من متعدد، ذات أربعة 

بدائل؛ إحداها فقط اإلجابة الصحيحة. وتتضمن العبارة األساسية للمفردة عىل: يف ضوء 

الخاصة  البيانات  النقاط  مكان  ويوضع   .)..............( ملادة   ).....( للصف   )......( وحدة 

بالوحدة والصف الدرايس واملادة الدراسية ثم عبارة ،أن ما ييل  يعد هدفاً إجرائياً صحيحاً؟

عنارص االستجابة: . 3

تتضمن اإلجابة الصحيحة باإلضافة إىل ثالث مشتتات تختار عشوائيا من بني األخطاء 

التي تتضمنها صياغات الطالب غري املتقن للهدف اإلجرايئ واألخطاء الشائعة ملن مل يحقق 

املستوى املطلوب للهدف اإلجرايئ من مثل  وصف العملية التعليمية ووصف أداء املعلم 

ووصف عناوين املحتوى الدرايس وغريها.

مستويات األداء والتقدير:. 4

حد اإلتقان )درجة القطع(:. 5

زمن املفردة:  دقيقة.. 6

عينة املفردة: مفردة )............ ( . 7

ملحق املواصفات:. 8

 قامئة باألخطاء التي يتضح من خاللها عدم إتقان الطالب ملهارة صياغة الهدف اإلجرايئ.
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مثال آخر:

للظواهر  واملختلفة  الجديدة  والعالقات  واملرتتبات  واألشكال  الصور  من  العديد  إنتاج 

الوراثية املختلفة.

الهدف اإلجرايئ رقم)1(

يقرتح العديد من االحتامالت املختلفة املرتتبة عىل غياب أو نقص أنزيم معني أو مادة 

معينة يف الخلية.  

عنارص املثري:

 يقاس هذا الهدف مبفردة مقال، تشتمل العبارة األساسية عىل اآليت: ماذا يحدث إذا 

ملحق  الواردة يف  القامئة  من  املواد  أو  اإلنزميات  أحد  النقاط  مكان  ويكتب   ).....( اختفي 

املواصفات، ثم عبارة اكتب أكرب عدد ممكن من املرتتبات املتنوعة عىل غياب أنزيم ”مادة” 

وفكر أيضا فيام قد ال يفكر فيه زمالؤك.

عنارص االستجابة: 

محدد  أنزيم  غياب  أو  نقص  عىل  ومرتتبة  متوقعة  احتامالت  خمسة  الطالب   يكتب 

أو مادة محددة. تتميز هذه االحتامالت بالدقة. وتكون بخالف ما هو وارد يف املنهج الدرايس، 

عىل أن تشتمل استجابات الطالب ثالث فئات مختلفة من فئات املرونة حسب ما هو وارد 

يف تعليامت تصحيح االختبار مرجعي املحك. 

حد اإلتقان )درجة القطع(:الطالقة: 5 درجات. املرونة :3 درجات. األصالة :3 درجات.

زمن املفردة: 3 دقائق.

عينة املفردة: مفردة )1( يف كل من صوريت االختبار.

ملحق املواصفات : قامئة املواد واألنزميات الواردة يف عنارص املثري - األنزميات والهرمونات 

- الريبوسومات - األحامض األمينية 	 البالزميد 	 النسخ العكيس 	 RNA أنزيم الربط  - 

أنزيم بلمرة  - DNA -هرمون الذكورة  - األنوثة.
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• املرحلة الخامسة:  كتابة مفردات بنك األسئلة: 	

تتطلب كتابة املفردات االختبارية ما ييل:

اختيار نوع املفردات املناسب لألهداف املراد قياسها:. 1

تحديد العدد املناسب من مفردات االختبار) طول االختبار(.. 2

ثالثة عوامل تؤثر يف طول االختبار وهى:

مستوى التمكن أو اإلتقان	 

 	Loss Ratio تحديد نسبة الفاقد

مستوى األداء الفعيل للطالب 	 

بعض الرشوط التي ينبغي مراعاتها يف كتابة مفردات االختبار:

للسلوك الذي يصوغه الهدف التعليمي لتكون املفردة قياساً . 1 أن يكون نوع املفردة مناسباً 

صادقاً لهذا السلوك.

وصعوبة . 2 ملستوى  املعريف  ومستواها  صعوبتها  درجة  حيث  من  مناسبة  املفردة  تكون  أن 

الهدف والسلوك الذي يشري إليه.

أن تكون عينة مفردات االختبار ممثلة بدرجة كبرية للنطاق السلويك لألهداف.. 3

صياغتها . 4 يف  وتراعى  منها.  نوع  بكل  املتعلقة  الفنية  األصول  املفردات،  كتابة  يف  تراعى  أن 

القواعد اللغوية السليمة. 

وفيام ييل عرض ألنواع املفردات االختبارية املتضمنة يف بنوك األسئلة.

أوال: مفردات إنتا	 االستجابة:

مفردات املقال:. 1

 يف هذا النوع من املفردات ، يُطلب من الطالب بأن يجيب عىل األسئلة بكلامت من عنده. 

الطالب مطالب بتنظيم وعرض حقائق ومصطلحات أو مفاهيم أو أفكار أو يقوم بنشاط إبداعي. 

وعادة ما تبدأ هذه األسئلة بكلامت مثل )ناقش 	 ارشح 	 قارن 	 اكتب ما تعرف عن 	 اذكر 

.... إلخ(. 
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إجابة  تتطلب  وقد  قصري(.  مقال  أكرث)  أو  عبارة  تكون  قصرية  إجابة  األسئلة  تتطلب  وقد 

طويلة تصل إىل عدة فقرات ) مقال طويل (، بهدف قياس مهارة الطالب يف التعبري عن املعلومات 

واملعارف واألفكار وتقدميها يف صورة منظمة ومنطقية صحيحة.

مفردات اإلكامل:. 2

األعداد  أو  الكلامت  بعض  فيها  حذفت  قد  عبارة  املفردات  هذه  يف  الطالب   يعطى 

أو الرموز، وتم وضع خط أو عدة نقط مكانها. ويطلب منه أن يكتب من عنده الكلامت املحذوفة 

التي تجعل معنى العبارة مكتمالً وواضحاً، ليتم قياس مهارة الطالب يف وضع الكلمة املناسبة يف 

الفراغ الذي يكمل العبارة املعطاة. 

مفردات التعرف عىل املصطلحات:. 3

يعطى الطالب يف هذه األسئلة مجموعة جمل. ويطلب منه إعطاء املعنى أو املصطلح الذي 

يدل عىل هذه الجمل، لقياس مهارة الطالب يف التعرف عىل املصطلح بدقة.

أسئلة الصور والرسوم والجداول:. 4

الرسم  أجزاء  تكملة  أو  األشكال  بعض  رسم  الطالب  من  يطلب  األسئلة،  هذه   يف 

الرسوم  عىل  فيها  اإلجابة  تعتمد  أسئلة  عىل  يجيب  أن  أو  متغريين  عالقة  عىل  التعرف   أو 

أو الجداول لقياس مهارة الطالب يف االستجابة باستخدام الصور والرسوم والجداول.

ثانيا: أنواع مفردات  تعرف االستجابة:

أسئلة االختيار من متعدد:. 1

تعترب أسئلة االختيار من متعدد أكرث األسئلة املوضوعية شيوعا. وتتكون يف أبسط صورها من 

مشكلة وعدة حلول بديلة. وتطرح املشكلة إما يف صيغة استفهامية وإما عىل شكل عبارة ناقصة. 

وتسمى املشكلة بأصل السؤال )الجذر( Stem؛ أما الحلول البديلة فهى عبارة عن اإلجابات املحتملة 

يف حالة السؤال. وتسمى الحلول أو اإلجابات البديلة )بالبدائل( Alternatives. وتتضمن البدائل 

إجابة واحدة صحيحة وعدد من اإلجابات الخاطئة التي يطلق عليها املشتتات Distrostors أو 

الصحيحة. ويهدف  اإلجابة  الذين ال يعرفون  الطالب  انتباه  املشتتات رصف  املموهات. ووظيفة 

هذا النوع إىل قياس مهارة الطالب يف اختيار اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املقرتحة للسؤال.
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2 .:matching أسئلة املزاوجة

من  مجموعة  عىل  منهام  واحدة  كل  تحتوى  متوازيتني  قامئتني  من  املزاوجة  أسئلة  تتكون 

العبارات أو الرموز أو الكلامت أو الصور أو األشكال. وتسمى العنارص التي تتألف منها القامئة 

األوىل باملقدمات premises واملفردات التي يختار منها الطالب باالستجابات responses. وتقيس 

أسئلة املزاوجة مقدارا كبريا من الحقائق املرتبطة يف زمن قصري نسبيا. ويهدف هذا النوع من 

األسئلة إىل قياس مهارة الطالب يف الربط بني املعلومات املوجودة يف قامئتني. تتضمن القامئة األوىل 

أسئلة. وتتضمن الثانية إجاباتها.

أسئلة إعادة الرتتيب:. 3

يعطى الطالب يف هذه األسئلة عددا من الكلامت أو املصطلحات أو األحداث أو التواريخ أو 

العمليات وغريها... ويطلب منه ترتيبها وفق نظام معني لقياس مهارة الطالب يف ترتيب األحداث/ 

املعلومات/ األفكار وفق نظام محدد.

• املرحلة السادسة: تحديد الخصائص السيكومرتية ملفردات االختبار )التجريب والتدريج(:	

ويتم  معلومة.  سيكومرتية  خصائص  لها  املفردات  من  مجموعات  األسئلة  بنك  يتضمن 

تقدير هذه الخصائص من خالل تجريب املفردات عىل عينة من الطالب ثم حساب الخصائص 

وأكرثها  النامذج  أسهل  وهو  راش  )منوذج  اللوغارتيمية  النامذج  أحد  باستخدام  السيكومرتية 

استخداماً، وهناك العديد من برامج الحاسوب لهذا النموذج(. وبعد ذلك يتم تدريج )معايرة( 

املفردات عىل متصل واحد. وال تعد مجموعات املفردات بنكاً لألسئلة إال بعد إجراء هذا التدريج.

• املرحلة السابعة: التنظيم والتخزين: 	

والتطوير  األسئلة  رصيد  من  والسحب  لإلبداع  معينة  حاسوب  برامج  وجود  ذلك  يتطلب 

املستمر للمخزون ومراقبة هذه العمليات والتحكم فيها. ويعني هذا وجود هيئة إدارية وفنية 

ذات كفاية عالية.

• املرحلة الثامنة: إعداد مجموعة من الربامج:	

املستخدمة  القياس  فلسفة  ضوء  يف  املتخصصني  بواسطة  الربامج  من  مجموعة   إعداد 

)هل االختبار املطلوب من نوع CRT أم NRT(، طبقا ملتطلبات املوقف االختباري.
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• املرحلة التاسعة: مراجعة البنك:	

يجب مراجعة بنك األسئلة بصفة دورية كل ثالث سنوات بواسطة خبري املادة بغرض التأكد 

من:

استبعاد السؤال الذي تم استخدامه يف أربعة امتحانات أو أكرث ووضع سؤال بدال منه يقيس ز. 

نفس املعلومات ويف نفس مستوى األداء العقيل.

أوحذف ح.  إضافة  مثل  التخّصص،  مجال  يف  للتغريات  نتيجة  املناسبة  غري  األسئلة  استبعاد 

موضوعات جديدة للمقرر الدرايس.

