
 والتقويم بكمية تجارةلقياس لمنظومة االطالب  دليل

  جامعة مدينة السادات



 
 منظومة القياس والتقويم بالكمية

من منطلق  ططقر م منظرمقل ياس قال رياطسقر ك ياالل قل اطسس ق  ييقطميط م ل يامام قل       
ررزيمة ياط لققق ك يا قققاا  ن طقققك يناقققاس رسقققوة ياس قققال رياطسقققر ك يلل قققل ياطمقققامة طسققق  ياقققمي  

 8102/8102مملز ياس ال رياطسر ك يمام ل مو نقل يايقاوي   ق  يوي قل يا قاك ياومييق  
رسقققوة  –رسقققوة ينقققرل يتيققق لل  –طصقققس ال يتالطمرنققق  رياطققق  طكقققك لقققد مقققن   رسقققوة يا

رسققققققوة ياطسل ققققققد ريتسصققققققاس  –رسققققققوة يامطاي ققققققل رياققققققو ك يا نقققققق   –ياطققققققوم ال ريت قققققق ك 
 رطلنرارم ا يام لرما (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤٌة الوحدة 

وحدة القياس والتقويم بكمية التجارة جامعة 
إقميميًا محميًا و مدينة السادات متميزة 
 ودولياً 

 الوحدة  رسالة

 إرساءتسعي وحدة القياس والتقويم بكمية التجارة جامعة مدينة السادات إلي  
الكميتة وللتو واقتًا لممعتايير منظومة القياس والتقويم لتطوير األداء المستتمر ب

 مؤسستتتات المجتمتتتن المتتتدنيوالدوليتتتة لتعظتتتيم استتتت ادة  المحميتتتة وايقميميتتتة
مكانيات أبنائه من الطالب والخريجين .  المحيط بقدرات وا 



وتسعى وحدة القياس والتقويم من خالل وحداتها المختلفة إلي تطوير عملية 

 اختبار وتقويم الطالب وذلك على مرحلتين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشكل  محتوى الورقة االمتحانٌة  لكل من  إال أن هذه المرحلة تطلبت إعادة هٌكلة 

 .بالشكل الذي ٌتالئم مع شروط التصحٌح االلكترونًورقة االجابة 

  االمتحانٌة  فٌجب التحول من الورقة االمتحانٌة التً ٌسٌطر علٌها بالنسبة للورقة

 الطابع المقالً إلى ورقة امتحانٌة تحتوي على نوعٌن من األسئلة

 

 

 

 
 طمققو  لققج يةمايققل ياسققمة الطااققال ن طلققل يةمايققل ياطقق   ناقق  ا يطم سطقق  يا اصققل  رهقق  نققرع مققن ي يقق لل 
 . مرحييطمايل اليؤيد يامط

 
  :مميزاتها

مققققن ي ط ققققام ي  لققققام رياسسققققا    ياطااققققالط طمققققو  لققققج سم ققققل طنظقققق ك يةمايققققا  يامطلريققققلن رطملقققق ن  .0
 .يامناييل

ن رطققر  م  ناصققم ياطققمييط رياطلامققد  قق  م ام قق ن رم لرماطقق  ياطقق  ياطااققالم سمط ققا اس ققال تققومي   .8
 . ورن ا    يت طيام

 .    ييط ويك م ام      سد مال   مو وة ياطااالطلا   ن تومة  .3
أا اظ  رط قاي م  رم ممق  ياليقرل ياق يط   ق  ياط ي قم  قن يةمايقل ن ممقا  ييط ويك من ياطااال طملن .4

 .ة ملن يامصسال من ياسلك  لج م امط  من   د ينطسا   الط اي م يام و

 المرحلة األولى 

 التصحٌح االلكترونً

وهً مرحلة التحول من التصحٌح الٌدوي ألوراق اجابة الطالب اعتمادا على 

بشري مما ٌضمن العدالة العنصر البشري إلى التصحٌح اآللً دون أي تدخل 

 والشفافٌة والتخلص من الحكم الشخصً.

 األسئلة المقالٌة



 . مركر  لغاايا ما  لرن  وو ي ي لل يامساا ل تل   مسامنل ي وو ي ي لل يا .5
 :عيوبها

ق ت  قطملن ريكقا ي يق لل مقن طيط قل يامقن ر يامسقمم لقام  ن  ن  قوو ي يق لل تل قد ن رطلمقن  1
تلل ي ي لل اسامط ا إاج رت  طر د  نو لطايل يةمايل ن رللما ييطيمت  يةمايل رتطا أطرد للما 

يامساا قل  ق  ت قال مم قا  رمقن هنقا  ظ قم تصقرم ي يق لل .أوى  ال إاج تلل ي ي لل رمسورو ط ا 
 . يانريطر ياط ل م ل ا وك طيط ط ا يامن ر

ق تو  طأثم طصس ال يةمايل ياا ريمد ري هريس يا يط ل ن مما  ؤول إاج  وك وتل ياوممل ياممنرسل  2
ن رمن يايو    أن  اص ل وتل ياوممل من أهك ياامرط ياط   مال طري مها    يت طيقام ن  الطااال

ا اص ل أن ططسس  طسسسا لل ا ماويم  نر  ل ي ي لل طط ال المصسال  مصل ياطو د رت  ملن ا    ي
 .    طسو و يةمايل ياصس سل

 
 

 

