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 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 متهٍذ : 
تنتيي بانتياء عمرنا ..... أما عندما نعيش  و، نعي  انأتبدأ من حيث بد، عندما نعيش لذواتنا فحسب ..... تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيمة 

 بعد مفارقتنا ليذه األرض.ما وتمتد إلى ، تبدأ من حيث بدأت إذ ممتدة ، فإن الحياة تبدو طويمة عميقة ، لفكرة 

من رؤية وتوجييات األستاذ الدكتور / خالد حسن  ر الجيود الرامية لمنيوض بمنظومة القياس والتقويم بجامعة الزقازيق ، وانطالقاً في إطا
التصحيح اآللي في تعميم بشأن  2017أكتوبر  الثالثين من( في 497قرار مجمس جامعة الزقازيق رقم ) جاءعبد الباري رئيس الجامعة ، 

لذلك قام  ، وتطبيقاً  العممية% لمكميات  50 نسبةو ، لمكميات النظرية من المقررات الدراسية %  70وذلك بنسبة ، عاىدىا كميات الجامعة وم
تثقيفية ألعضاء ىيئة التدريس المبادرات الو التوعوية مقاءات الو العمل ورش د من من ىذا التاريخ بتقديم عد مركز القياس والتقويم اعتباراً 

، واكتممت النسبة  % 85بنسبة وذلك  2017/2018خالل الفصل الدراسي األول  شممت معظم كميات الجامعةوالطالب  والييئة المعاونة
  الباقية بالتعاون مع وحدات القياس والتقويم الفرعية بالكميات ، في تناغم وتناسق إداري وتنظيمي بديع بين المركز وىذه الوحدات.

 لىاػذ ػبيخ نهزصحٍح اَيل : 

مركز القياس والتقويم توجو الكميات المختمفة نحو تفعيل استخدام التصحيح اآللي في االختبارات النيائية ، بتحديد عدة شروط يستبق 
 :كالتالي  وقواعد عامة يجب أن تراعى

 ٌطبق على التصحٌح اآللً ما ٌطبق على التصحٌح الٌدوي من حٌث مكافآت التصحٌح ، مع االلتزام بكافة تعلٌمات إجارة -

 االختبارات والمراجعة والتدقٌق فً الرصد، ثم التحلٌل االحصائً من قبل وحدات القٌاس والتقوٌم.
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تقع مسئولٌة تطبٌق الكلٌة لقواعد التصصحٌح اآللً السلٌمة على عاتق كل من : وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ، مدٌر  -

 ص ، ورئٌس الكنترول اإللٌكترونً وتقنٌة المعلومات بالكلٌة.وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة ، و رئٌس الكنترول المخت

ٌشدد المركز على أهمٌة مراعاة التركٌز على الهدف األساسً من االختبارات والمتمثل فً تقٌٌم تحصٌل الطالب ومكتسباتهم  -

 التعلٌمٌة ونموهم المعرفً والثقافً والعلمً.

لً بشروط ومعاسسر تصحٌح أسئلة االختبارات الموضوعٌة   مطابقة ضرورة استٌفاء األجهزة المستخدمة فً التصحٌح اال -

أوراق اإلجابة إلى الباركود المستخدم ( وٌفضل االستعانة بخبرات لجنة التصحٌح االلً / اإللٌكترونً بمركز القٌاس والتقوٌم 

 بالجامعة.

ات ذات التصحٌح االلً وتقدٌم الدعم المستمر ٌقوم القائمون على وحدات القٌاس والتقوٌم بمتابعة سالمة اجراءات االختبار -

 ألعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن والطالب.

تحلٌل وحدة القٌاس والتقوٌم بكل كلٌة لعٌنة من االختبارات واتخاذ الالزم نحو التحلٌل االحصائً ألسئلة المقررات الدراسٌة  -

 سئلة.للوقوف على معامالت السهولة والصعوبة تمهٌداً لبناء بنوك األ

تلتزم وحجدات القٌاس والتقوٌم والكنتروالت بجمٌع قواعد وضوابط التصحٌح اآللً الواردة بهذا الدلٌل االسترشادي ،وفً حال  -

 ف العمل به ، وتبلغ عمادة الكلٌة التخاذ االجراءات السلٌمة.قاالخالل ٌو

 رصًٍى انىسلخ االخزجبسٌخ ووسلخ اإلخبثخ ادلصححخ آنًٍب. 

وما تتضمنو من اإلشارة إلى الفرقة  واصفات الورقة االمتحانيةمرش العمل التي تمت بمركز القياس والتقويم حول في ضوء نتائج و 
والتخصص العممي ومسمى المادة الدراسية والمدة الزمنية الالزمة لإلجابة عمى االختبار ، وضرورة تحديد الدرجات الكمية عمى كل سؤال 

عدة شروط تتمثل في صياغة األسئمة  جراءات وضع المادة اإلمتحانيةيمزم إلمنيا بوكميت األسئمة ،  رئيس ، وعدد الصفحات التي يتكون
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وبحيث ال تحتمل أكثر من معنى ، ، ومتوافقة مع النضج المغوي لمطالب  ، مطبعية، خالية من األخطاء المغوية والبمغة واضحة وسميمة 
 : التالية القومية بما يستوفى المعايير األكاديمية المرجعية وذلك

 مراجعة المعاٌٌر األكادٌمٌة ومإشرات البرنامج التابع لها المقرر الدراسى -

 مراجعة توصٌف المقرر مع ما تم تدرٌسه من موضوعات -

 مراجعة نواتج التعلم المتوقعة وأنواعها ومستوٌاتها -

 متحدٌد المحتوى الدراسى الذى تم تدرٌسه ومدى ارتباطه بالتوصٌف ونواتج التعل -

 تم تدرٌسه فقط من مقررات تقتصر أسئلة اإلمتحانات على ما -

 مراعاة الوزن النسبى لموضوعات المقرر ومدى تمثٌلها داخل االختبار -

 مراعاة الوزن النسبى لمستوٌات األهداف ومدى تمثٌلها داخل االختبار -

 عبالصٌاغة المبدئٌة لألسئلة فى ضوء األهداف مع مراعاة التدرج من السل إلى األص -

 مراعاة اإلبتعاد عن األسئلة التى تعتمد على التخمٌن فى اإلجابة -

 مراعاة التنوع بٌن أنماط األسئلة المختلفة -

 تحدٌد الشكل النهائى لألسئلة وزمن اإلجابة على كل سإال -

 مراعاة األسئلة للفروق الفردٌة بٌن الطالب -

 المراجعة النهائٌة من لجنة وضع األمتحانات وإجرء التعدٌالت -

 اعتماد اإلمتحان من اللجنة المختصة -

تقديم يد العون ب يقوم مركز القياس والتقويم بالجامعة بالتعاون مع وحدات القياس والتقويم الفرعية بكميات الجامعة ومعاىدىاويجب أن 
 لتٌسٌر األمور التالٌة :

 .مواصفات الورقة االختبارٌةوتصمٌم بوكلٌت األسئلة مع تحدٌد  التدرٌب على كٌفٌة صٌاغة األسئلة الموضوعٌة -
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هزة أو ة الباركود تبعا ألنوع ونمط األجأوراق اإلجابة بالتعاون مع الشركات المتخصصة وبما ٌضمن سالمالمساعدة فً تصمٌم  -

 المستخدم فً التصحٌح اآللً.اإللٌكترونً / اآللً النظام 

 .كل فصل دراسًفً  أعداد أوراق اإلجابة الخاصة بكل كلٌةلتحدٌد التنسٌق المركزي  -

 .التدرٌب والتثقٌف الطالبً على كٌفٌة اإلجابة والتعامل مع ورقة التصحٌح اآللً -

   تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على صٌغ المفردات االختبارٌة وأسئلة االختبارات. -

 أمنبط رصحٍح االخزجبساد انزحصٍهٍخ :  

يم المختمفة ، واتخاذ القرارات الالزمة لمقيام بعمميات التطوير المناسبة إن معظم التحميالت التي تجري ألغراض القياس والتشخيص والتقو 
في أنظمة التقويم المختمفة تعتمد بصفة أساسية عمى الدرجات التي يتحصل عمييا الطالب بعد االنتياء من اجراء عمميات التصحيح ورقيًا 

في غاية األىمية لجميع القائمين والمتأثرين بالعمميات التعميمية أو إلكترونيًا ، حيث تعد عمميات التصحيح وسالمة إجراءاتيا أمرًا 
 والتدريبية وما يصاحبيما من قياس وتقييم وتقويم. 