استبعاد األسئلة غري املستقلة والتي يجيب بعضها عىل البعض اآلخر.ط. 

• املرحلة العارشة: تصميم نظام مشفر لتخزين األسئلة:	

تصميم نظام مشفر لتخزين األسئلة يف الحاسب اآليل وفقاً للصف واملقرر الدرايس واملوضوع 

أو املحتوى الدرايس والهدف السلويك ومستواه ونوع األسئلة والخصائص اإلحصائية لكل سؤال 

وتاريخ إيداع وسحب األسئلة وجهة السحب والغرض من استخدام األسئلة.

• املرحلة الحادية عرشة: وضع خطة تنظيمية الستخدام البنك:	

يف  العاملني  احتياجات  وتلبية  منه  الغرض  يخدم  مبا  البنك  تنظيمية الستخدام  وضع خطة 

امليدان.

• املرحلة الثانية عرشة: متابعة عملية تطوير البنك:	

من حيث اإلضافة أو الحذف وفقا ملا يحدث من تطورات يف املناهج وامليدان الرتبوي.

• املرحلة الثالثة عرش: إصدار دليل البنك	

البنك وما يشتمل عليه من أسئلة وخواص تلك  إصدار دليل متجدد كل عام يوضح نظام 

األسئلة وكيفية اإلفادة منه.

• املرحلة الرابعة عرشة: سحب االختبارات الفرعية من بنك األسئلة:	

يتيح املدى الواسع من القدرة الذي يغطيه بنك األسئلة، فرصه اختيار املجموعات املختلفة من 	 

البنود التي تشكل االختبارات املناسبة ملستويات األفراد املتباينة.
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 يتيح ما يتضمنه البنك من البنود املتناظرة واملتكافئة الصعوبة، الفرصة الختيار مجموعات 	 

البنود التي تشكل الصور املختلفة من االختبارات التي تناسب مجموعات األفراد املتشابهة يف 

مستوى القدرة.

التي تقيس مدى واسعا من مستويات متغريه، 	  يعَد مصدرا مفيدا ملجموعة من االختبارات 

سواء أكانت هذه االختبارات طويلة أو قصرية سهله أم صعبه واسعة من حيث مدى الصعوبة 

أو ضيقه؛ فإنها تتعادل يف تقديرها ملستوى قدره األفراد.

ميكن اعتبار مشكلة بناء الصور املختلفة من االختبارات املوضوعية يف طريقها للحل ملا يتيحة 	 

تتعادل تقديراتها لألفراد بصوره  التي  بنك األسئلة من مرونة يف اختيار االختبارات املختلفة 

مبارشه.

قياس 	  أيضا  املختلفة كام ميكن  املجموعات  أو  لألفراد  القدرة  نقارن بني مستويات  أن  ميكن 

املقارنة أو قياس هذا  الفرد أو مستوى األفراد. وتكون هذه  الذي يحدث يف مستوى  التغري 

التغري باستخدام أي من مجموعات البنود )االختبارات الفرعية(، طاملا أنها مسحوبة من بنك 

مناسبا  االختبار  كان  وكلام  االختبار.  يؤدون  الذين  لألفراد  مناسبة  أنها  وطاملا  لألسئلة  واحد 

للفرد، كلام كان تقدير القدرة أقرب للدقة.

• املرحلة الخامسة عرشة: االستخدام امليداين 	

وهي مرحلة استخراج اختبارات مبواصفات محددة من رصيد البنك واستخدامها يف تقويم 

تحصيل الطالب يف املجاالت املختلفة.

• املرحلة السادسة عرشة: وضع تصور لنرش ثقافة البنوك	

التالية  واملراحل  باملصطلحات  التعريف  البنوك  ثقافة  لنرش  املوضوعية  الخطة  تتضمن 

للمعنيني.

إعداد دليل لنرش ثقافة بنك األسئلة يتضمن:

املقصود ببنك األسئلة وجميع املصطلحات املستخدمة	 

أهميتها 	 
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 فوائدها 	 

استخدامها	 

بعض األسئلة النامذج 	 

إعداد مواصفات البنك 	 

إعداد جدول مواصفات االختبار	 

إعداد مواصفات الهدف اإلجرايئ	 

كيفية التصحيح	 

كيفية اإلجابة عىل األسئلة وإدخال البيانات...................	 

املستفيدون من الدليل )معلم 	 طالب 	 ويل األمر_ سوق العمل(.	 

المحور الثاني: إعداد وتقنين اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات

الهدف

املتوسطة( 	  املرحلة  )أو  اإلعدادية  عىل  الحاصلني  الطالب  عىل  يطبق  استعداد  اختبار  إعداد 

للدخول إىل التعليم الثانوي الفني أوالثانوي العام.

 إعداد اختبار استعداد للقبول بالجامعات للطالب الحاصلني عىل الثانوية الفنية أو الثانويّة 	 

العاّمة املتقدمني للجامعة، النتقاء الطالب ذوي االستعدادات العقلية الالزمة لالستمرار بنجاح 

وتفوق أثناء دراستهم الجامعية.

املدى الزمني 
املطلوب للتنفيذ:

12 شهرا إىل 36 شهرا

متطلبات التنفيذ:

وثيقة املستويات املعيارية لجميع املناهج الدراسية.	 
إطار املؤهالت الوطني.	 
إطار املؤهالت املوحد للدول العربيّة.	 
اإلطار املفاهيمي العام لبنوك االستعداد لجميع املراحل الدراسية.	 
ورش عمل توحيد املفاهيم بني معّدى بنود بنك االستعداد.	 
ورش عمل تحكيم بنود االستعداد.	 

املخرجات:
إعداد وتقنني ألف بند/ سؤال كمرحلة أوىل من كل مرحلة دراسية تحقق متطلبات 	 

ورشوط نظرية االستجابة للمفردة التي يعتمد عليها بناء بنوك االستعداد.
إدخال تخزين األسئلة املعدة عىل املنّصة اإللكرتونية بخصائصها املختلفة ومؤرشاتها اإلحصائية.	 
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مجاالت اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات . 1

تم تحديد عدد من املجاالت لوضع بطارية اختبارات يتم يف ضوئها بناء عدد من االختبارات 

االستدالل  هي:  أنواع  ثالثة  يف  املجاالت  هذه  وتتحدد  بالجامعات.  للقبول  االستعداد  لقياس 

الريايض واالستدالل العلمي واالستدالل اللغوي. ويندرج تحت كل منها مجموعة من املهارات 

التي ينبغي أن يتمتع بها الطالب عند انتهائه من الدراسة باملرحلة الثانوية، ويوضح الجدول التايل 

املجاالت الثالث واملهارات التي متثلها.

أبعاد االستعدادات الفارقة  للقبول بالجامعات 

املجموعاملهارات املمثلة لهامجاالت االستعدادات الفارقةم

حل مسائل	 االستدالل الريايض1

املنطق الريايض	 

إدراك العالقات	 

حل املعادالت	 

متييز سالسل األعداد	 

استدالل احتاميل	 

6 مهارات

ضبط املتغريات	 االستدالل العلمي2

املنطق العلمي	 

إدراك العالقات	 

استدالل احتفاظي	 

استدالل احتاميل	 

5 مهارات

إدراك العالقات 	 االستدالل اللغوي3

فهم املقروء	 

التمييز اللغوي	 

القدرة اللغوية	 

4 مهارات

إجراءات إعداد اختبارات االستعداد للقبول بالجامعات. . 2

صياغة املفردات باالستعانة بالخرباء املتخصصني.	 
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التحكيم عىل مفردات االختبارات يف ضوء التعريف اإلجرايئ لكل بعد فرعي.	 

للقبول 	  االستعداد  ملفردات  السيكومرتية  الخصائص  لتحديد  إحصائيا  البيانات  معالجة 

بالجامعات. فيام ييل عرض ذلك:

s  معامل صعوبة املفردات: ويقصد بها النسبة املئوية لعدد الطالب الذين استطاعوا اإلجابة

بشكل صحيح عىل كل مفردة يف االختبار.

s  مؤرش أو قوة متييز مفردات بطارية االستعدادات الفارقة: يشري هذا املفهوم إىل مدى القدرة

عىل التمييز بني ذوى األداء املرتفع )األرباعي األعىل( وذوى األداء املنخفض )األرباعي األدىن(. 

مع مراعاة ما ييل:

أن تخضع االستجابات املثالية للبدائل يف أي فقرة للضوابط التالية:

كل بديل يجب أن يجذب أو يختاره مفحوص واحد عىل األقل.

عدد من يختار اإلجابة الصحيحة من طالب األرباعي األعىل أكرب من عدد من يختارها من 	 

طالب األرباعي األدىن.

عدد من يختار املشتتات من طالب األرباعي األدىن يكون أكرب من عدد من يختارها من طالب 	 

األرباعي األعىل.

يجب أن يختار نصف الطالب عىل األقل البديل الصواب، حيث يؤدي إىل اقرتاب الفقرة من 	 

القيمة املثالية ملعامل الصعوبة الذي يرفع من معامل الثبات. وميكن تحسني صعوبة الفقرة 

سالبة  املوجبة وجعلها  املشتتات  تعديل  البدائل، ومن خالل  تشتيت  قّوة  بحساب  ومتييزها 

وحذف واستبعاد املشتتات غري الفعالة وإحالل بدائل محلها وصياغة مشتتات جيدة ألسئلة 

االختيار من متعدد له تأثري دال عىل معامالت صعوبة الفقرات وقوة متييزها. وتتوقف فاعلية 

الفقرات عىل فاعيىة مشتتاتها. فاملشتتات الضعيفة تؤدى إىل وضوح اإلجابة الصحيحة. ومن 

ثم تصبح الفقرة غري مميزة بني الذين يعرفون والذين ال يعرفون وبالتايل، غري حساسة لقياس 

الفروق الفردية بني الطالب.



91 آليات تفعيل دراسة 

"تقويم االمتحانات العاّمة في الوطن العربي وتطويرها"

المحور الثالث: وضع الخطط التنفيذية لبناء االختبارات الورقية/ 

اإللكترونية 

األهداف اإلجرائية:

االمتحانات 	  من  جيد  مستوى  وبالتايل ضامن  مرة،  من  أكرث  الجيدة  األسئلة  استخدام  ضامن 

بصفة مستمرة من سنة إىل أخرى واملحافظة عىل مستوى االمتحانات كل عام.

تتيح مرونة أكرب يف عملية القياس وإعداد عمل صور متكافئة لالختبارات يف نفس الوقت، مام 	 

يعيق عمليات الغش اإللكرتونية.

تحرر الطالب من اآلثار السلبية لالمتحانات التقليدية وما يصاحبها من مشكالت مثل )الرتكيز 	 

عىل جانب من املحتوى الدرايس وإهامل جانب آخر وكذلك الرتكيز عىل مستوى أداء عقيل 

وإهامل باقي املستويات(.

التخلص من مشكلة رسية االمتحانات سواء عند وضع األسئلة أو عند التداول أو عند التطبيق.	 

6-12 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

متطلبات التنفيذ:
اإلطار املفاهيمي العام لبنوك األسئلة لجميع املراحل الدراسية.	 

ورش عمل لوضع الخطط التنفيذية بالتعاون بني مركز القياس وخرباء 	 
إعداد بنود البنك ووحدات القياس والتقويم باإلدارات التعليمية.

