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أصبح مركز القياس والتقىويىم لى  
دور فاعي بكي جىامىعىة فىي إطىار 
تطوير ن م التقويم وضمان قيىاس 
المخرجات التعليمية المسىتىهىدفىة، 
وتىىوفىىيىىر أدوات قىىيىىاس عىىنىىاصىىر 
العملية التعىلىيىمىيىة فىى إطىار مىن 
الىىتىىنىىافسىىيىىة لىىتىىحىىقىىيىىق الصىىدارة 
العالمية للجامعات المصرية، كىمىا 
ان المركىز قىاد مىبىادرة مىن أجىي 
تطبيق األختبارات األلكترونية فىى 
الجامىعىات فىى اكىتىوبىر الىمىاضىي 

وما توجىهى  مىن تىكىلىيىؼ  8102
ر ىىاسىىي بىىتهىىمىىيىىة تىىطىىبىىيىىق تىىلىى  
األختبارات فى قطاع كليات الىطى  
ثىىم الىىقىىطىىاع الصىىحىىي ثىىم كىىافىىة 
الىقىىطىىاعىات. لىىقىىد جىىاء الىىتىكىىلىىيىىؼ 
الر اسي أيضاً برفر البينة التحتية 

فى الجامعات لضىمىان تىوفىيىر مىا 
تحتاج  هذه األختىبىارات وهىو مىا 
يعد نقل  نوعية قوية لم تشىهىدهىا 
الجامعات منذ سنوات طويلة. لىقىد 
أصىىبىىح عىىلىىى مىىراكىىز الىىقىىيىىاس 
والىتىىقىويىىم أمىانىىة ومىهىىام الى ىىتىىرة 
القادمة لتن يذ تل  التوجهات التىى 
نسعى لها منذ سنوات ولم تتحقق. 
من أحد المهام الر يسة التى يج  
أن تقىوم بىهىا مىراكىز الىقىيىاس و 
التقويم بالجامعات سرعى  تىوفىيىر 
دورات تىىدريىبىىيىىة يعضىىاء هىيىى ىىة 
التدريس بالجامعات للتدري  علىى 
إعداد الم ردة األختبىاريىة وبىنىو  
األس لة، واألختىبىار األلىكىتىرونىي، 

 وغيرها من ن م التقويم الحديثة. 

بىىاألضىىافىىة الىىى نشىىر ثىىقىىافىىة 

االخىىتىىبىىارات األلىىكىىتىىرونىىيىىة بىىيىىن 
الىىىطىىى   ، لىىى جىىىابىىىة عىىىلىىىى 
التساؤالت وتوضيح الػرض من 
هىىذه األخىىتىىبىىارات. ان تىىطىىبىىيىىق 

التكنولوجيا فى العملية التعليمية 
و االختبارات كانت حلماً وأصبح 
حقيقة تتحىقىق بىدرادة سىيىاسىيىة 
ودعم كىامىي مىن مىعىالىى وزيىر 
التعليم العالي والىبىحىل الىعىلىمىي 
تخطت كافة المعوقات التى طالما 
منعت تحقيقها، منها عدم تىوافىر 
األمكانات وزيادة اعداد الطى  . 
أثىنىاء الىىزيىارات الىىتىى قىىام بىهىىا 
خبراء المركز للىجىامىعىات خى ي  

. والىتىى  8106يناير و فبراير  
هدفت الى نشر ثقافة األختبارات 
األلكترونية ومىراجىعىة جىاهىزيىة 
البنية التحتية لىلىتىطىبىيىق وجىدت 
ترحي  من الجامعات، والىطى   
وأعضاء هىيى ىة الىتىدريىس، لىمىا 
يحقق  من موضوعية وشى ىافىيىة 
ومىىواكىىبىىة لىىلىىعىىصىىر، مىىن خىى ي 
اسىىتىىخىىدام األسىى ىىلىىة الىىتىى ىىاعىىلىىيىىة 
واخىىتىىبىىارات مىىهىىارات الىىطىىالىى  
لتحقيق المىخىرجىات الىتىعىلىيىمىيىة 
المستهدفة. المركز يىرحى  بىت  
افىىكىىار جىىديىىدة مىىن الىىطىى   او 
أعضاء هي ة التدريىس لىتىعى ىيىم 
األست ادة ونشر الثقافىة بصىورة 
اكبر فى الجامىعىات وخىاصىة أن 
الىىمىىىسىىتىىىهىىدؼ تىىىطىىبىىىيىىق هىىىذه 

% خ ي 011األختبارات بنسبة 

 العام األكاديمي القادم.
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 إع ن هام 
 
 

السادة المتخصصون فى 

مجاي القياس والتقويم  

 بالجامعات المصرية
 

يمكنكم نشر ملخص 

أبحاثكم أو أ  معلومات 

ت يد غيركم فى مجاي 

القياس والتقويم فى نشرتنا 

ونرح  بكم في  المركز 

 إع ن هام 

لخبراء  القياس 
والتقويم بالجامعات 

 المصرية
تواصلوا معنا لتسجيي 
بياناتكم لتكون ضمن 
قاعدة بيانات المركز 

 ل ستعانة بخبراتكم

 إع ن هام 
 
 

 مسابقة الطال  المبدع
 

هي هٌطلق دعمن لممومش مض 

البٌائٌا لممطم و ّحملم م٘م  

هغاُوخِمن ىمٔ لالسحم ما  

بوغخْٓ لمخ ل٘ن، ٗخششف 

لممموممش ممض بمماالعمم ى عممي 

" هغاب ت لمطامب لموبذع"

ىوي مذَٗ ىكشة هبذعت لّ 

هبمخمكمشة ىمٔ همضما  ًم من 

لالهممخممغمماًمماث ّلمممخمم ممْٗممن 

لمممشصمما  لسعممامممِمما عمملممٔ 

  لمبشٗذ لالمكخشًّٔ ملوش ض

Mac@heep.edu.eg 

ّعْف ٗخن حكشٗن لمط و 

لملائضٗي ّلدسلس لعوائِن 

ىممٔ لمممٌممشممشة لمممشعممومم٘ممت 

 باموش ض .

