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2 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

 
 

عمید الكلیةكلمة   
 

 وعلى من عبد اهللانبينا محمد بن المرسلين،  والصالة والسالم على خير الهدى وسيد العالمين، هللا ربالحمد 
قبل  في كلية العلوم من والتقويم والمستهدف فإنه من منطلق تطوير جودة قياس :بعد أما الدين،اتبعه إلى يوم 

 القياس والتقويم إلى تطوير سعت وحدة فقد الكلية،  الجودة والتطوير فيمركز القياس والتقويم بالجامعة ووحدة
 الطالب والمقررات والمتعلقة بمكونات العملية التعليمية والتي تخص المختلفة، التقويم استراتيجيات وأدوات

  .الدراسية وأعضاء هيئة التدريس

 على يعمل والذي كليةلوحدة القياس والتقويم  بال الميثاق االخالقي هذا اعدادفقد تم , ولتحقيق هذا الهدف
 في الجودة والتطوير لوحدةفي وضمن األهداف االستراتيجية الجودة والتطوير تحقيق رؤية الجامعة في مجال 

واهللا عز وجل  , الجودة والتطوير وحدةكنتاج إلفرازات اللقاءات واالجتماعات الدورية للوحدة مع  والكلية
ر وتوجيه  عملية  القياس والتقويم ألعمال االختبارات في الكلية  في تطوي الميثاق االخالقييسهم هذا  نسأل أن

  .العملية التعليمية  جودة بما ينفع الطالب و

 وفق اهللا الجميع لما يحبه ويرضاه 

 
   عميد الكلية

    جمال عبد العزيز عنان. د.أ
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3 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

  

 كلمة مدیر وحدة القیاس والتقویم
 

قوم ت، حيث لجودة والتطوير بالكليةا لوحدةالحيوية والفعالة التابعة حدات  أهم الوالقياس والتقويم من وحدة تعد
لذا .  من اجل الوصول به إلى اإلتقانًبمهام وواجبات مهمة جدا ترتبط بشكل مباشر بسير العمل األكاديمي 

 على النمو تهدف وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم إلى اإلرتقاء بمستوى اإلنجاز لدى الطالب مما يساعدهم
لذا فيكمن الهدف اإلستراتيجى للوحدة الى تطوير نظم التقويم . المهنى ومن ثم تحقيق النجاح المطلوب

واإلمتحانات للطالب لتحقيق المخرجات التعليمية واالرتقاء بمستوى الطالب كأحد متطلبات الجودة فى 
تد إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة وال يقتصر دور الوحدة على الطالب فقط بل يم. المؤسسة التعليمية

لذا فنحن نسعى جاهدين . اإلدارية لما لها من دور فعال وحيوى من اجل الوصول بالكلية إلى الجودة والتميز
. من أجل تحقيق التميز واإلنجاز في هذه الوحدة الحيوية من أجل رفعة الكلية والنهوض بها دائما إلى األمام

مة تعمل دائما بروح الفريق والجماعة من أجل إتقان العمل والوصول به إلى أعلى ونؤكد أن هذه الوحدة الها
فالكل يعمل سويا سواء أعضاء هيئة تدريس أو إدرايات فالكل فى هذه . مستويات الجودة والدقة المتناهية

تى تهدف إلى الوحدة له دور فعال ومؤثر ونسعى دائما إلى احترام كافة اآلراء وتشجيع المقترحات الفعالة ال
وفى النهاية ندعو اهللا . النهوض بالكلية وتحقيق سمعة رائدة لكليتنا كلية العلوم على مستوى جامعتنا الموقرة

  .التوفيق والسداد

  مع أطيب األمنيات

  سمير محمود زيد. د.ا

  وحدة القياس والتقويم مدير  – الجيولوجياأستاذ 
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4 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

 الرؤیة والرسالة واالھداف
 

  الوحدةرؤیة 

تسعى وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم الى تطوير نظم تقويم الطالب واإلمتحانات ومن ثم تطبيق منظومة 
شاملة ومتكاملة للقياس وتقويم نواتج التعلم المستهدفة من أجل تحقيق التميز في نظم القياس والتقويم بالكلية 