الخطط التنفيذية لبناء االختبارات الورقية/ اإللكرتونية. املخرجات:

جدول )8( إجراءات العمل التنفيذية لبناء االختبارات الورقية/ اإللكرتونية

النتائج املتوقعةاإلجراء التنفيذيإجراءات العمل
بناء اإلطار . 1

املفاهيمي  
 conceptual

  framework
لالختبارات 
التحصيلية 
واختبارات 
االستعداد.

تحديد املعايري واملؤرشات الخاصة بالفئة 	 
املستهدفة تحديدا دقيقا.

تحليل محتوى املقرر الدرايس يف ضوء 	 
املعايري القياسية ملحتوى املنهج.

تحديد نواتج التعلم املستهدفة لكل 	 
صف درايس.

اإلطار املفاهيمي يف صورته النهائية.	 

إطار مفاهيمي متكامل يف صورته النهائية 	 
متضمنا )املعايري واملؤرشات ونواتج 

التعلم املستهدفة( لكل صف دراىس بعد 
تحكيمها.
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النتائج املتوقعةاإلجراء التنفيذيإجراءات العمل
بناء جدول . 2

مواصفات 
االختبارات.

إعداد توصيف كامل لجداول مواصفات 	 
االختبارات يف جميع الصفوف.

إطار متكامل لجداول مواصفات 	 
االختبارات يف جميع الصفوف يف صورته 
النهائية متضمنا)تحديد أنواع املفردات 

	 املستوى املعريف للبند- الدرجة الكلية 
للبند - زمن االختبار 	 نسب األسئلة يف 

كل مستوي معريف( بعد تحكيمها.

بناء مفردات . 3
االختبارات 

لبنوك األـسئلة 
يف جميع املواد 
لكل الصفوف.

مراجعة وتدقيق مفردات االختبار.	 

تحكيم املفردات من الخرباء.	 

بطاقة تعريف املفردة.	 

مفردات البنك بعد تحكيمها.	 

إدخال مفردات البنك عىل برنامج بنك 	 
األسئلة لتخزينها.

إعداد الصور . 4
االختبارية 

للتطبيق 
االستطالعي.

تحديد عدد الصور االختبارية املطلوبة 	 
للتطبيق بعد تحكيمها..

تحديد عدد األسئلة املطلوب تجريبها.	 

سحب مفردات االختبار االستطالعي وفق 	 
جدول املواصفات )يدوي/ إلكرتوين(.

تكوين الصور  االختبارية ومراجعتها.	 

تطبيق االختبار االستطالعي .	 

إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء نتائج 	 
التطبيق االستطالعي.

تطبيق االختبار . 5
االستطالعي 
لتقنني بنود 
بنك األسئلة.

اختيار املشاركني وتحديد معايري 	 
املشاركني يف التطبيق.

إعداد أدلة التطبيق االستطالعي.	 

إعداد الجدول الزمني للتطبيق.	 

تحديد أماكن التطبيق.	 

إعداد استامرة متابع التطبيق.	 

تقديم  أدلة التطبيق االستطالعي.	 

معايري اختيار املشاركني.	 

استامرة متابعة التطبيق.	 

دليل إجراءات التصحيح.	 

دليل تصحيح األسئلة املفتوحة.	 

تحديد طريقة التصحيح )يدوي/ 	 
إلكرتوين( وتجهيز متطلباته.

خطة زمنية إلدارة التصحيح.	 

تفعيل أدوار وحدات القياس والتقويم يف 	 
كل من:

عمليات التطبيق امليداين باعتباره أحد 	 
األدوار الرئيسة لهم.

تصحيح أوراق اإلجابة باستخدام 	 
التصحيح اإللكرتوين من خالل الربط 

باملنّصة اإللكرتونية ملركز القياس.
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النتائج املتوقعةاإلجراء التنفيذيإجراءات العمل
املعالجات . 6

اإلحصائية وتدريج 
بنود بنك األسئلة 
باستخدام نظرية 

االستجابة للمفردة.

تجهيز خرائط االختبار.	 

تجهيز الربامج اإلحصائية املناسبة.	 

استخالص نتائج التحليل اإلحصايئ 	 
للمفردات االختبارية.

تكوين خرائط . 7
االختبارات 

األساسية 
)الشهادات 

العامة/ سنوات 
النقل(.

تحديد شفرة التصحيح الخاصة بكل 	 
مفردة.

شفرة املفردة.	 

تجهيز خرائط االختبار.	 

مراجعة خرائط االختبار .	 

خرائط االختبار كاملة بعد مراجعتها من 	 
املختّصصني.

طباعة االختبارات . 8
)الشهادات 

العامة/ سنوات 
النقل(

تجهيز الصور االختبارية األساسية.	 

تجهيز أوراق اإلجابة )إذا كانت مستقلة 	 
يف حالة األسئلة املوضوعية(.

طباعة الصور االختبارية األساسية يف 	 
شكلها النهايئ.

تطبيق . 9
االختبارات 
)الشهادات 

العامة/ سنوات 
النقل(

دليل تصحيح األسئلة املفتوحة.	 إعداد الجدول الزمني لالختبارات.	 

تحديد طريقة التصحيح )يدوى/ 	 
إلكرتوين( وتجهيز متطلباته.

خطة زمنية إلدارة التصحيح.	 

تفعيل أدوار وحدات القياس والتقويم يف كل من:	 

عمليات التطبيق امليداين كأحد األدوار 	 
الرئيسة لهم.

تصحيح أوراق اإلجابة باستخدام 	 
التصحيح اإللكرتوين من خالل الربط 

باملنصة اإللكرتونية ملركز القياس.

املعالجات . 10
اإلحصائية 

لالختبارات 
واستخرا	 

نتائج وتقارير 
الطالب

تجهيز خرائط االختبار.	 

استخدام الربامج اإلحصائية املناسبة.	 

استخالص نتائج التحليل اإلحصايئ 	 
للمفردات االختبارية.

تقديم نتائج االختبارات األساسية.	 

إجراء التحليالت اإلحصائية إلعداد 	 
التقارير الفنية وبنود بنك األسئلة.

مستوى أداء الطالب.	 

إعداد خطة . 11
إثرائية للبنك

إعداد مفردات اختبارية جديدة.	 

زيادة عدد الصور االختبارية.	 

تدريب الكوادر إلعداد مفردات جيدة.	 

إثراء البنك باملفردات الجيدة.	 
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املكّون الثالث لآليات التنفيذ 
تطبيق نظم المتحانات والتقومي املقرتحة

يشمل املكون الثالث آلليات التنفيذ عىل املحاور التالية:

املحور األول: تعديل مواصفات الورقة االمتحانية.

املحور الثاين: تفعيل االختبارات املتكيفة املحوسبة.

املحور الثالث: تفعيل نظم التقويم يف سنوات النقل.

املحور الرابع: تفعيل نظم االمتحانات والتقويم بالشهادات العامة.

املحور الخامس: تطوير نظم إدارة االمتحانات.

املحور السادس: اتخاذ اإلجراءات الكفيلة ملواجهة ظاهرة الغش ضامناً لتحقيق مبدأ تكافؤ 

الفرص يف االمتحانات.

وتفصيل اإلجراءات الكفيلة بتحقيق كل محور هي: 

المحور األول: تعديل مواصفات الورقة االمتحانية

االمتحانات  تطوير  مقرتح  من  أهداف  عدة  يحقق  مبا  االمتحانية  الورقة  مواصفات  تعديل 

والتقويم:

الهدف األول: ضعف متييز االمتحانات بني الطالب ذوى القدرات املختلفة.

الهدف الثاين: اقرتاح سبل مواجهة الغش بكل أنواعه.

6-12 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

اإلطار املفاهيمي العام لبنوك األسئلة لجميع املراحل الدراسية.	 متطلبات التنفيذ:

ورش عمل خرباء لتطوير مواصفات الورقة االمتحانية يف ضوء 	 
التوجهات العاملية.

إطار عام لتطوير مواصفات الورقة االمتحانية وطرق التقويم املختلفة املخرجات:
بالشهادات العامة وسنوات النقل. 
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بشأن تطوير الورقة االمتحانية للشهادات العامة تتخذ اإلجراءات التالية:

لجنة إعداد الورقة االمتحانية  أ. 

وضع معايري لتشكيل لجنة إعداد الورقة االمتحانية 

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء توصيفهم كالتايل:

مستشار املادة الدراسية عضواً ورئيساً. . 1

عضو متخّصص يف املادة الدراسية من إحدى الجامعات )ال تقل درجته العلمية عن درجة . 2

أستاذ مساعد(.

عضو متخّصص يف القياس والتقويم الرتبوي وتخّصص املادة العلمية )ال تقل درجته العلمية . 3

عن أستاذ مساعد من مركز القياس والتقويم(. 

عضو متخصص من موّجهي العموم للامدة الدراسية )أن يكون شغل وظيفة التوجيه فرتة ال . 4

تقل عن ثالث سنوات متصلة(.

تعديل املحتوى الشكيل للورقة االمتحانيةب. 

إعداد صور امتحانية متكافئة لكل مادة )2- 4 صور متكافئة(. ويتم تحكيم تكافؤ الصور من . 1

خالل لجنة تشمل )مستشاري/ موجهي املواد 	 معلمني خرباء - خرباء مركز القياس والتقويم 

- خرباء القياس بكليات الرتبية(.

كتابة االمتحان يف كراس واحد يتضمن األسئلة واإلجابة معاً. وترك مسافة مناسبة لإلجابة عن . 2

األسئلة املقالية حسب رأى لجنة معدي االمتحان. وسوف يسهم هذا الحّل أيضا يف مواجهة 

الغش اإللكرتوين لالمتحانات لصعوبة تصوير الكراس كامال.

أن تكون أوراق هذا الكراس غري قابلة للتصوير الورقي أو اإللكرتوين.  . 3

أن يتم تسلسل هذا الكراس بشكل ميكن من خالله عدم فصل أو إضافة أو حذف أو تعديل . 4

أو تغيري منط تنظيمها.

إقرار نظام الباركود barcode بديال عن رقم الجلوس أو مضافاً إىل رقم الجلوس.. 5

التصوير . 6 أو  الطباعة  حيث  من  شكلها  يف  أو  تعليامتها  يف  سواء  االمتحانات  أسئلة  وضوح 

ومراجعتها علمياً وفنياً.
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تعديل مواصفات الورقة االمتحانية  	. 

يجب أن يتم تعديل الورقة االمتحانية )عدد األسئلة-أنواعها، مستوياتها املعرفية( كام ييل: 

أن تراعي الجوانب الفنية والشكلية يف إعداد األسئلة املوضوعية وتدريب واضعي االمتحانات . 1

عىل فنيات بناء األسئلة بأنواعها املختلفة.

أن تتضمن أسئلة االمتحان مواقف تقيس قدرة الطالب عىل حّل املشكالت النوعية املرتبطة . 2

بطبيعة كل مقّرر درايس، عىل أن يكون لكل مشكلة من هذه املشكالت أكرث من حل صحيح  

وأن يدرج ذلك يف منوذج التصحيح )دليل التصحيح(. 