 الكلمة االفتتاحية

mailto:Mac@heep.edu.eg
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 نشرة دورية تصدر عن مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى 

 أنشطة مركز  القياس والتقويم 

 دورات تدريبية بمقر المركز:

لًط قا هي عشص هش ض لم ٘اط ّ لمخ ْٗن علٔ ح ذٗمن لممذعمن لمملمٌمٔ 

لموغخوش مكاىت لمضاه اث لموظشٗت بِذف لموغماُمومت ىمٔ حمطمْٗمش ّ 

دّسة حذسٗب٘ت ىٔ ه ش  61حغغ٘ي لالدل ، ى ذ قذ قام لموش ض ب  ذ عذد 

لموش ض بام اُشة خ   شِشٓ ٌٗاٗش ّ ىبشلٗش حخوز  ُزٍ لمذّسلث ىمٔ  

أعام٘ب لممخم مْٗمن ّئعمذلد لمموملمشدة لالخمخمبماسٗمت، ئعمذلد لمموملمشدة )  

لالخخباسٗت مكملم٘ماث لممطمب، أعمذلد صمذّ  لممومْلطملماث،ل خمخمبماسلث  

لم ول٘مت ىمٔ همضما  لمملمٌمْى ، بمٌمْ  لدعم ملمت، ئعمذلد ل خمخمبماسلث 

ل مكخشًّ٘ت، حْط٘ف ّح شٗش لمو شسل خخباسلث لمم موملم٘مت ّأعمامم٘مب 

لم ٘اط لمغذٗزت ىٔ هضا  لمخمشبم٘مت لممشٗماػم٘مت، ئعمذلد لالعمخمبم٘ماًماث 

أعام٘ب لمخ ْٗن لمغذٗزت، لمخظغ٘مظ ل ممكمخمشًّمٖ ّئعمذلد لممخم ماسٗمش، 

لمضذلسلث لمزواً٘ت دعخار لمضاه ٔ ىٔ هضا  لمطب، لمخغل٘  ل عظائٖ 

مخلك٘مـمـمـمش ل بمذلع، لممخمغملم٘م  ،ل   Amosلموخ ذم، لمخغل٘  ل عظائٖ

 872لصوامٔ عذد لموغخل٘ذٗي = .   ( 6ل عظائٖ )

شاس  هش ض لم ٘اط ّلمخ ْٗن ىٔ لموإحوش لمخٔ ع ذحَ صاه ت بٌِا ٗمْهمٖ 

حمطمْٗمش لممخم ملم٘من لمم ماممٖ ىمٔ ػمْ  )  بم مٌمْلى  ٢١6٢ٌٗاٗش  ٢٢-٢٢

عمغمش لهم٘مي .  د. ل:  هز  خبشل  لموش ض ( .  لموخغ٘شلث ّلمو اٗ٘ش لم امو٘ت 

عم٘مذ شماس  خمبمشل   . ًِٔ عضهٖ هذٗش لموش ض.  د. ُبت هللا ص لش ّل.  ّد

لموش ض صلغاث لمْ٘م لدّ  ّلمخٔ شِذث ً اشاث ّلىكاس صذٗذة ّهبخكمشة 

. د. ىٔ لمْ٘م لمزأً أم ج ّسقمت عموم  لممومش مض ل. ، مخطْٗش لمخ ل٘ن لم امٖ
دّس همشل مض لمم م٘ماط ّلممخم مْٗمن ىمٔ )  عغش له٘ي ّ لمخٔ  اًج ب ٌمْلى 

ّ لمخٔ حغذرج ىِ٘ا عي دّس هشل ض لم م٘ماط ّلممخم مْٗمن ىمٔ ( .  لمضاه اث

حطْٗش ًم من لممخم مْٗمن ّلالخمخمبماسلث ّحملم م٘م  لممخمظمغم٘مظ ل ممكمخمشًّمٖ 

ّلالخخباسلث ل مكخشًّ٘ت ًّشش لمز اىت ّق٘اط لددل  ّلممشػما ّحمذسٗمب 

أعؼما  ُمم٘مم مت لمممخممذسٗمظ ّهمم مماًّمم٘مِممن ّعمموم  لمممذسلعمماث ّلمممخمم مماسٗممش 

 .لموخخظظت ّحطب٘ق لمو اٗ٘ش لم ٘اع٘ت مٌ ن لمخ ْٗن

 التدري 

 دورات تدريبية خارج المركز:

 

