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سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

كلمة مدير الجامعة
دأبــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز علــى التطويــر المســتمر لمنظومتهــا
التعليميــة والبحــث عــن كل مــا هــو جديــد فــي هــذا الشــأن ،وهــو مــا جعلهــا
فــي مصــاف الجامعــات حســب التصنيفــات العالميــة ،وتســعى الجامعــة إلــى
الحفــاظ علــى هــذا التميــز وإحــراز مراكــز أكثــر تقدمـ ًـا ،حيــث تعــي الجامعــة
بــأن ذلــك ســوف ينعكــس علــى أداء ومســتوى خريجيهــا وتميزهــم وزيــادة
فــرص اســتقطابهم لســوق العمــل.
عــد تحســين نواتــج التعلــم وقيــاس أداء الطلبــة مــن أهــم األمــور
وي ّ
ُ
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التــي تســعى الجامعــات ومؤسســات التعليــم إلــى تطويرهــا ،وتحــرص علــى
أن تتواكــب مــع المعاييــر الوطنيــة والعالميــة فــي الجــودة ،وأن تســاعد علــى
مواءمــة مخرجــات الجامعــة مــع احتياجــات ســوق العمــل ومــع رؤيــة المملكة
 2030وبرامجهــا الطموحــة .ومــن هــذا المنطلــق فقــد عكفــت جامعــة الملــك

بجامعة الملك عبد العزيز

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

عبدالعزيــز علــى تطويــر سياســات لالختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة وقيــاس
نواتــج التعلــم بمــا يتواكــب مــع معاييــر الجــودة الوطنيــة والعالميــة ،لتعمــل
علــى تحقيــق األهــداف المنشــودة للجامعــة.
وهــا نحــن اليــوم نطلــق هــذه السياســات ،ســائلين هللا عــز وجــل
ً
إيجابيــا علــى جميــع البرامــج التعليميــة وأبنائنــا الطلبــة
أن يكــون أثرهــا
وأعضــاء هيئــة التدريــس واألقســام العلميــة والكليــات وعلــى كل مــا يرتبــط
بالعمليــة التعليمــة فــي جامعتنــا الحبيبــة .وعلــى بركــة هللا يتــم اعتمــاد
هــذه السياســات.

مدير الجامعة
أ .د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
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سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة
مقدمة
ً
جــزءا
تعتبــر عمليــة قيــاس وتقويــم أداء الطلبــة والمتدربيــن

أساسـ ً
ـيا فــي كل المناهــج التعليميــة ،وال يمكــن فصلهــا عــن عمليــة
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التعليــم والتعلــم .ومــن أجــل ضمــان جــودة عمليــة التقويــم بجامعــة
الملــك عبــد العزيــز والتأكــد مــن شــموليتها ودقتهــا فــي قيــاس

مخرجــات التعلــم لكافــة المجــاالت ولــكل البرامــج التعليميــة التــي

تقدمهــا الجامعــة ومــن ثــم االســتفادة مــن النتائــج لتحســين العمليــة

التعليميــة ،فقــد ارتــأت وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة ووكالــة
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الجامعــة للتطويــر ضــرورة وجود سياســات واضحة لالختبارات ووســائل
تقويــم أداء الطلبــة األخــرى تتضمــن اإلجــراءات والسياســات المتبعــة
فــي عمليــة التقويــم كمــا تتضمــن المهــام الخاصــة بكافــة الجهــات

واألفــراد المســؤولين عــن عمليــة تقويــم أداء الطلبــة واالختبــارات.
وقــد روعــي فــي هــذه السياســات الشــمولية والمرونــة ،بحيــث تكــون

بمثابــة إطــار عــام تقــوم مــن خاللــه قطاعــات الجامعــة وأقســامها
العلميــة المختلفــة بوضــع القواعــد التنفيذيــة الخاصــة بهــا.

7

بجامعة الملك عبد العزيز

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

أوال
ً

أهداف سياسات االختبارات وتقويم أداء
الطلبة بجامعة الملك عبد العزيز

1.1التأكيــد علــى قطاعــات الجامعــة وأقســامها العلميــة بأهميــة عمليــة
التقويــم وضــرورة تطويــر اســتراتيجيات التقويــم واالختبــارات.

2.2وضــع سياســات وإجــراءات عامــة لتطويــر االختبــارات وتقويــم أداء
الطلبــة بكافــة البرامــج الدراســية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

3.3التعريــف بالممارســات المعياريــة المثاليــة إلجــراءات االختبــارات
وتقويــم أداء الطلبــة المتبعــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

4.4تحفيــز األقســام العلميــة والكليــات والمعاهــد لالهتمــام بقيــاس
نواتــج التعلــم والتطويــر المســتمر لوســائل تقويــم أداء الطلبــة

واالختبــارات بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف البرامــج التعليميــة.

5.5تحديــد اإلجــراءات المتبعــة فــي عمليــة تقويــم أداء الطلبــة واالختبــارات
والتــي تتضمــن إجــراءات مــا قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة التقويــم
واالختبــارات.

6.6وضــع تصــور واضــح وحوكمــة معياريــة لعمليــة تقويــم أداء الطلبــة
تشــمل المســؤوليات واألدوار الخاصــة بالجهــات واألفــراد المرتبطيــن

بعمليــة االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.
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ينبغــي علــى القســم العلمــي مراعــاة المعاييــر التاليــة عنــد تصميــم

االختبــارات واختيــار وســائل التقويــم المختلفــة ،بحيــث تســتوفي االختبــارات
جميــع المعايــر التاليــة (:)٦-١

أن تقيــس أداة التقويــم المســتخدمة مــا وضعــت لقياســه ،مــن أجــل
تحديــد مــدى التقــدم فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة والتربويــة ونواتــج

التعلــم.

2.2الثبات (:)Reliability
أن تعطــي أداة التقويــم المســتخدمة نتائــج متســقة ومطــردة باســتمرار

بجامعة الملك عبد العزيز

1.1المصداقية (:)Validity

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

ً
ثانيا

معايير التقويم الفعال ألداء الطلبة

لتعكــس المســتوي الحقيقــي لتحصيــل الطالــب قــدر اإلمــكان أو بأقــل

قــدر مــن الخطــأ.

3.3الموضوعية (:)Objectivity
ـاء علــى معاييــر
أن يتــم تصميــم وســائل تقويــم أداء الطلبــة واالختبــارات بنـ ً

محــددة قابلــة للقيــاس وبعيــدة عــن الحكم الشــخصي.
4.4التنوع (:)Variety

أن يتــم اســتخدام عــدد متنــوع مــن أســاليب التقويــم المختلفــة والتــي تــم

ذكرهــا بهــذه السياســات مــع مراعــاة مالءمتهــا لمجاالت التعلــم المختلفة

وقدرتهــا علــى قيــاس أهــداف ونواتــج التعلــم المعرفيــة والمهاريــة
والســلوكية.
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5.5الشمولية (:)Comprehensiveness
أن تكــون أســاليب التقويــم وأدواتــه المســتخدمة فــي االختبــارات شــاملة

لجميــع مجــاالت التعلــم وأال تقتصــر علــى جانــب أو مســتوى واحــد،
وبحيــث تغطــي كافــة المخرجــات التعليميــة والمحتــوي العلمــي بشــكل

متــوازن ضمــن مجــاالت اإلطــار الســعودي للمؤهــات (ســقف) الخــاص

بالهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي والتــي تــم ذكرهــا
بتوصيــف المقــرر.