أن تتضمن أسئلة االمتحان مواقف تقيس قدرة الطالب عىل توظيف ما درسه من مقررات . 3

نفس  وتعرب يف  بها.  الشبه  قريبة  أو  أو مشكالت جديدة  حياتية  دراسية يف حّل مشكالت 

الوقت عن املستويات املعرفية العليا.

البعد - قدر اإلمكان - عن األسئلة املكّررة والتي لها إجابات محددة بالكتاب املقرر أو الكتب . 4

الخارجية وامللخصات التجارية، ألنها يف هذه الحالة ال تقيس املستويات املعرفية العليا، حتى 

ولو صنفت عىل أنها تنتمي لهذه املستويات.

إنتاج استجابة( و%40 أسئلة اختيار . 5 التنوع يف نوعية األسئلة مبا ال يقل عن %60 )أسئلة 

استجابة )السيام أسئلة االختيار من متعدد( لكل مادة دراسية.

وجود نسبة من األسئلة ال تقل عن 20 % )%10 إنتاج استجابة 	 10 % اختيار استجابة( . 6

أسئلة مهارات skills واستعدادات aptitude يف ذات املادة الدراسية تكشف عن مدى قدرة 

الطالب واستعداداته ومهاراته يف دراسة هذه املادة الدراسية وتعلمها والتمّكن منها.

مراعاة وضع الدرجات التفصيلية والكلية عىل كراس أسئلة الطالب. وهو نفس كراس إجابته، . 7

حتى يعرف الطالب الدرجة املستحقة عىل كل جزئية يقوم باإلجابة الصحيحة عنها.

)التدريب املبارش 	 . 8 تدريب لجنة إعداد االمتحان عىل إعداد مثل هذه األسئلة من خالل 

شبكة الفيديو كونفرانس	 دليل تطبيقي ملهارات وضع األسئلة- عروض تقدميية وفيديو عىل 

.)CD أسطوانات
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أن يتم توزيع املادة التدريبية عىل جميع املحافظات )من خالل وحدات القياس والتقويم( . 9

مبستوياتها  األسئلة  وصياغة  االمتحانية  الورقة  إعداد  فنيات  عىل  املعلمني  جميع  لتدريب 

املعرفية املختلفة، خاصة املستويات العليا، حتى تتم مراعاتها يف االمتحانات التي تجرى يف 

املحافظات واإلدارات التعليمية.

المحور الثاني: تفعيل االختبارات المتكيفة المحوسبة:
Computerized-adaptive testing CAT

الهدف

إعداد واختيار االختبار الذي ”يفصل” tailored لكل مفحوص عىل حدة، بحيث ال يتعرض 

تتناسب مع  التي  املفردات  له  تقدم  بل  إليه.  بالنسبة  الصعبة جداً  وال  السهلة جداً  للمفردات 

مستوى قدرته ، فقط. وذلك كالتايل:

بانتقاء املفردة األوىل بناء عىل معلومات سابقة مثل سن املفحوص أو صفه 	  يقوم الحاسب 

الدرايس أو أدائه عىل مفردات سابقة. وإذا مل تتوفر تلك املعلومات السابقة، يبدأ الحاسب 

بانتقاء مفردة متوسطة الصعوبة ويقدمها لتعرض عىل املفحوص. ثم يصحح االستجابة عىل 

هذه املفردة؛ وبالتايل يتم تقدير جديد لقدرة الفرد. ثم ينتقى مفردة أخرى مناسبة تتالئم مع 

قدرة املفحوص الجديدة التي قدرت بعد آخر مفردة عرضت عليه.

للقدرة، 	  تقدير  أفضل  إىل  يصل  حتى  األخرى  تلوى  الواحدة  املفردات  يعرض  الحاسب  يظل 

فتتوقف عملية االختبار عن طريق االستناد إىل محكات محددة مثل الوصول إىل أعىل قدرة 

من املعلومات حول قدرة املفحوص أو أدىن قيمة من الخطأ املعياري.

املدى الزمني 
املطلوب للتنفيذ:

12-36 شهرا

وجود بنية تكنولوجية وبرامج إدارة االختبارات مبركز القياس والتقويم.	 متطلبات التنفيذ:

وجود خدمة األنرتنت فائقة الرسعة.	 

ربط قاعات االمتحانات باملحافظات/ القطاعات بالشبكة واملنّصة اإللكرتونية ملركز القياس.	 

بنك أسئلة/ استعدادات مقنن مبؤرشاته اإلحصائية )معامل الصعوبة - معامل التمييز( املخرجات:
للمواد الدراسية مخزن عىل برنامج  إدارة بنوك األسئلة. 
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النظرية التي يستند إليها االختبار التواؤمي املحوسب:. 1

نظرية االستجابة للمفردة:

التواؤمية تلك املعتمدة عىل نظرية االستجابة للمفردة، ألن  ومن أبرز أساليب االختبارات 

نظرية االختبار التقليدية غري مناسبة لالختبارات التواؤمية. فمؤرشات الثبات والصدق وصالحية 

أو  املفردات  مجموعة  نفس  املفحوصني  جميع  يتلقى  عندما  مناسبة  تكون  التقليدية  املفردة 

االختبار ككل.

اإلجراءات  النظرية  تتيح  االختبار،  يف  مفردة  كل   Parameter معلامت  معرفة  تتم  وحاملا 

التالية:

تقديرات قدرة املفحوص عىل أساس استجابته عىل كل مفردة.	 

اختيار املفردة املثىل للتطبيق من االختبار عىل أساس ذلك التقدير.	 

تحديـد الدرجـة الرقمـية التي متثل قدرة املفحوص يف نهاية االختبار. 	 

مربرات استخدام التقويم اإللكرتوين: . 2

عىل  التعرف  خالل  من  التواؤمية(  )االختبارات  اإللكرتوين  التقويم  استخدام  مربرات  تنبع 

املشكالت التي يعاين منها نظام القياس والتقويم الحايل:

الطرق التقليدية يف وضع بنود االختبارات وما يصاحبها من محدودية التقويم والرتكيز عىل 	 

قياس املخرجات املعرفية الدنيا وإغفال قياس مهارات التفكري العليا.

التقليدية يف طرق تنظيم وتجهيز وإخراج األوراق االختبارية؛ وقد ترتب عنها قولبة 	  الطرق 

األوراق االمتحانية. 

الدرجات وصعوبة استخراج تقرير تشخييص 	  التصحيح وتقدير  التقليدية يف عمليات  الطرق 

شامل. 

الطرق التقليدية يف العمليات اإلجرائية اللوجستية يف إدارة االمتحانات وما تكلفه من ميزانيات 	 

كبرية.
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مزايا التقويم اإللكرتوين. 3

توفري أداة قياس ميكن االستفادة منها يف مجاالت متعددة، كأداة للحكم عىل كفاية أداء الفرد 	 

داخل مؤسسات املجتمع املختلفة. 

القدرة عىل قياس قدر من التنوع يف القدرات املقاسة التي تتيح للفاحص فرصا إلعطاء صورة 	 

متكاملة للفرد. 

متكامل 	  بروفيل  استخراج  إمكانية  مع  للفرد  والوجدانية  املعرفية  للوظائف  املفصل  التقييم 

لقدراته املعرفية والوجدانية وتشخيص جوانب القوة والضعف يف هذه القدرات.

القدرة عىل التمييز بني املستويات العقلية املختلفة من أسوياء وحاالت مرضية وإعاقة عقلية 	 

وصعوبات التعلم والتمييز بني املتفوقني واملوهوبني والعاديني أثناء التطبيق، بتقويم قدرته من 

خالل استجاباته عىل املفردات املختلفة.

إمكانية استخدام أسلوب االختبار التواؤمي، أي أن كل فرد يُخترب فيرضب من املهام التي تتفق 	 

مع مستوى قدراته ، توفرياً للوقت والجهد املبذول. 

يقدم أعدادا وفرية من األسئلة املقننة لجميع املراحل العمرية والتعليمية، كام يسمح بتخزينها 	 

وسحبها بأقل جهد ويف أي وقت.

املحافظات/ 	  لجميع  واسع  نطاق  عىل  ويرس  بسهولة  االختبارات  وتطبيق  إدارة  يف  تساعد 

البيانات  إدارة  عملية  املستخدمة  التكنولوجيا  تدعم  إذ  الدولة،  مستوى  عىل  القطاعات 

اإلحصائية للطالب واللجان االمتحانية.

يتيح تصحيح اإلجابات سواء عىل األسئلة املوضوعية أو املقالية اليكرتونيا وعرب أجهزة املاسح 	 

الضويئ بدرجة عالية من الدقة والجودة.

يتيح 	  املستمرة، مام  التقارير  راجعة من خالل  بتغذية  التعليمية  العملية  أطراف  متد جميع 

التعرف عىل نقاط القوة و نقاط الضعف من مستوى الطالب حتى الوصول إىل مستوى جميع 

الطالب عىل مستوى الدولة.

سهولة إعداد األسئلة و املهام والتكليفات و توفري الوقت والجهد يف ذلك.	 
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إمكانية توظيف تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف إعداد االختبارات والتكليفات الصفية وانجزاها.	 

مرونة التطبيق.	 

رسعة تقديم التغذية الراجعة وتنوعها. 	 

رسعة وسهولة التصحيح ورصد النتائج واستدعاؤها ومتابعة التقدم الدرايس للطالب.	 

توافر عنرص املوضوعية يف التصحيح وعنرص الخصوصية.	 

ضامن رسية االختبارات.	 

أهمية استخدام االختبارات التواؤمية املحوسبة )التكيفية(. 4

أستخدام الوسائط املتعددة: أ. 

ميكن لالختبار التواؤمي املحوسب أن يفتح املجال لقياس قدرات كان من الصعب قياسها 

واالختبارات  الذاكرة  واختبارات  الشاشات  متعددة  مفردات  عرض  مثل  التقليدية  باالختبارات 

األصوات  إدخال  املكانية وعن طريق  الرجع واالختبارات  الدينامية وزمن  والرسوم  النفسحركية 

والرسومات املتحركة التي ميكن أن تفتح آفاقاً جديدة للقياس.

فحص زيف اإلجابات ب. 

املؤرشات  الباحثني بوضع  قيام بعض  التواؤمي املحوسب،  الواعدة لالختبار  االتجاهات  من 

التي تم توظيفها يف االختبارات التواؤمية املحوسبة ،لتكشف عن عدم مالءمة البيانات لنموذج 

بعينه نتيجة الستجابات غري عادية للمفحوص. وهناك مصادر خطأ الستجابات املفحوصني سبق 

عرضها من قبل، مثل العشوائية يف إجابة املفحوص أو تعمده اإلجابة بصورة خاطئة بالرغم من 

سهولة اإلجابة بالنسبة إليه أو أخطاء أثناء تفريغ اإلجابة يف ورقة اإلجابة أو غري هذا من األمناط 

غري العادية.

التكافؤ:	. 

وهناك مؤرشان رئيسيان للتحقق من تكافؤ الصورتني املحسوبتني:

مؤرش الثبات أو الخصائص السيكومرتية، حيث يستوجب أن يكون لالختبار التواؤمي املحسوب 	 

نفس الخصائص اإلحصائية كام هي الختبار الورقة والقلم.
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 مؤرش الصدق الذي يتطلب أن يكون لالختبار التواؤمي املحسوب نفس البنية التي يقيسها 	 

اختبار الورقة والقلم. 

أنواع االختبارات التواؤمية املحوسبة:. 5

اختبارات اإلتقان التواؤمية املحوسبةأ. 