اجتماع لجنة ) متابعة تطبيق االخىتىبىارات  8102ديسمبر  8٢عقد يوم 
ايلكترونية فى الجامعات ( بوزارة الىتىعىلىيىم الىعىالىى والىبىحىل الىعىلىمىي 
بحضور كي من ا.د. نهى عزمى مدير مركز القىيىاس والىتىقىويىم و ا.د. 
ابراهيم معوض مدير مركىز الىخىدمىات الىمىعىرفىيىة بىالىمىجىلىس األعىلىى 
للجامعات و م. طارق علي مدير مشىروع تىطىويىر نى ىم وتىكىنىولىوجىيىا 
المعلومات و م. ناصر األمير ر ىيىس قىطىاع تىكىنىولىوجىيىا الىمىعىلىومىات 
بالوزارة     و ا.د سحر امين ود. هبة هللا جع ر ود. هشىام عىزت ود. 
دينا عبد الشافي خبراء مركز القياس والتقويم ود. تامىر مىدحىت مىديىر 

شبكة الجامعات المصرية بالمجلس 
األعلى للجامعات وبحضور متمىيىز 
لىىلىىسىىادة مىىدراء مىىراكىىز الىىقىىيىىاس 
والىىتىىقىىويىىم فىىى الىىجىىامىىعىىات وذلىى  
لىىمىىنىىاقشىىة االسىىتىىعىىداد لىىتىىطىىبىىيىىق 
االخىىتىىبىىارات ايلىىكىىتىىرونىىيىىة فىىى 
الجامعات ومراجعة البنية التحىتىيىة 
واالت ىاق عىلىى خىطىة عىمىي نشىر 

ثقافة وتدري  أعضىاء هىيى ىة الىتىدريىس والىطى   عىلىى اسىتىخىدامىات 

 البرمجيات وإعداد االختبارات . 

المشاركة فى مؤتمر جامعة بنها بعنوان "تطوير التعليم العالي 
 فى ضوء المتػيرات والمعايير العالمية " 

عقىدت لىجىنىة ) مىتىابىعىة تىطىبىيىق االخىتىبىارات 
ايلكترونية فى الجامعات( اجتماع يىوم االثىنىيىن 

مىىر مىىمىىثىىلىىوا وزارة  8102ديسىىمىىبىىر  01
االتصاالت بمقر مركز القياس والىتىقىويىم..راس 
االجتماع ا.د. نهى عزمى مدير المركز وحضىره 

، م. طىارق عىبىد  د. أحمد فخر  خبير بالمركز
الىىرحىىمىىن مىىديىىر مشىىروع نىى ىىم وتىىكىىنىىولىىوجىىيىىا 

،  د. رانيا أبو السعود ممثىي شىبىكىة  المعلومات
المجلس األعلى للجامعات،   -الجامعات المصرية

ممر ممثلوا وزارة األتصاالت المصريىة  هىدؼ 
اللقاء إلى دراسة إعداد البنية التحتية للجامعات 

وتىم  .والكليات لتطبيق االختبارات ايلكىتىرونىيىة
مىىنىىاقشىىة أفضىىي الىىحىىلىىوي واكىىثىىرهىىا مىىنىىاسىىبىىة 
للجامعات. وكذل  مناقشة مراحي التن يىذ. يىتتىي 
هذا اللقاء فى إطار التوجيهات الر اسية لتطبيق 
األختبارات الر اسية فى الجامعات والتعاون بين 
وزارة التعليم العالي واألتصاالت من أجي تحقيق 

 كافة المتطلبات لتن يذ ذل . 

 

 اجتماع مدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات 

عم مذث دّسة حمذسٗمبم٘مت بم مٌمْلى  -ىٔ لؽاس لممذعمن لمملمٌمٔ مملمضماهم ماث

دعؼا  ُ٘ ت  ٢١6٢ٌٗاٗش  ٢٢-  ٢2ْٗهٖ "لدخخباسلث لدمكخشًّ٘ت" 

لملٌٔ لمزٓ ٗ ذهمَ لممومش مض  ىٔ لؽاس لمذعن لمخذسٗظ ىٔ صاه ت أعْلى 

ملضاه اث م عمخم مذلد  صمشل  ل خمخمبماس لمموم مشىمٖ لممزماًمٖ مملمومشعملمت 

أعمومذ بم و .  د. لد لٌ٘٘ك٘ت مط و  ل٘اث لمطب. حغج سعماٗمت لمغم٘مذ أ

 ًادٕ صشصظ ًائب سئ٘ظ لمضاه ت.. د.سئ٘ظ لمضاه ت ّ أ

 األستعداد لتطبيق األختبارات األلكترونية بالجامعات 
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 ٢١6٢/ ٢/ 62قام ىشٗق هي خبشل  هش ض لم ٘اط ّ لمخ ْٗن ْٗم لالرٌ٘ي لممومْلىمق 

ه٘شىمج لممغمٌم٘مومٖ  . د. ُبَ ص لش ّ ل . ُشام عضث د. دٌٗا عبذ لمشاىٖ د. هخوز  ىٖ د

