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 إعداد دليل لتقييم نتائج الطمبة

 مقدمة: 
تسعى عممية التقييم إلى تحقيق نتائج التعمم المتنوعة المرتبطة بالمنيج والتى تتطمب اكتساب 
المتعمم المعارف والميارات باستخدام استراتيجيات تقويم تتوافق مع ىذه النتائج وىذا يتطمب 
إظيار المتعمم لتعممو من خالل عمل يقدم مؤشرات دالة عمى اكتسابو لتمك المعارف و 

 ات . الميار 
 

 انهذف يٍ انذنُم : 

ييدف ىذا الدليل إلى تقديم بعض المعايير والمؤشرات التى يمكن استخداميا عند التقييم 

اإلحصائى لنتائج الطالب فى االمتحانات النيائية ، والتى تستخدم نتائجيا كتغذية راجعة 

 جية المناسبة. سس العممية والمنيلتطوير طرق إعداد االمتحانات ، وطرق التصحيح وفق األ

ومن المنطقي أن نعرض لمفيوم التقويم التربوي وأنواعو ومعايير استخدام أدوات القياس 

ى تستخدم فى تقييم نتائج ( اإلحصائية التوالتقويم  قبل أن نستعرض االختبارات )المقاييس

 الطمبة.

 :التربوى التقويم مفيوم
 المتعمم تحقيق مستوى عمى حكم إصدار عممية :بأنو المتعمم ألداء التربوى التقويم يعرف
 الضعف جوانب وكذا وتدعيميا أدائو فى القوة جوانب وتشخيص ، األداء جودة لمعايير
 :من كل يتطمب المتعمم ألداء التربوى التقويم أن التعريف ىذا من ويتبين .وعالجيا

 المتعمم إلييا يصل أن ينبغى التى الجودة محكات تمثل محددة ، أداء معايير توافر -
 .بموغيا عمى قادرا ويكون

 عمى الحكم إلصدار الالزمة والمعمومات البيانات لجمع تقويم أدوات أو ميام توافر -
 .المتعمم أداء مستوى
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 النتائج ، وتفسير المنشودة ، الجودة ومعايير المتعمم ألداء الراىن المستوى بين المقارنة -
 .بشأنو سديدة قرارات اتخاذ بغية

 .معا والوقاية والعالج التشخيص من لكل المتعمم أداء تقويم عممية شمول -
 عمى يقتصر فيو القياس أما والعالج ، التشخيص يتضمن التقويم فإن ذلك ضوء وفى

 .معنى ليا تكون ال القيمة ىذه ولكن رقمية بقيمة القياس عن ويعبر درجة ، اعطاء
 التقويم أغراض
 :يأتى فيما أىميا يتمثل الطالب ، لدى التعمم نواتج لتقويم متعددة أغراض ىناك
 المنشودة الجودة معايير تحقيق مستوى عمى التعرف. 
 المجموعات أداء مستوى وبين األفراد أداء مستوى بين المقارنة. 
 والالحق والحالى السابق الفرد أداء مستوى بين المقارنة. 
 فييا والعاممين المدرسة لمحاسبية مؤشرات تقديم. 
 أدائو فى والضعف القوة جوانب تحديد فى تساعده راجعة بتغذية المتعمم تزويد. 
 التعمم من لمزيد وتحفيزىم المتعممين لدى المستدامة الدافعية زيادة. 
 أعمى دراسي صف إلى المتعمم النتقال رخصة تقديم. 
 المستقبل فى دراسية مقررات دراسة فى الطالب بنجاح التنبؤ. 
 المعممون يستخدميا التى والتعمم التعميم استراتيجيات جودة عن بيانات تقديم. 
 التعميم ، عمى االنفاق ومقدار المنشودة المعايير تحقيق مستوى بين مقارنات عقد 