يعرف اختبار اإلتقان mastery testing بأنه االختبار الذي مييز املتقن من خالل أدىن درجة 

مطلوبة منه لتصنيفه كمتقن بالفعل. ويستخدم اختبار اإلتقان يف املجال الرتبوي بصفة خاصة 

املهارة يف موضوع بعينه،  أو  املعرفة  الفرد قد حقق املستوى املطلوب من  إذا كان  لتحديد ما 

بناء عىل أدائه يف االختبار. أي أنها اختبارات تصنيفية تقسم املختربين إىل فئتني، إحداهام متقن 

واألخرى غري ذلك، من خالل درجة فاصلة Cut Score يتم تحديدها مسبقاً. وعىل هذا ال تهتم 

هذه النوعة من االختبارات برتتيب درجات املختربين. وإمنا ينصب جل اهتاممها عىل مدى اجتياز 

املخترب لالختبار. وغالباً ما تستخدم هذه النوعية يف االختبارات التحصيلية.

االختبارات املعرفية التواؤمية املحوسبة ب. 

علم  مع  اندماجه  كذلك،  املحوسب  التواؤمي  االختبار  مجال  يف  الحديثة  االتجاهات  من 

النفس املعريف. فمن املمكن التعرف عىل خصائص معرفية جديدة تكون أكرث وضوحاً من خالل 

استثامر الحاسب يف االختبارات التواؤمية، مثل املهام املعرفية وانتقاء املفردات بناء عىل أمناط 

الخطأ.

6 .)e Marking( التصحيح اإللكرتوين

التصحيح اإللكرتوين هو نظام يتم من خالله معالجة إجابات الطالب عىل األسئلة املوضوعية 

واألسئلة املقالية إلكرتونياً.

الخطوات اإلجرائية املقرتحة لتطبيق التواؤمية املحوسبة:. 7

إعداد خطة زمنية لوضع مفردات االختبارات لجميع املواد الدراسية وجميع الصفوف وكذلك 	 

اختبارات االستعداد. وذلك باالستعانة بجميع املتخّصصني من األقسام العلمية مبركز القياس 

وكليات الرتبية وخرباء امليدان الرتبوي.
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املختلفة 	  العمرية  للفئات  واملمثلة  املناسبة  التقنني  عينة  لتطبيق  الالزم  املادي  الدعم  توفري 

والتوزيع الجغرايف داخل الدولة.

االستعانة بجميع املتخصصني باألقسام العلمية مبركز القياس واملراكز البحثية األخرى والحاصلني 	 

عىل املاجستري والدكتوراة بوزارة الرتبية والتعليم يف إجراء التطبيق امليداين.

استخراج املؤرشات اإلحصائية لبنك املفردات لكل أبعاد املقياس باستخدام نظرية االستجابة 	 

للمفردة. فالنظرية تقدم مناذج لتقديرات الصعوبة للمفردة وقّوة متييزية للمفردات واحتاملية 

اإلجابة الصحيحة ملفردة بعينها، اعتامدا عىل عينة مختربة.

االستعانة باملتخّصصني يف مجال تكنولوجيا املعلومات إلعداد الربنامج اإللكرتوين الالزم لتخزين 	 

البنك من ناحية، و إعداد التطبيقات التكنولوجية الالزمة لتنفيذ أليات االختبارات التواؤمية 

عرب شبكة األنرتنت واستخراج التقارير التشخيصية املختلفة من ناحية أخرى.

 وضع خطة تدريب املستفيدين من االختبارات التواؤمية املحوسبة عىل استخدام الربنامج املعّد 	 

الحقيقية للمتعلمني.  القدرة  التشخيصية املستخرجة والتي تعرب عن  التقارير  وكيفية تفسري 

وتشمل فئات املستفيدين من القامئني عىل أختيار الطالب املتميزين مبدارس املتفوقني املختلفة 

وإدارات الرتبية الخاصة لتشخيص حاالت ذوي االحتياجات الخاصة، واالستخدام يف تشخيص 

حاالت صعوبات التعلّم.... وغريها.

املرشوع 	  لتنفيذ  الالزمة،  التطبيقات  وبرامج  حاسوب  أجهزة  من  املادية،  التجهيزات  توفري 

وتعميمه عىل مستوى الدولة عرب خطة زمنية متدرجة.

الجهات املستفيدة. 8

وزارة الرتبية والتعليم.	 

املراكز البحثية.	 

املعلمون.	 

الطالب.	 

أولياء األمور.	 
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آليات التنفيذ يف االمتحانات العامة.. 9

التقليدية 	  الورقية  الطرق  بدال من  إلكرتوين  االمتحانات بشكل  تطبيق  إىل  التدريجي  التحول 

للقضاء عىل ظاهرة الغش والحّد من اإلنفاقات املالية الضخمة التي تتكبدها الدولة يف شكل 

بدالت ومكافآت ألعداد كبرية من املالحظني واملراقبني، إضافة إىل استهالك كميات من الورق 

والنقل والتأمني أثناء عملية النقل وغري ذلك من التكلفة. 

تبنى اسرتاتيجية املدى الطويل عىل اسرتاتيجية املدى القريب من حيث االستفادة من بنوك 	 

األسئلة التي أعدت لكل مادة.

تتكون من حواىل 	  بنوك أسئلة  إلكرتونية، من خالل  اختبارات  تعتمد االسرتاتيجية عىل عمل 

 10 عدد  توليد  ويتم  إلكرتوين.  امتحان  نظام  عىل  االمتحانات  أساسها  يزيد  أو  سؤال   1000

االختبارات  وتوزيع  كمبيوتر  جهاز  طالب  كل  أمام  فيكون  مادة،  لكل  األقل  عىل  امتحانات 

عىل الطالب بطريقة عشوائية. بهذه الطريقة ال تكون هناك أية فرصة للغش باستخدام أداة 

تكنولوجية كاملحمول وغريه، إلَن أسئلة كل طالب مختلفة عن اآلخر وال يستطيع الغّش بالنقل 

من زميله املجاور داخل اللجنة.

التحكم يف هذه العملية بالكامل من خالل شبكة محلية متصلة بشبكة األنرتنت، مع إمكانية تثبيت 	 

كامريات مراقبة يف قاعة رئيسية ولتكن غرفة رئيس لجنة االمتحانات، ليتابع سري عملية االمتحانات 

بأكملها وهو يف مكانه وضبط أية مخالفة ووقف تشغيل  جهاز الكمبيوتر الذي أمام الطالب فورا. 

إعداد مركز تكنولوجي متخّصص يزود بعدد من القاعات بكل قاعة عدد 30 جهاز كمبيوتر 	 

مرتبطة بجهاز خادم رئييس من خالل شبكة محلّية غري متصلة بشبكة االنرتنت، مع إمكانية 

تثبيت كامريات مراقبة يف كل قاعة تراقب من خالل غرفة رئيس اللجنة الرئيسية. ويتم وضع 

نظام امتحانات عىل الخادم وتوليد امتحانات متكافئة ال تقل عن 10 امتحانات لكل لجنة، مام 

مينع الغش داخل اللجان.

ميكن استخدام أسئلة متنوعة سواء مقايل أو اختيار من متعدد. ويف هذه الحالة يتم توزيع 	 

ورق اإلجابة عىل الطالب مع وضع رقم االختبار املعروض عىل الشاشة عىل ورقة اإلجابة لتتم 

اإلجابة عىل األسئلة املقالية فقط يف ورقة اإلجابة وباقي األسئلة تصحح إلكرتونياً.
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المحور الثالث: آليات تفعيل نظم تطوير التقويم في سنوات النقل

الهـــدف

رؤية  يتطلب وضع  الذي  األمر  التطوير،  لعمليات  أسايس  منطلق  املدرسة  أن  التأكيد عىل 

لتفعيل  وآليات  مقرتحات  وتقديم  املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  التكويني  للتقويم  مستقبلية 

منظومة التقويم التكويني بها.

املدى الزمني 
املطلوب للتنفيذ:

12-36 شهرا

متطلبات التنفيذ:

دليل معايري التقويم لجميع مراحل التعليم.	 

قواعد تقويم األنشطة الرتبوية.	 

دليل تقويم املرشوعات الطالبية.	 

آليات تفعيل أدوار وحدات القياس والتقويم يف تفعيل أليات التقويم الرتاكمي 	 
واألنشطة املصاحبة للطالب.

املخرجات:
تفعيل آليات التقويم يف سنوات النقل من خالل تفعيل وحدات القياس والتقويم. 	 
تفعيل املنّصة اإللكرتونية لسحب الصور االختبارية لسنوات النقل أوتصحيحها 	 

إلكرتونياً.

التعليم األسايس:

بالنسبة إىل الحلقة األوىل من التعليم األسايس:. 1

يتم تطبيق التقويم التكويني لجميع سنوات النقل يف املرحلة االبتدائية بنسبة %100 لجميع 	 

وتحت  الجمهورية،  محافظات  يف  تعليمية  إدارة  بكل  املدارس،  جميع  مستوى  وعىل  املواد، 

إرشاف املديرية التعليمية.

أو 	  عام  أي  معاملة  االبتدائية”  املرحلة  إمتام  ”شهادة  يسمى  والذي  السادس  الصف  يعامل 

صف درايس باملرحلة االبتدائية. و يتّم التقويم النهايئ لجملة أعامل التالميذ يف ملف اإلنجاز، 

باإلضافة إىل اختبار شفهي واختبارات تحريرية )امتحانني يف كل فصل درايس( وأعامل سنة 

إرشاف  وتحت  املدرسة  مستوى  عىل  سنوية  تحريرية  اختبارات  أربعة  مبتوسط  تحتسب 

املديريات التعليمية.
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بالنسبة للحلقة الثانية من التعليم األسايس:. 2

االبتدائية، 	  النقل  سنوات  مثل  اإلعدادي  والثاين  األول  الصفني  عىل  التكويني  التقويم  يطبق 

اإلعدادي، وعىل  التعليم  إمتام  بنهاية  والشامل  املستمر  النهايئ  التقويم  لها ويكون  وكامتداد 

مستوى املديرية التعليمية، أي أنه يتم احتساب %40 مللف اإلنجاز، و%60 لالختبار التحصييل، 

ويعترب هذا االختبار اختبار العام املتمم ملرحلة التعليم األسايس. وتكون مسؤولية إدارة وحدة 

القياس والتقويم بكل إدارة تعليمية تطبيق هذا النظام  وضبط جودته، باعتامد معايري أدوات 

القياس  ملركز  اإللكرتونية  املنصة  خالل  من  إلكرتونياً  وتصحيحها  االختبارات  ووضع  التقويم 

والتقويم ونرش النتائج وإعالنها لكل املديريات واإلدارات التعليمية والتالميذ وأولياء األمور.

يف 	  املتضمنة  املكونات  من  مكون  كل  طبيعة  دقيق،  نحو  تصف، عىل  آداء  مواصفات  وضع 

التقويم الشامل، مثل: مواصفات األسئلة التحريرية ونوع السؤال وطبيعة املحتوى.

لكل مدرسة من خالل 	  املعلمني  )Item pool( من خالل  أسئلة شفهية وتحريرية  بنك  بناء 

وحدات القياس والتقويم يف كل إدارة تعليمية، تكون مرتبطة بشبكة مركز القياس والتقويم 

من خالل املنصة اإللكرتونية، عىل أن يتم تقوميها ومراجعتها من مركز القياس والتقويم.

