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 امللدص

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل جكدة إدارة اختبارات المقررات التربكية بجامعة 
المجمعة، مف خالؿ تحميؿ مؤشرات نسب الحضكر كالحرماف كاالنسحاب، كنسب النجاح 

المقررات التربكية. كقد طبقت  جكدة أسئمة اختباراتكرضا الطالب، ك كالرسكب، كنسب التميز، 
ق عمى الطالب كالطالبات الممتحقيف بالمقررات التربكية. 24/6226في الفصؿ الثاني 

كتكصمت الدراسة إلى ارتفاع المتكسط العاـ لنسب حضكر الطالب في اختبارات المقررات 
ب المحركميف التربكية، مع ارتفاع نسبة حضكر الطالبات مقارنة بالطالب، كارتفاع نسبة الطال

مقارنة بالطالبات، كارتفاع نسبة المنسحبيف مف الطالب مقارنة بالطالبات. كتكصمت إلى 
ارتفاع نسب النجاح العامة في اختبارات المقررات التربكية، مع ارتفاع نسبة نجاح الطالبات 

نسبة إلى أف كتكصمت مقارنة بالطالب، كارتفاع نسب الرسكب لمطالب مقارنة بالطالبات. 
إلى أف متقاربة بيف الطالب كالطالبات. كتكصمت  التميز العامة في اختبارات المقررات التربكية

حصكؿ إلى . كما تكصمت مرتفع عف اختبارات المقررات التربكيةكالطالبات ُمعدؿ رضا الطالب 
الطالب كالطالبات بنسبة  بقسمي 5عمى معدؿ  مؤشر جكدة أسئمة اختبارات المقررات التربكية

، كقد أكصت الدراسة باتطبيقيا عمى تخصصات أخرل في الجامعات، كتكظيؼ 644%
نتائجيا في تطكير األتظمة كتطكير أعضاء ىسئة التدريس كذكم العالقة بإدارة كتنظيـ 

 االختبارات،
  



 ..................................................... دراسة تحليلية لمؤشرات جودة إدارةاختبارات المقررات التربوية

- 4615 - 

 

An analytical study of management quality indicators 

Educational courses tests at Majmaah University 
 

Abstract 

The study aimed to identify the quality of managing educational 

curriculum tests at Majmaah University, through analyzing indicators of 

attendance, deprivation and withdrawal ratios, success and failure rates, 

excellence rates, student satisfaction, and the quality of educational exam tests 

questions. It was applied in the second semester 40/1441 AH to male and 

female students enrolled in educational courses. The study reached an increase 

in the general average of students' attendance rates in educational curricula 

tests, with a higher female attendance rate compared to male students, a higher 

percentage of disadvantaged students compared to female students, and a 

higher percentage of male student dropouts compared to female students. It 

reached a high general success rates in educational curriculum tests, with a 

higher success rate for female students compared to male students, and a higher 

failure rate for male students compared to female students. And I found that the 

general percentage of distinction in educational curriculum tests is close 

between male and female students. It found that the rate of male and female 

students' satisfaction with the educational curriculum tests is high. It also 

reached the achievement of the Quality Index of Educational Course 

Examination Questions Index at a rate of 5 in the male and female sections of 

100%, and the study recommended applying it to other specializations in 

universities, and employing its results in developing systems and developing 

members of teaching staff and those involved in administering and organizing 

tests, 
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 :كدةةامل

لكي يحقؽ التعميـ الجامعي أىدافو ينبغي األخذ بالنظـ الحديثة لتطكير االختبارات 
التحصيمية بما ينعكس أثره عمى تطكير أداء المعمـ الذم تتكافر فيو الخصائص التي تتناسب 
كمتطمبات المجتمع مف حيث الميارات كالمركنة كاالستدالؿ كاالبداع بما يحقؽ معايير الجكدة 

 .(4444)عبد المنعـ،  ،في التعميـ
كال تتحقؽ جكدة التعميـ إال مف خالؿ طرؽ تقكيـ تسيـ في قياس نكاتج التعمـ 

ب لنإنجاز المستيدفة كتتحقؽ في اختباراتيا معايير الجكدة بما يزيد مف دافعية الطال
((Bacolod et al, 2006،كالتطكير التحسيف في تحقيؽ  أساسنا دكرنا يؤدم فالتقكيـ 

ككضع خطط التطكير المزمة لرفع  األىداؼ تقييـ ما تـ تحقيقو مف مف خالؿ ،المستمريف
داخمية  بمعايير األداء كمقارنة التطكير مستكل األداء كمقارنة ىذه النتائج بعالمات مرجعية 

 .خارجيةأك 
 مف النظرة االنتقاؿ عمى الجكدة دخمتياالتي أ الجديدة النظرية األطر ساعدتكقد 
 بدالن  التعميـ، عمى جكدة كدليؿ النكاتج عمى تركز عقمية نماذج استخداـ؛ بتقكيـال إلى التقميدية

 عمى تقكيـبال الصؼفي  المصغر تقكيـال ربط كعمى المدخالت، عمى تعتمد التي النماذج عف
 عدد إتاحة نحك تكجو جديد ىناؾ أصبحك  ،التعميمية كالمؤسسة البرنامج كىك أكبر مستكل
 مف اليائؿ كالكـ التعمـ الجديدة طرؽ تناسب التي كالكاسعة المرنة تقكيـال طرؽ مف كبير

 .(4464 ،)درندرم ،لمخريجيف المطمكبة كالميارات كالفيـ، المعارؼ
كالتي تتناكؿ  "Student Evaluation Standards" الطمبة  تقكيـ أىـ معاييرمف ك 
عطاؤىـ مع الطمبة التكاصؿك التقكيـ،  الطالب: تخطيط بتقكيـ متعمقة عديدة جكانب  نتائج كا 

التقكيـ،  قرارات اتخاذك السياسات،  كضعك المعمميف،  كفايات تحديدك الدرجات،  كضعك التقكيـ، 
 الخمفيات ذكم الطمبة تقكيـك العدالة،  تكفر ضمافك كالمنيجية،  الفنية الجكانب تقكيـك 

جراء عممياتك المختمفة،  دارتيا،  التقكيـ ا  عدادك كا   ,Gullickson)التقكيـ ) في المختصيف ا 
2003. 
لدل التربكييف كصناع السياسة  اعالمين  اصبح استخداـ مؤشرات األداء اتجاىن أ كقد

تكظيؼ المؤشرات في مستكيات األنظمة التعميمية  ضركرةإذ يؤكدكف عمى  ،كمتخذم القرار
 دارةاألداء المؤسسي مف أىـ قضايا اإل تقكيـكما أصبح إدخاؿ مفاىيـ مؤشرات قياس ك  ،كافة
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المؤشرات كسيمة لمتابعة مساِر العمؿ ف( 4442كبحسب )الحكت كشاذلي،  ،المعاصرة
فالمؤشرات ُتعد  هإنجاز في أم قطاع في مراحمو المختمفة لمُحكـ المكضكعي عمى  نجازكاإل 

)مرسي كعبداهلل،  ،بمثابة "إشارات حيكية" تتعمؽ بمدل تقدـ النظاـ التعميمي نحك أىدافو
4464، 722). 

كبيذا المعنى  ،تعمؿ عمى قياس ما تـ إنجازه أك تحقيقو مف ىدؼ تعميمي ماكما أنيا 
لمالحظة التطكر  افالمؤشر يعطي صكرة جزئية عما تـ تحقيقو أك إنجازه، كبذلؾ يككف ضركرين 

كما أنيا تعطي داللة  ،(4445 مي )شاذلي،يأك نسبة اإلنجاز بصكرة منتظمة لميدؼ التعم
كمعايير كمية أك نكعية، معتمدة عمى المستيدفات المكضحة في استراتيجية  ةإحصائي
 .مشاريعيارات التي تحدث في نشاط أىدافيا ك سة لمتحقؽ مف المتغيالمؤس

كضع  :ىمية مؤشرات األداء التربكيةنو مما يؤكد أأ ( إلى4465 ،الزايدم) كقد أشار
تكفير البيئة ك  .صكرة كاممة لمنظاـ التربكم مف خالؿ كصفو كتحديد عناصره كمككناتو

براز جكانب القكة كمكاطف القصكر في ك  .المناسبة كاألرض الخصبة التخاذ القرار السميـ ا 
العمؿ عمى تحسيف ك  .عقد مقارنة لألكضاع التعميمية في المناطؽ المختمفةك  .النظاـ التربكم
عف األكضاع الراىنة فقط في اإلدارات، مما  تحدد المؤشرات التربكية لقطاتك  .جكانب القصكر

 .كبذؿ المزيد مف الجيد يمكف مف عقد المقارنات الجيدة التي تساىـ في التحسيف
التي تعكد عمى المؤسسات أىـ خصائص مؤشرات األداء  إلى (4465) أشار البازك 

  :أنيا ىيالمختمفة، ك 
  بشكؿ دكرم عمى مدل اتجاه المؤسسة كالتي تحقؽ أىدافيا التعرؼتساعد عمى. 
  مف تساعد عمى تغيير كتعديؿ األكضاع بما يتكافؽ مع ىدؼ الكياف المؤسسة، كُتسيؿ

 .تحديد األكلكيات
 عمى المخاطر، قبؿ حدكث المزيد منيا قادرة عمى أف تمنح المؤسسة فرصة السيطرة. 
 مناطؽ الخمؿ كتتكقع حدكث المشكالت، مما يعني سرعة القدرة عمى تالفييا  إلى تشير

 .كالتخمص منيا قبؿ تفاقميا
 عمى تحسيف كضعية المؤسسة كأدائيا بصكرة عامة، ككنيا تعمؿ عمى قراءة  تعمؿ

 .مكاطف الخمؿ، مما يساعد عمى اتخاذ القرار الصحيح إلى البيانات المقدمة ليا، كتشير
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إف قياس األداء ىك عمؿ متمـ لمتقكيـ كضماف الجكدة كضبطيا سكاء كاف عمى مستكل 
كاألداء العاـ لممؤسسة ىك المحصمة  ،كل المؤسسةمست أك عمىالفرد أك الكحدة التنظيمية 

مف  كيضـ كالن  المتكاممة لنتائج أعماؿ المؤسسة كتفاعميا مع بيئتيا الداخمية أك الخارجية،
 :المستكيػات اآلتية

 أداء األفراد في كحداتيـ التنظيمية. 
 أداء الكحدات التنظيمية في اإلطار العاـ لممؤسسة. 
 أداء المؤسسة كميا في إطار بيئتيا الداخمية كالخارجية. 