لذا يمكن القول أن عمميات التصحيح تشكل أحد أىم المراحل األساسية في بناء وتجييز منظومة االختبارات التحصيمية وجودة إدارتيا 
مزم معو ضرورة تحقيق المعيارية في التصحيح وفق آليات وأسس واجراءات تحقق النزاىة والعدالة والشفافية واجراءات تنظيميا ، مما يست

 واالنصاف.

من  والتي، ، ومن ثم طرق تصحيحيا  المناسبة لالختبارات التحصيمية ياوطرقثمة عدة عوامل تؤثر في مراحل انتقاء آليات التصحيح و 
نوع المفردة االختبارية ل تبعاً أي تصنيفيا ، ، موضوعية أم مقالية  / آلية ا إذا كانت ورقية أم إليكترونيةبينيا : طرق تطبيق االختبارات م

 من حيث مفردات انتقاء اإلجابة. يةاالختبار تصميم الصيغة المستخدمة في 
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 : وكفبءرهب  ادلىضىػٍخىدح ػًهٍبد انزصحٍح اَيل نالخزجبساد أعبعٍخ جليجبدئ  
جراءات ىذه التشكل جودة حيث التقويم ونظم االمتحانات في عالم اليوم ، القياس و رًا اساسيًا في منظومة صنتمثل الجودة ع منظومة وا 

المقالية  موقعًا ىامًا في نظم القياس والتقييم والتقويم المتبعة في تنفيذ االختبارات التحصيميةونمطيا التصحيح ألوراق االختبارات 
ودة عمميات التصحيح واجراءاتيا تكون سالمة القرارات التي يمكن من خالليا الوقوف عمى مدى صالح إذ أنو بقدر ج والموضوعية.

، وغيرىا من القرارات التي يمكن أن تستخمص بناء عمى نتائجيا وما توصمت إليو داخل المؤسسة التعميمية وكفاءة عمميات التعميم والتعمم 
جواز مرورىم إلى ، وما يترتب عمييا من اجراءات تتعمق بلطالب في المقررات الدراسية عمى مستويات انجاز اوتقييم وتقدير من حكم 

  .ياغيرىا من المقررات واالنتياء من
 ثمة عدد من المبادئ الهامة والدقٌقة الالزم اتباعها ومراعاتها لتحقٌق وضمان جودة عملٌات التصحٌح اآللً من بٌنها :و

من األوراق لحساب ثبات المصححٌن مع مراعاة أن النسب المئوٌة سوف تختلف تباعا نظراً سحب عٌنة وذلك بثبات المصححٌن :  .1

 .  أخرى وكذلك وفقاً لعدة عوامل، لألوراق المسحوبة 

 ( بعد عملٌات التصحٌح اآللً. Back readingالقراءة الخلفٌة    .2

 تتعلق بـــ  :تقارٌر المراجعة حول كل مصحح وما ٌترتب علٌها من اتخاذ قرارات مختلفة  .3

 كل مصحح على حدة. -

 أسئلة االختبار ككل . -

 كل مستوى . -

 ./ صٌغة اختبارٌة كل نموذج -

 كل مفردة اختبارٌة. -
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 :  ادلىضىػٍخجتهٍضاد يٍكُخ انزصحٍح اَيل نالخزجبساد  
 ٌنها :من بلالختبارات الموضوعٌة جابة الطالب إساسٌة الزمة لمٌكنة التصحٌح اآللً ألوراق أعدة متطلبات  توجد

 اخلرباء ادلزخصصني :  .1

 : التالً ذلك على وٌشتمل

 .والبٌانات تكنولوجٌا المعلومات ن متخصصٌن فًمسئولٌ -

 .والتحلٌل االحصائً خبراء فً القٌاس والتقوٌممستشارٌن و -

 .وفقا لجداول المواصفات وأوزانها النسبٌة تحلٌل المحتوىالمناهج وفً متخصصٌن خبراء  -

 االختبارات وتقٌٌمها. خبراء فً تحلٌل أسئلة -

 األخهضح اإلنٍكرتوٍَخ :  .2

 : وتشتمل على التالً

 .أجهزة حاسب آلً متقدمة -

 .Server لبرامجلخادم  -

 جهاز ماسح ضوئً   سكاترون (. -

 انربجمٍبد ادلُبعجخ نؼًهٍبد انزصحٍح اَيل وانزحهٍم االحصبئً : .3

 : وتشتمل على التالً 

 .OMR   )Optical Mark Readingبرنامج   -

 برامج إدارة عملٌات المسح الضوئً. -

 نتاج اإلجابة.إبرنامج إدارة تصحٌح أسئلة  -
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 يشركضاد إخشاء ػًهٍبد انزصحٍح اَيل نالخزجبساد ادلىضىػٍخ : 

ئلة االساالختبارات ووغٌرها من أنماط بصٌغها المتكافئة أو المتعادلة ، بعد انتهاء تنفٌذ االختبارات التحصٌلٌة ذات األسئلة الموضوعٌة 

 المطبقة أثناء تنفٌذ عملٌات االختبار ٌجب اتباع المراحل والخطوات التالٌة :

 اخشاءاد عاليخ رُفٍز االخزجبس ادلىضىػً :يشاػبح  .1

وفقاً لخرٌطة  ( لكل من لجان االختبار ، ج ، ب أ بؤن ٌقوم أعضاء الكنترول بتحدٌد أوراق نماذج االختبارات / الصٌغ االختبارٌة   

 وٌجب أن ٌراعً التالً: ة   كروكً توزٌع الطالب داخل لجنة االختبار ( تنفٌذ محكم

 توزٌع النماذج / الصٌغ االختبارٌةكٌفٌة ومن ثم ، بها طرٌقة جلوس الطالب  أن ٌتم وضع خرٌطة لكل لجنة اختبارٌة محدداً  -

 .خاصة المتكافئة

تحقق  لنسبها بصورة متكافئة ماذج / الصٌغ االختبارٌة وفقاً فً ضوئها ٌتم توزٌع الن، والتً  أن ٌتحدد عدد الطالب فً كل لجنة -

 .الحٌاد وتمنع الغش

فً أٌدي المتكافئة  االختبارٌة ترتٌب جلوس الطالب فً كل لجنة وفقا ألرقام الجلوس وبما ٌضمن عدم الغش أو تقارب الصٌغ -

 الطالب أثناء انعقاد االختبار.