لها 	  وتوضع  معني.  مقرر  سياق  يف  الطالب  بها  يقوم  أن  املقرتح  باملرشوعات  قوائم  إعداد 

إعدادها  يتم  التي  الشامل  التقويم  مبعايري  االستعانة  وميكن  نسبية  وأوزان  أداء  مواصفات 

مبراكز القياس والتقويم.

التقويم 	  نظام  وتنفيذ  تطبيق  عىل  اإلداري  اإلرشاف  عىل  دورها  يقترص  التعليمية  املديريات 

التكويني بطريقة سليمة من خالل تنظيم دورات تدريبية للمعلمني ومنح الشهادة.

يقترص دور وزارة الرتبية والتعليم عىل التأكد من أن منظومة التقويم تسري وفًقا للمعايري التي 	 

تم وضعها وتطابق نواتج التعلم املستهدفة.
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المحور الرابع: آليات تفعيل نظم التقويم المقترح  بالشهادات العامة

الهـــدف

أن يكون التقويم التكويني واملستمر ال مركزي باإلدارة، أي أن يكون اإلرشاف املبارش عىل 

املبارش للسلطة املحلية يف جميع  النتائج تحت اإلرشاف  التصحيح وإعالن  وضع األسئلة وإدارة 

قطاعات الدولة؛ عىل سبيل املثال )جمهورية مرص العربية(:

قطاع القاهرة الكربى، ويتضمن محافظات القاهرة والفيوم والجيزة والقليوبية.	 

قطاع الصعيد، ويتضمن محافظات بني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادي الجديد.	 

قطاع الدلتا واإلسكندرية، ويشمل محافظات الدلتا واإلسكندرية ومرىس مطروح.	 

قطاع مدن القناة وسيناء، والبحر األحمر.	 

املدى الزمني املطلوب 
للتنفيذ:

12-36 شهرا

دليل معايري التقويم لجميع مراحل التعليم.	 متطلبات التنفيذ:

دليل تقويم املرشوعات الطالبية.	 

آليات تفعيل أدوار وحدات القياس والتقويم يف إدارة االختبارات املركزية.	 

تفعيل املنصة اإللكرتونية لسحب الصور االختبارية وتصحيحها إلكرتونياً.	 املخرجات:

أهمية املقرتح

إمكانية عمل صور امتحانية متكافئة وإجراء االمتحان عىل فرتات زمنية ممتدة.. 3

إمكانية عمل بنك األسئلة )مرشوع علمي ممتد(.. 4

إمكانية عمل اختبارين:. 5

أختبارات تحصيل تسحب من بنك أسئلة. وإجراء االختبار عىل فرتات زمنية ممتدة.	 

أختبار استعدادات ومهارات يف املادة الدراسية ذاتها.	 

إعداد بنوك أسئلة خاصة باملهارات واالستعدادات لكل مادة دراسية.. 6

إمكانية التقويم اإللكرتوين.. 7
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يتضمن تقدير الطالب يف مرحلة الثانوية العامة املكونات التالية:

املكون األول:

اختبار القدرات واالستعدادات العامة، ويتم الرتكيز فيه عىل القدرات اللغوية والعددية ومهارات 	 

التفكري األساسية. ويوكل وضع االختبار إىل أساتذة الجامعات واملتخصصني يف كل قطاع، فيقوم 

كل قطاع بتشكيل لجنة عليا للتنسيق يف وضع موضوعات مشرتكة بني طالب القطاعات املختلفة.

يقرتح أن يكون هذا املكون إجباريًا لجميع الطالب، ويضمن يف االختبار العام، كام يقرتح أن 	 

يكون عىل املستوى القومي وأن يوجد يف جميع القطاعات.

يف 	  الحديثة  القياس  نظريات  مراعاة  وتستلزم  اإلحصايئ  العايل  باملستوى  البنوك  هذه  تتميز 

بناء املفردات وتدريجها )IRT Theory(. وتضمن أن تكون جميع الصور االختبارية متكافئة 

ومتعادلة، مام يحقق تكافؤ الفرص بني الطالب وعدالة تقدير الدرجات.

املكون الثاين:

واملناهج  القومية  باملعايري  ارتباطها  اإلجبارية، رشط  الدراسية  املواد  تحصيلية يف  اختبارات 

واللغات  العربية  اللغة  اإلجبارية:  الدراسية  املواد  عىل  الجزء  هذا  يف  الرتكيز  ويكون  الدراسية. 

األجنبية والرياضيات وفروع العلوم واملواد االجتامعية.

املكون الثالث:

 التقويم الشامل للمواد الدراسية االختيارية. ويطبق فيها نظام التقويم الشامل بنسبة 40% 	 

مللف اإلنجاز، متضمًنا أداءات الطالب يف مرشوعات وأبحاث ومقاالت تخص املادة الدراسية، 

باإلضافة إىل اختبار شفوي يتم عىل مستوى الدراسة واختبار تحصييل بنسبة %60 من الدرجة. 

ويتم ذلك عىل مستوى كل قطاع.

 التقويم الشامل يف املجاالت التي تؤكد عىل املهارات اليدوية األساسية Basic Skills والالزمة 	 

لإلنسان يف حياته ويتم بنسبة %100، ويحاسب فيه الطالب عىل مجمل األعامل التالية:

أداءات عملية ميدانية يف مرشوعات وأبحاث.	 

اختبار شفهي يف هذه املجاالت يتم عىل مستوى املدرسة.	 
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ووفًقا لهذا النموذ	 نقدم املقرتحات التالية:

املدرسة ال مركزيًا وبإرشاف 	  بالثانوي عىل مستوى  الصفني األول والثاين  تعقد االمتحانات يف 

االمتحانات  يف  بتقوميه  الطالب  نجاح  ويكون  قطاع.  بكل  باملحافظات  التعليمية  اإلدارات 

إنجازه  من  التي  واملرشوعات  واألعامل  الشفهية  واالختبارات  املختلفة  املواد  يف  التحريرية 

والتقارير الدورية التي يعدها املعلمون وإدارة املدرسة عن فرتة الدراسة.

أما بالنسبة للصف الثالث الثانوي فيشرتط لدخول الطالب االمتحان النهايئ، نجاحه يف أنشطة 	 

التقويم الشامل باملدرسة. وبالنسبة إىل االختبارات التحصيلية، واختبار االستعداد العام فإنها 

تتم عىل مستوى القطاع كام يف النموذج املقرتح.

)e Marking( التصحيح اإللكرتوين

التصحيح اإللكرتوين هو نظام تتم من خالله معالجة استجابات الطالب عىل األسئلة املوضوعية 

واألسئلة املقالية )املفتوحة( إلكرتونياً.

متطلبات التصحيح اإللكرتوين

التصحيح(،  عملية  )ميكنة  اإللكرتوين  التصحيح  يقّدمهام  التي  العدة  املزايا  من  الرغم  عىل 

يحتاج إىل كثري من اإلعدادات واملعدات والضوابط إلمتام هذه العملية؛ وذلك من خالل:

توفري خادم الستضافة النظام.	 

توفري أجهزة بعدد املصّححني.	 

إنشاء شبكة تربط الخادم بأجهزة املستخدمني.	 

 	.)OMR( توفري أجهزة مسح ضويئ تدعم التمييز البرصي للعالمات

 	.)Barcode or Litho Code( وجود رمز مييز ورقة اإلجابة ويربطها بالطالب

إجراء عمليات التدقيق واملراجعة للتأكد من سالمة األوراق من حيث أعدادها وعدم وجود 	 

متزيق بها أو أوراق ناقصة، من قبل لجنة فنية متخّصصة، قبل مترريها إىل املاسح الضويئ.

التحقق من مراجعة الكراسات وسالمتها ومطابقتها للرموز الصحيحة الخاصة بكل منها وبعد 	 

إضافة املالحظات الخاصة ببعض األوراق التي بها مشكالت وتحويلها إىل لجان فنيّة خاصة. 

ويتم مسح البيانات بواسطة املاسح الضويئ الخاص بذلك.

ضامن جودة التصحيح و ضامن الرسية.	 
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المحور الخامس: تطوير نظم إدارة االمتحانات

6-12 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

توفر أماكن مناسبة لعقد االختبارات.	 متطلبات التنفيذ:

توفر أماكن مناسبة لتصحيح االختبارات.	 

إتاحة الوقت املناسب لعقد االختبارات.	 

وضع املدى الزمني املناسب لتصحيح االختبارات.	 

دليل تعليامت أمن إدارة االختبارات.	 املخرجات:

كتيب مهام أعامل املراقبة.	 

القرارات املنظمة ألعامل االمتحانات واألدوار واملسؤوليات.	 

معايري اختيار املصّححني واملدققني.	 

املواد التدريبية لتأهيل املراقبني واملصّححني.	 

أدلة التصحيح.	 

أمن االمتحانات واللجان:. 1

• عقد االمتحانات يف أماكن تجمع كبرية، حيث ميكن االستعانة مبراكز وقاعات االمتحانات بالجامعات.	

• قيام اإلدارة املركزية لألمن بفصل كتاب تعليامت األمن املستدمية وإعداد كتابني: األول خاص 	

خاص  والثاين  اإلعدادية(،  )االبتدائية-  املحلية  االمتحانات  لتأمني  املستدمية  األمن  بتعليامت 

التعليامت  تتضمن  و  الدبلومات(،  )الثانوية-  العاّمة  لالمتحانات  املستدمية  األمن  بتعليامت 

املستحدثات الحديثة )اإللكرتونية( التي تستخدم يف الغش وكيفية التعامل معها.

• تحديد مهام عمل مسئويل لجان السري وإدراجه ضمن كتاب تعليامت األمن املستدمية.	

• تكليف لجنة متابعة من اإلدارة املركزية لألمن بصالحيات واسعة تتيح إحالة املقرصين يف حال 	

عدم تنفيذهم تعليامت األمن.

• تحديد أدوار الشؤون القانونية داخل اللجان بشكل واضح، خاصة يف حاالت الغش أو التعدي 	

عىل املراقبني أو تهديدهم من قبل األهايل أو الطالب أو اقتحام اللجان.

• وجود رقم هاتف ساخن لالتصال الفوري بأمن الوزارة وأمن املديرية يف حال وجود أزمات 	

كبرية تستلزم التدخل.
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• التنسيق مع مديريات األمن بخصوص أهمية تدريب األفراد املشاركني يف تأمني اللجان عىل 	

أساليب التعامل مع املشكالت املختلفة. وتأمني اللجان من دخول أية إلكرتونيات أو جواالت 

تساعد عىل الغش، وكذلك تأمني محيط اللجنة من محاوالت الغش الجامعي.

• اللجان واملراقبني ومراكز 	 الخاصة برؤساء  التعليامت   إعداد رشيط فيديو عىل CD يتضّمن 

الغش  حاالت  فنية-  )إدارية-  العمل  أثناء  لها  يتعرض  قد  التي  الحاالت  ويوضح  التوزيع. 

اإللكرتوين	 الغش الجامعي	 اقتحام اللجان..( بالتعاون مع )مركز القياس والتقويم 	 اإلدارة 

العامة لالمتحانات بالوزارة	 اإلدارة املركزية لألمن 	 املديريات التعليمية(.