ماياط ققا مسققووة ن يم نققج أن   سصققو يا يقق لل يامركققر  ل طلققل ي يقق لل  ي  يتمايققا  ياسصقق مة ن ري 
ركقققر  ل  ن طصقققس س ا  قققطك ياقققلد هنقققال إمايقققل صقققس سل ريسقققوة القققد يقققؤيد ن لمقققا  م ققق  ياام

نمققا ط طمققو  لققج يةمايققل  مركققر   ن   قق  ت ط طمققو  لققج  يط ققل يامصققسال  قق  طسققو م ياوممققل ن ري 
 . يانمر م ل لم  ام الطصس ال   طمو  ل   مم ا يامصسس ن    ياماوة ياريسوة

 : أنواع األسئمة الموضوعية
 ي ي لل يامركر  ل لث مةن رمطنر ل من أهم ا :

 :أسئمة الصواب والخطأأوال ت 
مممر ل من ياممد ن أر يا يامي  ي ك ا مطكمن م لرما  صس سل مما ومل ياطااال    ماوة ما 
ن رياي ض يآل م مطكمن م لرما   اط ل ن ثك  طلال من ياطااال ياسلك  لج طلل يا يامي    ما إ ي 

 . لان  صس سل ن أر  اط ل
  :ثانيًا: أسئمة االختيار من متعدد

يانرع من ي ي لل أ كد أنريع ي ي لل يامركر  ل ن رألثمها ممرنل ن إ   ملن   و ه ي 
ييط ويم ا اس ال أل من ي هوي  يايلرل ل ياط   ملن طسر م ا يات طيامي  يامساا ل ن ما وي 

 .ي هوي  ياط  طططلال م امة    ياط ي م يالطاي  

 الموضوعٌةاألسئلة 



يامطن يا ل  طمح يامطلرال من يايؤيدن ر طأا  يؤيد يت ط ام من مط وو من مزأ ن: يامسومل أر 
ثك تا مل يةمايا ن أر يايوي د يامملنل اإلمايلن رياسا وة يا امل أن  لرن هنال يو د ريسو 

 . صس الن أر   و أ كد يةمايا ن ريايوي د ي  مى  طأ
 
 

  



 ة حولت من ورقة االجابة التقلٌدٌة إلى ورقة االجابأما بالنسبة للورقة االمتحانٌة فقد ت

 االلكترونٌة والتً تأخذ الشكل التالً:

  :بالنسبة لطالب الشعبة العامة 

 



وٌجب علٌك عزٌزي الطالب عند التعامل مع ورقة االجابة االلكترونٌة مراعاة 

 التعلٌمات التالٌة عند التعامل مع ورقة االجابة االلكترونٌة:

 الورقة.عدم الكتابة بٌن العالمات السوداء الموجودة فً هوامش  -1

التأكدددد مدددن تقلٌدددل رقدددم النمدددوذو المطبدددو  أعلدددى ورقدددة األسدددئلة بالمكدددان  -2

 المخصص له بورقة االجابة.

 

 ٌتم استخدام القلم الرصاص أو األزرق فقط فً االجابة. -3

 فً حالة اختٌار اجابة وشطبها واختٌار أخرى تحسب الدرجة صفر. -4

 فً حالة اختٌار اجابتٌن تحسب الدرجة صفر. -5

 

التأكد من تقلٌل رقم جلوسك بالشكل السلٌم من الشمال إلدى الٌمدٌن ربرجداء  -6

استخدام القلم الرصداص فدً تقلٌدل رقدم الجلدو  حتدى تسدتطٌع تعدٌلده فدً 

 حالة الخطأ(
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 :بالنسبة لطالب شعبة اللغة 

 



رجاء مراعاة التعلٌمات التالٌة عند التعامل مع عزٌزي طالب شعبة اللغة ب

 ورقة االجابة االلكترونٌة:

 عدم الكتابة بٌن العالمات السوداء الموجودة فً هوامش الورقة. -1

التأكدددد مدددن تقلٌدددل رقدددم النمدددوذو المطبدددو  أعلدددى ورقدددة األسدددئلة بالمكدددان  -2

 المخصص له بورقة االجابة.

 

 األزرق فقط فً االجابة.ٌتم استخدام القلم الرصاص أو  -3

 فً حالة اختٌار اجابة وشطبها واختٌار أخرى تحسب الدرجة صفر. -4

 فً حالة اختٌار اجابتٌن تحسب الدرجة صفر. -5

 

التأكد من تقلٌل رقم جلوسك بالشكل السلٌم من الشمال إلدى الٌمدٌن ربرجداء  -6

حتدى تسدتطٌع تعدٌلده فدً استخدام القلم الرصداص فدً تقلٌدل رقدم الجلدو  

 حالة الخطأ(
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يا متقل ياميي قل اق يل ياليقل ط صق  رتو تام  يالل ل يقامميس يت طيقام يتالطمرنق  اقي ض مسقممي  
إويمة أ مقققققاد ن ر ططلقققققال ي مقققققم طقققققوم ال ياطااقققققال  لقققققج ل   قققققل ياط امقققققد مقققققا يمنقققققامر يت طيقققققامي  
يتالطمرن ققل رهقق ي مققا طققر م  يالل ققل مققن  قق د رسققوة ياس ققال رياطسققر ك ياالل ققل رطسقق  ياققمي  مملققز 

 ياس ال رياطسر ك ياامام ل

 

 

 

  الثانٌةالمرحلة 

 االلكترونً االختبار

لالختبار  الكترونٌاصحح مالاالختبار الورقً وهً مرحلة التحول من 

 االلكترونً على الحاسب اآللً 