  .يلتحقيق التنافسية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالم

  

  

  

  

  

  

  رسالة الوحدة

تكمن رسالة وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم الى المساهمة فى وضع نظام متكامل لتقويم الطالب 
واإلمتحانات ومن ثم خلق وعى لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية فيما يتصل بآالليات 

وبالتالى ينتج عن ذلك  . الوحدة  ورؤية ورسالة الكلية نفسهاالتقويم حتى يحدث نوع من التوافق بين رؤية ورسالة
 نوع من التتابع المستمر لنظم القياس والتقويم من خالل نشر ثقافة التطوير والمتابعة والتدريب وتحليل ثحدو

ل نتائج اإلمتحانات والتغذية الراجعة لضمان حدوث نوع من اإلستمرارية فى قدرتها على القياس الصادق والشام
  .للمخرجات التعليمية للمقررات والبرامج
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5 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

 :أھـــــداف الوحدة

ــــالب في المهارات والقدرات األساسية  .1 ــتوى العــلمي للطــ ــ  .التعرف على المسـ
 .تشخيص العملية التعليمية واكتشاف ما تعانيه من مشكالت آنية، وما قد يعتريها من عوائق مستقبلية  .2
 .اس والتقويم مع المخرجات التعليمية القيأساليبضمان توافق  .3
 . القياس والتقويم بالكليةأساليبتطوير  .4
 . محكمةأسئلة بنوك أنشاء .5
 .تحقيق المعايير الوطنية والعالمية للقياس والتقويم .6
حل المشكالت أو نواحي القصور العلمية والتربوية القائمة وتحسين األداء اآلني، والتأسيس لرسم   .7

ــحــةخطط مستقبلية ذات أه ــداف واســتراتيجيات مرحــلية واضـ  .ـ
  .تقيم نتائج االختبارات النهائية .8

  
  :مھام وواجبات وحدة القیاس والتقویم بالكلیة

الب   الط
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  :المیثاق االخالقي للقیاس والتقویم

د يعد الميثاق بمثابة مجموعة من القيم واألخالقيات والضوابط التي يجب أن يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس عن
القيام بعملية تقويم الطالب ومن ثم تضع حدودا واضحة ومحددة لما هو مقبوال أو مرفوضا، مسموحا أو 

لذا تسعى وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم من .  ممنوعا فى إطار العالقة المهنية وإطار العمل داخل الكلية
مل مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس خالل هذا الميثاق إلى إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح حدود التعا

والكلية والجامعة والمجتمع والعاملين بالكلية بحيث تحفظ لكل طرف من هذه األطراف حقوقه وتحقق مبدأ 
وبالتالى تحدد الواجبات األخالقية العضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكلية من . العدالة والشفافية

خالقية لديهم وذلك من خالل وضع مجموعة من المعايير واألسس التى توضح اجل تنمية القيم المهنية واأل
لذا يلزم الميثاق األخالقي أعضاء هيئة التدريس باحترام . السلوك المتوقع من أعضاء هيئة التدريس والطالب

لى التعاون فواعد نظم التقويم واالمتحانات والمشاركة اإليجابية فى تحقيق أهداف الكلية ورسالتها باإلضافة إ
  .والعمل بروح الفريق

 :مفھوم المیثاق األخالقي للقیاس والتقویم

يعرف الميثاق االخالقى بانه عبارة عن مجموعة من القيم والتوجهات األخالقية والضوابط والمعايير التي توجه 
 مقبول أو وتضبط نظم وعمليات التقويم واألمتحانات ألعضاء هيئة التدريس وتضع حدودا واضحة بين ما هو

أى انه بمثابة مجموعة . مرفوض وتكون ملزمة للجميع من أجل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين الطالب
وبالتالي يحقق الميثاق ) يجب(القيم التى تسعى الكلية واعضاء هيئة التدريس الى اإللتزام بها وتصاغ بأسلوب 