أعامل املراقبة. 2

• فرتة أعامل التصحيح	

يجب أن تكون فرتة التصحيح مناسبة لعدد املصّححني وعدد أوراق التصحيح وبشكل ال يؤثر 	 

عىل دقة التصحيح وجودته. 

أن ال يتم الضغط عىل املصححني برضورة تصحيح عدد معني يومياً ومّدة محّددة حتى يتم 	 

التصحيح بدقّة.

• معايري اختيار مَقدر الدرجات	

األقل يف صف 	  الدراسية سبع سنوات عىل  املادة  بتدريس  قام  الدرجات قد  أن يكون مقدر 

الشهادة التي يشرتك يف تصحيح امتحاناتها. 

السامح ملقدر الدرجات الذي كان يشارك بأعامل تقدير الدرجات يف املادة وانقطع عن تدريس 	 

وتصحيح املادة ملدة ال تزيد عن السنة، باملشاركة يف أعامل التصحيح، مع األخذ يف االعتبار 

خصوصية كل مادة دراسية.

عدم السامح ملقدر الدرجات أو املصّحح املشاركة يف تصحيح أكرث من مادة. 	 

إجراء دورات تدريبية للمصححني الجدد يشمل التدريب عىل استخدام أدلة التصحيح وتقدير 	 

الدرجات.

وضع نظام للتقويم الدقيق لعمل املصححني. واتخاذ تدابري مناسبة ملن يثبت عدم كفاءته. 	 
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• معايري اختيار املقَوم الخبري )املدقق( 	

أن يكون املدقق )املقوم الخبري( قد شارك يف أعامل التصحيح ملدة عرش سنوات عىل األقل، 	 

السابقة  وأن تختاره لجنة وفق أسس تقويم موضوعية محددة وموثقة من خالل السنوات 

)الجدارة، الدقة، الجدية، الكفاية، املثابرة، ...(.

أن يكون املدقق من ذوى الخربة يف مبادئ التقويم وأسسه وطرق التعليم ولوائح التصحيح 	 

خضوع املصحح واملدقق )املقوم الخبري( للتقويم املستمر.	 

تحفيز السادة املعلمني والخرباء واملوجهني لتدقيق الدرجات الشهادات العامة وتقديرها. 	 

التوزيع العادل لألوراق االمتحانية بني املدققني )املقيمني الخرباء( واملصححني.	 

اعتامد مبدأ التبديل املستمر ألعضاء اللجان بنسبة 20 % سنوياً. 	 

• حقوق مقدر الدرجات	

التأمني 	  بهذا  التصحيح  ويعلم عضو  التصحيح.  مركز  تواجده يف  املناسب طوال  املايل  التأمني 

وكيفية رصفه وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.  

املكان املناسب مبركز التصحيح )نظافة املكان 	 طريقة جلوس مقدري الدرجات- اإلضاءة 	 

	 التهوية 	 املساحة أو االتساع 	 مكان دورات املياه ونظافتها 	 وجبات طعام مناسبة- 

مربدات مياه مناسبة ـكام وكيفا - أجهزة تكييف- معاملة مناسبة ملكانته- خدمات لوجستية 

مناسبة(.

إعداد دليل للتصحيح . 3

يقوم مركز القياس والتقويم، مبشاركة مستشاري املادة الدراسية ومسؤويل املراقبة الرئيسة 

بإعداد دليل التصحيح  بشكل يضمن العدالة طبقا للخطوات التالية:

• إعداد منوذج اإلجابة من قبل أعضاء لجنة وضع االختبار، كل عىل حده وبشكل مستقل.	

• يتضمن 	 لإلجابة،  موحد  منوذج  واستخراج  الثالثة  النامذج  مراجعة  يف  اللجنة  أعضاء  يشرتك 

اإلجابة الصحيحة املحتملة الكاملة والجزئية حتى يتمكن املصّحح من تقدير درجة الطالب 

بشكل عادل وفق ما ميتلكه كل طالب من مهارات.
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• تحديد تقدير كل جزئية حتى ال يتاح املجال أو الفرصة لتدخل العوامل الذاتية يف التقدير، 	

وخاصة األسئلة املوضوعية، وبصفة أخص أسئلة االختيار من متعدد.

• تقيس 	 التي  األسئلة  يف  للدرجات  أكرب  وزن  يعطى  األسئلة حيث  درجات  بني  التساوي  عدم 

مستويات معرفية عليا.

• عمل مقياس تقدير لألسئلة املقالية لجميع احتامالت اإلجابة بشكل واضح.	

• يتم تعيني نسبة من أوراق الطالب ليتم تصحيحها من قبل مصّححني مختلفني ليتم تصحيح 	

استجابات الطالب مرة عىل استامرة خاصة للتصحيح معّدة لذلك الغرض. ثم يعاد تصحيحها 

من قبل مصّححني آخرين عىل الورقة ذاتها. ثم يتم حساب االتفاق بني التقديرين.

• يجب االستفادة من تصحيح عينة أوراق اإلجابة التي تحدد بعد انتهاء االمتحان عىل أن تكون 	

هذه العينة ممثلة للطالب، ثم استخراج استجابات الطالب غري املوجودة يف دليل التصحيح 

إجابات  عىل  الطالب  إجابات  تشتمل  قد  إذ  الطالب،  استجابات  يف ضوء  إثراؤه  ميكن  حتى 

تتطلب إضافتها لنموذج التصحيح.

• يجب إرجاء وضع دليل التصحيح يف صورته النهائية حتى يتم تصحيح هذه العينات. ويتطلب 	

ذلك قرارات إدارية للجان لوضع االمتحان ولجان التصحيح.

• بعد 	 تغيريها  املواصفات وعدم  األسئلة حسب جدول  ورقة  املحّددة عىل  بالدرجات  االلتزام 

تصحيح عينة من أوراق اإلجابة.

• الصحيحة 	 املحتملة  اإلجابات  جميع  متضمناً  كامل  بشكل  التصحيح  لدليل  النهائية  املراجعة 

الكاملة والجزئية مصحوبة بنموذج كامل ملقياس تقدير األسئلة التي تحتاج إىل مقاييس تقدير.

• يتم تعيني نسبة من أوراق اإلجابة ليتم تصحيح استجابات نفس الطالب من خالل مصححني 	

تقديرات  بني  االتفاق  مدى  ومعرفة  النهايئ  شكله  يف  التصحيح  دليل  باستخدام  مختلفني، 

املصححني، قبل التصحيح النهايئ ألوراق اإلجابة. 

• 	 	 املبارش  )التدريب  خالل  من  األسئلة  هذه  مثل  إعداد  عىل  االمتحان  إعداد  لجنة  تدريب 

شبكة الفيديو كونفرانس	 دليل تطبيقي ملهارات وضع األسئلة- عروض تقدميية وفيديو عىل 

.)CD أسطوانات
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إعداد املصححني وتدريبهم . 4

• ميكن 	 كأمثلة  التصحيح  مناذج  ضوء  يف  الفعلية  الطالب  إجابات  من  مصححة  مناذج  إعداد   

تدريب أو إطالع املصححني عليها.

• من 	 مختلفة  أمناطاً  تشمل  املراقبة(  مراكز  جميع  عىل  توزيعها  )يتم  تدريبية  مناذج  إعداد 

عىل  املرشف  ويراجع  عليها.  التدريب  لغرض  االمتحان  ورقة  خارج  من  الطالب  استجابات 

التصحيح هذه النامذج ونتائج تصحيح كل مصّحح لضامن ثبات جميع املشاركني يف التصحيح 

والتثبت من أن لديهم نفس املفهوم من خالل استخدام دليل التصحيح بنفس الدقة واآللية.

• ضامن جودة عملية التصحيح	

عمل تدريب ملدة يوم واحد ملقدري الدرجات لكل مادة عىل حدة ،عىل أن يتضمن التدريب 	 

يتم  الطالب  استجابات  من  مختلفة  أمناطا  وتشمل  تصحيحها.  عىل  املعلمون  يتدرب  مناذج 

التدرَب  انتقاؤها وتصحيحها يف ورقة خارجية أخرى، حتى ميكن للمعلم بعد أن ينتهي من 

عليها، أن يراجع مع املرشف عىل التصحيح نتائج تصحيحه لضامن أَن جميع املعلمني قد فهموا 

مفتاح التصحيح ويستخدمونه بنفس اآللية.

عدم انفراد أي من مقدري الدرجات بسؤال واحد، أي يجب أن يصّحح السؤال من مقدرين  	 

اثنني عىل األقل، وإذا اختلف مقدرا الدرجات االثنني، يجب استخدام طريقة التوفيق بينهام 

املقيمني  تقديري  توفيقي واحد يعكس  تقدير  للتوصل إىل  وهي: طريقة إحصائية تستخدم 

األصليني من خالل ثالث طرق:

الطريقة األوىل، تقوم عىل احتساب املتوسط الحسايب لتقديري املقيمني األصليني. 	 

واملقيم 	  األصليني  املقيمني  لتقديرات  الحسايى  املتوسط  حساب  عىل  تقوم  الثانية،  الطريقة 

الخبري. 

األقرب 	  والتقدير  الخبري  املقيم  لتقدير  الحسايب  املتوسط  تقوم عىل حساب  الثالثة،  الطريقة 

لتقديره من بني التقديرين األصليني األول والثاين.

وهنا يلجأ إىل االعتامد عىل قيمة املتوسط الحسايب لتقدير املقيمني االثنني إذا كان التقديران 

متجاورين، كأن يكون تقدير املقيم األول )3( وتقدير املقيم الثاين )4(. أما يف الحاالت التي ال 
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يكون فيها التقديران متجاورين، فيتم اللجوء إىل مقيم خبري بتقويم املهمة بشكل مستقل. ثم 

التقديرين  بني  من  لتقديره  األقرب  1والتقدير  املقيم  املوجه  لتقدير  الحسايب  املتوسط  حساب 

الخبري  املقيم  تقدير  عىل  االعتامد  أو  الثالثة  للتقديرات  الحسايب  املتوسط  أو حساب  األصليني: 

وإهامل التقديرين األصليني.

أثناء عملية التصحيح يتم تعيني معلم لكل سؤال. ويعني مراجع لكل مجموعة من املعلمني 	 

يقوم مبراجعة عينة من تصحيح كل معلم، فيتابع الدقة يف التصحيح ومراجعة املعلم، يف حالة 

االتساق يف  نفس عدم  ما عىل  استمر معلم  وإذا  اإلجابة.  مفتاح  التصحيح مع  اتساق  عدم 

التصحيح، ميكن أن يقوم بتصحيح سؤال آخر وهكذا.

يتم اتباع جميع الخطوات التي تم ذكرها يف الجزئية الخاصة بإعداد دليل التصحيح.	 

املوجه املقيم: هو األكرث خربة مع وجود عوامل أخرى كالخضوع لربنامج تدريبي مكثف يف موضوع التقييم. واأللفة بقدرات املفحوصني. والتمتع باحرتام   1
الزمالء. وامتالك درجة جيدة من مهارات االتصال 
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المحور السادس: اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الغش ضمانًا 

لتحقيق مبدأ   تكافؤ الفرص في االمتحانات

الهــدف

استخدام الوسائل واألساليب التكنولوجية ملواجهة املستحدثات اإللكرتونية للغش اإللكرتوين 

مام يؤدى إىل ترسيب االمتحانات.