موخاب ت حٌملم٘مز لًشمطمت لممشبمم لالّ  همي هشمشّعماث لممذّسة  صاه ت ؽٌطابضٗاسة 

لمخاهغت ع٘ذ بذأث لمضٗاسة بل ا  ه امٖ لمغادة ًْلو سئ٘ظ لمضاهم مت مملمخم ملم٘من ّ 

لمط و ّ لمذسلعاث لم ل٘ا ّ ش ْى لمب٘ ت ّ خذهت لموضخوم ّ هذٗش هش مض لمم م٘ماط 

ّ لمخ ْٗن بامضاه ت ّ حن ع ذ م ا  هم لمغادة هذٗشٕ لمْعذلث بامكل٘اث لممومشماس مت 

باموششّع ّلمْعذلث لم ائوت ع٘ذ حن لعخ شلع  م٘ملم٘مت لممخم ماّى بم٘مي لممْعمذلث 

ّلموش ض بامضاه ت ّ عب  ح ذٗن لمذعن لملٌٖ هي هش ض لم ٘اط ّ لمخ ْٗن بمامم ماُمشة 

مؼواى حطب٘ق ً ن لم ٘اط ّ لمخ ْٗن لمغذٗزت  وا حن ع ذ م ا  هم لمغمادة لعؼما  

ُ٘ ت لمخذسٗظ موٌاقشت دّس لم ٘اط ّ لمخ ْٗن ىٖ لمٌِْع بام ول٘ت لمخم ملم٘موم٘مت ّ 

 وا قام لمخبشل  بخأ ٘ذ ح ذٗن لموش ض .  لرل ها ْٗصذ لَٕ هشا   مخطب٘ق لمٌ ن لمغذٗزت

ملذعن لملٌٖ ّ ح ذٗن دّسلث حذسٗب٘ت ملغادة لعؼا  ُ٘ مت لممخمذسٗمظ ممشىمم  ملما ة 

 وا حن ع ذ م ا  هم لمغادة ل دلسٗ٘ي بامضاه ت ّ لممطم و . ً ن لم ٘اط بامضاه اث 

.   ّ حن حْصٗم لعخ ظا  م ٘اط هغخْٕ لمز اىت بٌ ن لم ٘اط ّ لمخ ْٗن  بماممضماهم مت
 وا قام ىشٗق لمخبشل  بمضٗماسة ّعمذلث لممكملم٘ماث 

لموشاس ت ىٖ لموششّع لمطب لٙدلو لمغ مْ  ّ 

لم لْم ع٘ذ حن حخظ٘ض أها ي هٌاعبت   قماهمت 

ّعذلث مل ٘اط ّ لمخ ْٗن بِا هكماى مملمخمظمغم٘مظ 

ل مكخشًّٖ  ّبٌْ  لدع لت ّ هم مش ممردلسة  موما 

حن صٗاسة لممومش مض بماممضماهم مت  ّلممخم مشف عملمٖ 

 . لمشؤٗت ّلمشعامت ّلدُذلف لالعخشلح٘ض٘ت

ىٔ لؽاس حْصِ٘اث ه امٔ ّصٗش لمخ ل٘ن لم امٖ ّلمبغذ لمم ملمومٖ ّبمذعمن  ماهم  همي 

دُشام عبذ لمخامق لموذٗش لمخٌل٘زٕ ممْعمذة ئدلسة هشمشّعماث حمطمْٗمش لممخم ملم٘من . ل

 لم امٖ .

قام هش ض لم ٘اط ّلمخ ْٗن بغلغلت هي صٗاسلث لمذعن لملٌمٔ مملمضماهم ماث لممْمم٘مذة  

ّصٗماسة  ملمش   ٢١62ًمْىمومبمش  6٢ّحوج لمضٗاسلث بذلٗا بضاه ت ده٘اؽ ىٖ ْٗم 

 ٢١62ًْىوبش   ٢2ّصاه ت لمغْٗظ ىٖ ْٗم  ٢١62ًْىوبش ٢1لمش٘خ ىٖ ْٗم 

 6ّ٢ّصاه مت لممْلدٓ لممضمذٗمذ ىمٖ  ٢١62دٗغوبش  ٢ّصاه ت بْسع ٘ذ ىٖ ْٗم 

ّلًخِج بضٗماسة صماهم مت همطمشّط  ٢١62دٗغوبش 

 .٢١62دٗغوبش  6ّ٢ىٔ ْٗهٔ 

ّرمك هي لص  ًشش ر اىت لالخخباسلث ل مكخشًّ٘ت ّ 

ح ٘٘ن لمْػم لمغامٖ ملبٌ٘ت لمخغخ٘مت مموم مشىمت همذٕ 

لعخ ذلد لمضاه اث مخطب٘ق لالخخباسلث ل مكمخمشًّم٘مت 

 ّح ذٗن  اىت عب  لمذعن لملٌٔ مخغ ٘ق رمك. 

 زيارات الدعم ال ني للجامعات لنشر ثقافة االختبارات ايلكترونية وتقييم الوضر الحالي للبنية التكنولوجية التحتية

 جامعة المنوفية   جامعة السويس  جامعة جنو  الواد   جامعة مطروح  جامعة بورسعيد

 بدء زيارات المتابعة لتن يذ مشروعات الدورة الخامسة )ينشاء ودعم مراكز القياس والتقويم (

 جامعة ك ر الشيخ 

قام مركز القياس و التقويم بوزارة التعليم الىعىالىي بىاجىراء دراسىة 
لقياس مدى رضا سوق العمي عن خريجى البرامج المميزة بكليىات 
الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية و ذل  في النىصىؼ الىثىانىى 

. فقد بىلىع عىدد كىلىيىات الىهىنىدسىة فىي الىجىامىعىات 8102من عام 
الحكومية ستة و عشرون كلية تسعى الى تطوير العملية التعليمىيىة 
و تحسين مستوى الخريجين لذا بدأ عدد كبير من هذه الكليىات فىي 

برامج جديدة تهدؼ الى تخريج مهندسين ذو مسىتىويىات استحدال 
عالية تتواك  مر متطلبات سوق العمي قادرين علىى الىتىواكى  مىر 

المعرفة والمهىارات   تطبيقالمتػيرات الحديثة ، لديهم القدرة على 
، يتميزون بتقديم حلوي مبىتىكىرة والقيم المكتسبة من خ ي دراستهم

 للتػل  على المشك ت التي تطرأ في مجاي العمي. 

