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لقياس والتقويم بكلية الطالب لمنظومة ادليل 
 تجارةال

  جامعة مدينة السادات 
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 منظومة القياس والتقويم بالكلية 

من منطلق تطوير منظومة القياس والتقويم بالكلية لتحقيق استتتتتتتتراتياية الاام ة        
ووزارة الت ليم ال الي ، تم انشاء وحدة القياس والتقويم بكلية التاارة تحت اشراف مركز  

والتي  2018/2019القياس والتقويم باام ة مدينة الستتتتادات دي بداية ال ام الدراستتتتي  
وحدة التدريب  –وحدة بنوك اوستتتتت لة  –تصتتتتتحيك اولكتروني تضتتتتتم ك) من ة وحدة ال

وحتتدة التحليتت) واوحصتتتتتتتتتتتتتتتتاء وتكنولوايتتا   –وحتتدة المتتتاب تتة والتتدعم ال ني  –واوعالم 
 الم لومات(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية الوحدة 

وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة جامعة 
إقليميًا محليًا و مدينة السادات متميزة 
 ودولياً 

 الوحدة  رسالة

 إرساءتسعي وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة جامعة مدينة السادات إلي  
الكلية وذلك وفقًا للمعايير منظومة القياس والتقويم لتطوير األداء المستتتتتتتمر ب

 مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات المجتم  المدنيوالدولية لتعظيم استتتتتتتتت ادة  المحلية واإلقليمية
مكانيات أبنائه من الطالب والخريجين .  المحيط بقدرات وا 
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وتسعى وحدة القياس والتقويم من خالل وحداتها المختلفة إلي تطوير عملية 

 اختبار وتقويم الطالب وذلك على مرحلتين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشكل   محتوى الورقة االمتحانية   لكل من   إال أن هذه المرحلة تطلبت إعادة هيكلة  

 . بالشكل الذي يتالئم مع شروط التصحيح االلكتروني ورقة االجابة 

   بالنسبة للورقة االمتحانية  فيجب التحول من الورقة االمتحانية التي يسيطر عليها

 الطابع المقالي إلى ورقة امتحانية تحتوي على نوعين من األسئلة 

 

 

 تمد على اإلاابة الحرة للطالب ، تلك اإلاابة التي ينشتتتتتتتتتت  ا بطريقت  ال اصتتتتتتتتتتة  ي وهي نوع من األستتتتتتتتتت لة  
 . استاابة للسؤا) المطروح 

 
  :مميزاتها

من ا تيتتتار األدكتتتار والحقتتتا ق  الطتتتالتتتب ت تمتتتد على حريتتتة تنظيم اإلاتتتابتتتات المطلوبتتتة، وتمكين  .1
 .المناسبة 

، وتودير عنتاصتتتتتتتتتتتتتر الترابط والتكتامت) دي م تاردت ، وم لومتاتت  التي  الطتالتب مالءمت تا لقيتاس رتدرات  .2
 .يدون ا دي او تبار 

 . دي است دام م ارد  دي ح) مشكالت اديدة  الطالب تكشف عن ردرة  .3
أل اظ  وت ابيره وم ام  اللغوي الذاتي دي الت بير عن اإلاابة ، مما   استتتتتتتت دام   من  الطالب   تمكن  .4

 .ة المصحك من الحكم على م ارت  من  ال) انتقا   للت ابير الايد   يمكن 
 . غالبا ما يكون عدد األس لة المقالية رليال مقارنة ب دد األس لة الموضوعية  .5
6.  

 المرحلة األولى 

 التصحيح االلكتروني

جابة الطالب اعتمادا على وهي مرحلة التحول من التصحيح اليدوي ألوراق ا

العنصر البشري إلى التصحيح اآللي دون أي تدخل بشري مما يضمن العدالة 

 والشفافية والتخلص من الحكم الشخصي.

 %20 األسئلة المقالية
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 :عيوبها
تتتتتتتتتتتتتتت و يتمكن واضط األس لة من تغطية المن ، المقرر كامال ، ألن عدد األس لة رلي) ، وتكمن  1

رلة األست لة لحاات ا للى ورت طوي) عند كتابة اإلاابة ، وكلما استتغررت اإلاابة ورتا أطو) كلما 
يط ومن هنا يظ ر رصتتتتور األستتتت لة المقالية دي رياس ام .أدى ذلك للى رلة األستتتت لة ومحدوديت ا  
 . النوات، الت ليمية ل دم تغطيت ا المن ،

تت رد يتثرر تصحيك اإلاابة بال وام) واألهواء الذاتية ، مما يؤدي للى عدم درة الدراة الممنوحة  2
، ومن البدي ي أن  اصتتية درة الدراة من أهم الشتتروط التي ياب توادرها دي او تبار ،  للطالب 