12-18 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

التعاون مع الجهات األمنية املختصة.	 متطلبات التنفيذ:

أن تقيس االختبارات مهارات وقدرات الطالب التي يصعب معها غش 	 
اإلجابات.

توقف أساليب الغش اإللكرتوين.	 املخرجات:

اللوائح والترشيعات الخاصة بعقوبات الغش وترسيب االمتحانات.	 

ومن الحلول املقرتحة يف هذا الشأن:

التعاون مع الجهات األمنية املختصة بأمن املعلومات للوصول الرسيع للمواقع املشبوهة التي . 5

يصعنها املحرتفون الذين يحاولون أو يقومون بترسيب االمتحانات قبل أو أثناء االمتحانات، 

باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاههم وتقدميهم للمساءلة القانونية.

إجراء التعديالت الترشيعية الالزمة نحو اعتبار االمتحانات أمنا قوميا، ما يسمح باتخاذ كافة . 6

اإلجراءات لتأمينها ومنع جميع أنواع الغش فيها.

أن توضع أسئلة االمتحانات بشكل يتيح قياس مدى فهم الطالب ملحتوى املادة وأن تكون . 7

متنوعة لتقيس مهارات وقدرات الطالب. ويصعب معها غش اإلجابات من املواقع اإللكرتونية 

أسئلة من  اختبارية متكافئة-  األسئلة- صور  األول تفصيال: كراسة  املحور  تناوله يف  تم  )ما 

املستويات العليا للتفكري...(.

االهتامم بتدريب املالحظني واملراقبني عىل جميع املستجدات وخاصة املحاوالت التي يتفنن . 8

تناوله  )تم  مناسب  بوقت  االمتحانات  بدء  قبل  أنواعه،  بجميع  الغش  الطالب كطرق  فيها 

تفصيال يف اإلجراءات األمنية وأعامل الكنرتول(.
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من . 9 حرمانه  دون  أسلوب  بأي  الغش  إثبات  حال  للطالب يف  رادعة  عقوبات  رضورة وضع 

االمتحان فقط ؛ بل البد أن تصل العقوبة إىل تغيري مسار الطالب.

وضع الضوابط املناسبة للغش الجامعي مبساعدة أولياء أمور الطالب، بنقل هذه اللّجان إىل . 10

أماكن بعيدة تتحقق فيها سيطرة أمنيّة وتكون عقاباً للطالب وأولياء األمور.

اتخاذ الالزم نحو املالحظني داخل اللجان الذين مل يسيطروا عىل لجان االمتحانات. وتحويل . 11

الطالب املشاغبني داخل اللّجان إىل لجان خاصة. ويسجل ذلك يف تقرير رئيس اللّجنة يك ال 

يسمح للطالب بتصوير ورقة األسئلة ونرشها عىل مواقع مختلفة.
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املكون الرابع لآليات التنفيذ 
الإطار الت�سريعي لنظم المتحانات والتقومي املقرتحة

محور القرارات والقوانين واللوائح المنّظمة

الهــدف

إصدار الترشيعات والقرارات واللوائح التي تضع اإلطار القانوين واإلداري لتنفيذ تطوير نظم 

االمتحانات والتقويم.

12-24 شهرااملدى الزمني املطلوب للتنفيذ:

تشكيل اللجان الترشيعية والوزارية املختّصة.متطلبات التنفيذ:

اللوائح والترشيعات الخاصة بتنفيذ نظم التقويم واالمتحانات 	 املخرجات:
وقواعد االنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى.

قرارات أنشاء وتفعيل وتطوير مراكز القياس ووحدات القياس 	 
والتقويم التابعة لها.

اعتامد وثائق املستويات املعيارية واإلطار الوطني للمؤهالت واإلطار 	 
العريب املوحد  للمؤهالت.

بحيث تشمل الترشيعات والقرارات واللوائح ما ييل:

الوثيقة العامة والالئحة الترشيعية والتنظيمية لنظام تقويم تعلّم الطلبة لجميع الصفوف:. 1

• تحدد الوثيقة اإلطار العام للتقويم وأدوات التقويم املستمر والنسبة املئوية للتقويم املستمر الذي 	

يعد من قبل املعلمني والنسب املحّددة لالمتحانات يف كل فصل درايس وضوابط االنتقال واإلعادة.

• تحتوي عىل رشح تفصييل للمعلم أدوات التقويم املستمر وأوزانها النسبية ومعايري تطبيقها 	

الطلبة يف كل فصل درايس واملواصفات  أداء  التطبيق واستامرات تقويم ورصد  وعدد مرات 

االمتحانية المتحانات نهاية الفصل الدرايس.
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التنظيم والحوكمة وتوزيع السلطات واملسؤوليات:. 2

• إعداد االمتحانات.	

• لجان اختيار األسئلة.	

• لجان فحص االمتحانات للتأكد من سالمتها العلمية.	

• طباعة االمتحانات.	

• شحن االمتحانات ونقلها إىل الجهات املختلفة.	

• التصحيح وتقدير الدرجات.	

• سهولة الوصول إىل نتائج التقويم وبياناته للطالب ومن هم مسموح لهم به، مع املحافظة عىل 	

الرسية والخصوصية.

• التقويم وأدواته وظروف تطبيقه والقرارات 	 توفري فرص متكافئة لجميع الطالب يف أساليب 

املرتتبة عىل نتائجه.

• توافق تقويم الطالب مع القوانني واملبادئ األساسية للعدل وحقوق اإلنسان.	

• اعتامد التقويم من أجل التعلم يف مامرسات التقويم الصفي والتشجيع عىل مامرسة الطالب 	

التقويم الذايت.

• توظيف التقويم لتنمية املهارات العقلية العليا ومهارات التواصل والتعلّم مدى الحياة.	

• شموليّة املعلومات عن تقويم الطالب بشكل كاف ملراعاة القرارات املرتتبة عليها. 	

•  متّكن وكفاية املعلم املبارش لعملية التقويم وقدرته العالية عىل إجرائه واإلفادة من نتائجه.	

• تحديد املقاييس التي يعتمد عليها املعلم للحكم عىل أداء الطالب.	

• مناسبة الوقت الالزم والتجهيزات الكافية لتقويم الطالب، مبا يحّقق التخطيط للتقويم وتنفيذه 	

بفعالية وإبالغ نتائجه يف الوقت املناسب. 

• توثيق بيانات الطالب بشكل منتظم وحفظها يف مكان آمن. 	

• تحليل املعلومات التي تجمع عن الطالب مبنهجية دقيقة لتحقيق أهداف التقويم بفعالية.	
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• تنوع أساليب التقويم وأدواته لقياس أنواع ومستويات متعّددة من مخرجات التعلّم وتوفري 	

بيانات متّسقة عن أداء الطالب.

• فحص أدوات التقويم دوريا باستخدام هذه املعايري وغريها من املعايري املكافئة.	

لوائح تنظيم االنتقال من نظام تعليمي إىل آخر وفقا إلطار املؤهالت الوطني: . 3

• آليات ورشوط االنتقال ومواعيدها.	

• االختبارات املطلوبة وضوابطها وتوقيتها.	

• اإلجراءات املتعلقة بكيفية تصحيح االختبارات.	

• كيفية ترتيب الطالب/ املرتّشحني تفاضلياً.	

املعايري العامة لالمتحان:. 4

• معايري االمتحان.	

• مؤرشات التحقق من املعيار.	

• خطوات تصميم االختبار	

• كيفية استخدام جدول املواصفات.	

• ضوابط االختبار الجيّد.	

تعليامت امتحان الشهادات العاّمة:. 5

• أسس النجاح واإلكامل والرسوب.	

• إرشادات تقديم طلبات االشرتاك يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العاّمة.	

• إرشادات تنظيم العمل يف قاعات االمتحان العام.	

• إرشادات عاّمة لرؤساء لجان تصحيح أوراق االمتحان.	

• اإلجراءات اإلداريّة املعالجة ملخالفة تعليامت االمتحان.	

• تعليامت أجور العاملني يف االمتحان.	

• التنسيق مع اإلدارات التعليمية بشأن تسليم أوراق االمتحانات عىل املدارس.	
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• االمتحانات 	 أوراق  تسليم  بشأن  التصحيح  ومراكز  الفّنية  اللجان  عن  املسؤولني  مع  التنسيق 

ومناذج اإلجابة الالزمة لعملها.

• التنسيق مع إدارة نظم املعلومات بشأن منظومة رصد الدرجات واستخراج النتائج واإلحصاءات 	

واإلفادات.

• معايري إعداد االمتحانات.	

• معايري الطباعة واملحافظة عىل الرسيّة.	

• لجان سري االمتحان يف املدارس.	

• التعليامت الخاصة بالطلبة املتقدمني لالمتحان.	

• األحكام الخاصة باإلخالل بنظام االمتحان ومراكز التصحيح.	

• الجهات املختصة بشؤون اعتامد النتائج وإجراءات التظلم.	

إجراءات إعداد وتنظيم امتحانات سنوات النقل. وتشمل ما ييل: . 6

• ماهية االمتحان ومواعيد اجتيازه.	

• التنظيم والحوكمة وتوزيع السلطات واملسؤوليات.	

• أنواع املراكز التي تؤمن مختلف العمليات.	

• التصحيح 	  	 التصحيح  أدلّة  )ضبط  الكتابية  االختبارات  تصحيح  بكيفية  املتعلّقة  اإلجراءات 

املزدوج 	 مراقبة التصحيح(.

• رشوط القبول.	

• االختبارات الكتابية وضوابطها وتوقيتها.	

• اإلجراءات االستثنائية التي متنح لبعض الطالب الجتياز االمتحان.	

• )االمتحانات(/ 	 املواضيع  إيداع  مراكز  التنظيمية:  العمليات  تؤمن مختلف  التي  املراكز  أنواع 

مراكز  والتوزيع/  التجميع  مراكز  اإلجابات/  أوراق  جمع  مراكز  الكتابية/  االختبارات  مراكز 

تصحيح االختبارات الكتابية.
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اإلجراءات املتعلّقة بالتحقيق والبت يف حاالت الغش وسوء السلوك والعقوبات عىل من . 7

أثبت التحقيق تورطه.

القواعد التنظيمية لالمتحانات القومّية:. 8

• يعّد 	 إلكرتوين  الوطنيّة عرب موقع  االمتحانات  الطالب الجتياز مختلف  تنظيم عملية تسجيل 

لهذا الغرض. وتتوىل اإلدارة العاّمة لالمتحانات، بعد انقضاء الفرتة املخّصصة للتسجيل، إصدار 

يرفقها كل  التي  الرسميّة  الوثائق  انطالقا من  الطالب  بيانات  بالتثبت من  الخاّصة  السّجالت 

طالب بطلب تسجيله.

• التحريرية 	 	  تحديد مختلف مراكز االمتحان )مراكز إيداع االمتحانات 	 مراكز االختبارات 

مراكز جمع أوراق اإلجابة 	 مراكز التجميع والتوزيع( وتعيني املرشفني عليها.

•  تنظيم الدورات التدريبية ملختلف املشاركني يف أعامل االمتحانات مركزياً وال مركزيا.	

•  تنظيم االختبارات التطبيقيّة والشفاهيّة.	

•  متابعة سري العمل مبختلف مراكز االمتحان.	

•  إصدار النتائج.	

• تسليم الشهادات وبيانات الدرجات.	
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