كيأتي دكر التقكيـ لمتحقؽ مف مدل استيفاء المؤسسة  ،فالمؤسسة تضع معايير لألداء
كمف جية أخرل يعد  ،ف المعايير تعتبر مكجيات لسياسة التقكيـكمف ىذا فإ ،ليذه المعايير

كلضماف ىذا الربط  ،التقكيـ الرابط األساس بيف التعميـ الفعاؿ كتعمـ الطالب كالمعايير التربكية
 .ينبغي جعؿ مياـ التقكيـ في نفس الخط مع نكاتج التعمـ المحددة في المقررات كالبرامج

مجمكعة مف خالؿ كضع تيا اختبارا إدارةعمى ضماف جكدة كقد عممت جامعة المجمعة 
لتقيس مخرجات التعمـ المتكقعة مف المقررات  سئمةمؤشرات الخاصة بيا منيا: كفاية األالمف 

ما بيف المكضكعي كالمقالي، كمدل جكدة  سئمةكتنكع األ ،كتمتـز بتكصيؼ المقررات كأىدافيا
كمدل تكزيع  ،كمستكل تكحيد الجزء الخاص بالبيانات التعريفية ،ضكح الخطك طباعة ك ال

نمكذج لنإجابة مكضح عميو  إعداداالختبار الرئيسة كالفرعية، مستكل  أسئمةالدرجات عمى 
كتسميمو لرئيس لجنة االختبارات  سئمةالبيانات التعريفية لممقرر كتكزيع الدرجات عمى األ

ذ مف أستا سئمة)الكنتركؿ( مع كراسات اإلجابة بعد تصحيحيا، كنسبة التكقيع عمى كرقة األ
كمدل تشكيؿ لجاف لمتدقيؽ )لمراجعة  لمطالب، سئمةالمقرر، كمستكل التعزيز عمى كرقة األ

، عمى أف يعتمد اثناف مف المجنة التكقيع عمى كرقة سئمةالدرجات كالتأكد مف تصحيح كافة األ
اإلجابة، كنسبة تشكيؿ لجاف االختبارات )المالحظة، كالكنتركؿ( كاعتمادىا، كنسبة أكراؽ 

%(، كمدل تصحيح عينة مف أكراؽ 5عف  المصححة في االختبارات لكؿ مقرر )ال تقؿ العينة
كمستكل تجييز  ا عمى مستكل المتخصصيف في الكميات المناظرة،إجابة االختبارات خارجين 

 .الالفتات التكجييية لمطالب بأماكف لجاف االختبار
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  ةظكلة الدراسة:

، كالتي في مجاؿ االختباراتجريت أكالبحكث السابقة التي  الدراساتبناء عمى نتائج 
تضعيا الكمية كالجامعة،  معايير كمؤشراتكفؽ نظاـ إلدارة االختبارات  أكدت عمى أىمية كضع

 إبراىيـدراسة نظاـ إدارة االختبارات بالجامعة كىذا ما أكدت عميو بما ينعكس أثره عمى تطكير 
 .ـ(4462الزامؿ )( كدراسة 4464)

دارة االختبارات جكدة إقياس مؤشرات بفي ظؿ اىتماـ ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية ك 
صدار أدلة كنماذج بالجامعة ك  عداد تقرير متابعة ليا ا  كمناقشتيا في خاصة لقياسيا، كا 

الدراسات أشارت إليو ما كىذا  ،المجالس العممية المختصة لضماف استيفاء ىذه المؤشرات
التكصيات الداعية ، ك أساليب التقييـ المتبعة كفعاليتيا في تكفير المعمكماتضعؼ كفاءة حكؿ 

 (4462. كدراسة أحمد كالحسيناف )لبناء منظكمة دقيقة مف مؤشرات قياس كتقييـ األداء
 .(4465كدراسة )محمد، 

التربكية المقررات االرتقاء بمستكل اختبارات  ة إلىيتسعى الدراسة الحالإلى ذلؾ؛ استنادن ك 
استيفاء مؤشرات  إلى مف خالؿ تكجيو أعضاء ىيئة التدريس ،جامعة المجمعةببكمية التربية 
 إدارةدراسة لمتحقؽ مف جكدة ىذه الإجراء  إلى تكجو الباحث لذااالختبارات،  إدارة أداء جكدة

 .جامعة المجمعةباختبارات المقررات التربكية في كمية التربية 
تحقؽ  ما مدل السؤاؿ الرئيس التالي:اإلجابة عف  تحاكؿ؛ فإف الدراسة الحالية بذلؾك 

 ؟اختبارات المقررات التربكية بجامعة المجمعة إدارةجكدة  مؤشرات
 :الفرعية التالية سئمةاأل رئيسكيتفرع مف ىذا السؤاؿ ال

 نسب الحضكر كالحرماف كاالنسحاب في اختبارات المقررات التربكية؟ مؤشر نتائجما  .6
 مؤشر نسب النجاح كالرسكب في اختبارات المقررات التربكية؟نتائج ما  .4
 مؤشر نسب التميز في اختبارات المقررات التربكية؟نتائج ما  .7
 مؤشر رضا الطالب عف اختبارات المقررات التربكية؟نتائج ما  .2
 أسئمة اختبارات المقررات التربكية؟ مؤشر جكدةنتائج ما  .5
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 أيمية الدراسة:
 تتحدد أىمية الدراسة في اآلتي:

المتمثمة في: نسبة  تحميؿ مؤشرات جكدة إدارة اختبارات المقررات التربكية بجامعة المجمعة -
الحضكر كالحرماف كاالنسحاب، كالنجاح كالتميز، كدرجة رضا الطالب كالطالبات عف 

 االختبارات، كمؤشر تقكيـ أسئمة االختبارات
تعد الدراسة استجابة لالتجاىات الحديثة في جكدة إدارة االختبارات بالتعميـ الجامعي كفؽ  -

 متطمبات الجكدة.
 أيداف الدراسة:

 أسس كمنطمقات مؤشرات جكدة إدارة االختبارات بجامعة المجمعة. استكشاؼ -
 الكقكؼ عمى مالمح الكضع الراىف لمؤشرات جكدة إدارة االختبارات بجامعة المجمعة -
 لتحسيف مؤشرات جكدة إدارة االختبارات بجامعة المجمعة تكصياتتقديـ  -

  سدود الدراسة:

 الدراسة في اآلتي: تمثمت حدكد
لمفصؿ  جامعة المجمعة لقسمي الطالب كالطالباتبكمية التربية ب التربكية المقرراتاختبارات  -

 .ىػ6226 /24الدراسي األكؿ 
 االختبارات المعتمدة مف ككالة جامعة المجمعة لمشؤكف التعميمية إدارة جكدةمؤشرات  قياس -

 كالطالباتنسبة الحضكر كالحرماف كاالنسحاب، كالنجاح كالتميز، كدرجة رضا الطالب  يكى
 .االختبارات أسئمة تقكيـ مؤشرك ، عف االختبارات

 :الدراسة ةصطلشات

 :ةؤطرات األداء

المؤشرات  األمريكية المتحدة الكالياتات التعميمّية في حصاءُيعرؼ المركز القكمي لنإ
ما يحدث مف تغير في  لرصد ،لحالة نظاـ تعميمي ما كمية ككيفية التعميمية بأّنيا قياسات

 National Center) ،لقياس ظاىرة معينة أك أداء محدد خالؿ فترة زمنية معينةك  ،أىدافو
of Education Statistiques، 2005). 
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الكمية كالكيفية التي  كالتقديرات كما يمكف تعريؼ المؤشرات عمى أّنيا مجمكعة الدالئؿ
 .لمعايير متفؽ عمييا احكـ معيف كفقن  إلى تصؼ الكضع أك الظاىرة المراد فحصيا لمكصكؿ

 .(4 ،4464 ،جميمي)
 :اجلودة

يختمؼ في معناه لتعدد األطراؼ كالميتميف  ،الجكدة مفيـك ديناميكي متعدد األبعاد
كالتي مف  ،ما نتج عنو مدل كاسع كمتنكع مف التعريفات، ككفؽ منظكر أصحاب المصمحة

أحدىا أف الجكدة في التعميـ تعني المالءمة لمغرض كاستيفاء مجمكعة مف المعايير المتفؽ 
 (Lazăr, et.al, 2007,70, 71عمييا مف قبؿ ىيئات الجكدة. ) 

تعّرؼ الجكدة بأنيا "التزاـ المؤسسة التعميمية بإنجاز مؤشرات كمعايير حقيقية ك 
كمة التعميمية مع المكاصفات القياسية العالمية، كفي متعارؼ عمييا، أم تطابؽ عناصر المنظ

 (.4445 ،شحاتة)إطار المعايير القكمية لمتعميـ" 
لتزاـ بقياس مجمكعة اال : بأنيا في الدراسة الحالية اإجرائين  كتعرؼ جكدة إدارة االختبارات

 .لمعايير الجكدةإدارة االختبارات التربكية لمتحقؽ مف استيفاء  كالكفية الكمية مف المكشرات
 ةهًر الدراسة:

في بعده الكثائقي كالذم "ُيعد بمثابة  الكصفيّ تعتمد الدراسة في تناكليا عمى المنيج 
استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظكاىر كما ىي في الكاقع، بقصد تشخصييا، ككشؼ 

نتائج أك  إلى جكانبيا، كتحديد العالقات بيف عناصرىا أك بينيا كبيف ظكاىر أخرل، كالكصكؿ
 إلى تعميمات عف الظاىرة أك المكضكع محؿ البحث، كما أّنيا كثيرنا ما تتعدل الكصؼ

مف خالؿ  ،(54، 4444)الرشيدم، ،"المنيجية المتبعة جراءاتالتفسير، كذلؾ في حدكد اإل
 إدارةاالختبارات، كفي قياس مؤشرات جكدة  إدارةجكدة بتقديـ األطر النظرية الخاصة بالتقكيـ 

 .اختبارات المقررات التربكية
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 اإلطار الهظري والدراسات الشابكة

 اإلطار الهظري: -اأوًل

اختبارات المقررات  إدارةجكدة تحقؽ لما كانت الدراسة الحالية تسعى لمكشؼ عف مدل 
دارةالجكدة، ك  إدارةالتربكية في جامعة المجمعة؛ لذا سيتـ عرض مفاىيـ  عمميات التقكيـ،  ا 

االختبارات  إدارةكمعايير جكدة االختبارات، كما يتـ عرض الدراسات السابقة في مجاؿ جكدة 
 .كمؤشرات األداء كأكجو الشبة كاالختالؼ بينيا كبيف الدراسة الحالية كأكجو االستفادة منيا

باىتماـ كبير عمى  تطبيؽ معايير الجكدة في جميع العمميات بالعممية التعميمية  ىحظفقد 
مف خالؿ العديد مف  اك العربية أك العالمية، ككاف ذلؾ كاضحن أالمحمية  كافة المستكيات، سكاء

األىمية  سكك كغيرىا الكثير مف المؤسسات كالجمعياتيالمنظمات الدكلية كاليكنسكك كاإلل
 .كالحككمية

الجكدة بأنيا عممية إدارية ترتكز عمى مجمكعة مف القيـ كتستمد طاقة  (ركدز)يعرؼ ك 
حركتيا مف المعمكمات التي تكظؼ مكاىب العامميف كتستثمر قدراتيـ الفكرية في مختمؼ 

)جكدة،  ،لممؤسسةمستكيات التنظيـ عمى نحك إبداعي لضماف تحقيؽ التحسف المستمر 
4464). 

تنكع كتعدد  إلى زاكية، مما أدل مف أكثركناقشكه مف  الجكدةباحثكف مكضكع  عالجكقد 
الجػػػكدة: أسػػػمكب لكصػػػؼ جميػػػع األنظمػػػة، أف  التعريفات الخاصة بيذا المفيـك كمنيا:

كالمكاد، كالمعػػػايير المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ الجامعات كمعاىد التعميـ لمحفاظ عمى مستكل 
التدريس، ككيفيػػة تعمػػـ الطالب، كالمػػنح الدراسية  المعايير كتحسػينيا، كيتضمف ذلؾ

أنيا مجمكعة مف األنشطة كالميارات التي يقـك بيا المسئكلكف، لتسيير شؤكف ك  .كالبحػػكث
عممية تنفيذىا كتقكيميا، كتحسينيا في كافة مجاالت الك  التعميـ التي تشمؿ التخطيط لمجكدة

كدة مف خالؿ عالقة تربط بيف طرفيف ىما قد نشأت الج(، ك 4444التعميمية )الصكاؼ، 
 .(4466المنتج )الخدمة( كالعميؿ )جبارم، 

تمؾ المكاصفات كالػشركط التػي ينبغي تكافرىا في تعرؼ بأنيا ف ؛االختباراتإدارة  جكدةأما 
)الزىراني،  مخرجػات تتػسـ بالجكدة إلى أدكات قياس تحصيؿ الطالب)االختبارات( بحيث تػؤدم

كيطمؽ ىذا المصطمح  ،ىي مقاييس لمكشؼ عف أثر التعمـ أك التدريب :االختباراتف .(4444
ىا مف كاقع المكاد التحصيمية التي إعدادعمى كؿ صكر كأنكاع االختبارات التي يقكـ المعمـ ب
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درسيا الطالب، كىي تمثؿ أحد أىـ األدكات المستخدمة في قياس أداء الطالب في المقررات 
 .الدراسية

 :االختبارات التشصيليةأنواع 

 :األنكاع التالية إلىاالختبارات  يمكف تقسيـ
 :ظفًيةالختبارات الا :األول

الصينيكف كاليكنانيكف القدماء كسقراط في  استخدمياكىي أقدـ أنكاع االختبارات كقد 
فترة متأخرة مف العصكر الحديثة، كفي ىذا النكع مف  إلى التعمـ كالتعميـ، كظمت سائدة

لمطالب أك المفحكص مشافية، يتمقى األستاذ أك الفاحص اإلجابة،  أسئمةاالختبارات تكجو 
 .القراءة كالمحفكظات كمناقشة الرسائؿ العممية تقكيـكتستخدـ في 