6.6إمكانية تطبيق االختبارات على أرض الواقع (:)Feasibility
أن تكــون وســائل التقويــم واالختبــارات المســتخدمة قابلــة للتطبيــق

ويشــمل ذلــك توفــر جميــع اإلمكانيــات والمــوارد المطلوبــة والخبــرة
الالزمــة لتطبيقهــا فــي البيئــة التعليميــة.

1.1تلتــزم عمليــة تقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز
بالممارســات المتميــزة المعياريــة التــي تضمنهــا البند الثالــث (التعليم
والتعلــم) والخــاص بمعاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد
2.2تلتــزم األقســام العلميــة والكليــات والمعاهــد باالهتمــام بالتقويــم
المســتمر ألداء الطلبــة ،ويشــمل ذلــك األعمال الفصليــة واالختبارات

الدوريــة والتكليفــات المســتمرة.

3.3تحفيــز األقســام العلميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس لتزويــد الطلبــة
بالتغذيــة الراجعــة ( )Feedbackعــن تطــور أدائهــم التعليمــي والتربوي
ً
أساســيا مــن عمليــة
والمهــاري ،وأن تكــون التغذيــة الراجعــة جــزءا

تقويــم أداء الطلبــة فــي كافــة قطاعــات الجامعــة.

بجامعة الملك عبد العزيز

األكاديمــي( .ملحــق )٢-

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

ً
ثالثا

السياسات العامة لالختبارات وتقويم
أداء الطلبة في جامعة الملك عبد العزيز

4.4التأكــد مــن اســتخدام أداة التقويــم المناســبة لقيــاس األهــداف
التعليميــة وتحفيــز التنــوع فــي اســتخدام أدوات التقويــم واالختبــارات،

بمــا يســهم فــي تجويــد قيــاس المخرجــات ونواتــج التعلــم ،واالهتمــام
بتطويــر وســائل االختبــارات وتبنــي أحــدث الوســائل العالميــة لــكل

تخصص/برنامــج.

5.5االهتمــام بقيــاس المهــارات التعليميــة والمهنيــة باســتخدام اختبــارات
ووســائل تقويــم تحقــق الهــدف ،ويشــمل ذلــك:

•تقويم األداء بالمالحظة (.)Assessment of Performance
•تقويم أعمال الطلبة ومنتجاتهم (.)Student Portfolio
•التقويم أثناء التدريس وخالل مرحلة التدريب.
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6.6أهميــة وجــود ممتحــن خارجــي (متــى أمكــن ذلــك) لــكل قســم علمــي
مــن خــارج الجامعــة ( )External Examinerيتــم تكليفــه بالمشــاركة
فــي عمليــة االختبــارات وقيــاس أداء الطلبــة ،ويســاهم فــي تجويــد
وســائل التقويــم والتأكــد مــن نواتــج التعلــم.

7.7تضــع الكليــات واألقســام العلميــة الضوابــط التــي تضمــن الســرية
فــي إعــداد االختبــارات.

8.8يجــب أن تشــتمل جميــع البرامــج الدراســية فــي جميــع الدرجــات علــى
آليــات لقيــاس نواتــج التعلــم ،وذلــك خــال البرنامــج وبعــد االنتهــاء
منــه ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

•اختبــارات تطــور الطالــب ( ،)Progress Examsوتضــع الكليــات
اآلليــات المنظمــة لتنفيذهــا.

•اختبــارات نهايــة البرنامــج ( )Exit Examsويطبــق وفقــا

للسياســات المعتمــدة مــن الجامعــة فــي هــذا الخصــوص.

•االختبــارات المهنيــة بالشــراكة مــع الهيئــات العلميــة والمهنيــة
المتخصصــة.

•الشهادات االحترافية.
9.9أهميــة وجــود خطــة شــاملة للتقويــم لــكل برنامــج دراســي
( )Assessment Planفــي األقســام العلميــة والكليــات بحســب
المعاييــر الوطنيــة والعالميــة وبحيــث تتضمــن طريقــة ودوريــة القياس
للبرنامــج والمقــررات مــن خــال تضميــن خريطــة المنهــج بهــا وبحيــث
تكــون كخارطــة طريــق لعمليــة التقويــم لــكل برنامــج دراســي.
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1010تعتمــد األقســام العلمية/الكليــات المعاييــر العالميــة المعروفــة
لتحديــد درجــات النجــاح والرســوب ( )Cutoff Scoresمتــي أمكــن

ذلــك ،ومــع االلتــزام بسياســة الجامعــة لتحديــد درجــات الرســوب

والنجــاح فــي المقــرر الدراســي ،ويشــمل ذلــك اســتخدام الطــرق
العلميــة المقننــة ،مثــل:

•طريقة إيبل (.)Ebel’s Method
•طريقة خط الحدود (.)Border line Method
1111تحفيــز األقســام العلميــة والكليــات علــى اســتخدام طــرق االمتحانــات
اإللكترونيــة المتاحــة فــي أنظمــة الجامعــة فــي حــال توفــر البنيــة

التحتيــة المالئمــة لهــا ،وبمــا يتناســب مــع األهــداف ونواتــج التعلــم
بنــوك األســئلة وتطويرهــا باســتمرار ،بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف
التعليميــة.

1212تحفيــز األقســام العلميــة والكليــات علــى اســتخدام التقنيــات
اإللكترونيــة والبرامــج التــي تتيحهــا الجامعــة للكشــف عــن عمليــة

االســتالل العلمــي مــع ضــرورة تعريــف الطــاب بأهميــة تجنبــه
والجــزاءات التــي قــد توقــع عليهــم فــي حالــة اكتشــافه.

بجامعة الملك عبد العزيز

وبمــا يضمــن عــدم تأثــر العمليــة التعليميــة ،مــع أهميــة تحديــث
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•طريقة أنجوف (ِ.)Angoff’s Method

1313تقــوم إدارة البرنامــج الدراســي ممثلــة فــي الكلية/القســم العلمــي
بوضــع القواعــد التنفيذيــة التفصيليــة لتقويــم أداء الطلبــة بالبرنامــج

الدراســي مــع االلتــزام بمــا ورد فــي هــذه السياســات باإلضافــة لمــا
ورد بالئحــة الدراســة واالختبــارات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

1414باإلضافــة للقواعــد التنفيذيــة لتقويــم الطــاب بالكليــات واألقســام
العلميــة بالجامعــة ،يتــم العمــل بالسياســات التاليــة:

 .أسياســات التقويــم البنائــي والتغذيــة الراجعــة :وتصــف هــذه
السياســات اإلجــراءات الــازم اتباعهــا إلجــراء االختبــارات البنائيــة
بالكليــات والتــي تهــدف فــي المقــام األول إلــى إعطــاء التغذيــة
الراجعــة للطلبــة حــول مســتواهم العلمــي والتحصيلــي وال

ُيحتســب عليهــا أي درجــات.

.بسياســات جــدول مواصفــات االختبــار :وتصــف هــذه السياســات
اإلجــراءات الــازم اتباعهــا مــن أجــل تصميــم وتطبيــق جــدول
المواصفــات ( ،)Blueprintوهــو الجــدول الــذي يضمــن التمثيــل
المتــوازن والعــادل لــكل محتويــات المنهــج والمخرجــات التعليميــة
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وفقــا للــوزن النســبي لــكل جزئيــة ،ويلحــق بهــذه الالئحــة نمــاذج
لجــدول مواصفــات االختبــار والــذي يتــم تعبئتــه مــن قبل األقســام
العلميــة.