 .استفادة أقصى تحقيق بشأن قرارات واتخاذ
 التقويم أنماط

 :اآلتية األنماط إلى تصنيفو يمكن التقويم ، من الغرض ضوء فى 
 :المبدئى التقويم 1-

  برنامج تطبيق أو دراسية وحدة أو معين ، مقرر تدريس بداية قبل النمط ىذا ويستخدم
 :النمط ىذا استخدام ويستيدف .محدد تعميمى

 .لمطالب السابقة الخبرات ضوء فى التعمم عممية بدء - أ
 لمقرر دراستو بعد معينة وميارات معارف من الطالب يكتسبو ما مقدار عمى التعرف - ب

 .معين دراسى
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 .الدراسة وقبل بعد الطالب أداء مقارنة ضوء فى والتعمم التعميم عمميتى فعالية تحديد - ت
 :التكوينى التقويم 2-

 :النمط ىذا استخدام ويستيدف .والتعميم التعميم عمميتى تنفيذ النمط ىذا ويصاحب
 .بأول أوال المنشودة المعايير صوب الطالب أداء لتطوير مستمرة راجعة تغذية تقديم - أ
 لإلتقان التعمم - ب

 :التجميعى أو النيائى التقويم 3-
 :استخدامو ويستيدف دراسي ، لمقرر أو دراسية لوحدة الطالب دراسة بعد ويستخدم

 .المكتسبة التعمم نواتج قياس - أ
 .المستيدفة التعمم نواتج اكتساب من التأكد - ب
 القبمى التطبيقين بين النمو معدل بحساب معينة ، برامج استخدام فعالية من التأكد - ت

 .والبعدى 
 :التقويم وأساليب أدوات استخدام معايير
 :اآلتية المعايير المعمم يحقق أن ينبغى إلييا ، اإلشارة السابق التقويم أدوات إعداد بعد

 :الصدق 1-
 تحصيل قياس األداة استخدام من اليدف كان فإذا لقياسو ، وضعت ما األداة تقيس أن

 ينبغى التى التعمم نواتج أسئمتيا تقيس أن فالبد فى مقرر سيكولوجية التعمم ، لوحدة الطالب
 .الوحدة ليذه دراستو من الطالب يكتسبيا أن

 :الثبات 2-
 .الظروف نفس وفى الطالب من العينة نفس عمى تطبيقو إعادة عند االختبار نتائج اتساق
 .الطالب لدى تقويميا المستيدف التقويم جوانب تغطى :الشمول 3-
  من سؤال كل تمييز عمى يتعرف أن لممعمم يمكن :القدرات مختمفى الطالب بين التمييز 4-
 عمى النيائية لمدرجات طبقا اإلجابة أوراق ترتب الطالب ، لجميع االختبار تصحيح بعد 

 .األداة
 .العميا المجموعة طالب إجابة أوراق وتمثل األوراق ، % من  27 أعمى تؤخذ - ب
 .الدنيا المجموعة طالب إجابة وتمثل األوراق ، من  27 % أدنى تؤخذ - ت
 .حده عمى المجموعتين من كل فى سؤال كل عن المجيبين الطالب نسبة تحسب - ث
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 .السؤال تمييز معامل ىو الناتج ويكون النسبتين ، ىذين تطرح - ج
ذا  فأكثر ، 00,2 والدنيا  العميا المجموعتين فى السؤال عن أجابوا من عدد بين الفرق كان وا 
 .مالئما لمسؤال التمييز معامل يكون
 النسبة عن السؤال سيولة معامل يعبر :االختبار مفردات سيولة مستوى مالئمة 5-
 لمطالب  المالئمة السيولة معامالت قيم وتتراوح .عنو صوابا أجابوا الذين لممتعممين المئوية

 ( 0.75 ) و ( 0.25 ) بين ما
 وكذا ، السيولة بالغة وتمك ، الصعوبة بالغة األسئمة االختبار من يحذف أن لممعمم ويمكن
 قبل المتعممين من استطالعية عينة عمى االختبار بتجربة وذلك ، الطالب بين المميزة غير

 .لو األساسي التطبيق
 تاما انضباطا منضبطا االختبارى الموقف يكون أن الميم من :االختبارى الموقف ضبط 6-
 .المقاس األداء عن بدقة معبرة المشتقة البيانات تكون حتى