كثير مف الجكانب  مالحظةك  .انعداـ مجاؿ الغش كاالستفادة مف جيد الغير :كمف ميزاتيا
ال تتطمب ك  .التي ال تكشفيا كرقة اإلجابة، مثؿ االنفعاالت، كسالمة النطؽ، كالثقة بالنفس

أك  يمكف التعمؽ في المعمكمات المكجكدة لدل الطالبكأنو  .تكاليؼ في الجيد أك المادة
 .المفحكص، مف خالؿ إجابتو

التي تطرح عمى الطالب أك المفحكص ال تمثؿ عينة ممثمة  سئمةف األأ :ياكمف عيكب
ال كأنيا  .المكجية لكؿ طالب أك المفحكص سئمةعدـ العدالة لتبايف األك  .لمحتكيات المادة
 .(4461)قاسـ،  ،لمطالب أك المفحكص لمتعبير عف قدراتو تكفر الكقت الكافي

 :االختبارات التشريرية :الجاني
 :نكعاف كىي، إجابتيااالختبارات التي تكتب  كىي

كىي اختبار كتابي  اأنكاع االختبارات التحريرية شيكعن  أكثراالختبارات المقالية: كىي مف  .6
كما في  ،المكجية لو سئمةيطمب فيو مف الطالب أك المفحكص أف يكتب أجابتو عف األ

تـ يأنو  امف عيكبيك . شرح قارف، صؼ، بيف، كضحاالتي تبدأ بكممات مثؿ:  سئمةألا
تقدير العالمات بطريقة ذاتية، كمف الصعب أف تككف أسئمتو شاممة لجمع المادة فييا 

 .كما في االختبارات المكضكعية
كىي اختبارات تحريرية يتطمب اإلجابة عنيا كضع إشارة صح أك  :االختبارات المكضكعية .4

لعدـ  مؽ عمييا مكضكعيةخطأ، أك اختيار مف متعدد، أك المزاكجة، أك اإلكماؿ، كيط
غمكض اإلجابة،  لتفادكت .تمنع التقدير الذاتيمزاياىا أنيا: كمف  .تدخؿ ذاتية المصحح
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سيمة لمطالب، كالمعمـ ك  .تشمؿ كمية كبيرة مف مادة االختبارك  .كالخركج عف المكضكع
 .عند المراجعة دارةعند التصحيح، كاإل

 اختبارات األداء: :الجالح

 إنجازاأك  أك عمالن  أداء ما يقـك بو الفرد في مجاؿ يتطمب فعالن كيقصد بيا قياس 
كالطباعة عمى اآللة الكاتبة، أك القياـ بتمريف رياضي أك كتابة تقرير عف رحمة أك زيارة قاـ 

التجارب العممية في المكاد العممية  بيا كنحك ذلؾ، كيستخدـ ىذا النكع في عدة مجاالت منيا:
نشطة العممية المتعمقة بالمكاد الدراسية أل اك  .الخ،،شغيؿ كتحضيرمف فؾ كتركيب كتشريح كت

برامج المدارس كالمعاىد كالكميات الصناعية كالزراعية ك  .كالبحث العممي، كاستخداـ األجيزة
عدادكالتجارية كالصحية كالفنية كالمينية كالعسكرية كاليندسية كالطيراف كالبحرية ك   .المعمميف ا 

أم أنيا تستخدـ في قياس مدل  تعميمية لتحفيز الطالب عمى التعمـاستخداميا ككسيمة ك 
التي تتعمؽ بالميارات اآللية كاليدكية التي  أم األىداؼ ،تحقؽ أىداؼ المجاؿ النفسحركي

 .)المرجع السابؽ( .تتطمب التناسؽ الحركي النفسي كالعصبي
قياس الّنكاتج الّتعميمية المطمكبة منيا االختبارات؛  إدارةلضماف جكدة كىناؾ مبادئ 

عينة مف السمكؾ تككف ممّثمة بقدر اإلمكاف المجتمع السمككي الّذم تحدده المػادة كانتقاء 
مثؿ تحسيف العممية  ،االختبار اليدؼ مف طالبو إلى ف يكضح كاضع االختباركأ ،الدراسػية
كتبياف العالقة بيف األىداؼ الّتعميمية كأنكاع االختبارات المستعممة كالغػرض منيػا  ،الّتعميمية

( المناسبة، مما يزيد Feed Back) قبػؿ إعطائيا ليـ، مع ضركرة تزكيدىـ بالّتغذية الراجعة
 إلى في مكضكعيتيا مف ناحيػػة، كمف ناحية أخرل تزيد مف نظرة المتعّمميػػػف اإليجابية

 .(4462 )ساعد، ، عمى اعتبػار أّنيا أدكات مساعدة ليـ عمى حسف الّتعمـاالختبارات
 :مجمكعة مف الشركط الكاجب تكفرىا في االختبارات منيا جامعة المجمعةكقد كضعت 

لتقيس مخرجات التعمـ المتكقعة مف المقررات كتمتـز بتكصيؼ المقررات  سئمةفاية األك
بالحاسب اآللي كليس بخط اليد مع طباعتيا ك  .كالمقاليبيف المكضكعي  كتنكعيا .كأىدافيا

( 6لنمكذج ) اتكحيد الجزء الخاص بالبيانات التعريفية )طبقن  ك .كضكح الخط ببنط مناسب
االختبار  أسئمةتكزيع الدرجات عمى ك  .امتحانات( في حالة اإلجابة في نفس الكرقة أسئمة

عدادك  .ة كالفرعيةرئيسال لنإجابة مكضح عميو البيانات التعريفية لممقرر كتكزيع  نمكذج ا 
مع كراسات اإلجابة بعد  كتسميمو لرئيس لجنة االختبارات )الكنتركؿ( سئمةالدرجات عمى األ
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عدادك  .مف أستاذ المقرر سئمةالتكقيع عمى كرقة األك  .تصحيحيا ممؼ مخالفات الطالب  ا 
لمطالب ككممة مع  سئمةتعزيز عمى كرقة األالك  .يتضمف العقكبات التي كقعت عمى المخالفيف

 .ىػ(6272)دليؿ جكدة االختبارات،  .تمنياتي بالتكفيؽ
تشكيؿ  تطبيقيا لتحقيؽ جكدة االختبارات:التي أكجبت جامعة المجمعة تعميمات كمف ال

عمى أف يعتمد اثناف مف  ،سئمةلجاف لمتدقيؽ )لمراجعة الدرجات كالتأكد مف تصحيح كافة األ
 (كالكنتركؿ ،تشكيؿ لجاف االختبارات )المالحظةك  .(التكقيع عمى كرقة اإلجابةالمجنة 
%. 5ارات لكؿ مقرر بنسبة ال تقؿ عف إجابة االختب أكراؽتصحيح عينة مف ك  .كاعتمادىا

ا عمى مستكل المتخصصيف في الكميات إجابة االختبارات خارجين  أكراؽتصحيح عينة مف ك 
عالف تعميمات ك  .التكجييية لمطالب بأماكف لجاف االختبارتجييز الالفتات ك  .المناظرة ا 

االختبارات في أماكف بارزة لكؿ الطالب كألعضاء ىيئة التدريس كالمالحظيف بما فييا لكائح 
 ،تنظيـ لقاء تكجييي لمطالب بخصكص االختبارات كتعميماتيا كاالستعداد لياك  .الجزاءات

ء تكجييي لجميع أعضاء ىيئة التدريس تنظيـ لقا .كاالحتفاظ بكشكؼ حضكر الطالب
عالف ك  .بخصكص االختبارات كتعميماتيا كاالستعداد ليا كاالحتفاظ بكشكؼ حضكر المقاء ا 

تحديد ك  .تجييز قاعة لذكم االحتياجات الخاصةك  .االختبار قبؿ االختبار بكقت كاؼ   جدكؿ
 .استفساراتيـ كتكجيو الطالب بخصكص االختبارات كتخصيص مكظؼ لمرد عمى رشادمقر إل 

 ،التيكية ،ع عدد الطالب في كؿ لجنة كمراعاة )النظافةتجييز أماكف االختبارات بما يتفؽ مك 
 ىػ(.6272)دليؿ جكدة االختبارات،  .(تكفير مياه شرب

 ةؤطرات قياض األداء:

ـ( بأنو 4464) يعتبر المؤشر معمكمة معاَلجة كليس معمكمة أكلية، كقد عرفو الزايدم
مقياس مرئي يقـك بإبالغ مقدار التقدـ المتحقؽ نحك ىدؼ محدد، كيقدـ لمميتميف إجابة عف 

ما مدل تقدمي نحك أداء ك  ىؿ أنا متقدـ نحك أداء الميمة أك متخمؼ عنيا؟ :األسئمة التالية
 ما ىك الحد األدنى الذم قمت باالنتياء منو؟ك  الميمة أك تخمفي عنيا؟

ـ( بأنو: قياس ما تـ إنجازه أك تحقيقو مف 4445أما مؤشر األداء: فقد عرفو شاذلي )
ىدؼ تعميمي ما، كبيذا المعنى فالمؤشر يعطي صكرة جزئية عما تـ تحقيقو أك إنجازه، كبذلؾ 

 يككف ضركريان لمالحظة التطكر أك نسبة اإلنجاز بصكرة منتظمة لميدؼ التعممي.  
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لى معايير كمية يستند إائيان عمى أنو رقـ ذك داللة أك مقياس كيمكف تعريؼ المؤشر إجر 
أك نكعية، معتمدة عمى المستيدفات المكضحة في استراتيجية المؤسسة لمتحقؽ مف 

 المتغيرات التي تحدث في نشاط أىدافيا كمشاريعيا.  
 :ما يأتي أىمية مؤشرات األداء التربكيةأف مما يبيف لى إ( 4465 ،الزايدمكقد أشار )

 .كضع صكرة كاممة لمنظاـ التربكم مف خالؿ كصفو كتحديد عناصره كمككناتو -
 .تكفير البيئة المناسبة كاألرض الخصبة التخاذ القرار السميـ -
 .إبراز جكانب القكة كمكاطف القصكر في النظاـ التربكم -
 .عقد مقارنة لألكضاع التعميمية في المناطؽ المختمفة -
 .العمؿ عمى تحسيف جكانب القصكر -
تحدد المؤشرات التربكية لقطات عف األكضاع الراىنة فقط في اإلدارات، مما يمكف مف ك 

 .عقد المقارنات الجيدة التي تساىـ في التحسيف كبذؿ المزيد مف الجيد
أىـ خصائص مؤشرات األداء التي تعكد عمى أف مف ـ( إلى 4465) أشار البازك 

  ما يأتي:المؤسسات المختمفة 
 أىدافيا. نحك تحقيؽم عمى اتجاه المؤسسة التعرؼ بشكؿ دكر  -
تساعد عمى تغيير كتعديؿ األكضاع بما يتكافؽ مع ىدؼ الكياف المؤسسة، كُتسيؿ تحديد  -

 األكلكيات. 
 قادرة عمى أف تمنح المؤسسة فرصة السيطرة عمى المخاطر، قبؿ حدكث المزيد منيا.  -
تشير بشكؿ كاضح إلى مناطؽ الخمؿ كتتكقع حدكث المشكالت، مما يعني سرعة تالفييا  -

 كالتخمص منيا قبؿ تفاقميا. 
كأدائيا بصكرة عامة، ككنيا تعمؿ  األداء عمى تحسيف كضعية المؤسسة تعمؿ مؤشرات -

ر عمى قراءة البيانات المقدمة ليا، كتشير إلى مكاطف الخمؿ، مما يساعد عمى اتخاذ القرا
 .الصحيح

إف قياس األداء ىك عمؿ متمـ لمتقكيـ كضماف الجكدة كضبطيا سكاء كاف عمى مستكل 
كاألداء العاـ لممؤسسة ىك المحصمة  ،الفرد أك الكحدة التنظيمية أك عمى مستكل المؤسسة

مف  كيضـ كالن ، المتكاممة لنتائج أعماؿ المؤسسة كتفاعميا مع بيئتيا الداخمية أك الخارجية
 :يػات اآلتيةالمستك 
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 أداء األفراد في كحداتيـ التنظيمية.    • 
 أداء الكحدات التنظيمية في اإلطار العاـ لممؤسسة.    • 
 أداء المؤسسة كميا في إطار بيئتيا الداخمية كالخارجية•  

 دارة االختبارات:إجكدة مؤشرات 
 سكاءن التعامؿ مع االختبارات ىي الفنيات المتعمقة بكيفية إدارة كتنظيـ االختبارات: 

 أك االلكتركنية. التقميدية
الجداكؿ، كالقاعات، كالمجاف، تنظيـ عممية سير االختبارات بكضع ك إدارة  كتبدأ عمميات

ككضع الجاىزية، ، ك المكاقع، ك المكاعيد، كالتنسيؽ مع الكميات مف حيث كالمراقبات، كاإلشراؼ
 .(4462 ،تقارير مفصمة عف عممية تنظيميا )الزامؿ

ما  كالتي تدكر حكؿ ،مياـ إدارة االختبارات في مؤسسات التعميـ العالي -غالبنا-تتشابو ك 
 :يأتي

اؽ اإلشراؼ بناء كتشكيؿ الييكؿ اإلدارم إلدارة االختبارات، كرسـ الييكؿ التنظيمي، كنط -
 لكؿ فرد في فريؽ العمؿ.