.جسياســات مراجعــة أســئلة االختبــارات :وتصــف هــذه السياســات
اإلجــراءات الــازم اتباعهــا لمراجعــة أســئلة االختبــارات المختلفــة
ويلحــق بهــذه السياســات نمــاذج تدقيــق االختبــارات بمختلــف

أنواعهــا.

 .دد .سياســات االســتالل العلمــي :وتصــف هــذه السياســات،
التعريفــات الخاصــة بعمليــة االســتالل العلمــي وطــرق كشــفه
باإلضافــة إلــى اإلجــراءات الــازم اتباعهــا حيــال حــاالت االســتالل
العلمــي ألعمــال الطــاب بمــا فــي ذلــك الجــزاءات التــي قــد توقــع
علــي الطالــب فــي حالــة اكتشــاف قيامــه باالســتالل العلمــي.

.هسياســات التدقيــق الداخلــي والخارجــي لالختبــارات :وتصــف
هــذه السياســات اإلجــراءات الــازم اتباعهــا مــن أجــل تدقيــق
جــودة االختبــارات داخليــا وخارجيــا وتتضمــن التواقيــت الخاصــة
بــكل خطــوة باإلضافــة إلــى مســؤوليات الجهــات المختلفــة

فــي تنفيذهــا ،علــى أن يتــم تنفيــذ التدقيــق الداخلــي والخارجــي
لالختبــارات بعــد االنتهــاء مــن االختبــارات لضمــان ســريتها.

 .وسياســات التحقــق مــن مســتوى تحقيــق الطلبــة للمخرجــات
التعليميــة ونواتــج التعلــم :وتصــف هــذه السياســات اإلجــراءات

الــازم اتباعهــا للقيــاس المباشــر وغيــر المباشــر للمخرجــات

التعليميــة كمــا تتضمــن الوســائل المختلفــة للقيــاس والتواقيــت
الخاصــة بــكل خطــوة باإلضافة إلى مســؤوليات الجهات المختلفة

14

فــي تنفيذهــا ومــن ثــم االســتفادة مــن النتائــج لتحســين العمليــة

التعليميــة.

تُ قســم اإلجــراءات الخاصــة بعمليــة التقويــم إلــى :اإلجــراءات الخاصــة

بالتقويــم البنائــي أو التكوينــي (( Formativeواإلجــراءات الخاصــة بالتقويــم

النهائــي (.)Summative

ويقصــد بهــا وســائل تقويــم أداء الطلبــة واالختبارات الهادفــة إلى تعريف
ُ

الطلبــة وتدريبهــم علــى أداء االختبــارات المختلفــة وإعطائهــم تغذيــة

راجعــة عــن مســتوى تحصيلهــم لألهــداف التعليميــة دون احتســاب ذلــك
فــي ســجلهم األكاديمــي .وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يلــي:

 .أيتــم تصميــم جــدول لعمليــة التقويــم البنائــي خــال الفصــل
الدراســي لــكل مــادة ،يتضمــن تاريــخ كل اختبــار والمحتــوى العلمــي

الــذي يغطيــه ونوعيــة األســئلة المســتخدمة فــي االختبــار.

بجامعة الملك عبد العزيز

1.1إجراءات التقويم البنائي أو التكويني (:)Formative

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

ً
رابعا

إجراءات تقويم أداء الطلبة بجامعة
الملك عبد العزيز

.ب ُيراعــى إعطــاء تغذيــة راجعــة للطلبــة بعــد كل اختبــار بنائــي ،لتحديــد
نقــاط القــوة والنقــاط التــي تحتــاج للتحســين.

.جيتــم تحديــد الطلبــة ذوي األداء الضعيــف باالختبــارات البنائيــة
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين مســتواهم أو وضــع الحلــول
المناســبة للصعوبــات التــي تواجههــم.

 .دباإلضافــة لالختبــارات البنائيــة الرســميةُ ،يراعــى اســتخدام

األســاليب األخــرى داخــل الفصــل الدراســي لتقويــم أداء الطلبــة
ً
بنائيــا.

.هال تُ حتسب درجات على االختبارات البنائية.
 .وتقــوم كل كليــة بوضــع قواعــد تنفيذيــة توضــح سياســات وإجراءات
التقويــم البنائــي المتبعــة فيها.
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2.2إجراءات التقويم النهائي (:)Summative
تمر عملية التقويم النهائي بأربع مراحل:
 .أمرحلة اإلعداد للتقويم أو ما قبل التقويم.
.بمرحلة التقويم.
.جمرحلة ما بعد التقويم .١-
 .دمرحلة ما بعد التقويم .٢-
وتتســم كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل بعــدد من اإلجراءات الــازم اتباعها
مــن أجــل ضمــان جــودة عمليــة تقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبــد
العزيــز ،حيــث يتــم تنفيذهــا وفقـ ًـا لدائــرة الجــودة ( )PDCA Cycleوالتــي
تــم تلخيصهــا فــي ملحــق  ،٤-وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يلــي:
أ .إجراءات ما قبل عملية التقويم:
وتتضمن الخطوات التالية:
1.1وضع جدول زمني لكل إجراء من إجراءات هذه المرحلة.
2.2مراجعــة مخرجــات التعلــم التــي ســيتم تضمينهــا فــي االختبــارات
علــى اختــاف مجاالتهــا المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية ،وفقــا
للجــدول الزمنــي الموضــوع.
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3.3إعــداد جــدول مواصفــات االختبار/مخطــط االختبــار وفقــا للجــدول
ـامال
الزمنــي الموضــوع ،علــى أن يتــم مراعــاة أن يكــون الجــدول شـ ً
وأن يتضمــن كافــة مخرجــات التعلــم والمحتــوى العلمــي الــذي
ـا وليــس اختبـ ً
ـارا
ســيتم تقويمــه علــى مــدار العــام الدراســي كامـ ً
واحـ ً
ـدا بعينــه.
4.4اختيــار طــرق التقويــم المناســبة لتقويــم المخرجــات التعليميــة
المختلفــة ،واالســتعانة بالقائمــة الموجــودة بهــذه السياســات.
5.5إعــداد أســئلة االختبــارات بالنســبة لالختبــارات التحريريــة وإعــداد
االختبارات العملية والســريرية وفقا للموضوع بجدول مواصفات
االختبــارات المختلفــة ،بحيــث يقابــل كل مخــرج تعليمــي تقويــم
يتماشــى مــع الهــدف التعليمــي ،ويقيســه بدقــة

7.7مراجعــة االختبــارات التحريريــة والعمليــة واالختبــارات التــي تعتمــد
علــى قيــاس المهــارات وغيرهــا مــن االختبــارات مــن قبــل وحــدات
التقويــم بالكليــات المختلفــة ،علــى أن يتــم مراعــاة اســتخدام
نمــاذج مخصصــة لــكل اختبــار لتوثيــق عمليــة المراجعــة.

 )examإن أمكــن ذلــك.

ب .إجراءات أثناء عملية التقويم:
وتتضمن الخطوات التالية:
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مختلفيــن مــن كل اختبــار (Versions and 2 Sets for each 2
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6.6مراجعــة االختبــارات التحريريــة والعمليــة والســريرية مــن قبــل
القســم العلمــي المختــص ،علــى أن يتــم مراعــاة اســتخدام نمــاذج
مخصصــة لــكل اختبــار لتوثيــق عمليــة المراجعــة.