 -حيل هدفت الدراسة الى: 

مدى استي اء خريجى البرامج الىمىتىمىيىزة بىكىلىيىة الىهىنىدسىة قياس 

 لمتطلبات سوق العمي من المعارؼ والم اهيم 

مدى استي اء خريجى البرامج الىمىتىمىيىزة بىكىلىيىة الىهىنىدسىة قياس 
لمتطلبات سوق العمي من المهارات الذهنية والمهنية، قياس مىدى 

 ك اءة الخريج في المهارات العامة التي يحتاجها سوق العمي. 

قياس مدى توافر المعلومات الحديثة لخريجى الىبىرامىج الىمىتىمىيىزة 

 كلية الهندسة وفقا لمتطلبات سوق العمي. 

قياس مدى تواصي إدارة الخريجيىن مىر األطىراؼ الىمىخىتىلى ىة فىي 

 سوق العمي. 

قياس مدى ت ضيي خريجى البرامج المتميزة بكلىيىة الىهىنىدسىة فىي 

 سوق العمي. 

قياس مدى الرضا عن ك اءة خريجىى الىبىرامىج الىمىتىمىيىزة بىكىلىيىة 

 الهندسة في سوق العمي.

قياس مدى م ءمة خريجى البرامج المتميزة بكليىة الىهىنىدسىة مىر 

 سوق العمي.

للتوصي الى اهداؼ الدراسة تم توزير استمارات اسىتىقىصىاء عىلىى 
عينة من شركات الهندسة سواء قطاع اعماي او شىركىات خىاصىة. 

% قطاع خاص ،  62.7حيل بلػت هذه العينة تسعة عشر شركة )
% قطاع اعماي (. ولقد اشتملت استىمىارة االسىتىقىصىاء عىلىى 5.٢

اربر محاور ر يسية تعتمد على األس لة المػلقة و الىتىي اشىتىمىلىت 
على قياس مستوى المىعىارؼ و الىمى ىاهىيىم ، مسىتىوى الىمىهىارات 
الذهنية، مستوى المهارات المهنية و العملية و مستوى المىهىارات 

كما اشتمي على عدد ث ل أس لة مى ىتىوحىة بىهىدؼ مىعىرفىة  العامة.
المعارؼ و المهارات ايضافية التي يحتاج سوق العمي الضافتها و 

بىكىلىيىة  تحديد نقاط القوى و الضعؼ في خريجى البرامج الىمىمىيىزة

 الهندسة. 

إلى قياس مستوى المعرفة و ال هم و قد احتوى على ثىمىانىى هدؼ 

عبارات لقياس مستوى المعىرفىة  الى ىهىم لىدى خىريىجىى الىبىرامىج 
المميزة هي جيد ام متوسط ام ضعيؼ ، و لقد تمثلت العىبىارات فىي 

المىامى  ،  االتى : معرفت  بالن ريات و الرياضيات التى تخدم مجال 
معرفت  بالتكنولوجيىا ، بتساسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معرفت  بطرق منهجية تسىتىنىد ، الهندسية الحديثة المرتبطة بمجال 
على اسس علمية لحي المشك ت الهندسية، معرفت  ألن مة تىوكىيىد 

معىرفىتى  مىتىطىلىبىات تىحىقىيىق الصىحىة و األمىان، الىمىامى  ،الجودة 
مىعىرفىتى  بىاالتىجىاهىات ،  بتساسيات االدارة فى الىمىجىاي الىهىنىدسىى

 الحديثة فى المجاي الهندسي.

المحور الثاني يهدؼ الى قياس مستوى المهارات الذهنية من خ ي 
قياس مدى قدرة الخريج على: استخىدام الىطىرق الىتىكىنىولىوجىيىة و 

اخىتىيىار حىلىوي ،  الرياضية لتحليي المشك ت المتعلقة ببي ة العىمىي
 مبتكرة للمشاكي الهندسية ، حي المشك ت باقي االمكانيات الىمىاديىة

حىي الىمىشىكى ت ، تقييم التتثيرات البي ية للمشروعات الىهىنىدسىيىة، 
اتخاذ القرار المناسى  فىى ، المتعلقة بالس مة و الجودة بالمؤسسة

 ي البيانات و المعلومات المتاحة ، التعامي مر التكنولوجيا الحديثة 
،  التػل  على الصعوبات فى بي ة الىعىمىي، المرتبطة بمجال  بك اءة

تطبيق انس  وسا ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى المشاكي 

 .الهندسية المختل ة

بينما استهدؼ المحور الثالىل الىى قىيىاس الىمىهىارات الىمىهىنىيىة و 
العملية لخريجى البرامج الىمىمىيىزة مىن خى ي قىيىاس درجىة قىدرة 

المستىخىدمىة  softwareالتعامي بك اءة مر احدل الخريج على : 
فى سوق العمي، تطوير و تحسين ان مة العمي المرتبطة بىمىجىالى ، 
دمج المعلومات المكتسبة اثناء الدراسة مر الىمىمىارسىات الى ىعىلىيىة 

تقديم افكار مبتكرة فى مىجىاي ،  لتطوير التصميم / المنتج / الخدمة
، إتباع قواعد إجىراءات األمىن والسى مىة داخىي الىمىؤسىسىة، عمل 

، تطويىر األداء فىى الىعىمىي، إدارة تطبيق واحترام اخ قيات المهنة

 الوقت فى تن يذ المهام المنوط بها.