كتب بخط ٌده فً أول وأن ت نموذج الطالب / الصٌغة االختبارٌة التً تسلمهاٌد وانصرافهم تحد أن تتضمن قائمة حضور الطالب -

 .اللجنة

بما ٌحقق التوازن بٌنها وعدم الخلط بٌن  كل لجنة اختبارٌةوصٌغ األعداد وفقا لخرٌطة  بتوزٌعأن ٌقوم المالحظ / اإلداري  -

 .األعداد وتناسبها لكل نموذج

، خاصة فً ظل عدم وجود بوكلٌت األسئلة ومعها جابة لكل نموذج الطلبة بتسلٌم أوراق اإلبعد االنتهاء من أداء االختبار ٌقوم  -

 .بنوك أسئلة
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أي  Rubricsباستخدام خاصٌة المصححة آلٌا ، وذلك جابة ٌرة تتم االجابة على ظهر ورقة اإلفً حالة وجود أسئلة مقالٌة قص -

 .Key Wordsمختصرة فً كلمات محددة الجابة مفاتٌح اإل

 : Sheet Answer عبل أوساق اإلخبثخ نىحذاد انمٍبط وانزمىٌى إس .2

بؤن ترسل أوراق االختبارات من لجان االختبار داخل الكلٌة إلى وحدة القٌاس والتقوٌم الفرعٌة بكل كلٌة مزودة بؤجهزة التصحٌح اآللً 

 : وٌجب أن ٌراعً التالً

   أ ، ب ، ج(.  االختبار مثالً لنماذج  وفقاً لكل مقرر دراسً تصنٌف أوراق االجابة بعد  -

 ٌتم حصر أعداد أوراق االختبار بدقة فً الكنترول وفقا لقوائم الحضور واالنصراف. -

 تغلٌف كل نموذج بدقة فً مغلف ورقً   مظروف( ٌكتب علٌه كل البٌانات الدالة على الفرقة ، مادة االختبار ، النموذج ، العدد. -

 ضر موقع علٌه من قبل عضو الكنترول المختص ، وكذلك عضو وحدة القٌاس والتقوٌم.أن ٌتم التسلٌم والتسلم من خالل مح -

 :   Reviewأكىاد انزذلٍك انًُبرج و انزحمك يٍ .3

ٌجب أن تجرى علٌها عدد من العملٌات أهمها ، بعد وصول أوراق اجابة الطالب   المصححة آلٌا ( إلى وحدات القٌاس والتقوٌم 

 تحقق من : المراجعة والتدقٌق وذلك لل

 دة.مدى مطابقتها للجان االمتحان المحد -

 المرفقة.والتسلٌم لمحاضر االستالم  اً مطابقة األعداد المرسلة وفق -

 :  Answer Sheet Model إىل ادلبعح انضىئً رج انزصحٍح اَيلبادخبل من .4

ه من الخلف من عضو هٌئة التدرٌس والموقع علٌ Sheet Answerبؤن ٌتم استخدام جهاز الماسح الضوئً تخزٌن نموذج االجابة 

 الممتحن ، 

على وجه الورقة المقروء باستخدام الماسح من قبل عضو هٌئة التدرٌس ( الفرقة أو النموذج    تًملحوظة هامة : ٌجب عدم ملء خان

 ولذا ٌلزم :
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درٌب للمصححٌن على قبل وبعد عملٌات تجهٌز األوراق والمسح باستخدام الماسح الضوئً من الضروري اجراء عملٌات ت -

ؤن ب ، وآلٌة العمل من خالل جهاز الكومبٌوتر المرفق،  كما جاء فً بوكلٌت األسئلة وتقدٌر الدرجات، كٌفٌة ملء أدلة التصحٌح 

 ٌتم التعامل مع ذلك من خالل المشرفٌن على عملٌات التصحٌح.

 :  Reviewأونٍخ رصحٍح ػٍُخ و يشاخؼخ انًُبرج  .5
 اآللً / اإللٌكترونً   جسٌم ( ٌجب عمل التالً قبل تصحٌح كل اختبار :نظرا ألن خطؤ التصحٌح 

التحقق من عدم وجود أٌة خلط أو تداخل بٌن نماذج االختبار المختلفة من خالل وحدة القٌاس والتقوٌم ، وذلك بالقٌام بتمرٌر  -

ة مخصصة لذلك ، بهدف التحقق فً كل داخل الوحدة و تحدٌد لجن Check Pointsأوراق اجابة الطالب على عدة نقاط مراجعة 

نقطة من أن هذه األوراق تم تصنٌفها بصورة صحٌحة ، وأن تنتمً كل منها إلى مجموعاتها وفقاً لعدد نماذج / صٌغ تطبٌق 

 االختبارات المتكافئة داخل اللجان.

 بعد ادخال نموذج االجابة. اختٌار عٌنة وتصحٌحها ٌدوٌا ومضاهاتها بنموذج التصحٌح اآللً كما فً الخطوة التالٌة  -

 انزصحٍح اَيل / يغح انجٍبَبد ثبنمبسئ انضىئً :  .6

وبعد ،  نماذج الصحٌحة الخاصة بكل منهابعد االنتهاء من عملٌات التحقق من مراجعة أوراق االجابة وسالمتها ومطابقتها لألكواد / ال

مشكالت   نتٌجة لتداول ورق اإلجابة من ٌد عضو الكنترول إلى إضافة المالحظات الخاصة ببعض األوراق التً قد ٌوجد بها أي من ال

 : المالحظ إلى الطالب إلى المالحظ ثم إلى الكنترول مرة ثانٌة بعد االنتهاء من اتمام االختبار وأخٌرا إلى وحدة القٌاس والتقوٌم (

ٌحق له االطالع أو الوقوف على عملٌات ٌنتهً دور عضو هٌئة التدرٌس عند ادخال نموذج االجابة وبعد التوقٌع علٌه ، وال  -

التصحٌح أو حتى مراجعة أوراق اجابة الطالب إال عند الضرورة للتحقق من أمر ما ، وأن ٌتم ذلك برقابة محددة من قبل القائم 

 على ادارة وحدة القٌاس والتقوٌم. 

ٌات المسح باستخدام القارئ الضوئً ٌتم تحوٌل األوراق التً بها مشكالت إلى لجنة فنٌة متخصصة تقوم بإجراءات عمل -

 المناسب ألكواد أوراق اإلجابة.    
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، لمراعاة بعض حاالت أوراق اإلجابة اآللً   اختٌاري ( ٌفضل البعض جلوس عضو هٌئة التدرٌس لنهاٌة عملٌات التصحٌح  -

للقٌام وذلك حح اآللً بسهولة ، بها عٌوب ال تمكن من قراءتها بالمص، نظراً ألن التً لفظها الماسح الضوئً ولم ٌصححها و

 أو أن ٌقوم بذلك لجنة محددة داخل وحدة القٌاس والتقوٌم .بمقارنها بنموذج اإلجابة بتصحٌحها ٌدوٌا 

 : واالعرتخبع ػُذ احلبخخ انزخضٌٍ .7

 ٌجب التالً :بعد االنتهاء من عملٌة المسح الضوئً لكل أوراق االجابة 

لٌها للرجوع إ اً بتحس، وذلك بشكل مغلف بطرٌقة جٌدة وآمنة جاعها إلى الكنترول المختص وإرٌتم تخزٌنها فً أماكنها األصلٌة  -

 فً حاالت الضرورة.

 بكل وحدة أو أي آلٌة للتخرٌن اإللٌكترونً.  CDالتخزٌن اإللٌكترونً فً جهاز وحدة القٌاس والتقوٌم أو عمل  -

 : وطجبػخ لىائى انُزبئح االَزهبء يٍ انزصحٍح اَيل  .8

 : وهى ، أال لخطوة التالٌةإلى االنتقال ، ومن ثم اقٌام بالمسح الضوئً لجمٌع أوراق االجابة تصبح جاهزة على قاعدة البٌانات بعد ال

 .، ترسل مع أوراق اإلجابة للكنترول قائمة إلٌكترونٌةفً استخراج نتائج الطالب  -

رسل من وحدة التصحٌح اآللً مرفقاً بها أوراق اجابة الطالب وت، بعد االنتهاء من الوقوف على النتائج تتم طباعة قوائم النتائج  -

 إلى الكنترول مرة ثانٌة بمحضر تسلٌم وتسلم. 