1.1إعــداد الجــداول الخاصــة بالقاعــات وتســكين االختبــارات بهــا وفقـ ًـا
لجــدول االختبــارات.

2.2إعــداد الجــداول الخاصــة بالمراقبيــن وابالغهــم بمواعيدهــا وأماكــن
القاعات.

3.3تســليم واســتالم أوراق األســئلة واإلجابــات مــن المراقبيــن خــال
أيــام االختبــارات.

4.4تهيئــة قاعــات االختبــارات وتوفيــر المتطلبات الماديــة واالحتياجات
البشــرية لالختبــارات الفصليــة والنهائية بحســب احتيــاج المقرر.

5.5التأكــد مــن ضمــان ســير عمليــة االختبــار علــى النحــو المناســب
وعــدم حــدوث مــا يؤثــر علــى ســيرها ،وإعــداد التقاريــر اليوميــة
الخاصــة بعمليــة االختبــارات.

6.6التصحيــح اإللكترونــي الختبــارات (االختيــار مــن متعدد) ،والتنســيق
مــع الجهــة المختصــة بالكليــة لتحليــل نتائــج هــذه االختبــارات.
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ج .إجراءات ما بعد عملية التقويم :١-
وتتضمــن اإلجــراءات الخاصــة بالتدقيــق الداخلــي والخارجــي (Internal

 )and External Verificationلعمليــة التقويــم مــن أجــل ضمــان

جودتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها ،ويشــمل كذلــك:

1.1تحليــل نتائــج االختبــارات الموضوعيــة ،كاالختيــار مــن متعــدد
الموســع ،وتحديــد معامــل الصعوبــة والتمييــز
والتوصيــل المقنــن
ّ

وتحليــل المشــتتات ،والتأكــد مــن عــدم وجــود أي مشــاكل فــي
أســئلة االختبــارات ومــن ثــم اتخــاذ االجــراء الــازم حيــال ذلــك.

2.2التدقيــق الداخلــي لألســئلة المقاليــة ( )Internal auditingوالتأكد
مــن مطابقتهــا لنمــوذج اإلجابــة المعــد مــن قبــل أســتاذ المــادة او
التأكــد ان التصحيــح تــم اســتنادا الــى ســلم التقديــر.

3.3إعــداد التقاريــر الخاصــة بالمراجعــة الداخليــة وتحليــل نتائــج
االختبــارات ومناقشــتها مــع أســتاذ المــادة والقســم العلمــي

ا لمختــص .

4.4مراجعــة نتائــج التقويــم مــن قبــل القســم العلمــي المختــص
ومناقشــتها فــي مجلــس القســم وتفســير النتائــج .وضــع خطــط
التحســين الالزمــة.

5.5وضــع برنامــج مفعــل للطلبــة الموهوبيــن والمتفوقيــن ،لتطويــر
مهاراتهــم ودعمهــم باإلضافــة لبرنامــج آخــر مكتــوب ومفعــل

ومعتمــد مــن مجلــس الكليــة للطلبــة المتعثريــن ،لربطهــم ببرامــج
اإلرشــاد األكاديمــي المتخصــص لدعمهــم.
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وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
1.1إعــداد ومتابعــة مؤشــرات قيــاس األداء الخاصــة باالختبــارات وإجــراء
المقارنــات المرجعيــة الخاصــة بهــا.

2.2المتابعــة مــع األقســام المعنيــة بتنفيــذ خطــط التحســين المقترحــة
الخاصــة بعمليــة التعليــم والتعلــم والتقويــم ،والتــي تــم وضعهــا بعــد

3.3إعداد تقارير المتابعة وعرضها على لجان المناهج بالكلية.
4.4مراجعــة التقاريــر الســنوية للبرامــج والمقــررات الدراســية والتأكــد مــن
اشــتمالها علــى خطــط ومقترحــات لتطويــر التعليــم والتعلــم وتقويــم

أداء الطلبــة واالختبــارات.

5.5متابعــة تنفيــذ توصيــات المراجعيــن الخارجييــن ومناقشــة توصياتهــم

بجامعة الملك عبد العزيز

ظهــور النتائــج.

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

د .مرحلة ما بعد التقويم :٢-

ومتابعــة تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن اللجــان والجهــات المعنيــة.

19

بجامعة الملك عبد العزيز

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

ً
خامسا

طرق تقويم أداء الطلبة المتبعة
بجامعة الملك عبد العزيز

يراعــى فــي اختيــار طــرق تقويــم أداء الطلبــة التنــوع واســتخدام أكثــر

مــن طريقــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار مالءمتهــا للمخرجــات التعليميــة المــراد
قياســها ،مــن خــال الطــرق المختلفــة.

وتتضمن هذه الطرق ما يلي) على سبيل المثال ال الحصر):
1.1طــرق التقويــم المعتمــدة علــى االختبــارات (Test-based
:)Assessment
واإللكترونيــة

وتتضمــن االختبــارات التحصيليــة التحريريــة

بنوعيهــا:

 .أالموضوعيــة :وتتضمــن اختبــارات االختيــار مــن متعــدد بأنواعهــا
المختلفــة ومســتوياتها المعرفيــة المتعــددة.

.بالغيــر موضوعيــة :وتتضمــن األســئلة المقالية القصيــرة والممتدة
ويراعــي أن تتنــوع مســتوياتها المعرفيــة وال تقتصــر علــى التذكــر
فقــط بــل تشــمل األســئلة التــي تعتمــد علــى التفكيــر النقــدي.

2.2طــرق التقويــم المعتمــد علــى األداء (Performance-based
 :)Assessmentوتتضمــن طــرق التقويــم التاليــة::
 .أالعروض التقـديمية.
.بالتقويم العملي الميداني (.)Workplace Based Assessment
.جالمحاكاة ولعب األدوار (.)Simulation and Roleplay
 .د المناقـشة والمناظرة (.)Discussion and Debate
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.هحقيبــة أعمــال الطالــب ( )Portfolioويتضمــن الملــف أهــم أعمــال
الطالــب خــال الفصــل الدراســي ويعبــر عــن تطــور مهــارات الطالب
ومعارفــه خــال العــام ،ويتــم االتفــاق مــع الطلبــة علــى محتوياتــه

مــن بدايــة الفصــل الدراســي وطريقــة التقويــم المتبعــة والنســبة

الموضوعــة لــه.

التقويــم التاليــة :المقابلــة ،األســئلة واألجوبــة.

 .زطــرق التقويــم المعتمــدة علــي المالحظــة (Oobservation-
وتتضمن طرق تقويم مختلفة ،ومنها على سبيل المثال:
1.1االختبار العملي الموضوعي (.)OSPE
2.2االختبار السريري الموضوعي ()OSCE
3.3االختبار السريري المصغر (.)MiniCEX
4.4التقويم بالمالحظة المباشرة للمهارات ()DOPS

بجامعة الملك عبد العزيز
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 .وطــرق التقويــم بالتواصــل ( :)Communicationوتتضمــن طــرق

5.5اختبــار مناقشــة الحــاالت (.)Cased Based Discussion
وينبغــي علــى القســم العلمي/أســتاذ المــادة مراعــاة اســتخدام

أدوات موضوعيــة لتقويــم أداء الطلبــة فيمــا يخــص التقويــم
المعتمــد علــى األداء ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ســالم التقدير

( )Rubricsوقوائــم التقويــم (.)Checklist

3.3طــرق مراجعــة الــذات  /تقويــم األقــران لبعضهــم البعــض
( :)Reflection and PeerAssessment Strategyوتتضمــن
طــرق التقويــم التاليــة :تقويــم الـــذات ،يوميــات المتعـــلم ،ملــف

المتعـــلم وتقويــم النظــراء.