بينما هدؼ المحور الرابر الى قياس المهارات العامة والتي تمثلىت 
لىديى  الىقىدرة عىلىى الىتىعىاون الى ىعىاي مىر في طرح العبارات االتية 

لىديى  ،  زم ؤه فى بي ة العمي، العمي فى بي ة صعبة و تحت ضػىط
القدرة على ادارة الموارد المتاحة، قادر على تن يذ المهام المسنىدة 

حريص على التعلىيىم الىمىسىتىمىر و تىنىمىيىة مىهىاراتى  ،  الي  بك اءه
سىلىوكى  ، سلوك  ايجابى تجاه العمي فى مىجىاي الىهىنىدسىة، المهنية

لدي  مىعىرفى  ، سلوك  ايجابي تجاه زم ؤه، ايجابي تجاه مرؤوسي  
لىديى  مىهىارات ، بالقضايا العامة و المرتبىطىة بىالىقىطىاع الىهىنىدسىي

متميزة الستخدام اللػات األجنبية فىى الىمىجىاي، لىديى  الىرغىبىة فىى 

 .االط ع المستمر على األحدل والتواصي مر المؤسسات الدولية

  version 02في التحليي االحصا ى  spssتم استخدام برنامج 
ضىعىيىؼ( فىي   –متوسط   –تم استخدام اختبار ليكرت الث ثى )جيد 

تحليي األربر محاور الر يسية حيل تم إعطاء اعلى درجة لىجىيىد )

 ( الى ضعيؼ في األربر. 0( لمتوسط واقي درجة )8( و درجة )5

 اهم نتا ج الدراسة 

المستوى العام للمعارؼ و المهارات العلمية و المهنية و  .0

 الذهنية جيدة . 
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 نشرة دورية تصدر عن مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى

لموش ض لمْؽٌٖ مل ٘اط ّلمخ ْٗن ىٖ لمخ ل٘ن لم امٖ باموولكت لم شب٘ت  تجربة عربية في  القياس والتقويم

تم انشاء المركز الوطىنىى لىلىقىيىاس والىتىقىويىم 
يىكىون  8111بالمملكة العربية السعودية عام 

ل  مجلس إدارة يرأس  وزير التعليم العالي ذى 
استق ي مالي وإدار .  يقوم المركز الىوطىنىي 
للقياس والتقويم في المملكة بتن يم اخىتىبىارات 
مقننة ل ستعداد الدراسي، أو للقدرات العىامىة، 
أو غىىيىىرهىىا مىىن االخىىتىىبىىارات الىىتىىي تسىىتىىخىىدم 
ألغراض القبوي في الجامعات،  حيل ما زالىت 
العديد من الدوي العربية تعتىمىد عىلىى درجىات 
الثانوية العامة كمىعىيىار أسىاسىى لىلىقىبىوي فىي 

 .التعليم العالي
 : سعامت لموش ض

حغ ٘ق لم ذلمت ّحغإّ لمملمشص ىمٖ لممخم ملم٘من 

لم امٖ، ّلموغاُوت ىٖ سىم  لا ة همإعمغماحمَ، 

 .بٌاً  علٔ أعظ علو٘ت عل٘وت
 أُذلف لموش ض

لم ٘ام بذّس سٗادٕ ىٖ حطْٗش ّعمائم  لمم م٘ماط 

 .لمخشبْٕ ىٖ صو٘م هغخْٗاث لمخ ل٘ن لم امٖ
لموغاُوت ىٖ سىم هغخْٓ لددل  ّلمكلا ة ىمٖ 

لمخ ل٘ن لمم ماممٖ همي خم   قم٘ماط لممومإشمشلث 

لمخشبمْٗمت ّلممخمغمظم٘ملم٘مت، ّحمٌموم٘مت لممضمْلًمب 

 .ل ٗضاب٘ت ىٖ لمخ ل٘ن
ئعممذلد ّحمم ممذٗممن ّئدلسة لخممخممبمماسلث لممم ممبممْ  

 . موإعغاث لمخ ل٘ن لم امٖ
ئعذلد ّح ذٗن لالخخباسلث لموٌِ٘ت لمومخمخمظمظمت 

 .موضلّمت لدعوا  ّلموِي
ح ذٗن لمخذهاث لالعخشاسٗت موإعغاث لممخم ملم٘من 

 .لموخخللت
همخمابمم مت لمممبمغمذ لمم ملممومٖ ّئصممشل  لممذسلعمماث 

ّلمبمغمْد لممومخمخمظمظمت ىمٖ همضما  لمم م٘ماط 

 .لمخشبْٕ
 -:هِام لموش ض 

لصشل  لخخباسلث لم بْ  بامضاه اث مم م٘ماط   –أ 

قذسلث لمطلبت ّهِاسلحِن ّلحمضماُماحمِمن حمكمْى 

ًخ٘ضخِا هم م٘ماسلً ٗغمخمخمذم ئممٔ صماًمب هم م٘ماس 

 لمزاًْٗت لم اهت
لصشل  لخخباسلث م ٘اط لمخغظ٘  لمم ملمومٖ   -و 

علٔ لى ٗغوظ بخكشلس لالخخباسلث أ زش هي همشة 

 .ىٖ لم ام
 

 أُذلف لخخباسلث لم بْ  لموْعذة
لًممخمم ممام لالخممخممبمماسلث ىممٖ هممادحممِمما ّأعمملممْبممِمما 