ت كتكزيع المياـ كاألعماؿ تشكيؿ فرؽ عمؿ مؤىمة كمدربة لتنظيـ عممية سير االختبارا -
سائؿ االتصاؿ في إدارة ك عمييا بشكؿ دقيؽ، مع تحديد العالقات بينيا بشكؿ كاضح، ك 

 االختبارات.
 جمع المعمكمات عف المقررات كالشعب كأعداد الطمبة مف مصادرىا األكلية. -
 .لمطالب، كنشرىا مكاقع لجاف االختبارات كطاقتيا االستيعابيةإعداد جداكؿ االختبارات، ك  -
 التسميـ.جداكؿ االستالـ ك ك ، طباعة أسئمة االختباراتك  تصكير عممياتاإلشراؼ عمى  -
 إعداد التعميمات الخاصة بأساتذة المقررات كرؤساء لجاف االختبارات. -
كالتكازف  الثباتك  المصداقيةك الدقَّة  :التي يمكف اجماليا فيشركط لالختبار الجيد ك ضع ك  -

 .(4465كتكزيع الدرجات )محمد، كالمكضكعية الصعكبة كالسيكلة مف حيث 
 :بيا، منياقياس االختبارات الخاصة لأعدت جامعة المجمعة مؤشرات كقد 

كفاية األسئمة لتقيس مخرجات التعمـ المتكقعة مف المقررات كتمتـز بتكصيؼ المقررات  -
 كأىدافيا.

 مستكل تنكع األسئمة ما بيف المكضكعي كالمقالي. -
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 .كضكح الخطمدل جكدة طباعة  -
( أسئمة امتحانات في 6مستكل تكحيد الجزء الخاص بالبيانات التعريفية )طبقنا لنمكذج ) -

( أسئمة امتحانات في حالة اإلجابة في 4حالة اإلجابة في كرقة األسئمة، أك نمكذج )
 كراسة اإلجابة(.

 مدل تكزيع الدرجات عمى أسئمة االختبار الرئيسة كالفرعية. -
لنإجابة مكضح عميو البيانات التعريفية لممقرر كتكزيع الدرجات عمى  مستكل إعداد نمكذج -

 األسئمة كتسميمو لرئيس لجنة االختبارات )الكنتركؿ( مع كراسات اإلجابة بعد تصحيحيا.
 نسبة التكقيع عمى كرقة األسئمة مف أستاذ المقرر. -
 مستكل التعزيز عمى كرقة األسئمة لمطالب. -
راجعة الدرجات كالتأكد مف تصحيح كافة األسئمة، عمى أف مدل تشكيؿ لجاف لمتدقيؽ )لم -

 يعتمد اثناف مف المجنة التكقيع عمى كرقة اإلجابة(.
 نسبة تشكيؿ لجاف االختبارات )المالحظة، كالكنتركؿ( كاعتمادىا. -
 .%(5نسبة أكراؽ العينة المصححة في االختبارات لكؿ مقرر )ال تقؿ عف  -
االختبارات خارجيا عمى مستكل المتخصصيف في مدل تصحيح عينة مف أكراؽ إجابة  -

 الكميات المناظرة.
 مستكل تجييز الالفتات التكجييية لمطالب بأماكف لجاف االختبار. -
 مستكل اإلعالف عف تعميمات االختبارات. -
 مستكل المقاء التكجييي المنظـ لمطالب بخصكص االختبارات كتعميماتيا كاالستعداد ليا. -
 ي المنظـ لجميع أعضاء ىيئة التدريس بخصكص االختبارات.مستكل المقاء التكجيي -
 مستكل الكقت المخصص لنإعالف عف جدكؿ االختبار. -
 مدل تجييز قاعة لذكم االحتياجات الخاصة. -
مستكل تحديد مقر إلرشاد كتكجيو الطالب بخصكص االختبارات كتخصيص مكظؼ لمرد  -

 عمى استفساراتيـ.
 المراقبيف.مستكل النمكذج المعد لتكقيع  -
 مدل تجييز أماكف االختبارات بما يتفؽ مع عدد الطالب في كؿ لجنة. -
 عدد ممفات المخالفات لمطالب كالعقكبات التي كقعت عمى المخالفيف. -
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أداء المؤسسات  تقكيـفكائدىا في ك ـ( إلى دكر مؤشرات األداء 4461كقد أشار )إبراىيـ، 
 :امنيك  ،التعميمية

 .تقكيـ أداء السياسة التعميميةفي عممية  استخداميا -
كالتقدـ لطمب المساعدات مف المجتمع العالمي  ،ضركرية إلجراء اإلصالحات التعميميةأنيا  -

 كالدكؿ المتقدمة كالككاالت العالمية التي تدعـ اإلصالحات التعميمية.
 تقديـ معمكمات عف طبيعة أداء المؤسسة التربكية. -
 .سات التربكيةتكفير إمكانية المقارنة بيف المؤس -
 تمكيف المؤسسات التربكية مف قياس أداءاتيا التعميمية. -
 اإلسياـ في كضع السياسات التعميمية. -
 إبراز مصداقية األداء التعميمي كالخدمات التربكية لمعمالء. -
 تقكيـ أداء النظاـ التعميمي في اتخاذ القرارات المتعمقة باالتجاىات كاألكلكيات التعميمية. -
 كتقكيـ كمراقبة البرامج التعميمية المحمية. ،رنات العالميةإجراء المقا -
كصياغة  ،تكفير معمكمات متجانسة عالية الجكدة حكؿ التعميـ لدعـ عممية اتخاذ القرارات -

 كتطكير المشاريع داخؿ قطاع التعميـ. ،السياسات
 كضع األىداؼ التعميمية محؿ األكلكية. -
 .ذات أكلكيةمراقبة التقدـ في تحقيؽ أىداؼ تعميمية  -
استكشاؼ اتجاىات التعمـ الفعاؿ في إطار التغييرات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  -

 كالقكمية.
 بناء خط أساس لمتحميؿ المستقبمي لمنظاـ التعميمي. -
 تحميؿ فاعمية التكمفة الخاصة باالستثمار التعميمي. -

 إدارة االختبارات يف بعض اجلاةعات االوربية:

 (:Oxford) داةعة أكشفورد .6
االختبارات إدارة لى ضبط جكدة إ Oxfordتسعى إدارة االختبارات في جامعة أكسفكرد 

 التي تتمثؿ في: خالؿ مراحؿ العمؿ المختمفة قبؿ كبعد االختبارات ك بالجامعة مف 
ات؛ كفييا يتـ بناء الجداكؿ الزمنية، كالتي يقـك فريؽ العمؿ المكمؼ فييا ما قبؿ االختبار  .أ 

بإرساؿ رسائؿ إلكتركنية بمسكدة الجداكؿ الزمنية إلى رئيس الممتحنيف كالتي يتـ 
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فحص فحصيا بدقة ثـ المكافقة عمييا، كنشرىا عمى مكقع كيب طالب الجامعة، ك 
 مراقبة، ك تسميميا إلكتركنينا أك يدكينا إلى الكمياتقبؿ  الخاصة باالختبارات بدقة األكراؽ

تعييف المراقبيف مف خارج الجامعة كالذيف يتـ تدريبيـ سنكينا مف قبؿ فريؽ عمميات 
 .الفحص

يتكلى فريؽ عمميات االمتحاف مسؤكلية إدارة أياـ االمتحانات، بما ؛ حيث أثناء االختبارات .ب 
دارة  دارة الغرؼفي ذلؾ تكفير الترتيبات البديمة كا   .المراقبة كا 

كراؽ بعد ظيكر يتكلى فريؽ العمؿ عمميات األرشفة كاالحتفاظ باأل ؛ حيث بعد االختبارات .ج 
 (Academic، 4464 ) لى ستة أشير.إالتي قد تستمر النتائج ك 

 (:Cambridge) داةعة كاةربدز .4
مف خالؿ دليؿ خاص  وأكضحت، كالذم االختبارات بالجامعة بضبط االختباراتتيتـ إدارة  

 باالختبارات كفيو مراحؿ عمؿ متعددة ىي:
التأكد مف أف تفاصيؿ ك فييا االستعداد لسمسمة االمتحانات يتـ ك ؛ مرحمة التحضير .أ 

 االتصاؿ الدقيقة لجميع مركز االمتحانات متكفرة، مع االىتماـ بمعرفة جميع األنشطة
 .رساؿ نسخة محدثة بالجدكؿ الزمنيالخاصة بالمركز كتكاريخيا كا  

إلدارة االختبارات بالمراكز المرشحيف االختبارات ك  دخاؿ تفاصيؿفييا إيتـ ؛ ك دخاؿمرحمة اإل .ب 
دخاؿ مشرفي المراكز كنصكص  ،الختباراتتكاريخ اك  ،المراقبيففيف كمؤىالتيـ ك المشر ك  كا 

 االمتحانات.
دارة االختبارات ،كالفني ،التدريب عمى العمؿ الميدانيفييا  يتـ؛ ك مرحمة التدريب .ج  ، كا 

ى شراؼ عمطريقة اإلالتعميمات الخاصة بالمرشحيف كالبرامج الدراسية ك تكضيح ك 
 االختبارات.

كيككف  ،تتعمؽ ىذه المرحمة بكضع كؿ شيء في مكانو؛ ك مرحمة ما قبؿ االمتحانات .د 
أكراؽ األسئمة كتجييز غرؼ االمتحاف كتدريب  االستعداد لبدء االمتحانات مف  تخزيف

 .المراقبيف
، حيث تبدأ العممية الفعمية تظير فييا فكائد االستعداد المبكر؛ ك رحمة بدء االمتحافم .ق 

كتظير كؿ المعمكمات الخاصة ببداية االختبارات عمى الصفحة االلكتركنية  ،لالختبارات
 الخاصة بإدارة االختبارات.

https://academic.admin.ox.ac.uk/
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التحقؽ المكقع االلكتركني، ك  فييا نشر النتائج مف خالؿ؛ كيتـ ياداتمرحمة النتائج كالش .ك 
كقبميا يتـ التأكد مف حجز غرفة الكتركنية لتكزيع ، المباشر مف إمكانية الكصكؿ
 ،Guide) لدعـ مف الزمالء لممساعدة في جمع كتكزيع النتائجالنتائج، كتنظيـ ا

2020). 
 لدراسات الشابكة:اثانًيا: 

صػمة بجكدة ال ذاتالسػػػػابقة فػػػػي البيئػػػػة المحميػػػػة كالدكليػػػػة  الدارسػػػػاتالبػاحث  راجع
حسب  مرتبة، كما تـ عرضيا كفيما يمي عرض الدراسات في محكريف؛ االختباراتإدارة 

 األقدمية:
 :االختبارات إدارة حبوخ ودراسات سابكة يف جمال دودة :اجملال األول
العامة المتحانات السكداف في ضكء معايير  دارةتقكيـ أداء اإلبـ( 4464إبراىيـ )قاـ 

ـ(؛ كذلؾ لمعرفة تطبيؽ معايير 4465 -ـ6444في الفترة مف ) ،الجكدة الشاممة كالتميز
شممت  ،في السكدافالعامة لالمتحانات كالتقكيـ التربكم  دارةالجكدة الشاممة كالتميز في اإل