 

 االختبارات ) المقاييس ( اإلحصائية التى تستخذم فى تقيين نتائج الطلبة :

 يمكن استخدام المقاييس التالية : 

 ( المتوسطات ، النسب المئوية  1) 

 ( األشكال والرسوم البيانية مثل المدرج التكرارى والمنحنى التكرارى  2) 

 ( مقاييس التشتت مثل المدى واالنحراف المعيارى  3) 

( معامل االختالف = االنحراف المعيارى لمدرجات مقسوما عمى المتوسط الحسابى  4) 

 لمدرجات 

عمى منحى الدرجات ىل يقترب  ( معامل االلتواء ومعامل التفمطح لمدرجات كمؤشرات 5) 

من المنحى الطبيعى )األعتدالى  (  أم أن المنحى ممتوى التواء سالب أم التواء موجب وىل 

 المنحى مدبب ام مفمطح 
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( معامل السيولة )والصعوبة( لمسؤال )تستخدم لألسئمة الموضوعية سواء الصواب والخطأ 6)

 أو االختبار من متعدد 

 ئج الطلبة :) إجراءات ( تقيين نتا

( الحصول عمى نسخ ورقية من نتائج الطمبة ، ونسخ الكترونية متضمنة األعداد  1) 

ضعيف جدا (  –ضعيف  –مقبول  –جيد  –جيد جدا  –والنسب المئوية لكل تقدير ) ممتاز 

 وذلك لكل مقرر عمى حدة ولجميع الشعب والفرق الدراسية 

 (SPSS( حساب المفاىيم اإلحصائية التالية ) يدويا أو باستخدام برنامج  2) 
  /عددىاالمتوسطات ) المتوسط الحسابى = مجموع الدرجات –أ 
 أدنى درجة (  –المدى ) المدى= أعمى درجة  –ب 
مربع انحراف  لمعيارى = الجذر التربيعى لمتوسطاالنحراف المعياري ) االنحراف ا -ج

ربع انحرافات الدرجات عن المتوسط الحسابى = من المتوسط الحسابي= الدرجات ع
 مجـ(س م) √

ن
  

 
 عدد األفراد  نحيث س الدرجات ، م المتوسط ، 

 االنحراف المعيارى مقسوما عمى المتوسط الحسابى = حساب معامل االختالف  –د 
 ( spssبرنامج    حساب معامالت االلتواء ومعامالت التفمطح لمدرجات ) باستخدام  -ىــ 

 spssالحصول عمى المنحى التكرارى لمدرجات الكترونيا باستخدام البرنامج االحصائى    –و 

يمكن المقارنو ىنا بين قررات الموحدة ألكثر من شعبة ، و عقد المقارنات بين نتائج الم – 3

ن المقارنو متوسطات الدرجات بافتراضية ان الدرجة النيائية موحدة ليذه المقررات ، كما يمك
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بين المنحنيات التكرارية ومعرفة اى منيا يقترب من المنحى الطبيعى ) االعتدالى ( حيث 

 0يشير المنحى االعتدالى الى ان توزيع الدرجات طبيعى ومطئمن 

 1، +1-والمنحنى االعتدالى يتتحقق اذا كانت قيمة معامل االلتواء محصورة بين 

  3، + 3-وقيمة معامل التفمطح محصورة بين 

والمنحى االعتدالى يدل عمى التوزيع الطبيعى لمدرجات بين الدرجات المنخفضة والدرجات 

وقمة من الدرجات  ث ان غالبية الدرجات حول المتوسطالمتوسطة الدرجات المرتفعة بحي

من الدرجات مرتفعو   منخفضة متطرفة ناحية النياية الصغرى ، وكذلك قمة ) عدد قميل (

. وانشكم انزبنٍ َىظخ رىصَغ األفشاد ػهً من النياية العظمى لمدرجاتجدا اى قريبة 

  انًُذًُ األػزذانٍ.
 