وقــد يســتعان بهــرم ميللــر ( )Miller›s pyramidفــي اختيــار طــرق

التقويــم المختلفــة والتــي تتناســب مــع المجــاالت والمخرجــات التعليمية
باختــاف مســتوياتها (ملحــق – )٣
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ً
سادسا

مسؤوليات تقويم أداء الطلبة بجامعة
الملك عبد العزيز

تتعــدد مســؤوليات عمليــة تقويــم أداء الطلبــة وتتعــدد الجهــات

واألفــراد المنــوط بهــم إتمــام هــذه العمليــة ،وحتــى ال يحــدث تداخــل بيــن

المســؤوليات والصالحيــات بيــن هــذه الجهــات ،فقــد كان مــن المناســب
أن تتضمــن هــذه الوثيقــة المســؤوليات المختلفــة لعمليــة التقويــم وفقـ ًـا
للجهــات المنــوط بهــا تنفيذهــا ،وذلك من خالل الهيــكل التنظيمي المصمم

لذلــك (ملحــق –  ،)٥والــذي يتضمــن جميــع المســتفيدين ()Stakeholders
بدايــة مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة ووكيــل الجامعــة للتطويــر

وانتهــاء بالطالــب ،والــذي يعتبــر المحــور األساســي للعمليــة التعليميــة.
ً
وقــد روعــي عنــد وضــع هــذه المســئوليات ،أن يتــرك للكليــات الحريــة فــي
العمليــة التنظيميــة مــن حيــث تحديــد الجهــات والمســئوليات داخــل الكليــة

واألقســام العلميــة علــى أن يتــم تضمينهــا بالتفصيــل فــي اللوائــح التنفيذيــة

كال علــى حــدا ،وتتضمــن
للتقويــم واالختبــارات والخاصــة بالبرامــج الدراســية ً

مســؤوليات تقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز مــا يلــي:

1.1مسؤوليات الجامعة/مركز المناهج التعليمية:
 .أالمشــاركة مــع وحــدة جــودة التقويــم بعمــادة الجــودة واالعتمــاد
األكاديمــي فــي وضــع السياســات واإلجــراءات العامــة لعمليــة
ً
ً
عامــا ،تقــوم مــن خاللــه الكليــات
إطــارا
التقويــم والتــي تمثــل
واألقســام العلميــة بتطويــر قواعدهــا التنفيذيــة.

.ب.المتابعــة واإلشــراف العــام وتقديــم الدعــم للكليــات واألقســام
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العلميــة ،مــن أجــل ضمــان تنفيــذ عمليــة التقويــم بكافــة األقســام
والكليــات وفقــا للوائــح المنظمــة لهــا.

 .جإعــداد القواعــد العامــة المســاندة لسياســات االختبــارات وتقويــم
أداء الطلبــة بالجامعــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال قواعــد :التقويــم
البنائــي ،جــدول المواصفــات ،التدقيــق الداخلــي والخارجــي وآليــات
مراجعــة وتصحيــح االختبــارات.

فــي الجامعــة مــن أجــل التدريــب المســتمر ألعضــاء هيئــة التدريــس
ومــن فــي حكمهــم علــى وســائل التقويــم واالختبــارات.

.هالتأكــد مــن اســتيفاء توصيفــات المقــررات والبرامــج لمتطلبــات
هيئــة تقويــم التعليــم حســب السياســات المعتمــدة بيــن عمــادة

الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ومركــز المناهــج التعليميــة.
التقويــم بعمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي:

 .أاإلشــراف علــى وضــع السياســات واللوائــح واألنظمــة وآليــات
تطبيقهــا لضمــان مصداقيــة تقويــم الطــاب بالجامعــة.

.ب.اإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ الخطــط التطويريــة لعمليــة تقويــم
الطــاب بالجامعــة وفــق أفضــل الممارســات.

 .جاإلشــراف علــى إعــداد قاعــدة بيانــات بالممارســات الحاليــة فــي
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2.2مســؤوليات الجامعــة /اللجنــة الدائمــة لجــودة التقويــم ووحــدة جــودة

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

 .دالتنســيق مــع مركــز تطويــر التعليــم الجامعــي والجهــات المختصــة

مجــال تقويــم الطــاب.

 .داإلشــراف علــى خطــط التدريــب فــي قطاعــات الجامعــة المختلفــة
فــي مجــال أفضــل الممارســات العالميــة لتقويــم الطــاب

وتنفيذهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

.هاإلشــراف علــى عقــد ورش عمــل تدريبيــة فــي مجــاالت تقويــم
الطــاب بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

 .واإلشــراف علــى نشــر ثقافــة تعــدد طــرق التقويــم والموائمــة بينهــا
وبيــن مخرجــات التعليــم وطــرق التدريــس المتوافقــة مــع هيئــة
تقويــم التعليــم.

 .زاإلشــراف علــى عقــد الشــراكات االســتراتيجية مــع الجهــات المحلية
والعالميــة المتخصصــة فــي التقويم.

 .حوضــع اإلطــار العــام إلنشــاء وحــدات جــودة التقويــم بكافــة الكليات
بالجامعة.
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.طجمــع تقاريــر وحــدات جــودة التقويــم فــي الكليــات المختلفــة،
والتــي تتضمــن التقاريــر التفصيليــة عــن نتائــج التقويــم.

.يتوفيــر الدعــم واالستشــارات فيمــا يتعلق بتطوير عمليــات التقويم
بقطاعات الجامعة.

3.3مسئوليات الجامعة /مركز تطوير التعليم الجامعي:
 .أالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة للتعريــف بسياســات االختبــارات
وتقويــم أداء الطــاب مــن خــال البرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا

المركــز.

.بتوعيــة وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد بالجامعــة علــى
سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطــاب مــن خــال تضمينهــا

بالدبلــوم المهنــي لتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة.

 .جالتعريــف بسياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطــاب مــن خــال
النشــرات اإلعالميــة وإصــدارات المركــز.

 .دالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتقديــم البرامــج التدريبيــة فــي
مجــال التقويــم واالختبــارات لكافــة الكليــات بالجامعــة.

.هالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالجامعــة لتقديــم برامــج تدريبيــة
وورش عمــل بالكليــات لوضــع اللوائــح التنفيذيــة لالختبــارات

وتقويــم أداء الطــاب بكليــات الجامعــة.

4.4مسؤوليات الكلية:
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 .أاإلشــراف علــى تنفيــذ سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة
بالجامعــة مــن خــال القواعــد التنفيذيــة وبمــا ال يتعــارض مــع

أنظمــة الجامعــة.

.باإلشــراف علــى تحقيــق معاييــر تقويــم أداء الطلبــة فــي كافــة
البرامــج الدراســية التابعــة للكلية/القســم العلمــي.

بالكليــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ،قواعــد :التقويــم البنائــي،
جــدول المواصفــات ،التدقيــق الداخلــي والخارجــي وآليــات مراجعــة
وتصحيــح االختبــارات.