  .رغوب وغير المرغوب أيضا المكاألخالقى القواعد الالزمة للتعامل مع السلو

 :أھمیة المیثاق االخالقى للقیاس والتقویم

تكمن أهمية الميثاق االخالقى للقياس والتقويم فى وضع مجموعة من المعايير االخالقية التى يلتزم بها جميع 
اى االطراف المشاركة فى عملية القياس والتقويم وذلك من خالل ميثاق مكتوب يكون مرجعا ومرشدا لهم فى 

 -: ومن ثم يسهم الميثاق األخالقي في تحقيق االتي. وقت عند الحاجة

التزام أعضاء هيئة التدريس والطالب بمواثيق ومبادئ أخالقية تكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع  .1
  .عند ظهور خالفات حول سلوك أو موضوع معين

 . مل بالكليةتحقيق نوع من الرضا االجتماعى من خالل االلتزام باخالقيات الع .2



                             لوحدة القیاس والتقویمالمیثاق االخالقي                           

 
7 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

 . المساهمة فى تحسين المجتمع التعليمي ككل .3

 .دعم برامج الجودة الشاملة ومن ثم تحقيق نوع من التميز واالبداع .4

  .تنمية الشعور بالعدالة والمصداقية من خالل نظم التقويم واالمتحانات .5

  .تحقيق الرضا لدى االطراف المشاركة فى عملية القياس والتقويم .6

 .المصداقية من خالل نظم التقويم واالمتحاناتتحقيق العدالة و .7

  
  :مبادىء المیثاق األخالقى للقیاس والتقویم

  :يوجد العديد من المبادىء التى تحكم أي ميثاق أخالقي، ويمكن توضيح تلك المبادىء كالتالى

  .فى العالقات مع االخرين وفى اتخاذ القرارات واإلجراءات: العدل .1

أن تكون العملية التعليمية أمينة، وذلك من خالل خلق بيئة آمنه تعمل على تعميق الشعور : األمانة .2
  .بالراحة فى التعامل بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب

يجب احترام اراء االخرين أى تقبل الرأي والرأي اآلخر مما يساعد في خلق ثقة متبادلة بين : االحترام .3
  .افجميع االطر

  .المساواة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب .4

  ."االختالف في الراي ال يفسد للود قضية "الثقة فى التعبير عن الرأى .5

  .التكامل المهنى وذلك من خالل العمل على كل ما هو مفيد وصالح ويحترم استقاللية االخرين .6

  .االلتزام بالسرية والخصوصية .7
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8 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

  

  ات المعنیة بالمیثاق االخالقى للقیاس والتقویمالفئ

  

  

 الفئات التي تقوم بتنفیذ المیثاق األخالقي للقیاس والتقویم
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9 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

ومن ثم يحدد الميثاق مجموعة من األخالقيات التى يلتزم بها المشاركين فى عمليات التقويم واالمتحانات 
  :كاالتى

   وعملیات التقویم واالمتحانات اخالقیات عامة لكافة المشاركین فى نظم

  .االلتزام بالدقة واالمانة والسرية والموضوعية فى كافة مراحل نظم التقويم واالمتحانات .1

  .االلتزام بالشفافية والعدالة والوضوح فى جميع مراحل نظم التقويم واالمتحانات .2

  .تجنب اقامة عالقات شخصية مع الطالب .3

  .تجنب قبول اية هدايا او مجامالت .4

  .دم المشاركة فى اعمال االمتحانات فى حالة وجود أقاربع .5

  

اخالقیات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس المشاركین فى نظم وعملیات التقویم 
  واالمتحانات 