 

 ( يوضح توزيع األفراد على المنحنى األعتذالي1شكل )
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و الشة نالػزذانُخ رىجذ ػذح ادزًبالد نزىصَغ انذسجبد غُش ايب ارا نى َكٍ انًُذً اػزذانً أ

 االػزذانُخ  :

 اٌ ركىٌ لًخ انًُذًُ جهخ انذسجبد انًشرفؼخ وهزا َذل ػهً اٌ :   - أ

ك نسهىنخ لشة نهُهبَخ انؼظًً ، لذ َشجغ رنغبنجُخ انطالة دصهىا ػهً دسجبد أ

و انسؤال أو االخزجبس نكم، أو انزسبهم فً انزصُذُخ ، أو اسرفبع يسزىي انطالة ، أ

و ػهً انفهى واالسزُؼبة ، أ لُبسُخ يسزىي انششح نمذساد انطالة ، ودشص انطالة

  0سهىنخ انًُهج 

 أٌ ركىٌ لًخ انًُذًُ جهخ انذسجبد انًُخفعخ وهزا َذل ػهً اٌ :  –ة 

رنك لشة نهُهبَخ انصغشي ، لذ َشجغ انطالة دصهىا ػهً دسجبد يزذَُخ أ غبنجُخ

، أو اَخفبض يسزىي انطالة ، أو نصؼىثخ األسئهخ أو انسؤال ، أو انزصذُخ انًزشذد

 يسزىي انششح أو انًُهج صؼت ظؼف 

أٌ ركىٌ انمًخ فً انًُزصف اي انًُذً يزًبثم ونكٍ انمًخ يذثجه ثًؼًُ أٌ  –ج 

ذَذ انصؼىثخ ٌ ثؼط االسئهه شبجئ وانهجىغ يفبجئ وهزا َذل ػهً أاالسرفبع يف

األجضاء ويزسبهم فً انجؼط  ٌ انزصذُخ يزشذد فً ثؼطوثؼعهب شذَذ انسهىنخ، أو أ

   0بس ثزنك ) أو انسؤال ( الًَُض ثٍُ لذساد انطالة ، واالخزجاألخش

 وانًُذًُ انًفهطخ، وانًُذًُ انطجُؼٍ. انًُذًُ انًذثتوانشكم انزبنٍ َىظخ 
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 ( َىظخ انفشق ثٍُ انًُذًُ انًذثت وانطجُؼٍ وانًفهطخ. )  2شكم )

 

اٌ ركىٌ انمًخ ) لًخ انًُذً ( فً انًُزصف اي يزًبثم ونكُه يفهطخ وهزا َذل ػهً  –د 

رشزذ انذسجبد دىل انًزىسػ يٍ انجهزٍُ ، واٌ األسئهخ يزىسطخ انسهىنخ ، واٌ 

يجًىػخ انطالة رشزًم ػهً يجًىػبد يزمبسثخ فً انًسزىي انؼهًً ) انًشرفغ ػٍ 

 انًزىسػ ( أو انًُخفط ػُه 

رمبسَش رفصُهُخ ػٍ َزبئج انزمُُى يزعًُخ االَجبثُبد وانًالدظبد وغشق  كزبثخ – 4

 رذسُُهب نكم يمشس وكم شؼجخ 

كزبثخ رىصُبد ػبيخ ويمزشدبد ػبيخ نزذسٍُ ايزذبَبد انطالة فً ظىء ) ثُبء  – 5

 ػهً ( َزبئج انزمُُى وانزذهُالد انسبثمخ 

 يهذىظخ : 

شض سسىو أخشي نهزىظُخ ثبسزخذاو ًَكٍ ػشض انًُخفعبد يٍ انىسق انًشفك أو ػ

 انكًجُىرش 

 يُذً اػزذانٍ ) أو الشة نالػزذانُخ ( سىاء انًؼشوض  -ا

 

 