 .دالتأكــد مــن إلمــام ومعرفــة كافــة أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم
بلوائــح التقويــم والنمــاذج المعتمــدة لعمليــة التقويــم فــي

.هالتأكــد مــن التنســيق بيــن شــطري الطــاب والطالبــات مــن أجــل
ضمــان توحيــد كافــة إجــراءات التقويــم بيــن الشــطرين وبمــا يضمن
عدالــة عمليــة التقويــم.

 .ووضــع خطــط التطويــر لعمليتــي التعليــم والتعلــم والتقويــم
بالبرنامــج وفقــا لنتائــج التقويــم بالكليــة.

ـؤوال عــن
 .زتعييــن منســق لــكل مقــرر ،علــى أن يكــون المنســق مسـ ً
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 .جإعــداد اإلجــراءات التنفيذيــة المســاندة لالئحــة تقويــم أداء الطلبــة

تنظيــم اختبــارات المقــرر وآليــات التقويــم والتنســيق مــع الجهــات

المعنيــة بالكليــة فــي هــذا الشــأن.

ً
وفقــا
 .حمتابعــة إجــراءات التقويــم البنائــي والتأكــد مــن تنفيذهــا
لجــدول المواصفــات الخاصــة بهــا.

.طمراجعــة وتحليــل نتائــج االختبــارات ونتائــج التقويــم ومتابعــة
تنفيــذ خطــط اإلصــاح مــع األقســام المعنيــة واتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة لتطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم والتقويــم ،مــن أجــل
ضمــان ســير العمليــة التعليميــة بكافــة أقســام الكليــة.

.ياتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان تدريــب وتهيئــة كافــة
أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة للقيــام بدورهــم علــى أتــم وجــه
فيمــا يخــص كافــة إجــراءات عمليــة تقويــم الطــاب.

.كالتنســيق مــع مركــز اإلرشــاد الجامعــي لدعــم الطلبــة المتعثريــن
وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم.

 .لالتنســيق مــع مركــز الموهبــة واإلبــداع لتوجيــه ودعــم الطلبــة
الموهوبيــن والمتفوقيــن وتقديــم البرامــج اإلثرائيــة الالزمــة لهــم.
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5.5مسؤوليات عضو هيئة التدريس:
 .أااللتــزام باتبــاع سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة بجامعــة
الملــك عبــد العزيــز المعتمــدة.

.باإللمــام بكافــة األنظمــة الخاصــة بتقويــم الطلبــة والنمــاذج
المعتمــدة لعمليــة التقويــم فــي االختبــارات المختلفــة.

ً
وفقــا لسياســات االختبــارات
 .جااللتــزام بتحقيــق معاييــر الجــودة
وتقويــم أداء الطلبــة بجامعــة الملــك عبد العزيــز والئحتها التنفيذية

بالقســم العلمــي.

 .دتزويــد الطلبــة بمعلومــات المقــرر بمــا فــي ذلــك طــرق التقويــم
ورقيـ ًـا وإلكترونيـ ًـا عنــد بــدء المقــرر ،علــى أن يتضمــن ذلــك أيضـ ًـا
مخرجــات التعلــم وطــرق توزيــع الدرجــات.

.هتصميــم جــدول مواصفــات االختبــارات التحريريــة والعمليــة
والســريرية ومراجعتــه مــع الجهــة المختصــة بالكلية/القســم مــع
االلتــزام بالجــدول الزمنــي لتصميمــه.

 .وإعــداد أســئلة االختبــارات التحريريــة والعمليــة والســريرية وفقــا
للضوابــط المنظمــة لهــا مــع االلتــزام بالجــدول الزمنــي لوضعهــا
وتســليمها.

 .زااللتزام بالجداول الزمنية الخاصة باالختبارات البنائية.
 .حاســتخدام وســائل للتقويــم البنائــي فــي قاعــة الــدرس خــاف
االختبــارات البنائيــة الرســمية.

.طإعطــاء الطلبــة تغذيــة راجعــة ( )Feedbackبعــد كل اختبــار بنائــي،
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للوقــوف علــى نقــاط القــوة وتحديــد النقــاط التــي تحتــاج للتحســين.

.يمســاعدة الطلبــة المتعثريــن ودعمهــم مــن خــال االختبــارات
البنائيــة ،وعمــل الــازم إلرشــادهم وتوجيههــم مــن خــال أنظمــة
الجامعــة المعتمــدة.

.كااللتــزام بتســليم نتائــج االختبــارات وفقــا للجــدول الزمنــي
الموضــوع مــن قبــل الكليــة.

والمشــاركة فــي وضــع وتنفيــذ خطــط التطويــر.

ً
وفقــا لنمــاذج المركــز
 .مإعــداد تقريــر المقــرر الــذي يقــوم بتدريســه
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ،علــى أن يتضمــن التقريــر
نتائــج تقويــم مخرجــات التعلــم ومــدى تحققهــا ورصــد التغييــرات

التــي حدثــت فــي المقــرر ووضــع المقترحــات لتطويــر عمليــة

 .ن الحفــاظ علــى ســرية االختبــارات وخصوصيــة الطلبــة بعــدم إطــاع
اآلخريــن علــى نتائجهــم.

6.6مسؤوليات الطالب وحقوقه
 .أاالطــاع علــى أهــداف المقــرر المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية
وعمــل خطــة شــخصية لتحقيقهــا.

ً
وفقــا للتعليمــات التــي تصلــه مــن
.بااللتــزام بمتطلبــات التقويــم
ً
ووفقــا لدليــل الطالــب الدراســي.
أســتاذ المــادة
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 .لمناقشــة نتائــج تحليــل االختبــارات مــع الجهــة المختصــة بالكليــة،

ً
وفقــا للتعليمــات
 .جتســليم الواجبــات فــي الموعــد المقــرر لهــا
والجــداول الخاصــة بالتقويــم.

ً
وفقــا لالئحــة
 .دااللتــزام بأوقــات االختبــارات الفصليــة والنهائيــة
الدراســة واالختبــارات ،حيــث ال ُيســمح لــه بدخــول االختبــار بعــد

مــرور نصــف ســاعة مــن بدايتــه وال ُيســمح لــه بالخــروج قبــل
ـي نصــف زمــن االختبــار ،مــع ضــرورة إحضــار بطاقــة الطالــب
ُمضـ ّ
للتأكــد مــن هويتــه قبــل االختبــار.

.هيحــق للطالــب التظلــم مــن نتائــج االختبــارات مــع اتبــاع مــا ورد فــي
المــادة الســابعة عشــر مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات بجامعــة

الملــك عبــد العزيــز.

 .وال يجــوز للطالــب إحضــار أجهــزة الجــوال أو الســاعات اإللكترونيــة
أو أي أجهــزة إلكترونيــة أخــرى داخــل قاعــة االختبــار ،وعليــه االلتــزام
بكافــة التعليمــات الصــادرة مــن الكليــة فيمــا يخــص قواعــد تنظيــم
إجــراء االختبــارات.
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 .ز ُيعــد الغــش فــي االختبــار أو الشــروع فيــه أو مخالفــة التعليمــات
يعاقــب عليهــا الطالــب المخالــف
وقواعــد إجــراء االختبــار أمــور
َ

وفــق لالئحــة تأديــب الطــاب المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة،
ً

ويتضمــن ذلــك االســتالل العلمــي للواجبــات واألبحــاث العلميــة.
 .حفــي حالــة شــك الطالــب فــي صحــة الدرجــة الممنوحــة لــه ،يجــب
اتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــر مــن الئحــة

الدراســة واالختبــارات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.
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ملحق – ١
المصطلحات الخاصة بالتقويم
1.1التقويم (:)Evaluation
ُيعــد عمليــة منهجيــة تتطلــب جمــع بيانــات موضوعيــة ومعلومــات
صادقــة باســتخدام أدوات قيــاس متنوعــة فــي ضــوء مجموعــة مــن

المســتويات المتوقعــة ( )Standardsأو األهــداف المحــددة ،لغــرض

التوصــل إلــى تقديــرات كميــة وأدلــة كيفيــة يســتند إليهــا فــي إصــدار
أحــكام ،أو اتخــاذ قــرارات مناســبة تتعلــق بالطــاب وبعمليــة التعليــم ،
وذلــك لتحســين نوعيــة األداء ،ورفــع درجــة الكفــاءة  ،بمــا يســاعد فــي
تحقيــق هــذه المســتويات أو األهــداف.