ا كليا مادامت نوعية األس لة تتيك للمصحك درصة التد ) وو يمكن ل ذه ال اصية أن تتحقق تحقق
 . دي تحديد اإلاابة الصحيحة

 
 

 

اابات ا محددة ، بم نى أن  يقصتتتد باألستتت لة الموضتتتوعية تلك األستتت لة ذات اواابات القصتتتيرة ، وا،
تصتتتتتتحيح ا يتم بشتتتتتتك) هناك لاابة صتتتتتتحيحة واحدة لك) ستتتتتتؤا) ، كما عردت بالموضتتتتتتوعية ألن  

نما ت تمد على اإلاابة  موضتتتتتتتتتتتتوعي ، د ي و ت تمد على ذاتية المصتتتتتتتتتتتتحك دي تقدير الدراة ، وا،
 . النموذاية كم يار للتصحيك ي تمد علي  اميط المصححين دي المادة الواحدة

 : أنواع األسئلة الموضوعية
 األس لة الموضوعية كريرة، ومتنوعة من أهم ا : 

 :الصواب والخطأأوال ت أسئلة 
ماموعة من الام) ، أو ال بارات ب ض ا متضمن م لومات صحيحة مما درس الطالب دي مادة ما  
، والب ض اآل ر متضمن م لومات  اط ة ، رم يطلب من الطالب الحكم على تلك ال بارات ديما لذا  

 . كانت صحيحة ، أو  اط ة 
  :ثانيًا: أسئلة االختيار من متعدد

من األس لة أدض) أنواع األس لة الموضوعية ، وأكررها مرونة ، لذ يمكن است دام ا  ي د هذا النوع 
لقياس أي من األهداف السلوكية التي يمكن تقويم ا باو تبارات المقالية ، ماعدا األهداف التي  

 .تتطلب م ارة دي الت بير الكتابي 
المتن الذي يطرح المطلوب من السؤا)، ويتثلف سؤا) او تيار من مت دد من ازأين: المقدمة أو 

رم را مة اإلاابات، أو البدا ) الممكنة لإلاابة، والقاعدة ال امة أن يكون هناك بدي) واحد صحيك، 
 . أو ي د أدض) اإلاابات، والبدا ) األ رى  طث

 %80الموضوعيةاألسئلة 
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 حولت من ورقة االجابة التقليدية إلى ورقة االجابة  أما بالنسبة للورقة االمتحانية فقد ت

 لكترونية والتي تأخذ الشكل التالي: اال

 بالنسبة لطالب الشعبة العامة:   ✓
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ويجب عليك عزيزي الطالب عند التعامل مع ورقة االجابة االلكترونية مراعاة 

 التعليمات التالية عند التعامل مع ورقة االجابة االلكترونية:

 الورقة.عدم الكتابة بين العالمات السوداء الموجودة في هوامش  -1

التأأأكأأد من ت ليأأل رقم النموذب المطبو  أعلى ورقأأة األسأأأأأئلأأة بأأالمكأأان   -2

 المخصص له بورقة االجابة.

 

 يتم استخدام القلم الرصاص أو األزرق فقط في االجابة. -3

 في حالة اختيار اجابة وشطبها واختيار أخرى تحسب الدرجة صفر. -4

 في حالة اختيار اجابتين تحسب الدرجة صفر. -5

 

التأكد من ت ليل رقم جلوسأك بالشأكل السأليم من الشأمال إلى اليمين ابرجاء   -6

اسأأأتخدام القلم الرصأأأاص في ت ليل رقم الجلوت حتى تسأأأتطيع تعديله في 

 حالة الخطأ(

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ Χ

Χ 

 أ

Χ

× 

1 0 1 5 9 
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 بالنسبة لطالب شعبة اللغة: ✓
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رجاء مراعاة التعليمات التالية عند التعامل مع اللغة بعزيزي طالب شعبة  

 ورقة االجابة االلكترونية:

 عدم الكتابة بين العالمات السوداء الموجودة في هوامش الورقة. -1

التأأأكأأد من ت ليأأل رقم النموذب المطبو  أعلى ورقأأة األسأأأأأئلأأة بأأالمكأأان   -2

 المخصص له بورقة االجابة.