المعنية كالقيادييف التربكييف كاإلدارييف، كالعامميف،  دارةفي اإل ا( فردن 34عينة الدراسة )
بيف معايير  ةإحصائيعدد مف النتائج؛ مف أىميا كجكد عالقة ذات داللة  إلى تكصؿ الباحثك 

عامة لالمتحانات مف ناحية أخرل، ال دارةالجكدة الشاممة كالتميز التسعة مف ناحية، كأداء اإل
العامة لالمتحانات؛  دارةكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تحسيف أكضاع العامميف باإلأقد ك 

يالء أىمية قصكل لمتخطيط مف خالؿ التحفيز كاإل شراؾ في اتخاذ القرار كتنفيذه، كا 
ستراتيجي؛ مف حيث كضكح الرؤية كالرسالة كالغايات، كالخطط التشغيمية، مع إعطاء أىمية اال

لممجتمع، العامة لالمتحانات؛ مف حيث تقديـ الخدمات  دارةكبرل لممسؤكلية االجتماعية لنإ
العامة لالمتحانات  دارةاؼ القيادة اإلدارية في اإلضركرة اتصكتحسيف البيئة المحيطة، ك 

 .في التحميؿ كالتقكيـ، كالقدرة عمى التأثير، كاإلبداع ساسيةبالميارات األ
كالتعرؼ عمى كاقع  ،االختبارات إدارةـ( الضكء عمى كاقع جكدة 4462) الزامؿ كألقى

بكمية التربية، كالمساىمة في كضع آليات لالرتقاء  التنظيـ كاالتصاؿ في كحدة سير االختبارات
سير االختبارات لمياـ عضك  إدارةتحديد أف  إلى تكصؿ كقد ،كميةالتبارات في بكحدة سير االخ

أثناء االختبارات، تعد مف االعتبارات التنظيمية الميمة لجكدتيا ك  االييئة التدريسية كفقن 
تباع كحدة سير لمعضك،  إجراءاتاالختبارات لسياسة كاضحة، كالحرص عمى البساطة في  كا 

https://direct.cie.org.uk/login_form?came_form=https://direct.cie.org.uk
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كما كشفت النتائج أف ميارة التكاصؿ  ،العمؿ، ككضكحيا، تساعد العضك عمى إتقاف العمؿ
تساىـ المركنة بشكؿ العمؿ في كحدة سير االختبارات، ك تحسف أداء فرؽ  إلى الجيد تؤدل

 .االختبارات مباشر في جكدة أداء فريؽ العمؿ في كحدة سير
يـ مالتع إدارةمستكل تطبيؽ معايير الجكدة في  بقياس( 4461) ؿ عثمافآ كقاـ

كما قامت  ،أعضاء ىيئة التدريس كالمحاضريفك جامعة مف كجية نظر القيادات الاإللكتركني ب
اإللكتركني بيدؼ االرتقاء ببرامج كخطط لمتعميـ  التعميـ إدارةالدارسة ببناء معايير جكدة 

قد لمنيج الكصفي، ك استخدمت الدارسة اك  ،اإللكتركني لضماف جكدتيا ككفاءة مخرجاتيا
ضركرة العمؿ عمى زيادة الدعـ المالي كالمعنكم لدعـ ممارسات التعميـ  إلى تكصمت

كني لقياس الكفاءة كالفعالية كرضا اإللكتركني، كالقياـ بدارسات تقكيمية لبرامج التعميـ اإللكتر 
جراء دارسات تطكيريو تعتمد طريقفيما يخص التعمـ اإللكتركني، ك  العمالء ة المقارنة ا 

ية كدكلية لتحديد جكدة التعمـ اإللكتركني مف منظكر التصميـ مجامعات محالمرجعية بيف 
 .التعميمي

تقكيـ اختبارات المقررات التربكية في كمية  إلى (4462دراسة أحمد كالحسيناف )كىدفت 
قائمة بمعايير جكدة  إعدادجامعة المجمعة في ضكء معايير الجكدة، حيث تـ  التربية

 –تعميمات االختبار  –لالختبار  ساسيةاالختبارات تضمنت خمس معايير رئيسة: )البيانات األ
مضمكف االختبار(، كتـ تحميؿ االختبارات التربكية  –ارتباط االختبار بالتكصيؼ  -لغة االختبار

ىػ في ضكء 6275ىػ كحتى 6276أعكاـ منذ عاـ  في كمية التربية جامعة المجمعة ألربعة
أف ىناؾ  :تكصمت إلييا نتائج الدراسةالقائمة كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا 

كجكد  ،ق6274ة بداية مف عاـ في نسب استيفاء االختبارات التربكية لمعايير الجكد اتحسنن 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تحميؿ محتكل اختبارات المقررات التربكية لعاـ 

( لصالح السنكات التالية، تجازكت نسب ق6275 :6274يف اختبارات أعكاـ )، كبىػ6276
يعد  %،44نسبة كلغة االختبار(  -استيفاء المعايير )البيانات االساسية كتعميمات االختبار

نكات األربع حيث تجاكز معيار لغة االختبار مف أعمى نسب استيفاء المعايير عمى مستكل الس
انخفضت نسبة تحقؽ معيارم ارتباط االختبار بالتكصيؼ كمضمكف االختبار  ،%41نسبتة 

أدنى نسبة مئكية لالستيفاء  كانت لمعيار مضمكف االختبار حيث حصؿ ،%44عف نسبة 
 .ق6276% في اختبارات عاـ 13ى نسبة عم



 ..................................................... دراسة تحليلية لمؤشرات جودة إدارةاختبارات المقررات التربوية

- 4637 - 

 :حبوخ ودراسات سابكة يف جمال ةؤطرات األداء :اجملال الجاني 

قياس مدل متطمبات تطبيؽ مؤشرات إلى ( 4464) العمارمك  ىدفت دراسة القحطاني
قد ك  ،في مدارس التعميـ العاـ بمحافظة محايؿ عسير التعميمية منظكمة األداء المدرسي
تككف مجتمع البحث مف جميع قادة مدارس التعميـ العاـ ك  المسحي،استخدـ المنيج الكصفي 

 إلى ا، كقد تكصؿ البحث( قائدن 634في محافظة محايؿ عسير التعميمية لمبنيف ككاف عددىـ )
أف أفراد مجتمع البحث يركف أف مدارس محافظة محايؿ عسير التعميمية تتكافر فييا 

كما تكافرت متطمبات تطبيؽ ،األمف كالسالمة مؤشرك  متطمبات تطبيؽ مؤشر التخطيط المدرسي
بيف  ةإحصائيكجكد فركؽ ذات داللة  إلى كما تكصؿ ،مؤشر التعميـ النشط بدرجة متكسطة

متكسطات استجابات أفراد مجتمع البحث تعزل لمتغير سنكات العمؿ كقائد كلصالح مستكل 
بنتائج البحث منيا تدريب كفي ضكء النتائج قدـ البحث بعض التكصيات ذات العالقة  ،الخبرة

قيادات المدارس عمى ألسس العممية لكضع الخطط المدرسية، كضركرة تنظيـ زيارات ميدانية 
 .لمطالب لمجيات المسؤكلة عف األمف كالسالمة

الجكدة  إدارةالتعرؼ عمى كاقع تطبيؽ أنظمة  إلى ـ(4463كسعت دراسة طكيؿ كغانـ )
تأثيرىا عمى تطكر جكدة العممية التعميمية خالؿ الفترة  كمعرفة ،بكمية الزراعة بجامعة تشريف

ـ(، كقد استخدما منيجية التحميؿ الكمي باالستناد عمى بيانات تـ 4444/4462الكاقعة بيف )
ازدياد الطالب بحكالي ثالثة أضعاؼ  إلى جمعيا مف سجالت الجامعة، كقد تكصمت الدراسة
كالكادر التدريسي ثابتة نسبينا حيث ارتفعت في حيف بقيت قاعات التدريس كمخابر التدريب 

الكاجبات التعميمية لعضك ىيئة التدريس كانخفضت حصة الطالب مف المقاعد الدراسية في 
الجكدة المطبقة في الكمية ليست فعالة بما  إدارةالفترة المدركسة، مما يدؿ عمى أف أنظمة 

 .يكفي كي تنعكس إيجابينا عمى العممية التعميمية
قياس مؤشرات الجكدة في الجامعات  إلى ـ(4465) كآخركف دراسة الفطيميىدفت ك 

الميبية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؛ حيث استخدـ منيج دراسة الحالة مف خالؿ 
مدل تطبيؽ مؤشرات الجكدة في كمية االقتصاد كالعمـك السياسية بجامعة مصراتة،  تقكيـ

المستكيات  إلى التي تكاجو الكمية في الكصكؿكالتعرؼ عمى أىـ الصعكبات كالمعكقات 
المطمكبة مف الجكدة، كما استخدـ المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا 

أكضحت نتائج الدارسة أف مستكل تطبيؽ ك  بكاسطة صحيفة استبياف صممت ليذا الغرض،
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 إلى اتة بصفة عامة لـ يرؽمؤشرات الجكدة بكمية االقتصاد كالعمكـ السياسية بجامعة مصر 
تكقعات أعضاء ىيئة التدريس كرضاىـ، كقد أكصت الدراسة بضػركرة مػػنح الكميػات بالجامعػػة 
قػدرا كبيرنا مف االستقاللية كعدـ التدخؿ في قراراتيا العممية مف أجؿ تحقيػػؽ الجػػكدة فػػي كافػػة 

ػريجيف باعتبػػارىـ مػػف أىػػـ مخرجات مخرجاتيػػا، كال سػيما المسػتكل النػكعي لجػكدة الخػ
التعميـ العالي، كما أكصت بضركرة االىتماـ بمبدأ التحسيف المستمر في كافة المجاالت ذات 

كذلؾ لضػماف معالجة نقاط الضعؼ التي يتـ اكتشافيا، كاالرتقاء بنقاط ؛العالقة بجكدة التعميـ
 .العممية التعميميةالقكة المتحققة لمكاكبة التقدـ العممي المسػتمرفي 

تصميـ كتقنيف اختبار لقياس مؤشر مستكل ب( 4465مصطفى )محمد ك مف  كقاـ كؿ
تحديد حة المتناقصة لالعبي كرة اليد، ك التدريب بداللة بعض التغيرات البايككيميائية كفترات الرا

البايككيمائية معايير مرجعية لالختبارات المصممة لقياس مؤشر التدريب بداللة بعض التغيرات 
كفترات الراحة المتناقصة، كتحديد نسب مساىمة بعض التغيرات البايككيميائية في مستكل كقد 

مؤشر مستكل التدريب بداللة فترات  تقكيـتصميـ كتقنيف اختبارات مركبة ل إلى تكصؿ الباحثاف
ضركرة  إلى البايككيميائية، كما أكصت الدراسةتناقصة كبعض المتغيرات البدنية ك الراحة الم

يجاد المعايير لو لمؤشرات ل  امستكل التدريب كفقن  تقكيـاعتماد االختبار الذم تـ تصميمو كا 
 .لألداء الميارم المركب كالبدني البايككيميائي

الجكدة الشاممة في  إدارةراسة الكاقع الفعمي لعمميات دبـ( 4462أبك الريش ) كقاـ
براز  كاستعراض المياـ التي تضطمع بيا ،الكميات كحدات ضبط الجكدة الشاممة في الكميات، كا 

الجكدة الشاممة، كقد مزج الباحث  إدارةالتي تتبعيا لضماف تطبيؽ  جراءاتالسبؿ كالكسائؿ كاإل
تحقيؽ  إلى بيف الطريقتيف الكمية كالنكعية باستخداـ أدكات البحث الميداني، كتكصمت الدراسة

بعض التجارب في كميات مقاربة كقد  إلى تبعض الكميات تقدمنا في المجاؿ حيث استند
الجكدة الشاممة عمى األداء العاـ لمكمية مثؿ كميتي التربية  دارةانعكس استخداـ تمؾ الكميات إل

بجامعة الممؾ سعكد كأـ القرل، كقد تباينت النتائج بيف الجامعات األخرل مما يؤكد ضركرة 
مستقمة لمجكدة الشاممة كالزاـ الكميات بمعايير الجكدة المعتمدة لممركز الكطني  إدارةكجكد 
 .لالعتماد
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 التعليل على الدراسات الشابكة:

ا منيا  االختبارات  كاقعتحميؿ كاف عف مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة؛ تبيف أف بعضن
عف جكدة االختبارات االلكتركنية كدراسة داللعة ، أك (4462أحمد كالحسيناف )كدراسة 

في حيف (، 4464جكدة إدارة االختبارات خارج المممكة كدراسة إبراىيـ )عف أك ( 4463)
كالتي طبقت في جامعة  (4462كانت الدراسة األقرب إلى ىذه الدراسة ىي دراسة الزامؿ )

طالبات، كقد التقت معيا ىذه مختصة بالسعكدية األميرة نكرة بنت عبدالرحمف، كىي جامعة 
الدراسة في عدد مف النتائج. كىك مما يؤكد الحاجة إلى دراسة ىذا المكضكع عمى مستكل 
الجامعات الناشئة، كمقارنة مؤشرات جكدة إدارة االختبارات عمى مستكل التخصصات كجنس 

كالمكائح،  الطالب أك الطالبات مف خالؿ عدد مف المؤشرات. مما ينعكس عمى تطكير األنظمة
حيث كتطكير العامميف عمى إدارة االختبارات كأعضاء ىيئة التدريس المباشريف لالختبارات.