ذًُ األػزذانٍ وانًُذًُ انًهزىٌ انزىاء سبنت وانًهزىٌ وانًُذُُبد انسبثمخ رىظخ انًُ

 نزىاء يىجت. ا
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 ( َىظخ انفشق ثٍُ انًُذًُ انًذثت وانطجُؼٍ وانًفهطخ.  2شكم )

 
 إرشادات عامة لتطوير تقييم امتحانات الطمبة:

تطوير الطالب واالمتحانات كمدخل إلصالح وتحسين المنظومة  : نشر ثقافة أوالا 
 التعميمية بالكمية وضمان جودتيا يتحقق من خالل:

 

حول ضرورة والطالب والعاممين بكمية التربية  لقاءات تنويرية ألعضاء ىيئة التدريس       .1
 وضمان جودتيا  التعميمةتطوير نظم وأساليب تقويم الطالب كمدخل إلصالح وتحسين المنظومة 

نشرات ........الخ ( لنشر  –بروشرات  –عمل العديد من وسائل الدعاية ) بوسترات        .2
وتوزيعيا وتعميقيا فى اماكن بارزة   ثقافة الحاجة الى تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 بالكمية. 

عداد األثانيا : صياغة معايير ومواصفات تقويم الطالب فى الكمية  دلة الالزمة لذلك وا 
.   
االطالع عمى الموائح والقواعد الحديثة فى مجال التقويم وذلك من خالل شبكة        .1

 وعالميا (  –واقيمميا  –الى مراسمة المؤسسات التعميمية المناظره )محميا  باإلضافةالمعمومات . 
 دراسة الجديد من الموائح والقواعد ومناقشتيا .       .2
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مع احتياجات سوق العمل وقانون تنظيم  تتالءمانتقاء الموائح والقواعد الحديثة التى       .3
 الجامعات والالئحة التنفيذية لو

دراسة وتحميل المعايير االكاديمية الصادرة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم       .4
   واالعتماد لقطاع التربية والمعايير االكاديمية الصادرة من اليونسكو لمعمل استنادا الييا

 بناةالمتم فى ضوء المعايير يمناقشة ما تم الوصل اليو من لوائح وقواعد حديثة لمتقي       .5
 والوصول الى صيغة نيائية لمقواعد الحديثة

ثم العرض  –م فى لجنة شئون التعميم والطالب يمناقشة الموائح والقواعد الجديدة لمتقي      .6
 عمى مجمس الكمية العتمادىا

 حول ما استجد من الموائح وقوانين  نالمعنييعقد لقاء مع        .7
 يذ ما استجد من لوائح وقواعدتنف  ورش عمل لتدارس كيفية       .8
لمعايشة عمميات تقويم الطالب   في الخارج  لجامعات المناظرة المعتمدةزيارة احدى ا       .9

عمى مواصفات ومعايير التقويم لدييم من حيث نوعية أساليب التقويم الشفوي والعممي  واإلطالع
 On-Lineوالتحريري ومشاريع الفصل وامتحانات أعمال السنة ونوعيات االمتحانات اآلنية 

Exams وغيرىا لمواكبة التغييرات عمى المستوى الدولي 
ل تقويم الطالبات و االمتحانات الخاصة لجان ) لجنة لكل برنامج ( لصياغة دلي 3تشكيل   .10

 التدريسية بالبرامج
 طباعة الدليل  .11
الطالب  -اعضاء ىيئة التدريس -: ) قيادات الكميات نيينتوزيع نسخ من الدليل عمى المع  .12
 ( االقسام العممية -الطالبشئون  -لجنة سير االمتحانات -رؤساء الكنتروالت -

( توضع عمى اجيزه الحاسوب المتوفرة لجميع اقسام  CD عمل نسخ الكترونية )   .13
) موجود بيا معايير ومواصفات تقويم اداء الطالب بالبرامج االكاديمية المختمفة   الكميات
 بالكمية(.