 : وانغشٌخ ذػى انفًُ ان .9

المناسب من مركز القٌاس والتقوٌم الفنً أو طلب الدعم  ، تبدأ عملٌات التصحٌح اآللً وتنتهً فً وحدات القٌاس والتقوٌم الفرعٌة

   مع مراعاة السرٌة والنزاهة ( حٌث ٌجب : األشخاص المإهلٌنلم ٌتوافر بوحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة بالجامعة ، إذا 

 أن تتوافر العدٌد من العوامل التً تسهم فً ضمان السرٌة سواء تم التصحٌح فً وحدة القٌاس والتقوٌم أو بالمركز بالجامعة. -

ألوراق اجابة الطالب باستخدام مظارٌف مغلفة ومختومة بختم وحدة القٌاس  أن تراعى عوامل السرٌة فً عملٌات النقل والتنقل -

 والتقوٌم بالكلٌة وأن ٌتم التسلٌم والتسلم على محاضر.
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 اجراءات التؤمٌن اإللٌكترونً للمستخدمٌن. -

 استخدام الباركود المالئم. -

س الكلٌة وإعالنه لجمٌع القائمٌن على غٌرها : وفقا لنمط وطبٌعة عمل كل كلٌة على أن ٌتم ذلك بعد اعتماده من مجل -

 .االختبارات وخاصة التصحٌح اآللً

 انزحهٍم االحصبئً :  .11

 بعد االنتهاء من عملٌات التصحٌح والمراجعة تصبح البٌانات جاهزة إلجراء التحلٌل اإلحصائً ، إ

الفنً بوحدة القٌاس والتقوٌم للوقوف ذ أنه من الضروري قٌام عضو هٌئة التدرٌس بالجلوس فً فترة الحقة مع عضو لجنة الدعم 

 على التحلٌل االحصائً المناسب وتحدٌد نسب السهولة والصعوبة لكل مفردة على حدة واالختبار ككل وذلك بحٌث ٌتم التالً:

 إجراء عملٌات مراجعة التصحٌح من خالل القائمٌن باإلشراف على هذه العملٌة داخل وحدة القٌاس والتقوٌم. -

 صحٌح أثناء عملٌة التصحٌح.حساب ثبات الت -

( وراء كل مصحح والتً فً ضوئها ٌتم استخراج التقارٌر واتخاذ القرارات بشؤن كل  Back readingالقراءة الخلفٌة    -

 مصحح بالنسبة لكل سإال من اسئلة االختبار.

 Raw درجات الخام    ( ٌتم اجراء عملٌات استخراج االحصاءات المختلفة على الResults Plus باستخدام برنامج    -

Scores.للطالب على عدة مستوٌات ) 

 كل من :أن ٌتضمن التحلٌل االحصائً  -

 التحلٌل على المستوى العام لكل طالب الفرقة ،   -

 وعلى مستوى مفردة من مفردات االختبار ،  -

 وكل مقرر دراسً، وبالنسبة لكل مجموعة ثم للمجموعات المختلفة ،  -

 وكل فصل دراسً  -

 للتخصص األكادٌمً بالكلٌة والجنس وبالنسبة  -
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 وغٌرها من المقارنات المفٌدة والتً ٌجب أن ترسل لرئٌس القسم وكذلك وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب.   -

 : رصحٍح األعئهخ ادلمبنٍخ انطىٌهخ .11
اآللً الجزئً ( ، و ٌوجد أكثر فً حالة توجه عضو هٌئة التدرٌس نحو اشتمال بوكلٌت األسئلة على أسئلة مقالٌة طوٌلة   التصحٌح 

 من طرٌقة لتحقٌق ذلك كما ٌلً :

إما أن تتم االجابة على ظهر أوراق األسئلة / البوكلٌت بحٌث ٌكون فارغاً مما ٌسمح للطالب باإلجابة الكاملة على ظهر كل  -

كما هو معتاد ، وهنا ٌجب أن صفحة من صفحات البوكلٌت . آلٌة التاصحٌح : أن ٌقوم عضو هٌئة التدرٌس بتصحٌح ذلك ٌدوٌاً 

 ٌتضمن بوكلٌت األسئلة بٌانات الطالب بالضبط وأن تعد ورقة إجابة شؤنها شؤن ورقة اإلجابة المصححة آلٌاً.

 أو أن ترفق أوراق محددة فارغة لإلجابة فً نهاٌة بوكلٌت األسئلة تستخدم إلجابة األسئلة المقالٌة الطوٌلة. -

دفتر اإلجابة العادي على أن ٌرفق ذلك مع ورقة التصحٌح اآللً ، وأن تتم اإلشارة لذلك فً  أو أن تسلم ورقة اجابة عادٌة / -

 بوكلٌت األسئلة ، وٌكتب الطالب  بٌاناته على كل منهما.

أن ٌقوم عضو هٌئة التدرٌس الممتحن بتصحٌح األسئلة المقالٌة وتجمٌعها على ما ورد فً قائمة النتٌجة المصححة آلٌا   والتً  -

 م بتزوٌده بها المسئول بوحدة القٌاس والتقوٌم ، ولٌس على ورقة االجابة المصححة آلٌاً ( .ٌقو

 ٌقوم عضو هٌئة التدرٌس بتسلٌم هذه القائمة مع أوراق االجابة المقالٌة للكنترول المختص. -

 قٌام أعضاء الكنترول بالمراجعة الدقٌقة لهذه القائمة كما هو معتاد. -

 وانُضاهخ :اخشاءاد حتمٍك انغشٌخ  

 لتحقٌق جوانب السرٌة والنزاهة ٌمكن اتباع الخطوات التالٌة :

تصمٌم ورقة االجابة بحٌث تتضمن اإلشارة إلى موضع كتابة اسمك الطالب ورقم جلسوه و رقمه السري ، على أن ٌكون ذلك  -

كة المصممة ألوراق االجابة والطباعة فً نهاٌة ورقة اإلجابة من أسفل ، و بحٌث ٌتم قطع هذا الجزء ، وذلك بالتنسٌق مع الشر
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، وذلك بحٌث ال ٌتؤثر الباركود الخاص بالورقة عند القٌام بقطع هذا الجزء من ورقة اإلجابة المصححة آلٌاً ، أي أن تكون 

 بٌانات الطالب فً نهاٌة ورقة االجابة و قطعها بعد كتابة السري واالحتفاظ بها.

ج االجابة  بعد االنتهاء من اختبار الطلبة ، فاألصل فً عملٌه التصحٌح االلكترونً هو أن تتبع آلٌة التسلٌم الفوري لنماذ -

التصحٌح الفوري عقب انتهاء لجنة االمتحان مباشرة ، وذلك من خالل التنسٌق المسبق بٌن جهات ثالث داخل الكلٌة هً : 

ٌنوب عنهم ، أو أن تضاف جهة رابعة فً حالة عدم  وحدة القٌاس والتقوٌم ،  و الكنترول ، و أستاذ أو أستاذة المقرر أو من

 وجود جهاز للتصحٌح اآللً داخل الكلٌة وهً : مركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة. 

 Answerعدم السماح بتدخل عضو هٌئة التدرٌس الممتحن فً اجراءات التصحٌح بعد االنتهاء من وضع نماذج اإلجابة    -

Sheet  ًوالحاسب اآللً المرفق .وادخالها فً الماسح الضوئ 

أن ٌتحمل كل من الكنترول المختص و كذلك وحدة القٌاس والتقوٌم  المسئولٌة كاملة عن حدوث حاالت أي من حاالت الغش أو  -

 التدلٌس أو خالفه خاصة ما ٌتعلق بتبدٌل ورقة اإلجابة لبعض الطلبة ، وفقاً لمكان وجود ورق اإلجابة وفرص انتقاله. 

والئحة الكلٌة على تحوٌل من ٌقوم بالتدلٌس واستبدال أي من أوراق اإلجابة بعد االنتهاء من االمتحان إلى أن تنص قوانٌن  -

 التحقٌق الفوري  لجنة الشئون القانونٌة بالكلٌة والجامعة (.

 أما فً حالة عدم التمكن من التصحٌح عقب انتهاء االمتحان ألي ظرف ٌحول دون ذلك ٌجب أن ٌراعً التالً :

تغلٌف أوراق االجابة فً مغلف تبعاً لكل نموذج / صٌغة اختبارٌة ، لكل مقرر على حدة ، وغلقه بمعرفة لجنة مختصة داخل  -

 الكنترول لحٌن ارساله لوحدة القٌاس والتقوٌم.

 مرونة التصمٌم لورقة اإلجابة بحٌث ٌسمح بتطبٌق آلٌة الرقم السري ، ووضعه بواسطة الكنترول المختص. -

تظلٌل ارقام الجلوس الخاصة بالطالب لتؤجٌل عملٌة التصحٌح اآللً فً وقت الحق للحفاظ علً السرٌة والنزاهة   وهذه القٌام ب -

 بها مشكلة اٌضا (.