  .يكون على دراية ومعرفة باالمور التربوية والطرق واالساليب التدريسية .1

  .مراعاة الدقة والعدالة وااللتزام بالنظام .2

  .يم المستمر للطالب واعالمهم بنتائجهمااللتزام بالتقو .3

  .تدريب الطالب على االنواع المختلفة لالسئلة وكيفية االجابة عليها .4

  .اشراك الطالب فى وضع جدوال االمتحان .5

تعريف الطالب بتوزيع درجات المقرر ومواعيد االمتحانات الفصلية والشفهية والتدريبات المختلفة  .6
 اعالنات على لوحة إعالنات القسم، أو شفهيا بالمحاضرات او بطرق مختلفة سواء ورقيا من خالل

  .الكترونيا على الموقع الخاص بعضو هيئة التدريس

  .متابعة الطالب المعرضين للحرمان من االمتحانات بالتنسيق مع القسم الذي ينتمي اليه الطالب .7

سبة لالسئلة الموضوعية يتسم تقدير درجات االمتحان بالعدالة والوضوح والشفافية حيث يراعى بالن .8
  .عمل مفتاح لالجابة الصحيحة وبالنسبة لالسئلة المقالية تحديد عناصر االجابة

  .يكون على دراية كاملة بثقافة المجتمع التعليمية .9
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10 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

  عدم اقامة عالقة شخصية مع الطالب .10

  عدم قبول اى هدايا او مجامالت من الطالب بشكل شخصى.11

  ضمن واجباتهمعدم تكليف الطالب باى اعمال ليست .12

  .يسمح بالمناقشة وتقبل الرأى االخر.13

  .يتابع الطالب بشكل مستمر.14

  .وجود اتساق بين لغة التدريس والتقويم اى يسيرا جنبا الى جنب.15

  .مراعاة الدقة فى تصحيح كراسات االجابة دون النظر الى االسماء لتحقيق مبدا الشفافية والموضوعية.16

صة بأعضاء هيئة التدريس  المشاركين في نظم وعمليات التقويم ومن ثم يمكن تقسيم األخالقيات الخا
  -:واالمتحانات  إلى أخالقيات قبل االختبار وأثناء اإلختبار وبعده كالتالي 

  أخالقیات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس قبل االمتحان

  االعداد الجید لالختبار والتعاون بین االعضاء فى حالة قیام أكثر من عضو بتدریس نفس
  .المقرر

 مراعاة مناسبة عدد االسئلة مع الزمن الفعلى لالمتحان.  

 االلتزام بمواصفات الورقة االمتحانیة من حیث الشكل والمضمون.  

 االلتزام باعددا االختبار وكتابتھ بشكل واضح ومراجعتھ وطباعتھ قبل موعد االمتحان. 

 وتقییم مستویات الطالب مناسبة االختبار مع ما تم تدریسھ. 

 المعرفیة والمھاریة والوجدانیة(ل االختبار جمیع جوانب التعلم یشم.(  

  أخالقیات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس أثناء االمتحان

 االلتزام بالتواجد عند عقد امتحانات المقررات الخاصة بھم. 

 تقبل مالحظات الطالب والتعامل معھم بكل ھدوء.  

 ثناء االختبارمراعاة الجانب االنسانى فى التعامل مع الطالب ا. 

 التعاون مع الزمالء اثناء سیر االمتحانات. 

 التواجد اثناء عقد االمتحانات التحریریة والشفھیة. 
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11 الكلیةبوالتقویم وحدة القیاس 

  أخالقیات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس بعد االمتحان

 االلتزام بنموذج االجابة المعد مسبقا والموزع علیھ الدرجات عند التصحیح. 

 المتحاناالستالم الشخصى المباشر الوراق ا. 

 التوقیع امام درجة كل سؤال على كراسة االجابة.  

 مراعاة الدقة والموضوعیة في التصحیح والرصد وتجنب الذاتیة. 

 كتابة الدرجة الكلیة باالرقام والحروف. 

 اعداد تقریر علمى عن نتائج االختبار یوضح فیھ نقاط القوة والضعف وخطط التحسین.  

  اخالقیات خاصة بعمید الكلیة

  :على عمید الكلیة االلتزام بما یليیجب 

  اعالن الخریطة الزمنیة للعام الدراسى موضحا بھا مواعید االمتحانات بكافة الوسائل سواء
  .ورقیة او الكترونیا

 تشكیل لجان النظام والمراقبة على االمتحانات وفق معاییر محددة وواضحة.  