ّأُذلىِا ّب ذُا عي لالسحضام٘مت ّلالصمخمِمادلث 

 .لمخاؽ ت
لمومغماُمومت ىمٖ حمْعم٘مذ هم ماٗم٘مش لمم مبمْ  ىمٖ 

 .لمضاه اث لموخخللت ّحغِ٘  لمخ ذم ملضاه اث
ئصلمت أعبا  ّحكام٘ف لخخباسلث لم بْ  لموخ مذدة 

 .علٔ لمط و ّلمضاه اث
صٗادة لممومْػمْعم٘مت ّػموماى عمذلممت لخمخم٘ماس 

 .لمطلبت ىٖ لمضاه اث لموخخللت
بٌا  لخخباسلث عملمٔ أعمظ عملموم٘مت همخم ماسف 

 .علِ٘ا عامو٘اً 
لعخخذلم ّعائ  لخخ٘اس قادسة علٔ لمخٌبإ بٌضاط 

 .لمطامب ىٖ لمضاه ت
لالً كاط ل ٗضابٖ علٔ هغ٘شة لممخم ملم٘من لمم مام 

ّرمك عي ؽمشٗمق لعمخمزماسة لممخم ملم٘من لممومْصمَ 

مل ذسلث لم  ل٘ت لموشبمْبمت، ّ لممخمخملم٘مف همي 

  .لمضْلًب لموشحبطت بامخل ٘ي
ػواى لمخضلم لموذلسط بخغم م٘مق  ماهم  أُمذلف 

 .لمو شسلث ّهلشدلحِا
ٗ ْم لموش ض باصشل  لم ذٗذ هي لمخطْلث ملخأ مذ 

ئعمذلد دسلعماث   هي حغ ٘ق لدُذلف همي خم  

دّسٗت حشبؾ لددل  لمضاه ٖ بموم ماٗم٘مش لمم مبمْ  

ّهٌِا دسصاث لمط و لموغظلت ىٖ لخمخمبماسلث 

لموش ض، مو شىت أُو٘خِما ّىمائمذحمِما ىمٖ حمْقمم 

دسلعمت أدل  لممطم و ىممٖ   لددل  ّحمغمغم٘ممٌمَ، 

لالخخباسلث ّلمذسلعت لمضاه ٘ت، ّحْى٘ش حمغمزٗمت 

سلص ت ملوغإّم٘ي عي لمخ ل٘ن لمم مام ّلممخم ملم٘من 

سطممذ أدل  لممموممذلسط ّلممموممٌمماؽممق   لممم ممامممٖ،

لمخ ل٘و٘ت هي خ   ًخائش ؽ بِا ىٖ لمو ماٗم٘مظ 

لمْؽٌ٘ت، ّبامخامٖ حغذٗذ أّصَ لم ْة ّلمؼم مف 

ىٖ لددل ، مخخن لالعخلادة هي لمخضماسو لممضم٘مذة 

ّهمي رممك .  ّح ىٖ لم ْله  لموإدٗمت مملمؼم مف

ًشش حشح٘ب لموذلسط بٌاً  علٔ أدل  ؽ بِا ىٖ 

لمخز ٘ف ّلمخْع٘ت بامْعائ    لخخباسلث لموش ض، 

لمو ٌ٘ت علٔ حغغ٘ي لددل  لممخم ملم٘مومٖ ّحمبمٌمٖ 

لمبشلهش لممخمذسٗمبم٘مت مملموم ملموم٘مي ّلممومشمشىم٘مي 

لمخشبْٗ٘ي ّئعذلد لمو اٗ٘ظ لمخٖ حغكن هواسعت 

 .لموٌِت ملو لن
 دّس لموش ض ىٔ دعن لموإعغاث لمخ ل٘و٘ت

 -:لّال لمخ ل٘ن لم امٔ
ّىش لموش ض لمو اٗ٘ش لمظادقت ّلم ادمت الًمخم ما  

خشٗضمٖ لممزماًمْٗمت لمم ماهمت ّحمشحم٘مبمِمن عغمب 

قذسلحِن ّلعخ ذلدلحِن لمذسلع٘ت مخغم م٘مق أ مبمش 

قممذس همموممكممي هممي لممم ممذلمممت ّحغممإّ لممملممشص 

ّلموغاُوت ىٖ سىم هغخْٓ لمكلا ة لممذلخملم٘مت 

ّلمخاسص٘ت ملضاه اث ّهإعغاث لمخ ل٘ن لم امٖ 

 .لدخشٓ هي هذً٘ت ّعغكشٗت
عِ  لموش مض عملمٔ لممضماهم ماث ّلممومإعمغماث 

لمخ ل٘و٘ت ئصشل لث لم بْ  بخْى٘ش ًخائش لمطم و 

ّب٘اًاحِن لمومذًم٘مت لممذقم٘م مت ىمٖ ّقمج همبمكمش، 

 .ّعاُن ىٖ حل ٘  لعلْو لم بْ  لالمكخشًّٖ
ٗغاُن لممومش مض ىمٖ ئبمشلص بم مغ لممومإشمشلث 