 وهنا ٌلزم من الضروري التنبٌه على :
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التصحٌح اآللً لكل  أستاذ أو أساتذة المقرر الدراسً  سرعه تجهٌز نماذج اإلجابة للصٌغ المتكافئة ، كً ٌتسنى اجراء عملٌات -

 مقرر فً مدى زمنً أقصاه ثالثة أٌام من انتهاء اجراء االمتحان فعلٌاً. 

أن تقوم وحدة القٌاس و التقوٌم بإجراء عملٌة التصحٌح اآللً / االلكترونً فً نفس ٌوم عقد االمتحان وبعد انتهائه مباشرة  -

 كلما أمكن ذلك.

 حٍح اَيل / االنكرتوًَ:انزذسٌت ػهى ػًهٍبد رُفٍز االخزجبس و انزص 
 ثمة عدة خطوات واجراءات ضرورٌة :

 االهتمام بتدرٌب الطالب اثناء المحاضرات علً شكل بوكلٌت األسئلة. -

ثناء المحاضرات علً نظام التصحٌح اآللً / االلكترونً وكٌفٌة التعامل مع الورقة االمتحانٌة االهتمام بتدرٌب الطالب أ -

 .المصححة آلٌاً 

مركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة واستعانة وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة ببعض المعٌنات واألدلة االرشادٌة من  التعاون بٌن -

 المركز أو استدعاء فنً متخصص لتبسٌط اآللٌة للطالب عبر لقاءات تثقٌفٌة.

ة شئون التعلٌم والطالب ومجلس اعتماد مقررات التصحٌح اآللً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس من خالل لجن -

 .فً كل فصل دراسً الكلٌة

تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس للطالب بتوفٌر مجموعة من األسئلة للطالب بحٌث تغطً كل من األنماط المختلفة ألسئلة التصحٌح  -

 االلكترونً فً بدء أو نهاٌة المحاضرات.

ائج التجرٌب على الطالب ومعرفة السلبٌات لتالفٌها أثناء انعقاد قٌام وحدة القٌاس والتقوٌم بتطبٌق استطالع رأي وقٌاس نت -

 االختبار النهائً.

وارسال نسخة من النتائج  رفع مدٌر وحدة القٌاس والتقوٌم لتقرٌر حول نتائج التدرٌب والتثقٌف إلى عمٌد الكلٌة واعتماده -

 .لمركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة
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 زجبس و انزصحٍح اَيل / االنكرتوًَ:ادلشاحم انؼبيخ نؼًهٍبد رُفٍز االخ 
تمثل السرعة فً منظومة التصحٌح اآللً ألوراق االختبارات عنصراً هاماً بالنسبة لوحدة القٌاس والتقوٌم وإدارة االختبار ، وثمة 

قدٌر ، وتمر خطوات شرط هام ٌجب مراعاته  فً تنفٌذ التصحٌح اآللً وهو االنتهاء من عملٌات التصحٌح خالل ثالثة أٌام على اكثر ت

 ومراحل التصحٌح اآللً وفقا لما ٌلً :

1.  
 
 : أوساق اإلخبثخ ى يشحهخ رغهٍى ورغه

من خالل تفعٌل وحدة وذلك ،  ( للكنترول المختص بعد تصممٌها وطباعتها   Sheet Answerااللتزام بتسلٌم أوراق اإلجابة  ٌلزم 

 القٌاس والتقوٌم بالكلٌة وفقا للتالً :

 م بالعدد من خالل محضر رسمً.سل  التسلٌم والت -

 العدد ٌتناسب مع أعداد المقررات المصححة آلٌا. -

 .بكل كلٌة اإلنجلٌزٌة وفقا لطبٌعة المقررات الدراسٌةباللغة العربٌة وأخرى باللغة نماذج اإلجابة لأوراق أن تتضمن  -

 ضرورة مراعاة توافر نسبة احتٌاطً محددة العدد لالحتماالت والطوارئ. -

 بفترة كافٌة.النهائً بالمهام السابقة قبل انعقاد االختبار  القٌام -

 ٌوم االختبار علٌها.تحدٌد قٌام الكنترول المختص بختم أوراق اإلجابة و -

 قٌام أعضاء الكنترول بتحدٌد نسب النماذج / الصٌغ االختبارٌة وتنسٌق اوراق األسئلة وفقا لذلك ومن ثم االجابة.  -

 االخزجبسٌخ :يشحهخ وضغ انًُبرج وانصٍغ  .2

 لقرارات لجنة شئون الطالب وبعد اعتماد مجلس الكلٌة ٌجب أن ٌراعً التالً : وفقاً 

 .كحد أدنى قٌام أستاذ أو أساتذة المقرر بعمل نموذجٌن أو ثالث نماذج / صٌغ لالمتحان -
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د الواردة بتصمٌم ورقة ( أن تتناسب مع األعدا   MCQ, T&F and Matchingضرورة االلتزام عند صٌاغة أنماط األسئلة    -

 االجابة.

تتاح حرٌة تقدٌر الدرجات ألستاذ المقرر ونسبها لحٌن التدرٌب على جدول المواصفات واألوزان النسبٌة لكل موضوع من أن  -

 موضوعات المقرر.

بارات مراجعة وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة واالستفادة من اإلرشادات حول كٌفٌه وضع األسئلة المناسبة فً االخت -

 الموضوعٌة.

 ٌحق للكلٌة أن تغٌر من تصمٌم ورقة االجابة بشرط التزام جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بها. -

 تدرٌب الطالب على كٌفٌة التعامل مع ورقة االجابة المصححة آلٌا. -

 تجرٌبً.منتصف الفصل أو أي اجراء  قبلاجراء اختبار سابق وتدرٌب الطالب على تطبٌق هذه النموذج من االختبارات  -

 :رىصٌغ وجتًٍغ أوساق االخبثخ ادلصححخ آنٍب يشحهخ  .3

 ٌجب أن ٌراعً التالً :

لما  ضرورة االلتزام بؤعداد أوراق االجابة المطلوبة لكل لجنة وقٌام المالحظ / المراقب بتسلٌم األوراق الفارغة مع كل لجنة وفقاً  -

 تسلمه.

 تٌاطً محدد العدد لمجابهة بعض الطوارئ.امكانٌة تدخل الكنترول باستخدام عدد أوراق اجابة اح -

 :ثناء اجراء االمتحان و بعد مرور نصف الوقت واالنتهاء من الحصر النهائً للغٌاب ٌتم أ -

 .تجمٌع أوراق اإلجابة الزائدة عن الحضور بمعرفة كل من رئٌس اللجنة وعضو الكنترول وعضو وحدة القٌاس والتقوٌم -

 لً رئٌس الكنترول المختص بعد نهاٌة االمتحان.ق إمحضر رسمً بذلك وتسلٌم األورا عمل -

 : جتهٍض منبرج اإلخبثخيشحهخ  .4

 : بؤن تقوم وحدة القٌاس والتقوٌم بعمل التالً
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 ألستاذ المقرر لوضع نماذج االجابة. sheet answerتسلٌم صور فارغة   عدد محدد ( من أوراق اإلجابة   -

 للنماذج االمتحانٌة .أن تتسلم وحدة القٌاس والتقوٌم العدد المحدد  -

أال ٌكتب رقم النموذج أو الفرقة فً نموذج االجابة المعد من أستاذ المقرر ، على أن ٌتم وضع ذلك على ظهر ورقة نموذج  -

 االجابة.

ٌقوم عضو اللجنة الفنٌة بوحدة القٌاس والتقوٌم بإدخال نموذج االجابة على الصٌغة المحددة عبر الماسح الضوئً وتخزٌنه  -

 دام جهاز الحاسب أي تجهٌز نموذج اإلجابة الٌكترونٌا.باستخ

ٌراعً ضرورة االلتزام بتعلٌمات نموذج اإلجابة ، فً ظل حضور أساتذة المقرر للتحقق من أن نموذج اإلجابة تم سحبه علً  -

 الجهاز ومعد لتصحٌح أوراق إجابات الطالب الكترونٌا.