) بوسترات ( ، ) برشورات ( متضمنة الموائح   لوحات العديد من وسائل االعالن ) عمل   .14
 واضحة و متنوعة داخل الكمية  ، لوضعيا فى اماكن و القواعد الجديدة و المعتمدة

.صياغة مجموعة من االجراءات الواضحة و المحددة لمتابعة تطبيق ما أستحدث من    .15
 لوائح و قواعد.
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: تطوير نظم التقويم بما يحقق االستفادة من التقدم االلكترونى ميكنة عممية ثالثاا 
عمميات التصحيح  إجراءاتالتصحيح لضمان السرعة والشفافية والعدالة فى 

 : ويتحقق ذلك من خالل : والمراجعة والرصد
ح حصر و استعراض االنواع المختمفة من الماسحات الضوئية المستخدمة فى تصحي       .1 

  ”Optical Mark Reader االمتحانات الكترونيا
 تحديد االجيزة و االدوات الالزمة إلنشاء وحدة التصحيح االلكترونى      .2
من االجيزة وفقا لمميزانية المتاحة مع مراعاة أن تكون االجيزة ذات  اختيار المناسب      .3

 وشراؤىا .جودة عالية لضمان االستمرارية و السرعة فى االداء 
تدريب مجموعة مختارة من أعضاء ىيئة التدريس و المعانون بكمية التربية بحيث تمثل       .4

االقسام العممية المختمفة بالكمية من قبل الشركات الموردة لألجيزة عمى استخدام اجيزة الوحدة 
 وكيفية استخراج النتائج

الموضوعية التى   مى بناء االختباراتعقد ورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية ع      .5
 سوف يعدونيا باستخدام فييا التصحيح االلكترونى

 تدريب الطالب عمى كيفية االجابة عمى ىذه النوعية من االختبارات      .6

نظرى العممى( تعتمد عمى  –: بناء بنوك أسئمة لبعض المقررات ) النظرى رابعاا  
التركيب  –المستويات العميا من المعرفة ) التحميل األسئمة الموضوعية التى تقيس 

ثراء ىذه البنوك من أن آلخر. –  التقويم( وا 
   وسوف يتم عمل بنوك اسئمة لعدد من المقررات الدراسية النظرية باتباع الخطوات التالية :

 وجدانيا (–مياريا  –صياغة االىداف السموكية لممقررات ) معرفيا       .1
االىداف الى اسئمة بحيث ال يقل عدد االسئمة لكل ىدف عن خمس اسئمة عمى  ترجمة      .2

 االقل
: صياغة القواعد االخالقية لمقائمين بعممية التقويم والطالب ونشرىا عمييم خامساا 

 ويتحقق ذلك من خالل:

ل حصر القواعد االخالقية التى يجب ان يمتزم بيا القائمين بعمميات التقويم من خال       .1 
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 االطالع عمى قانون تنظيم الجامعات و أدلة الييئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد .
 دراسة وتحميل القواعد االخالقية التى تم حصرىا       .2
 صياغة القواعد االخالقية التى يجب أن يمتزم بيا جميع القائمين بعممية التقويم       .3
لقاءات مع  -الخالقية بوسائل متنوعة ) الموقع االلكترونياالعالن عن القواعد ا       .4

 عاممين ( . -القائمين عمى التقويم من أعضاء ىيئة تدريس 
لقاءات تنويرية لمطالب إلطالعيم عمى القواعد االخالقية الخاصة باالمتحانات و        .5

 التقويم
 أعداد دليل و نشرات و ممصقات بيذه القواعد       .6
 توزيع ىذه المطبوعات عمى المعنيين       .7
 نشر ىذه القواعد عمى الموقع االلكترونى .       .8
: تعزيز التغذية الراجعة المناسبة لمطمبة عن أدائيم فى عمميات التقويم  دساا سا

المبدئى والمستمر والنيائى بما يسيم فى رفع كفاءة منظومة التعميم والتعمم 
 واالرتقاء بنتائجيا ويتحقق ذلك من خالل 

االلكترونى  اعالن نتائج الطالب فى التقويمات التكوينية اوال باول عمى الطالب من خالل الموقع 
 لوحدة تقويم اداء الطالب
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