 مراعاة العدالة والمساواة بین الطالب.  

   التعلیم والطالبن ئوبوكیل الكلیة للشاخالقیات خاصة 

  :االلتزام بما یليالتعلیم والطالب ن ئویجب على وكیل الكلیة للش

 عرض جداول االمتحانات على الطالب وتعدیلھا وفق مقترحاتھم.  

  الكترونیا–ورقیا (إعالن تعلیمات وضوابط االمتحانات للطالب بوسائل مختلفة .(  

 أداء الطالب لالمتحاناتتھیئة البیئة المناسبة لتسھیل .  

  توفیر لجان للحاالت الخاصة تتناسب مع حاالتھم وأعالم الكونترول بذلك قبل موعد االمتحان
 .التخاذ الالزم
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  القیاس والتقویم بالكلیةالخطة التنفیذیة لوحدة 

  
 :التنفیذیة لوحدة القیاس والتقویم فى الخطوات التالیةتتمثل الخطة 

 یبیة لطالب فیما یتصل بنشر ثقافة القیاس والتقویم وغیرھا من األمور عقد دورات تدر
 :الالزمة لضمن نجاح العملیة التعلیمیة وتحسین مخرجات التعلم مثل

 نشر ثقافة التقویم ونظم االمتحانات الحدیثة 

 االستعداد والتھیئة لالختبارات . 

 افة القیاس والتقویم وغیرھا عقد دورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس فیما یتصل بنشر ثق
 :من األمور الالزمة لضمن نجاح العملیة التعلیمیة وتحسین مخرجات التعلم مثل

  على نظم التقویم الطالبتدریب والمیثاق األخالقي للقیاس والتقویم فیما یتصل بالطالب   

 ماھیتھا، كیفیة أعدادھا وأھمیتھا: بنوك األسئلة. 

 الواقع والرؤى المستقبلیة(تعلیمیة القیاس والتقویم والمؤسسات ال .( 

 في ضوء معاییر الجودة الشاملةواالختبار الجید  نمواصفات ورقة االمتحا . 

 استراتیجیات ومعاییر وطرق وآلیات التقویم. 

 ورشة عمل حول قیاس مؤشرات االداء للبرنامج. 

  اإلعداد والتنظیم ألعمال االختباراتورشة عمل حول. 

  االقسامالضعف والقوة في تقریر قیاس جودة االختبارات ولجمیع نقاط ورشة عمل حول. 

  اعداد ملف خاص بأسئلة أختبارات كل فصل دراسى لكل قسم على حده وتقییمھ فى ضوء
األلتزام بمعاییر الجودة والقیاس والتقویم وارسال نتیجة التقییم للعضو لتالفى ذلك عند إعداده 

 .و الوحدة فى كل قسم اكادیمىویكون مسؤلیة عض. لباقى اإلختبارات

  یقدم كل عضو ھیئة تدریس إحصائیة لكل مادة یقوم بتدریسھا الكترونیا وورقیا لوحدة القیاس
والتقویم مع إرفاق مبررات توضح ما توصل إلیھ من نتائج حتى یتسنى ألي عضو آخر 

تحسینیة من باإلضافة إلى تقدیم خطة . االطالع علیھا فى حالة قیامھ بتدریس نفس المقرر
 . أجل تالفى تلك الصعوبات

  بالكلیة الجودة مدیر وحدةاعداد تقریر شھرى عن أداء الوحدة وعرضھ على. 

 اعداد تقریر فصلى عن أداء الوحدة یقدم فى نھایة كل فصل دراسى. 

 إعداد تقریر سنوى عن أداء الوحدة یقدم فى نھایة العام الدراسى. 

 ویة یتضمن ما تم إنجازه والتحدیات التى واجھت الوحدة اعداد كتیب بإنجازات الوحدة السن
  . وخطة تحسینیة للوحدة