جابة  المصححة وأصل نموذج اإلجابة لعضو الوحدة المختص مع االحتفاظ ٌشهد ذلك لجنة التصحٌح حٌث ٌتم تسلٌم أوراق اإل -

 وحدة القٌاس و التقوٌم بصوره ضوئٌة من نموذج اإلجابة للمقرر   احتٌاطً (. 

انتهاء مرحلة االستعانة بعضو هٌئة التدرٌس عند هذا الحد ، أي ال ٌتدخل فً اجراءات التصحٌح اآللً ، إال إذا كان هناك خطؤ  -

 تم استدعائه فً حاالت الضرورة.   مع امكانٌة التحقق من العٌنة المسحوبة (.ما ٌ

 ٌتم استدعائه بعد االنتهاء من االختبارات واعالنها للحصول على التحلٌالت اإلحصائٌة المفٌدة فً بناء بنوك األسئلة مستقبال. -

دة بٌانات ٌمكن تحلٌلها و االستفادة بها فً تقٌٌم ما تم تخزٌنه من النتٌجة الكترونٌا من معلومات وصور تساهم فً عمل قاع -

 المقرر.

 يشحهخ رُفٍز انزصحٍح اَيل : .5

 : التالً مراعاة ٌلزم القٌام بعملٌات التصحٌح اآللً داخل مقر وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة

لتصحٌح بالوحدة و رئٌس تشكٌل لجنة مختصة بالتصحٌح اآللً / االلكترونً على مستوى الكلٌة ومثال تتكون من مسئول ا -

 الكنترول المختص أو من ٌنوب عنه وأستاذ أو أساتذة المقرر .

 اثبات تشكٌل اللجنة بمحضر رسمً بالوحدة. -
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مراعاة السرٌة عند انتقال وتنقل نماذج أوراق اإلجابة واعدادها بدقة داخل مظارٌف / مغلفات محكمة ومختومة بختم الكنترول   -

 ثم الوحدة.

 ة من أعضاء وحدة القٌاس والتقوٌم نظرا الحتفاظهم بصور مخزنة الكترونٌا لكل أوراق ونماذج االجابة بالوحدة.مراعاة السرٌ -

بمكتبة الوحدة لنتائج كل فصل دراسً بعٌدا عن جهاز الحاسب اآللً المرفق بالماسح الضوئً منعا لحدوث أزمة  Cdتخزٌن  -

 الٌكترونٌة مستقبال.

ة إلى مركز القٌاس والتقوٌم فً حالة عدم توافر الجهاز بالكلٌة ، أو االستعانة بؤحد األجهزة من من الممكن نقل أوراق اإلجاب -

 الكلٌات األخرى. 

 : اعرتداد أوساق اإلخبثخ نهكُرتول يشحهخ  .6

ً بالوحدة ٌقوم مسئول لجنة التصحٌح اآلل وذلك بؤن - بعد االنتهاء من التصحٌح -مرة ثانٌة بؤن ٌسترد الكنترول أوراق االجابة 

 بتسلٌم عضو الكنترول المندوب الستالم وتسلم أوراق االجابة بعد تصحٌحها كما ٌلً :

 تسلم نموذج االجابة الورقً مع أوراق االجابة المحددة فً كل نموذج. -

 تسلم قائمة النتائج لكل نموذج. -

نترول المختص بإحضار أوراق اإلجابة بعد أن تم استرجاع أوراق اإلجابة مرة ثانٌة إلى الكنترول لالحتفاظ بها ، أي أن ٌقوم الك -

 فصل النماذج / الصٌغ االختبارٌة / االمتحانٌة كال علً حدة قبل وبعد االنتهاء من عملٌة التصحٌح اآللً.

 : يف انُهىض مبُظىيخ انزصحٍح اَيل واخجبد يشكض انمٍبط وانزمىٌى  

 كما ٌلً :وذلك التصحٌح اآللً اجراءات تنفٌذ سالمة للحفاظ على  بالجامعةمركز القٌاس والتقوٌم ٌقوم بها ثمة عدة مهام 

 .وكٌفٌة التعامل مع ورقة اإلجابة المصححة آلٌاً  التصحٌح اآللًأهمٌة على  لطالبوتثقٌف لتدرٌب القٌام بحمالت  -

 المشاركة مع الشركات المتخصصة فً تصمٌم أوراق اإلجابة المصححة آلٌا والتنسٌق بطرٌقة مركزٌة. -
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 كٌل لجنة لمراجعة مدى التطور فً مواصفات الورقة االمتحانٌة وكٌفٌة صٌاغة األسئلة الموضوعٌة.تش -

 توفٌر جهاز تصحٌح آلً وتٌسٌر استعارته للكلٌات التً ال ٌوجد لدٌها جهاز ، وتقدٌم الدعم الفنً للوحدات الفرعٌة. -

 للكلٌة فً الوقت المناسب.التحقق من سالمة التصمٌم وسرعة تسلٌم أوراق اإلجابة من الشركة  -

 التصحٌح اآللً.صٌاغة األسئلة الموضوعٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك اجراءات تنفٌذ التدرٌب على كٌفٌة  -

 تنفٌذ ورش تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس حول التصحٌح اآللً وممٌزاته. -

 تقدٌم أدلة إرشادٌة مساعدة فً عملٌات التصحٌح اآللً. -

 .وكتابة تقارٌر عنها اج التحالٌل االحصائٌة لالختباراتالمساعدة فً استخر -

 .م عٌنة منهابعد تسل   كل فصل دراسًالتحصٌلٌة مراجعة أسئلة االختبارات  -

 متابعة تنفٌذ االختبارات و رصد المشكالت المتعلقة بالتصحٌح اآللً ووضع الحلول لها. -

 ختبارات.للكلٌات فً فترة االالمستمر تقدٌم الدعم الفنً المتابعة و  -

 المساهمة فً عملٌات إعادة التصحٌح اآللً فً حالة وجود أخطاء. -

 :فًٍب ٌزؼهك ثبنزصحٍح اَيل ويهبيهب  واخجبد وحذح انمٍبط وانزمىٌى 

 لضمانٌقع على مدٌر وحدة القٌاس والتقوٌم وأعضائها عبء كبٌر بؤن ترفع الوحدة شعار استمتع بالتعلٌم ودع التصحٌح لنا ، إذ 

 ملٌات منظومة التصحٌح اآللً ألوراق االختبارات بنزاهة وشفافٌة إذ ٌلزم القٌام بالمهام التالٌة :إدارة ع

 األقسام واختٌار التصمٌم األنسب. دقة تصمٌم ورقة االجابة بالتعاون مع إدارة الكلٌة ورإساءالتحقق من  .1

 بالضبط.تسلم أوراق اإلجابة من الشركة التً قامت بطباعتها موضحا بها األعداد  .2

 القٌام بالتحقق من التالف بها وفق محضر من لجنة مشكلة داخل وحدة القٌاس والتقوٌم . .3

، على أن فً الوقت المناسب  تسلٌم أوراق اإلجابة للكنترول المختص وفق محاضر تسلٌم وتسلم موضحا بها األعداد بالضبط .4

 لمشكالت الطارئة.تكون زٌادة عما مقرر ألعداد الطالب فً كل مقرر ، للتغلب على ا

 ذج االجابة فً الماسح الضوئً وثمة عدة شروط كما ٌلً :اإدخال نمداء االختبار وتنفٌذه : ٌجب أبعد االنتهاء من  .5
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 .Answer Sheet ذج االجابة اضرورة الدقة فً ملء نم -