لموخ ل ت بامكلا ة لمذلخل٘ت ملوإعغاث لمضاه ٘ت 

 .بٌاً  علٔ ؽلب لمضاه اث
ٗ و  لموش ض عام٘اً هم ُ٘ ت لالعخواد لد ادٗومٖ 

علٔ حطْٗش ه اٗ٘ش ّلخخباسلث ملخأ ذ هي صمْدة 

 .هخشصاث لمضاه اث ىٖ لمخخظظاث لموخخللت
 لمخ ل٘ن لم ام: راً٘ا

ئبشلص ب غ لموإششلث لموِوت هٌِا ها ٗمخم ملمق 

بوغخْٗاث لمط و ّلموغخْٗاث لمو ماسًمت بم٘مي 

 . لموذلسط
ق٘ام لموش ض بب غ لالخمخمبماسلث لممخمشمخم٘مظم٘مت 

 .ملبشلهش لمخطْٗشٗت
 .ئعٌاد هغإّم٘ت لخخباسلث لمو لو٘ي ملوش ض

لالحلا  همم هشمشّع لمموملمك عمبمذهللا ممخمطمْٗمش 

لمخ ل٘ن مل ٘ام بوششّع لالخخباسلث لمْؽٌ٘ت لمخٖ 

حشممخممض لمممْلقممم لمممخممغممظمم٘مملممٖ ممملممطمم و ىممٖ 

هغخْٗاث دسلع٘ت هغذدة ّه ابلخِا بامموم ماٗم٘مش 

 .لمذّم٘ت رلث لم  قت
ئصشل  ب غ لمذسلعاث لموخ ل ت بوغخْٓ ًّْع 

لمخأُ٘  لموطلْو هي لممخم ملم٘من لمم مام ممخمغم م٘مق 

لموخطلباث لم لو٘ت ّلموِاسٗت لمؼشّسٗت ملخ ل٘ن 

 لم امٖ ّعْ  لم و 
 

 قطاع لدعوا : رامزا
عاُن لموش ض،  ًَْ هإعغمت همخمخمظمظمت ىمٖ 

لم ٘اط ّلمخ مْٗمن، ىمٖ عمذ لالعمخم٘ماس لممكمبم٘مش 

ملو اٗ٘ظ لموخ ل ت بؼبؾ صْدة لمطاقن لمبشمشٕ 

ىٖ لموإعغاث لمخٖ ِٗوِا ح ذٗن خذهت أىؼم ، 

ّلمخٖ ح خوذ ُزٍ لمخذهت بشك   ب٘ش عملمٔ أدل  

 :ّهي أهزلت رمك. لم اهل٘ي بِا
حظو٘ن ّحٌل٘ز لالخخباسلث لموٌِ٘ت مملمومششمذٗمي 

 .لمغ٘اع٘٘ي
ئطذلس ه ٘اط الخخ٘اس لمكمْلدس لمم ماهملم٘مي ىمٖ 

 .ُ٘ ت لمخغ ٘ق ّلالدعا  لم ام
لم و  علٔ لالخخباسلث لمخٖ ٗبٌٔ علِ٘ا حظٌ٘ف 

 .ّحأُ٘  لموٌِذع٘ي ىٖ لمخخظظاث لموخخللت
لم و  علٔ ئطذلس ه ٘ماط مملموم٘مْ  ّلمم مذسلث 

لموٌِ٘ت مخْصَ٘ ؽامبٖ لم و  ّحمذسٗمبمِمن ىم٘موما 

 .ٗظلغْى مَ هي أعوا 
لممخم ماّى هممم لمشمش ماث لممكمبمشٓ ىممٖ لخمخم٘مماس 

لمكْلدس لمْلعمذة ممبمشلهمش لممخمذسٗمب ّلممخم ملم٘من 

 لموخخللت 
 

 دّس لموش ض خاسس لموولكت
حن لشخشلؽ لخخباسلث لموش ض ىٖ  ز٘ش هي لمذّ  

علٔ لمط و لمغم مْدٗم٘مي ( لم شب٘ت ّلدصٌب٘ت )  

 .لموخخشص٘ي هي لموولكت
هزم  هظمش ّلمغمْدلى )  لشخشؽج ب غ لمذّ  

لخممخممبمماسلث لممموممش ممض عمملممٔ (  ّدّ  لمممخمملمم٘ممش 

هْلؽٌِ٘ن لموخخشصم٘مي همي همذلسط لمموموملمكمت 

 .مل بْ  ىٖ صاه احِا
حبٌج هولكت لمبغشٗي لخخباس لم ذسلث ملمخمطمبم٘مق 

علٔ صو٘م ؽ بِا بامبغشٗي لموخ ذه٘ي ملم مبمْ  

ّٗ ْم لموش مض عمٌمْٗماً بم م مذ .  مضاه ت لمبغشٗي

 .لالخخباس ٌُا  علٔ هشعلخ٘ي
بادسث ب غ لمذّ  لمم مشبم٘مت بماالعمخملمادة همي 

حضشبت لموش ض ىٖ ئًشا  هشل ض هشابِت ممذٗمِما 

لمضوِمْسٗمت :  ّؽلبج دعن لموش ض ىٖ رمك ُّٖ

 .لمغْسٗت ّصوِْسٗت لمغْدلى
 لموش ض ّق٘ادة لمخغ٘٘ش ل ٗضابٖ

ٗإط  لموش ض لمكز٘ش هي لمولاُ٘ن ّلموواسعاث 

. لمخٖ ح ْد لمٔ لمخغ٘٘شل ٗضابمٖ ىمٖ لممومضمخمومم
 :ّهي ُزٍ لمولاُ٘ن

 .ر اىت لم ٘اط ّلمخ ْٗن لم لوٖ
 .ر اىت ػبؾ لمضْدة

 .هلِْم لم ذلمت ّحكاىإ لملشص
 .هلِْم لمكلا ة

 