تطبيؽ أنظمة إدارة الجكدة  كدراسة طكيؿ كغانـ اىتمت بعض الدراسات بقياس مؤشرات 
ـ( أك دراسة الكاقع الفعمي لعمميات إدارة الجكدة الشاممة في الكميات كدراسة أبك 4463)

ـ(  ككذلؾ قياس مؤشرات الجكدة في الجامعات الميبية كدراسة الفطيمي 4462) الريش
 ـ(. 4465كآخركف )

 الدراسة:نتائر 

تحقؽ جكدة إدارة اختبارات المقررات  لنإجابة عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة: ما مدل
التربكية بجامعة المجمعة؟ تـ رصد كتحميؿ مؤشرات جكدة إدارة اختبارات المقررات التربكية 
لمطالب كالطالبات في كمية التربية بجامعة المجمعة، باستخداـ النماذج المعتمدة مف ككالة 

 ئج قياس ىذه المؤشرات مف خالؿالجامعة لمشؤكف التعميمية، كفيما يمي عرض إلجراءات كنتا
 اإلجابة عف األسئمة الفرعية لمدراسة، كفؽ اآلتي:

 :ات الرتبويةاحلضور واحلرةاى واالنششاب الختبارات املكررنشب  ةؤطرنتائر  أوًلا:

كنسبة الغياب كاالنسحاب  ،نسبة حضكر الطالب لالختبار النيائي لمؤشرايقيس ىذا 
بالحرماف كاالنسحاب كالغياب كالنجاح كالرسكب كفؽ الئحة  كيمكف تعريؼ المقصكد ،كالحرماف

 :الدراسة كاالختبارات لجامعة المجمعة فيما يمي
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 %45عف  نيائي لممقرر إذا زادت نسبة غيابوالحرماف: عدـ دخكؿ الطالب لالختبار ال -
ة مف مجمكعات ساعات االتصاؿ لممحاضرات كالدركس ئخمس كعشريف في الما

 .دكف عذرالعممية كالتماريف المحددة لممقرر 
، ااالنسحاب: اعتذار الطالب عف االستمرار في دراسة فصؿ دراسي دكف أف ُيعد راسبن  -

كذلؾ خالؿ فترة زمنية  ،إذا تقدـ بعذر مقبكؿ لدل الجية التي يحددىا مجمس الجامعة
 (ع)كيرصد لمطالب تقدير  ،لتنفيذية التي يقرىا مجمس الجامعةتحددىا القكاعد ا

 .متطمبات التخرج إلنياءكيحتسب ىذا الفصؿ مف المدة الالزمة 
)الئحة الدراسة كاالختبارات لجامعة  .عدـ حضكر الطالب لالختبار النيائي :الغياب -

 .(4463 ،المجمعة
 :حساب النسب المئكية كما يمي كيتـ قياس المؤشر مف خالؿ

عدد االختبارات * إجمالي عدد الطالب في االختبارات = عدد الطالب بمستكل محدد  -
 اختبرىا طالب المستكل. التي

مجمكع عدد الطالب في االختبارات بالمستكل  /نسبة الحضكر = عدد الطالب الحضكر -
 .%644 *المحدد 

مجمكع عدد الطالب في االختبارات بالمستكل  /نسبة الغياب = عدد الطالب الغائبيف -
 .%644*  المحدد

مجمكع عدد الطالب في االختبارات بالمستكل  /نسبة الحرماف = عدد الطالب المحرميف -
 .%644*  المحدد

 .( لنتائج قياس المؤشر6كيشير الجدكؿ )
 (1جدول )

 الترثىيخ اختجبراد الوقررادر الحضىر والحرهبى واالًسحبة في ًتبئج قيبس هؤش 

 الطالة الطبلجبد اإلجوبلي
 الجيبى

 العدد الٌسجخ الوئىيخ العدد الٌسجخ الوئىيخ العدد الوؤشر العبم

 عدد الشعت 11 11،78% 88 86،10% 79 111%

 عدد الطالة 818 31،00% 3369 96،68% 3691 111%

 الحضىر 070 61،3% 3198 73% 3691 67،60%

 الوحروهىى 01 8،9% 09 3،1% 66 1،18%

 الوٌسحجىى 61 11،1% 116 6،3% 177 8،71%
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 اتاختبار الطالب في  حضكرارتفاع المتكسط العاـ لنسب  إلى الجدكؿ السابؽشير ي
% مف 34،52بمغت حيث  ،ىػ6226المقررات التربكية لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

 42جماليا كالمسجميف بالشعب كالتي يبمغ إ ،كطالبة اطالبن  4327إجمالي عدد الطالب البالغ 
الطالب كالطالبات نجد أف نتائج القياس تشير  قسميشعبة، كبمقارنة نسب الحضكر في 
 .%34،44البالغ  الطالبمقارنة بنسبة  %44الرتفاع نسبة حضكر الطالبات بنسبة 

المحركميف المتكسط العاـ لنسبة  فقد بمغف كمينسبة المحر  مؤشر أما عف نتائج قياس
% 1،2الطالب كالطالبات، كترتفع نسبة الطالب المحركميف حيث تبمغ  قسميفي  7،41%

 .%4،6مقارنة بنسبة الحرماف بالطالبات 
فع %، كترت1،47أف المتكسط العاـ بمغ  إلى فير نتائج قياس مؤشر نسبة المنسحبيكتش

المنسحبات التي بمغت  % مقارنة بنسبة الطالبات67،6ف حيث تبمغ نسبة الطالب المنسحبي
5،4%. 

 نشب الهذاح:ةؤطر نتائر ثانًيا: 

 كيحدد النجاح كالرسكب ؛يقيس ىذا المؤشر نسبة النجاح كالرسكب في المقررات التربكية
 :كفؽ الئحة الدراسة كاالختبارات لجامعة المجمعة فيما يمي

 .مف درجات المقرر % فأعمى14عمى  الطالبإذا حصؿ  :يقصد بالنجاح -
 .% مف درجات المقرر14 مف أقؿإذا حصؿ عمى  اُيعد الطالب راسبن  :بالرسكب يقصد -
ضمف خطة الدراسة المعتمدة في كؿ  امادة دراسية تتبع مستكل محددن  المقرر الدراسي: -

تخصص )برنامج( كيككف لكؿ مقرر رقـ كرمز ككصؼ مفصؿ لمفرداتو يميزه مف حيث 
 تقكيـالمحتكل عما سكاه مف مقررات كممؼ خاص يحتفظ بو القسـ لغرض المتابعة كال

 .(4463 ،)الئحة الدراسة كاالختبارات لجامعة المجمعة .كالتطكير
 :قياس المؤشر مف خالؿ حساب النسب المئكية كما يمي كيتـ

مجمكع عدد الحضكر في المستكل المحدد *  /نسب النجاح = عدد الطالب الناجحيف -
644%. 

مجمكع عدد الحضكر في المستكل المحدد *  /نسب الرسكب = عدد الطالب الراسبيف -
644%. 

 .( لنتائج قياس المؤشر4كيشير الجدكؿ )
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 ( 3جدول )

 اختجبراد الوقرراد الترثىيخج قيبس هؤشر ًست الٌجبح والرسىة في ًتبئ

 الوؤشر الطالة الطبلجبد اإلجوبلي

الوؤشر 

 العبم

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

 العدد

1،1% 
1 

1،1% 1 1،1% 1 
الشعت التي ثهب ًسجخ 

 %61 هي أقلالٌجبح 

1،1% 1 

1،6% 1 8،6% 3 

الشعت التي ثهب ًسجخ 

 أقل إلى 61الٌجبح هي 

 %96 هي

10% 11 

18،0% 30 37،1% 

الشعت التي ثهب ًسجخ  7

 أقل إلى 96الٌجبح هي 

 %111 هي

73،03% 81  
83،1% 01 80،6% 

الشعت التي ثهب ًسجخ  31

 %111الٌجبح 

  ًسجخ ًجبح أقل - 93% - 91% - 91،61%

  ًسجخ ًجبح أعلى - 111% - 111% - 111%

71،61% - 
79% - 68% 

ًسجخ الٌجبح العبهخ   -

 الترثىيخوقرراد بلث

1،6% - 
1% - 0% 

ًسجخ الرسىة   -

 ثبلوقرراد الترثىيخ

المقررات التربكية  اتاختبار في ارتفاع نسب النجاح العامة  إلى الجدكؿ السابؽشير ي
بجميع شعب المقررات  %46،54حيث بمغت  ،ىػ6226لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

الطالب كالطالبات نجد أف نتائج القياس  قسميفي  العامة كبمقارنة نسب النجاح ،التربكية
كما  ،%31 % مقارنة بنسبة الطالب البالغ42تشير الرتفاع نسبة نجاح الطالبات بنسبة 

 ،%2الطالب  بقسـكنجد أف نسبة الرسكب  ،% كىى نسبة منخفضة7،5بمغت نسب الرسكب 
 .%7الطالبات  قسـكنسبة الرسكب في 
 ،كالطالباتالطالب  قسميفي  %644 أعمى نسبة نجاحب الشعب التي بيا كما بمغت نس

 قسمي% كتقاربت ىذه النسبة في 26،54 نسبة نجاح أقؿ الشعب التي بيا نسب بمغتكما 
 .الطالبات بقسـ% 26 ،% في الطالب24الطالب كالطالبات لتبمغ 
حيث حازت الشعب التي  ،مستكيات ةلثالث نسب النجاح بالشعب مؤشركما تـ حساب 

الطالب  قسميكتقاربت ىذه النسبة في  %44،24عمى نسبة  %644نسبة النجاح  بيا
كما  ،%14،6الطالبات  قسـ% كفي 12،5الطالب  قسـحيث بمغت نسبتيا في كالطالبات 

عمى نسبة مئكية بمغت  644 مف أقؿ إلى 25حازت الشعب التي بيا نسبة النجاح مف 
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 قسـ% في 44الطالب كالطالبات حيث نسبتيا  قسمي% كتفاكتت ىذه النسبة في 72،24
كما حازت الشعب التي بيا نسبة النجاح مف  ،%71،2الطالبات  قسـ% كفي 12،5الطالب 

 قسمي% كتفاكتت ىذه النسبة في 7،6% عمى نسبة مئكية بمغت 25 مف أقؿ إلى 54
 %6،5الطالبات  قسـالطالب كفي  قسـ% في 1،5الطالب كالطالبات حيث بمغت نسبتيا 

في  %4بنسبة  %54 مف أقؿكجاءت نتائج قياس مؤشر الشعب التي بيا نسبة النجاح 
 .الطالب كالطالبات قسمي

 :اختبارات املكررات الرتبويةنشب التميز يف ةؤطر نتائر : اثالًج

اختبارات المقررات التربكية كىـ في  كالطالبات التميز لمطالب نسبةيقيس ىذا المؤشر 
 .أكثرف (ب)تقدير عمى  فكالحاصم