 : تجنب حدوث خطؤ اإلدخال لرقم النموذج فً الماسح الضوئً لذا ٌجب التالً -

 فً الماسح الضوئً. Answer Sheet ادخال رقم النموذج -

 قٌام عضو هٌئة التدرٌس بالتصحٌح الٌدوي ألحد أوراق االجابة وفق النموذج الخاص به. -

 سحب هذه الورقة آلٌا على الماسح الضوئً للتحقق من صدق النتٌجة. -

 (.لنا استمتع بالتعلٌم ودع التصحٌحانتهاء مهمة عضو هٌئة التدرٌس عند هذه الخطوة. ٌرفع شعار    -

 .لالختبار ةٌتم استدعاء عضو هٌئة التدرٌس فٌما بعد لتسلٌمه نتائج التحلٌل اإلحصائً الشامل -

عن ثالثة أٌام للمقرر الواحد ، وٌفضل أن تقوم لجنة التصحٌح اآللً داخل الٌزٌد القٌام بعملٌة التصحٌح فً مدى زمنً  -

وتسلمها من  االختبار بعد التحقق من أعداد أوراق االجابةوحدة القٌاس والتقوٌم بالتصحٌح مباشرة بعد االنتهاء من 

 .الكنترول المختص فً نفس الٌوم إن أمكن ذلك

التحقق من عدم وجود خطؤ فً درجات نموذج االجابة : إذ أنه من الضروري التزام عضو هٌئة التدرٌس بوضع  -

 لطالب.اللخطؤ وسوء التقدٌر لدرجات  منعاً إلٌها فً الورقة االختبارٌة على نموذج االجابة  المشارالدرجات التً 

: إذ أنه من الضروري التزام عضو هٌئة التدرٌس بعدم وضع أي  Answer Sheetفً نموذج االجابة رقم تظلٌل عدم  -

إشارة لرقم الفرقة أو رقم نموذج الصٌغة االختبارٌة   أي ال ٌظلل الخانة المتعلقة بالفرقة أو النموذج ( على نموذج 

 وضعهما فً الخلف والتوقٌع بجوارهما. ٌجبالذي سوف ٌتم تخزٌنه من األمام بل  االجابة

 .Scanالتصحٌح ٌلفظها الماسح الضوئً خالل عملٌة خطؤ استخدام الطالب للكورٌكتور   الطامس ( سوف التحقق من  -

 .لمختصا كنتروللجابة لأوراق اإل( و ترسل مع النتائج طالب   قائمة طباعة النتٌجة النهائٌة لل -

تسلٌم أوراق االجابة كاملة للكنترول مرة ثانٌة وعدم االحتفاظ بها ، إذ توجد صورة محفوظة داخل الكومبٌوتر المرفق  -

 بالماسح الضوئً.
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بهذا المقرر أعمال سنة ، أي أن  نورقة الطالب الباقً لإلعادة : ٌلزم أن تصحح ورقته من اجمالً الدرجة الكلٌة إذا كابشؤن  .6

 .فً فاكتور / معامل لتحقٌق العدالةالكلٌة للطالب أعمال السنة بؤن تضرب الدرجة  تضاف إلٌها

رفع تقرٌر بؤعداد المقررات وما صاحبها من أعداد أوراق التصحٌح اآللً إلى مركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة لوضع التقرٌر  .7

 كلٌة.الفصلً حول اجراءات التصحٌح اآللً ومدى ما تحقق من تقدم على مستوى ال

 ويهبيه جلىدح اخشاءاد انزصحٍح اَيل :  واخجبد انكُرتول 

 ما ٌلً :ها كعملٌاتوعبء كبٌر فً دقة أداء منظومة التصحٌح اآللً عدة مهام و ٌقع على رئٌس الكنترول وأعضائه 

بها األعداد  سلم موضحاً من وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة وفق محضر تسلٌم وت للمرة األولىوراق اإلجابة الكنترول ألم تسل   .2

لجان انعقاد عن أعداد الطالب للمقرر الواحد للتغلب على المشكالت الطارئة قبل وأثناء فً العدد زٌادة  وجد، على أن ت بالضبط

 .االمتحان

 .  وفق محضر من لجنة مشكلة داخل الكنترول -إذا ما وجد  –القٌام باستبعاد التالف منها  .3

 .بكل لجنةعدادها متطابقة مع أعداد الطالب ختبارٌة مع مراعاة ما إذا كانت أها وفقا ألعداد اللجان االالقٌام بختم األوراق وعد .4

وضع خرٌطة اختبارٌة لتوزٌع الطالب داخل اللجان بحٌث ٌراعً التكافإ بٌن أعداد الطالب وتوزٌع الصٌغ االختبارٌة المحددة  .5

، و بفرض أن  االختبارٌٌة المطبقة عداد الصٌغأوراق االجابة وفقاً أل توزع طالب( 31لجنة بها   من قبل الممتحن ، مثالً 

 ( أوراق توزع على الطالب بالتساوي لكل صٌغة.11ٌصبح لكل صٌغة    أ ، ب ، ج( بحٌث  االختبار ثالثة صٌغ

نموذج دون زٌادة أو نقصان المراقبة فً اللجان بالعدد المحدد لكل صٌغة / المالحظة والزام أعضاء أثناء تنفٌذ االختبار : ٌجب  .6

 .دون قصد تسهٌلهالمساهمة فً  وأللغش  ومنعاً 

، وان ٌسجل ذلك بخط  الذي وزع علٌهالبوكلٌت نموذج تحدٌد ضرورة أن تتضمن ورقة حضور الطالب وانصرافه من اللجنة  .7

 .ٌده

بدقة  ماوتحدٌدهوكذلك غٌر المستخدم ، فً بداٌة انعقاد االختبار: ٌجب عد التالف من أوراق اإلجابة نتٌجة أخطاء الطالب ،  .8

 .من قبل البعض جابة خام قد تستخدم فً أغراض سٌئةإمنعاً لتسرب أوراق 
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 : بعد االنتهاء من اتمام االختبار .9

 قٌام المراقبٌن بجمع أوراق االجابة واألسئلة والتحقق من أعداد الصٌغ المحددة من قبل الكنترول. -

 عدد كل صٌغة اختبارٌة من خالل لجنة مختصة بالكنترول. جمع: ٌجب وصول األوراق إلى الكنترول عند  -

رقام سرٌة على أوراق االجابة ونزع الجزء المخصص له ، وذلك إذا ما كانت الكلٌة تتبع هذه بوضع أ ضرورة القٌام -

 الخطوة فً اجراءات التصحٌح.

( ورقة صٌغة 211( ورقة ، صٌغة  ب( عدد  211تجمٌع أوراق الصٌغ منفردة فً مغلف خاص بها ، مثال صٌغة  أ( عدد   .11

 ع أعداد المادة كلها فً مغلف أكبر استعداد لنقلها إلى وحدة القٌاس والتقوٌم.( ورقة ، ثم توضع وتجم  211 ج( عدد  

 .تمهٌداً لتصحٌحها آلٌاً  للمختص فً وحدة القٌاس والتقوٌم بناء على محضر تسلٌم وتسلمأوراق االجابة تسلٌم  .11

 :اء وحدة والقٌاس والتقوٌم من التصحٌح بعد انته .12

 . ثانٌةالمرة للأوراق االجابة تسلم عضو الكنترول المختص ٌتم تسلٌم و -

 التحقق من وجود قائمة النتائج مرفقة بؤوراق االجابة. -

 رورة.الضاالطالع علٌها عند الحاجة وتخزن أوراق االجابة داخل الكنترول لحٌن بعد وصول أوارق االجابة للكنترول :  .13

 وعجم انزغهت ػهٍهب : زكشسحادلكشكالد ادل 

عدد من االختبار ، وثمة وإعالن نتائج دارة إلفً منظومة التصحٌح اآللً ألوراق االختبارات عنصراً هاماً بالنسبة  الدقةتمثل 

 ما ٌلً :من بٌنها تنفٌذ التصحٌح اآللً المشكالت التً حدثت بالفعل وتم التغلب علٌها أثناء 

لرقم النموذج اإلشارة على كل صفحة من صفحات البوكلٌت ، ٌلزم : نتٌجة عدم الترقٌم الصحٌح  األعئهخ ثىكهٍذ / صٍغ بء ثًُبرجوخىد أخط -

 عضو هٌئة التدرٌس. ذلك فً الالئحة ، وٌتحمل الما هو منصوص علٌه ةمغاٌرلالختبار  ٌةزمنمدة ، أو وضع / الصٌغة 

: إذ أنه من الضروري التزام عضو هٌئة التدرٌس بوضع الدرجات التً أشار إلٌها فً   Answer Sheet يف دسخبد منىرج االخبثخ بءخطأوخىد  -

 للخطؤ وسوء التقدٌر للدرجات للطالب. الورقة االختبارٌة على نموذج االجابة منعاً 
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عدم وضع أي إشارة لرقم الفرقة أو رقم : إذ أنه من الضروري التزام عضو هٌئة التدرٌس ب أو انفشلخ االخبثخ وخىد خطأ َزٍدخ رظهٍم منىرج -

  أي ال ٌظلل الخانة المتعلقة بالفرقة أو النموذج ( على نموذج االجابة الذي سوف ٌتم  Answer Sheet  نموذج الصٌغة االختبارٌة

 تخزٌنه من األمام بل ٌتم وضعهما فً الخلف والتوقٌع بجوارهما.