وعــرف ()1987,Worthen

التقويــم بأنــه ” :تقريــر رســمي حــول جــودة وفاعليــة أو قيمــة برنامــج

تربــوي ،أو مشــروع تربــوي ،أو منهــج تربــوي ،أو هــدف تربــوي“.
2.2التقييم (:)Assessment

العـــملية التي يتم فيها تقـــدير قيمة ،ومعـــرفة نواحي القوة والضعـف
لمســتوى الطلبــة وإصــدار حكــم عليهــا باســتخدام طــرق وأدوات
متنوعــة ،حيــث يجــب أن يكــون التقييــم عمليــة نشــطة ومســتمرة

وواقعيــة وذات فعاليــة ولهــا غــرض محــدد ،ويجــب أن يســهم فــي
صنــع قــرارات وظيفيــة موائمــة ومناســبة.
3.3القياس (:)Measurement
ُيعــرف القيــاس بصفــة عامــة بأنــه تعييــن أعــداد أو رمــوز رقميــة لجوانب
ً
وفقــا لقواعــد محــددة دون الحكــم علــى
معينــة مــن ســمات األفــراد
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جــودة أو ضعــف األداء الــذي تــم قياســه ،فالقيــاس يحــدد المكانــة ،أمــا

التقويــم فإنــه يحــدد الجــدارة أو الكفــاءة.

مجموعــة مــن األســئلة أو المهــام التــي ُيكلــف الطلبــة باإلجابــة عليهــا
ً
شــفاهة أو بوســائل أخــرى كاإللقــاء أو إجــراء أداء معيــن ،أو
كتابــة أو
 ،....ويفتــرض أن يشــمل االختبــار عـــينة ممثلــة لــكل األســئلة الممكنــة

حيــث يفحــص عضــو هيئــة التدريــس إجابــات الطلبــة ويحصــل علــى

قيــاس أو قيمــة رقميــة ألداء الطلبــة.

5.5تقييم األداء (:)Performance Assessment
يتطلــب تقييــم األداء أن يظهــر المتعلــم بوضــوح أو يبرهــن أو يقــدم

ـا على تحقيقه
أمثلــة أو تجــارب أو نتاجــات أو غيــر ذلــك ،والتــي تُ عــد دليـ ً
مســتوى تربويـ ًـا أو هدفـ ًـا تعليميـ ًـا معينـ ًـا ،كتقييــم يتطلــب مــن الطالــب

بجامعة الملك عبد العزيز
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4.4االختبار (:)Test

أداء مهمــة حقيقيــة (كتابــة مقــال ،تصنيــف أشــياء ،إعــداد مشــروع،
إجــراء تجربة..الــخ).

6.6التقييم الحقيقي (:)Authentic Assessment
هــو التقييــم الـــذي يراعـــي توجهـــات التقييــم الحديثــة ويعكــس إنجــازات

الطلبــة ويقيســها فــي مواقــف حقيقيــة ،فهــو تقييــم يجعــل الطلبــة
ينغمســون فــي مهمــات ذات قيمــة ومعنــى بالنســبة لهــم ،وعليــه

فإنــه يبــدو كنشــاطات تعـــلم وليــس كاختبــارات روتينيــة يمــارس فيهــا
الطلبــة مهــارات التفكيــر العليــا ويوائمــون بيــن مــدى متســع مــن

المعـــارف لبلــورة األحكـــام أو إلتخـــاذ القـــرارات أو لحـــل المشــكالت

الحياتيــة الحـــقيقية التــي يعيشــونها.
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7.7التقييــم التجميعــي أو النهائــي ( (Summative Assessment
تقييــم التعلــم :Assessment of Learning

ويعــرف بأنــه قيــاس التعلــم بعــد حدوثــه باســتخدام معلومــات عــن أداء

الطلبــة ووضــع تقاريــر لآلخريــن عنهــا ،وهــو ذو بعــد واحــد وتجميعــي
ً
جــزءا مــن المنهــج ،لكنــه يقــود عمليــة التدريــس (التدريــس
ويشــكل
لالختبــار) ،ويســتخدم للتأكيــد علــى مــا يعرفــه الطلبــة ومــا يســتطيعون
عملــه ،ومــا إذا كانــوا قــد حققــوا أهــداف المنهــج ،كمــا يســاعد علــى
تحديــد مكانتهــم مقارنــة بغيرهــم.

8.8التقييــم التكوينــي أو البنائــي ()Formative Assessment
التقييــم مــن أجــل التعلــم :Assessment for Learning

ويعــرف بأنــه التقييــم مــن أجــل التعلــم ،ويكــون متعــدد األبعــاد وبنائيـ ًـا
ً
ً
ً
ومتصفا بالمرونة،
وموجودا في ســياق
وحقيقيا
ومدمجـ ًـا فــي المنهــج

ويتطلــب فــي هــذا النــوع مــن التقييــم مــن عضــو هيئــة التدريــس أن

يجمــع معلومــات ال لتحديــد مــا يعرفــه الطلبــة فقــط ،بــل ليعــرف متــى
وكيــف يطبــق الطلبــة مــا تعلمــوه ،ولتحســين التدريــس ،وإعطــاء تغذية

راجعــة للطلبــة ( )Feedbackلتحســين تعلمهــم ،ويعتمــد علــى التقييــم
الذاتي المســتمر.

9.9مخطــط التقييــم أو جــدول مواصفــات االختبــار (Test Blueprint
:)or table of Specification

هــو عبــارة عــن مخطــط تفصيلــي يتم فيه ربــط محتوى المادة الدراســية

بالمخرجــات التعليميــة وتحديــد األوزان النســبية المناســبة لــكل منهــا
(لموضوعــات المــادة الدراســية ولعــدد األســئلة ومقــدار الدرجــات لــكل
درس أو وحــدة دراســية والمخرجــات التعليميــة بمجاالتهــا المختلفــة).
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هــي مجموعــة مــن الوســائل التــي تســتخدم مــن أجــل الوصــول إلــى
الغــرض مــن عمليــة التقييــم وتحقيــق أهدافه التربويــة ،وتتضمن  -وال
تقتصــر علــى  -االســتراتيجيات التاليــة :اســتراتيجية التقييــم المعتمــد

علــى األداء ،اســتراتيجية القلــم والورقــة أو االختبــارات التحصيليــة،

اســتراتيجية المالحظــة ،اســتراتيجية التواصــل ،اســتراتيجية مراجعــة
1111تحليل فقرات االختبار (:)Item Analysis
يقصــد بتحليــل فقــرات االختبــار المتعــدد االختيــارات :اســتخراج

ّ
ويمكــن
معامــل الصعوبــة ومعامــل التمييــز وتحديــد فاعليــة البدائــل.