 :لجامعة المجمعة فيما يمي كاالختباراتكتحدد تقديرات الطالب كفؽ الئحة الدراسة 
 (1جدول )

 طريقخ حسبة التقديراد ثجبهعخ الوجوعخ 

 
 :المؤشرىذا ( لنتائج قياس 2كيشير الجدكؿ )
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 (0جدول )

 اختجبراد الوقرراد الترثىيخفي ًتبئج قيبس هؤشر ًست التويز  

 الوؤشر الطالة الطبلجبد اإلجوبلي

الوؤشر 

 العبم

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

 العدد

39،60% 39 
30،3% 18 16،6% 11 

الشعت التي ثهب ًسجخ 

 %61 هي أقلالتويز 

01،11% 03 

61،1% 11 37،1% 7 

الشعت التي ثهب ًسجخ 

 أقل إلى 61التويز هي 

 %96 هي

36،99% 36 

33،9% 16 13،1% 

الشعت التي ثهب ًسجخ  11

 أقل إلى 96التويز هي 

 %111 هي

1،17% 1 
1،1% 3 1،3% 1 

الشعت التي ثهب ًسجخ 

 %111التويز 

  ًسجخ تويز أقل - 11% - 31% - 18%

 تويزأعلى ًسجخ  - 111% - 111% - 111%

66،6% - 
68،11% - 66،61% 

ًسجخ التويز العبهخ   -

 بلوقرراد الترثىيخث

لمفصؿ  لمقررات التربكيةختبارات انسبة التميز العامة في اأف  إلى شير الجدكؿ السابؽي
الطالب كالطالبات، كتقاربت  قسميب %55،5بمغت  ،ىػ6226الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

 .الطالبات قسـ% في 51الطالب، كبنسبة  بقسـ %55،54ف حيث بمغت قسميالنسب في ال
 نسب التميز بالشعب، حيث حازت الشعب التي بيا أقؿكما تـ حساب مؤشر أعمى ك  
 أقؿنسب الشعب التي بيا  بمغتكما  ،الطالب كالطالبات قسميب %644 تميزنسبة أعمى 

 ،% في الطالب66الطالب كالطالبات لتبمغ  قسميىذه النسبة في  % كتفاكتت61 نسبة تميز
 .الطالبات بقسـ% 46

نسبة  حيث حازت الشعب التي بيا ،بالشعب التميزنسب  أقؿكما تـ حساب مؤشر أعمى ك 
الطالب كالطالبات حيث  قسميكتقاربت ىذه النسبة في  %7،44 عمى نسبة %644 التميز

 .%7،4الطالبات  قسـكفي % 7،4الطالب  قسـبمغت نسبتيا في 
عمى نسبة مئكية  %644 مف أقؿ إلى 25مف  التميزكما حازت الشعب التي بيا نسبة  
نسبتيا بمغت الطالب كالطالبات حيث  قسميكتفاكتت ىذه النسبة في  %45،22بمغت 
كما حازت الشعب التي بيا نسبة  ،%44،2الطالبات  قسـالطالب كفي  قسـفي  74،7%

% كتفاكتت ىذه النسبة 27،74% عمى نسبة مئكية بمغت 25 مف أقؿ إلى 54التميز مف 
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الطالبات  قسـالطالب كفي  قسـ% في 44الطالب كالطالبات حيث بمغت نسبتيا  قسميفي 
عمى نسبة % 54 مف أقؿكجاءت نتائج قياس مؤشر الشعب التي بيا نسبة النجاح  54%
% 75،5الطالب كالطالبات حيث بمغت نسبتيا  قسمي% كتفاكتت ىذه النسبة في 42،32
 .%42،4الطالبات  قسـالطالب كفي  قسـفي 
 ةؤطر رضا الطالب عو االختبارات:نتائر : ارابًع

عف مدل رضاىـ عف كالطالبات يقيس ىذا المؤشر نتائج استطالع رأم الطالب 
بشكؿ  ةكيتضمف المقياس عبارات عف االختبار مخرج ،االختبارات مف خالؿ مقياس خماسي

 .مناسب )تنظيـ الكرقة، كضكح الخط، اكتماؿ البيانات(
 .( لنتائج قياس ىذا المؤشر5كيشير الجدكؿ )

 ( 6جدول )

 ًتبئج قيبس هؤشر رضب الطالة عي اختجبراد الوقرراد الترثىيخ

 الوؤشر الطالة الطبلجبد اإلجوبلي

الوؤشر 

 العبم

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

الٌسجخ  العدد

 الوئىيخ

 العدد

الوقرراد التي ثهب هتىسظ  1 1،1% 1 1،1% 1 1،1%

 3 هي أقل إلى 1رضب هي 

الوقرراد التي ثهب هتىسظ  1 8،86% 1 1،8% 1 1،17%

 1إلى أقل هي  3رضب هي 

الوقرراد التي ثهب هتىسظ  11 16،06% 11 16،16% 31 31،86%

 0 هي أقل إلى 1رضب هي 

الوقرراد التي ثهب هتىسظ  19 60،60% 68 60،66% 91 96،38%

 6 إلى 0هي  رضب

 رضب أقل - 1،71 - 0،1 - 0،16

 أعلى رضب - 0،81 - 0،9 - 0،86

هتىسظ الرضب العبم عي  - 0،39 - 0،6 - 0،16

 اختجبراد الوقرراد الترثىيخ

لمفصؿ  المقررات التربكية ُمعدؿ رضا الطالب عف اختباراتأف  إلى الجدكؿ السابؽ شيري
الطالب كالطالبات بما  قسميب 5مف  2،73بمغت  ،ىػ6226الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

 الطالب بقسـ 2،42ف حيث بمغ الُمعدؿ قسمي%، كتقاربت النسب في ال32،14يساكم 
 .%44بنسبة  الطالبات قسـفي  2،5، كبمعدؿ %35،24بنسبة 
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حيث الشعب، عمى االختبارات حسب  رضا لمطالب أقؿأعمى ك  ُمعدؿ كما تـ حساب مؤشر 
 قسميعدؿ في كتفاكت ىذا الم ،الطالب كالطالبات قسميفي  2،15 كما أعمى ُمعدؿ لمرضا

 .الطالبات قسـفي  2،2كبمغ  ،الطالب قسـفي  2،16الطالب كالطالبات حيث بمغ 
عمى نسبة مئكية  5 :2ُمعدؿ الرضا مف  فييا الشعب التي بمغ كما تـ حساب نسبة

الطالب كالطالبات  قسميكتفاكتت ىذه النسبة في  ،الطالب كالطالبات قسمي% في 25،41
، كنسبة المقررات الطالبات قسـفي % 32،35كبمغ  ،الطالب قسـفي  %52،32حيث بمغت 

 قسمي% كتفاكتت ىذه النسبة في 46،15بمغت  2 مف أقؿ إلى 7التي بيا متكسط رضا مف 
الطالبات  قسـالطالب كفي  قسـ% في 75،23الطالب كالطالبات حيث بمغت نسبتيا 

عمى مف  7أقؿ إلى 4المقررات التي بيا متكسط رضا مف كما حازت الشعب التي  ،65،65%
الطالب كالطالبات حيث بمغت  قسميىذه النسبة في  كتقاربت% 7،44نسبة مئكية بمغت 

المقررات كجاءت نتائج قياس  %1الطالبات  قسـفي بينما الطالب  قسـ% في 1،31نسبتيا 
 .%4بنسبة  4 مف أقؿ إلى 6التي بيا متكسط رضا مف 

 :االختبارات أسئلةدودة ةؤطر  نتائرا: خاةًش

كرقة  تقكيـمف خالؿ  اتاالختبار  أسئمةمدل تكافر بعض الشركط في يقيس ىذا المؤشر 
ما  سئمة: مؤشرات جكدة األتقكيـبكاسطة لجنة القياس كالتقكيـ بالقسـ كتتضمف بنكد  سئمةاأل
 :يمي

 .مع المكاصفات المكضكعة سئمةتتطابؽ المكاصفات الشكمية لكرقة األ -
 .الرئيسية كالفرعية سئمةتـ مراعاة تكزيع الدرجات عمى األ -
 .تتناسب مدة االختبار مع محتكياتو كفؽ نمكذج اإلجابة -
 .كاضحة، كمصكغة بعبارات محددة مةسئألا -

 .( لنتائج قياس ىذا المؤشر5) الجدكؿكيشير 
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 (6جدول )

 اختجبراد الوقرراد الترثىيخ أسئلخًتبئج قيبس هؤشر جىدح  

 الوؤشر الطالة الطبلجبد اإلجوبلي

الوؤشر 

 العبم

الٌسجخ  ع

 الوئىيخ

الٌسجخ  ع

 الوئىيخ

 ع

1،1% 1 1،1% 1 1،1% 1 
 وستىفيخغير ال سئلخأوراق األ 

  1 هي أقل التقىينللشروط هتىسظ 

1،1% 1 1،1% 1 1،1% 1 

 إلى الشروط هستىفيخ سئلخأوراق األ 

 أقل إلى 1هي  تقىينحد هب هتىسظ ال

  0 هي

1،1% 1 1،1% 1 1،1% 1 
 الشروط هستىفيخ سئلخأوراق األ 

 6 هي أقل إلى 0 هي تقىينهتىسظ ال

111% 7 
111

% 
6 111% 0 

 الشروط هستىفيخ سئلخأوراق األ 

 6 تقىينتوبهب هتىسظ ال

 رضب أقل - 6 - 6 - 6

 أعلى رضب - 6 - 6 - 6

6 - 6 
- 6 

 سئلخهتىسظ الرضب العبم ألوراق األ -

 ثبلجرًبهج 

لمفصؿ  اختبارات المقررات التربكية أسئمةحصكؿ مؤشر جكدة  إلى الجدكؿ السابؽشير ي
الطالب كالطالبات بنسبة  قسميب 5 عمى معدؿ ،ىػ6226الجامعي الدراسي األكؿ لمعاـ 

644%. 
 :تفشري الهتائر

 إدارةارتفاع نتائج قياس مؤشرات جكدة بناءن عمى نتائج الدراسة؛ فإنو يظير لمباحث 
سباب لألذلؾ قد يرجع ، ك ىػ6226بجامعة المجمعة لمفصؿ األكؿ التربكية المقررات اختبارات 
 :التالية

  إدارةتسعى لضماف جكدة  إدارةعمى تأسيس  ةككالة الجامعة لمشؤكف التعميميحرصت 
تعنى بعمميات القياس قكيـ كالتميز، كالتي القياس كالت إدارةاالختبارات بالجامعة كىى 

 ،كجكدة المخرجات التعميمية تقكيـكد مف عدالة الألمت ؛كسياساتيا كالتقكيـ كالتميز
تكفير نظاـ  إلى إضافة ،ؼ التحسيف كالتطكير المستمركتحديد نقاط القكة كالضعؼ بيد

 .يضمف فعالية التدريس كجكدة مخرجات التعمـ لمجكدة كالتحسيف المستمر
 6277في عاـ  لجكدة االختبارات دليالن  كضعت ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية – 

االختبارات كفؽ معايير  إدارةفيو القكاعد كاألسس التي تضمف جكدة  حددتىػ 6272
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 االختبارات محددة بدقة كفؽ نماذج إدارة إجراءاتا متضمنن  الكطنية لتقكيـ التعميـ الييئة
 ثابتة.