 :  خطأ رؼجئخ خبَخ انًُىرجانزجذٌم /  -

 هذا الخطؤ ٌتحمله الطالب ألنه لم ٌلتزم بتعلٌمات إدارة االختبار.طالب: عند ال 

  عند عضو هٌئة التصحٌح: هذا الخطؤ ٌتحمله عضو هٌئة التدرٌس وٌحول إلى مجلس تؤدٌبً ألنه لم ٌلتزم بتعلٌمات

 اإلدخال الصحٌح لرقم النموذج ومن ثم صحة تصحٌح نموذج االختبار.

: وهذا العبء ٌقع على المسئول عن إدارة لجنة االختبار، إذ أنه من الضروري عند إدارة وتنظٌم اللجنة  تانغش َزٍدخ خطأ خهىط انطبن -

 أن ٌتم التالً :

 .إما توزٌع النماذج / الصٌغ االختبارٌة على الطالب بطرٌقة طولٌة داخل اللجنة 

 .أن ٌتم توزٌع الصٌغ بطرٌقة حلزونٌة تضمن عدم تقارب النماذج المتشابهة 

 طالبا ، وقام 31ن ٌكون محددا عدد أوراق كل نموذج / صٌغة اختبارٌة داخل اللجنة الواحدة : مثال لجنة بها  أ )

الممتحن بوضع ثالثة نماذج / صٌغ لالختبار . هنا ٌجب على المالحظ وإدارة الكنترول التحقق من ذلك أثناء انعقاد 

ل نموذج داخل هذه اللجنة ، دون حدوث أي زٌادة أو نقصان ( أوراق اجابة خاصة بك11اللجنة، على أن ٌتم تسلٌم  

 فً أحد النماذج نتٌجة استهتار الطالب. 

ٌفضل أن تقوم لجنة التصحٌح اآللً داخل وحدة القٌاس ، فً مدى زمنً أكثر من ثالثة أٌام للمقرر الواحد : وذلك  اَيلانزصحٍح رأخش  -

 ختبار والتحقق من أعداد أوراق االجابة.والتقوٌم بالتصحٌح مباشرة بعد االنتهاء من اال

: بؤن توجد بعض أوراق اإلجابة أو تسربها لٌد أحد الطالب أو بعضهم وهً غٌر  د يٍ وحذح انمٍبط وانزمىٌى وانكُرتولخطأ األخزبو واالػزًب -

 مختمة بؤختام الكنترول والتارٌخ ورئٌس الكنترول.



 

 

  يشكض انمٍبط وانزمىٌى جببيؼخ انضلبصٌك
http://www.zumac.zu.edu.eg 
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   zumac@zu.edu.eg انبسيد اإلنيكتسوني  – 01289599966 ----01145735767أو   -- 24700داخهي  -- 0552363635تهيفىن نجنت اندعم انفني بانمسكص 

مسكص انمياض وانتمىيم بجامعت انصلاشيك  –وحدة انتمىيم   – زشاديت اإل نجنت األدنت  

 العربٌة وأخرى باللغة االنجلٌزٌة حسب طبٌعة التصحٌح لمواد االختبار بكل كلٌة. : ٌتم تصمٌم أوراق اجابة باللغة اخلطأ انهغىي -

: قٌام بعض الطالب بالتعبئة الخطؤ لرقم الجلوس ، تقوم وحدة القٌاس والتقوٌم بالتغلب على هذا الخطؤ وإعادة تصحٌح  خطأ اسلبو اجلهىط -

 الورقة بعد تعدٌل الرقم وفقا لقوائم الطالب.

: ضرورة التزام أعضاء الكنترول بالدقة عند كتابة الرقم السري حتى الٌحدث تداخل أو أٌة خطؤ ٌتحمل نتٌجته  ٌخانغشلبو وضغ األسخطأ  -

 الطالب.

 .، أو التواطإ من بعض المرضى ى مرحلة التصحٌح اآللًدام الرقم السري قبل االنتقال إل: وذلك من خالل استخ خطأ االعزجذال -

، أو تبدٌل رقم النموذج ، أو    الطامس ( فسوف تلفظه ماكٌنة التصحٌح   السكان( استخدام الطالب للكورٌكتوربء ٌشركجهب انطالة : خطأ -

 .ادخال خطوط على الباركود فً جنب الورقة المقروء بالماسح الضوئً ، أو ثنً وتقطٌع جزء منها ، أو وضع عالمات ورسومات

 أوساق االخبثخ. منىرج اعزًبسح رغدٍم ادلمشساد وأكىادهب وأػذاد 

عدد متضمنا تصحٌح ،  2117ً للتصحٌح اآللً / اإللٌكترونً بجامعة الزقازٌق للمرة األولى فً أغسطس ر التقرٌر االحصائبعد اصدا

( ورقة إجابة موزعة بٌن  جمٌع كلٌات الجامعة ومعاهدها ، ٌجب على جمٌع وحدات القٌاس والتقوٌم بعد االنتهاء من  579651 

 2118بئة االستمارة التالٌة وسرعة ارسالها لمركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة ، وذلك تمهٌدا إلصدار التقرٌر الثانً فً فبراٌر التصحٌح تع

، على أن تتضمن االشارة إلى أعداد الطالب الملتحقٌن بكل فرقة والكلٌة ككل ، ما إذا كان نمط الدراسة   انتظام أو انتساب أو تعلٌم 

 مفتوح (. 

 منٌات مركز القٌاس والتقوٌم بجامعة الزقازٌق بتصحٌح آلً آمن.مع ت



 

 

 
 تطوير التعليم العاىل وحدة إدارةمشروعات

 

 

 
 اعزًبسح ثٍبٌ مبفشداد انزصحٍح اَيل / اإلنٍكرتوًَ

 .........................  يغًى انىحذح ثبنكهٍخ :      اعى انكهٍخ : ..................    
 / انثبًَانفصم انذساعً :  األول      7108/  7107انغُخ انذساعٍخ : 
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انفشلخ 
 انذساعٍخ

كىد  اعى ادلمشس 
 ادلمشس

 َظبو انذساعخ
 انتساب/  انتظام

 مفتوح

ػذد أوساق االخبثخ 
 ادلصححخ آنٍب
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 انذساعخ ٌبنكهٍخ :  ) ..................( طبنجب وطبنجخ. ػذد انطالة ادلمٍذٌٍ مبخزهف عُىاد
 بنكهٍخ : ) ................ ( يمشسا.انذساعٍخ مبخزهف عُىاد انذساعخ ث ػذد ادلمشساد

 
 ػًٍذ انكهٍخ :      يذٌش وحذح انمٍبط وانزمىٌى : 
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 7108حتشٌشا يف :   ... / ..... /  
 مركز القٌاس والتقوٌم التالً : البرٌد اإللٌكترونً لٌكترونٌا عبر لأو ارسالها ا
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