هــذا التحليــل عضــو هيئــة التدريــس مــن تفســير النتائــج التــي حصــل
عليهــا الطلبــة وتقويــم مــدى جــودة األســئلة وتحقيقهــا لألهــداف التــي
وضعــت مــن أجلهــا ،حيــث يمكــن اســتخدامه كأحــد وســائل القيــاس
المباشــر للمخرجــات التعليميــة.
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1010استراتيجيات التقييم (:)Assessment Strategies
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ملحق – 2
الممارسات الجيدة في تقييم الطالب وقياس نواتج التعلم NCAAA
يجــب أن تكــون عمليــات تقييــم الطلبــة مناســبة لنواتــج التعليــم

المســتهدفة ،وأن يتــم تطبيقهــا بفاعليــة وعدالــة مــع التحقــق المســتقل

مــن المســتوى الــذي تــم تحقيقــه.

1.1تتناسب آليات تقييم أداء الطلبة مع أنماط التعلم المطلوبة.
2.2توضح إجراءات التقييم للطلبة عند بداية تدريس المقررات
3.3تســتخدم آليــات مناســبة ،وصادقــة ويمكــن االعتمــاد عليها للتحقق
مــن مســتويات (معاييــر) تحصيــل الطلبــة مقارنــة بالنقــاط (المعاييــر
أو المســتويات) المرجعيــة ذات الصلــة ،ســواء علــى المســتوى

الداخلــي أو الخارجــي .وتكــون مســتويات العمــل المطلــوب إلعطــاء
التقديــرات المختلفــة متســقة وال تتغيــر بتغيــر الزمــن ،ومتكافئــة

فــي المقــررات التــي تقــدم فــي البرنامــج والكليــة والمؤسســة
كلهــا ،ومتماثلــة مــع مــا لــدى مؤسســات أخــرى مرموقــة( .قــد

ـات التحقــق مــن المســتويات قياسـ ٍ
ـات مثــل مراجعــة
تشــمل ترتيبـ ُ
التصحيــح لعينــات عشــوائية مــن أعمــال الطلبــة بواســطة هيئــة
تدريــس مــن مؤسســات تعليميــة أخــرى ،وإجــراء مقارنــات مســتقلة
لمســتويات التحصيــل التــي حققهــا الطلبــة مــع مؤسســات أخــرى

مكافئــة داخــل المملكــة وعلــى المســتوى الدولــي).

4.4يتــم االســتعانة بالمصفوفــات أو بــأي وســائل أخــرى عنــد تصحيــح
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اختبــارات الطــاب وواجباتهــم ومشــاريعهم لضمــان أن كل مجاالت
نواتــج تعلــم الطلبــة المخطــط لهــا قــد تمــت تغطيتهــا.

5.5ت ُـــتخذ الترتيبــات الالزمــة لتدريــب هيئــة التدريــس فــي الجانبيــن
النظــري والعملــي مــن تقييــم الطــاب.

اتباعهــا للتعامــل مــع الحــاالت التــي تكــون فيهــا مســتويات تحصيــل

الطلبــة غيــر مالئمــة أو ق ُـ ِّيـــمت بشــكل غيــر متســق.

7.7يتــم اســتخدام إجــراءات فعالــة للتحقــق مــن أن األعمــال التــي
8.8تعطــى ،وبصفــة فوريــة ،تغذيــة راجعــة للطلبــة حــول أدائهــم ونتائــج
تقييمهــم خــال كل فصــل دراســي ،وتكــون مصحوبــة بآليــات
للمســاعدة عنــد الضــرورة

9.9يـتم تقييم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية.
1010تكــون معاييــر وإجــراءات التظلــم األكاديمــي معروفــة للطلبــة ويتــم
تطبيقهــا بــكل إنصــاف
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يقدمهــا الطلبــة هــي بالفعــل مــن عمــل الطلبــة أنفســهم.
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ـراءات األعمـ َ
ـال واألنشــطة التــي يمكــن
ـات واإلجـ
ُ
6.6تتضمــن السياسـ ُ
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هرم ميللر الختيار طرق التقويم المختلفة وفقا لمستويات مجاالت
ومخرجات التعلم

هرم ميللر لألهداف التعليمية Miller›s Triangle
خبير
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معرفي

يظهر

مهاري

سلوكي

يؤدي

مبتدئ

االستدالل علي
التعلم من خالل
المحاكاة واختبارات
المالحظة

يعرف
كيف

تطبيق المعرفة
واالستدالل من خالل
االختبارات التحريرية
ذات مستويات
معرفية عليا كدراسة
الحاالت

يعرف

تذكر المعلومات
من خالل االختبارات
التقليدية االختيار من
متعدد والمقالية

معرفي

38

الممارسة الميدانية
وتتم من خالل
المالحظة المباشرة
والتقويم العملي
الميداني
سلوكي
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ملحق – ٣

Based on work by Miller GE. The Assessment of Clinical Skills/ Competence/

Performance: Acad. Med. 1990: 65(9): 63 - 67 Adapted by Drs. R. Mehay & R.
)Burns, UK (Jen 2009

مراحــل تنفيــذ االختبــارات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز وفقــا لدائــرة الجــودة
()PDCA

وتتضمن هذه المرحلة كافة اإلجراءات ابتداء

من مراجعة المخرجات التعليمية وانتهاء بتصوير

األداء ومقارنتها بالمؤشرات المرجعية باإلضافة
لمراجعة تقارير البرامج والمقررات الدراسية

السنوية ومتابعة تنفيذ خطط التحسين الخاصة

بعملية التقويم ومتابعة توصيات المراجعين

الخارجيين وتنفيذها بعد اعتمادها.

P
Plan
خطط

D
Do
نفذ

مرحلة ما

مرحلة ما بعد

قبل االختبار

االختبار ٢-

مرحلة

مرحلة ما بعد

االختبار

وتتضمن هذه المرحلة

اإلجراءات التنفيذية واإلدارية

لعملية االختبارات من تنظيم

للقاعات والمراقبين وضمان عملية سير
االختبارات باإلضافة لعملية التصحيح.،

A
Act
تفاعل

االختبار ١-

بجامعة الملك عبد العزيز

وحفظ االختبارات.

وتتضمن هذه المرحلة إعداد مؤشرات قياس

سياسات االختبارات وتقويم أداء الطلبة

ملحق – 4

C
Check
افحص
وتتضمن هذه المرحلة

عملية تحليل نتائج االختبارات

والتدقيق الداخلي والخارجي

لها ووضع خطط التطوير والتحسين

وتضمينها في تقارير البرامج والمقررات
الدراسية السنوية.
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بجامعة الملك عبد العزيز
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ملحق – 5
الهيــكل التنظيمــي لتنظيــم المســؤوليات الخاصــة بعمليــة التقويــم
واالختبــارات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز
وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية

وكيل الجامعة للتطوير

مدير مركز المناهج
التعليمية

نائب مدير المركز لتطوير
االختبارات وأساليب تقويم
الطلبة

عميد عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي

رئيس وحدة جودة
التقويم

وكالء الكلية المختصين

الجهات اإلدارية والوحدات
المعنية بالكليات

رؤساء األقسام العلمية

أعضاء هيئة التدريس
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الطالب

مدير مركز تطوير
التعليم الجامعي
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