 

 الرصاص أو األزرق فقط في االجابة.يتم استخدام القلم  -3

 في حالة اختيار اجابة وشطبها واختيار أخرى تحسب الدرجة صفر. -4

 في حالة اختيار اجابتين تحسب الدرجة صفر. -5

 

التأكد من ت ليل رقم جلوسأك بالشأكل السأليم من الشأمال إلى اليمين ابرجاء   -6

ت ليل رقم الجلوت حتى تسأأأتطيع تعديله في اسأأأتخدام القلم الرصأأأاص في  

 حالة الخطأ(

 

 

 

 

 

A 

Χ

Χ Χ
× 

Χ

Χ 

2   1   4  3 
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اولكتروني لب ض مقررات ال ررة الراب ة شتتتتتت بة اللغة ت صتتتتتت  ورد رامت الكلية بااراء او تبار  
لدارة أعما) ، ويتطلب األمر تدريب الطالب على كي ية الت ام) مط برنام، او تبارات اولكترونية 
وهذا ما تودره الكلية من  ال) وحدة القياس والتقويم بالكلية وتحت اشتتتتتتتتتتراف مركز القياس والتقويم 

 بالاام ة

 

ه المنظوماة اااماح وحادة القيااس والتقويم باالعادياد من اونلااواح والتطوراح خالل وتحقيقاا لهاذ 

 الفترة السابقة على النحو التالي:

تطوير وحاادة القياااس والتقويم بااالنليااة من حياال البنيااة التحتيااة وا لهوة والمعااداح   .1

 والنوادر البشرية.

  ابل التطوير

  

  الثانيةالمرحلة 

 االلكتروني االختبار

لالختبار  الكترونياصحح مالاالختبار الورقي وهي مرحلة التحول من 

 االلكتروني على الحاسب اآللي 
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  بعد التطوير

  

 
 

 القياس والتقويم بأحدل ا لهوة والمعداح في ملال القياس والتقويمتلهيو وحدة  .2

على منظومة القياس والتقويم اللديدة ومعاونيهم  تدريب السااااده اع اااا  ليدة التدريس   .3

من صاايا ة المفردة اوختبارية وإعداد بنوك ا ساادلة وبنا  لداول المواصاافاح والرا  

 اوختباراح اولنترونية.
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اللهااو اودار  باالنلياة حول منظوماة القيااس والتقويم اللاديادة ونيفياة التعاامال م  توعياة   .4

 وراة اولابة اولنترونية اثنا  المالحظاح والمرااباح 

 

تادرياب الطالب على نيفياة التعاامال م  منظوماة القيااس والتقويم اللاديادة تمهيادا للتحول  .5

 التدريلي نحو اوختباراح اولنترونية.

مج بنوك ا ساااادلة واوختبارح اولنترونية وبد  تفعيلها فيعملية بنا  بنوك اسااااتالم برنا .6

 ا سدلة للمقرراح المختلقة والرا  اوختباراح اولنترونية.

 من المقرراح النترونيا خالل الفصلين الدراسيين السابقين. %100تصحيح  .7

 مختلفة. بنك اسدلة في مقرراح مختلفة بأاسام 20العمل على إعداد ما يويد عن  .8

وبناا   على اللهاد المباذول من ابال إدارة النلياة ووحادة القيااس والتقويم فقاد لاا  تقييم  .9

الوحادة بتقادير لياد لادا وحققاح المرنو ا ول على مساااااتوف اللاامعاة في تطبي  معاايير 

 .التحول لالختباراح اولنترونية

 اإلمتحاناح ينقسم إلي محورين: وفقا لما تنص عليه ودحة النلية علي ان نظام و

 إختبار اعمال السنة من خمس درلاح .  المحور األول: 

 اختبار نهاية الفصل الدراسي من خمسة عشر درلة.  المحور الثاني:

 

 وفيما يلي مقارنة عن عملية القياس والتقويم ابل بد  المشروع وبعده:  

 بعد بدء المشرو   قبل بدء المشرو  

يعقد اومتحان تحريريا  اعتمادا علي اسدلة  -1
% سوا  اعمال السنة او  100مقاليه بنسبة 
 نهاية الفصل. 

تم تحويل نظام اومتحان إلي اسدلة  -1
 ستاذ المادة  مو وعية م  ترك الحرية 
% من درلة  25لو   اسدلة مقاليه بحدود 

 اومتحان . 

عملية التصحيح تتم يدويا  وتستغر  النثير  -2
 من الواح واللهد. 

تحولح عملية التصحيح إلي نظام التصحيح  -2
اإللنتروني بدو  من اليدو  بشنل نامل  
باإل افة إلي اوختبار اإللنتروني في بعض  

  عداد الصغيرة. مواد التخصصاح ذاح ا

عملية الرصد في الننترووح مرلقة لدا    -3
تعتمد علي الرصد اليدو  الذ  يشوبه القليل  

 من عدم الداة. 

يتم تسليم مخرلاح عملية التصحيح في  -3
إلي الننترول ليتم   Excel صورة ملف

ج  اوعتماد عليها وإدخالها مباشرة إلي برنام 
توفيرا  للواح واللهد و مان للداة ابن الهيثم 
 التامة.  

 

وتسااااعى الوحدة من خالل عملية التدريب المسااااتمر نحو تحقي  الريادة في تطوير منظومة 

 القياس والتقويم

 