 تضمف مية نماذج مكحدة لكرقة االختبار تكاف لتعميـ ككالة الجامعة لمشؤكف التعمي
االختبار كمخرجات  أسئمةكالربط بيف  -تعميمات االختبار- لالختبار ساسيةالبيانات األ
 .كبيراالختبارات بشكؿ  أسئمةدكر في استيفاء مؤشر جكدة  ،تعمـ المقرر

  عمى تييئة البيئة ىػ 6276في عاـ  منذ نشأتياالجكدة كتطكير الميارات عمادة حرصت
 إعدادمتابعة ك المجاالت، الجكدة كتحسيف األداء في جميع معايير تطبيؽ ل كاديميةاأل 

 .ارير دكرية كمناقشتيا كرفعيا لمجيات المختصةالبرامج الكمية لتق
  عمميات انخفاض مؤشر الحرماف مف خالؿ في دكر بارز كاف لنظاـ القبكؿ كالتسجيؿ

تحذيرية مف خالؿ الرسائؿ البعث ك  ،كغياب الطالب لممحاضرات النظرية رصد حضكر
حددة الم كااللكتركنية لمطالب في حالة اقترابيـ مف تجاكز النسبة النصية الرسائؿ

 لمحرماف مف حضكر االختبارات.
 لطالبيا في تكجيييـ الختيار  األقساـ العمميةاألكاديمي الذم تقدمو  رشادسيـ اإل أ

في انخفاض مؤشر  ،المقررات كفؽ ترتيبيا كمراعاة المتطمبات السابقة لممقررات
 .االنسحاب مف المقررات، كارفاع معدالت النجاح

 األقساـ العممية  كحدة القياس كالتقكيـ بككالة الجكدة كتطكير الميارات بالكمية زكدت
عدادفائيا ك كالتدريب عمى طريقة استي ،بنماذج قياس مؤشرات جكدة االختبارات تقرير  ا 

ط القكة كنقط الضعؼ بمجالس األقساـ كتحديد نق بنياية كؿ فصؿ دراسي كمناقشتو
 .ككضع خطط التحسيف لعالجيا

 ككالة الجكدة كتطكير الميارات بالكمية مجمكعة مف الدكرات التدريبية ألعضاء  نفذت
مكاصفات ك  ،اتاالختبار  كيفية إعدادعايير جكدة االختبارات، ك محكؿ ىيئة التدريس 

سيـ في تحسف مستكل االختبارات أبما  ،بناء جدكؿ المكاصفاتك الكرقة االختبارية، 
 .بالكمية

 ككالة الكمية لمشؤكف التعميمية دكر في انخفاض نسبة الطالب المحركميف مف ل كاف
متابعة حاالت الطالب المحركميف كتحديد فترة لتمقى األعذار كدراستيا مف خالؿ خالؿ 

 .لجنة مستقمة
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 كدراسة داللعة  ـ(4464إبراىيـ ) تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف
كدراسة الشربيني  ـ(4462) الزامؿ( كدراسة 4462ـ )كدراسة عال ،(4463)
استيفاء معايير  في التأكيد عمى كضع نظـ إلدارة االختبارات كالتحقؽ مفـ( 4465)

 .جكدة االختبارات، كقياس مؤشراتيا
 :توصيات الدراسة

المقترحة  جراءاتاإل كلدعـ ،، كانطالقنا مف نتائجيالمدراسة النظريةاتساقنا مع المنطمقات 
 الباحثيكصي  ؛لتحسيف مؤشرات جكدة إدارة اختبارات المقررات التربكية بجامعة المجمعة

 :باآلتي
 بجامعة المجمعة في تقكيـ المقررات التربكية االلكتركنية االختبارات تكظيؼ. 
  نتائج الطالب  مف خالؿ ربط  مؤشرات أداء االختباراتتمتة( قياس لكتركني )أالقياس اال

عمادة القبكؿ ببياناتيـ مف خالؿ التعاكف بيف عمادتي الجكدة كتطكير الميارات ك 
 كالتسجيؿ بالجامعة.

  يمية كأجنبيةقما  مف جامعات محمية ك لمؤشرات جكدة االختبارت مقارنات مرجعية إجراء. 
 االختبارات في ضكء معايير الجكدة كتقديـ  تقكيـتشكيؿ لجنة مراجعة داخمية بالكميات ل

 ،ي جكانب القصكرفالتغذية الراجعة الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ عمى تال
 .ت التشجعية ألفضؿ االختبارات التي استكفت المعاييركتقديـ المكافآ

  قياس نتائجيا،  تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات إعداد االختبارات، كميارات
 كربط الحكافز المادية كالمعنكية بدرجة تقدميـ في ذلؾ.

 اآلتية: الدراساتإجراء  -الدراسة بناء عمى نتائج- الباحثيقترح كما 
 تطكير أدكات تقكيـ جكدة إدارة االختبارات في التعميـ الجامعي. -
س يمقايك اء األدتقكيـ )مثؿ التقكيـ الحديثة  أساليببعض استخداـ  العالقة بيفدراسة  -

 .مطالبل التحصيؿ األكاديميك  (ممفات العمؿك التقدير 
االختبارات بالكميات العممية في جامعة المجمعة في ضكء معايير جكدة إدارة تقكيـ  -

 .الجكدة
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 املرادع

 أواًل: املرادع العربية:

م(: تقويم أداء اإلدارة العامة المتحانات السودان في 9102إبراىيم، عبدالرحمن أحمد الشريف ) -
م( كمية التربية، جامعة السودان لمعموم 9102-0221ضوء معايير الجودة الشاممة والتميز )

 والتكمنولوجيا.
أداء المـؤسسـات م(: دور المـؤشـرات التعميمية في تقـويـم 9102إبراىيم، ىناء الشحات السيد ) -

التعميميـة، كمية التربية، جامعة القصيم، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان 
 جودة التعميم العالي.

(: واقع نظام إدارة الجودة الشاممة بكميات التربية بجامعات 9102أبو الريش، صفوان حامد ) -
 .9102العدد األول يناير  المممكة العربية السعودية، مجمة العموم التربوية

( تقويم اختبارات المقررات التربوية 9102أحمد، محمود جابر حسن، وعبداهلل والحسينان، ابراىيم ) -
 مصر.–في كمية التربية جامعة المجمعة في ضوء معايير الجودة، مجمة كمية التربية باالسكندرية 

لشاممة من وجية نظر اعضاء ىيئة (:مدي تطبيق مبادئ إدارة الجودة ا9102أحمد، ىاجر أحمد ) -
 التدريس بجامعة الرباط الوطني، جامعة الرباط الوطني الخرطوم/ السودان.

ة، جامعة ي(  وكالة الجامعة لمشؤون التعميم0221) تقرير تطور مؤشرات األداء -
 https://cutt.us/uE75Yالمجمعة

 طنيةوالييئة الم(: 9112اعتماد ) ،العالي مالتعمي سساتؤلم ًاالعتماد دةوضمان الجدليل معايير  -
 .9112)اعتماد(، المممكة العربية السعودية، نوفمبر  األكاديمي ًاالعتماد ميولمتق

، المنظمة ISO 9102 /2110(: المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة 9102/2110ايزو ) -
  https://www،iso،management-quality-9001-org/iso،htmlالدولية لممعايير، 

م(: األسرار السبعة لنجاح مؤشرات األداء الرئيسية، ممتقى التميز المؤسسي، 9102الباز، إبراىيم ) -
 المممكة العربية السعودية، جدة.

م(: تأثير جودة الخدمة عمى رضا العميل، دراسة حول تأثير حالة الوكالة 9100جباري، فادية ) -
 تممسان، جامعة أبوبكر بمقايد، الجزائر. Saaالتابعة لممديرية الجيوية لمشركة الجزائرية لمتأمينات 

 ، األردن.م(: إدارة الجودة الشاممة، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان9109جودة، محفوظ احمد ) -
"التعميم والتنمية، مكتبة األنجمو  .( 9112) الحوت، محمد صبري؛ شاذلي، ناىد عدلي  -

 المصرية"، القاىرة.

https://www/
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م(: اثر برنامج تدريبي لميارات الحكمة االختبارية عمى األداء والتخمين 9101الخولي، ىشام ) -
المرجع لدى طالب الجامعة، كمية  والمخاطرة والحذر فی مواقف اختبارية معيارية المرجع ومحکية

 التربية جامعة بنيا، مصر.
 حديث في ضوء مفاىيمي نحو إطار :التعمم نواتج تقييم .(9101) .العابدين زين إقبال ،درندري -

متاح  ،مركز بحوث كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،التعمم وجودة لمتقييم صرة المعا االتجاىات
من خالل 

http://faculty.ksu.edu.sa/darandari/Publication/%D8%AA%D9%82%D9%
8A%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A
C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20_201

0.pdf 
 ىـ(، إدارة التميز، وكالة الجامعة لمشئون التعميمية، جامعة المجمعة.0222دليل جودة االختبارات ) -
(، عمادة االعتماد والجودة، جامعة 2ىت(، كتيب )0222دليل مؤشرات األداء والمقارنة المعيارية ) -

 نورة، المممكة العربية السعودية. األميرة
، دار الكتاب 0"مناىج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة"، ط.(9111الرشيدي، بشير صالح، ) -

 الحديث، القاىرة.
واقع جودة إدارة االختبارات في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن  .(9102الزامل، ميا عثمان ) -

في ضوء معاييرىا، دراسة ميدانية في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن، السعودية، دراسة 
 منشورة في مجمة التربية )األزىر( مجمة عممية محكمة لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية.

وبطاقة األداء المتوازن  KPIS مؤشرات األداء الرئيسية .(9102، ميا محمد خمف )الزايدي -
BSC :مقال منشور في مجمة تعميم جديد، أخبار وأفكار تقنيات التعميم، الرابط ،new-
educ،com/ 

تصور مقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب .(9112ني، محمد بن عبدالكريم راشد )الزىرا -
وفق معايير الجودة الشاممة بوزارة التربية والتعميم، دارسة مقدمة لقسم عمم النفس بكمية التربية في 

 جامعة أم القرى.
ية لدى أساتذة تقويم كفاية بناء االختبارات التحصيم.(9102ساعد، صباح وبن عامر، وسيمة ) -

التعميم الجامعي وفق معايير االختبار الجيد، دراسة تحميمية لالختبارات التحصيمية لمسداسيين 
، جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(، 9102/ 9109األول والثّاني لمسنوات الجامعية، من 

 م.9102/ مارس/91دراسة منشورة في مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ـ العدد

http://faculty.ksu.edu.sa/darandari/Publication/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20_2010.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/darandari/Publication/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20_2010.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/darandari/Publication/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20_2010.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/darandari/Publication/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20_2010.pdf
https://www.new-educ.com/author/maha-ezzaidi
https://www.new-educ.com/author/maha-ezzaidi
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
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مقدمة لمقاء  إدارة الجودة الشاممة في التربية والتعميم ـ ورقة عمل .(9112سبحي، ممدوح محمد ) -
ىـ(، المممكة العربية 0291/ 2/ 91 - 92( )منطقة تبوك 09الثاني عشر لإلشراف التربوي )

 .https://www،manhal،net/art/s/1899السعودية، مجمة المنيل 
(: المؤشرات التعميمية المفيوم واألنواع واألدوار في اطار المؤشرات 9112شاذلي، ناىد عدلي ) -

 ( مصر.22االجتماعية، مجمة كمية التربية، الزقازيق العدد )
(. نظام الجودة داخل مؤسسات التعميم العالي. المنصورة، مركز 9112شحاتة، إبراىيم سعد.) -

 ة واالعتماد.ضمان الجود
شر ثقافة الجودة وأثرىا في تعزيز أداء المنظمات . ن(9112الصواف، محفوظ واسماعيل عمر ) -

 الرياض. –معيد اإلدارة العامة  -الفندقية، المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية 
أثر تطبيق أنظمة إدارة الجودة عمى تطور .(9101عالء محمود، غانم، غدير سميمان ) طويل، -

لعممية التعميمية كمية الزراعة بجامعة تشرين، سوريا، منشورة في مجمة تشرين لمبحوث جودة ا
 م.9101/ 2(، العدد 21والدراسات العممية، سمسمة العموم البيولوجية المجمد )

تقويم  اسئمة االختبارات التحصيمية بكمية المعممين جامعة  .(9112محمد محمد ) ،عبد المنعم -
كمية التربية جامعة  ،مجمة البحوث النفسية التربوية .ايير جودة التقويمالممك فيصل في ضوء مع

 .922 – 912(، 0)،المنوفية
(: أساليب 9100عبداهلل، عبدالرحمن أحمد، مكاوي، أماني عبدالرحمن الخميل، نيى إبراىيم ) -

 القياس والتقويم واإلحصاء، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، مطبعة الجامعة.
( استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية، االسكندرية، دار 9112عبدالمقصود، محمد إسماعيل) -

 المعرفة الجامعية.
(: مدى تطبيق معايير الجودة في إدارة التعميم 9102عثمان، منال بنت محمد عبدالعزيز ) -

راسة منشورة في اإللكتروني بجامعة الممك سعود من وجيو نظر القيادات وأعضاء ىيئة التدريس، د
 م.9102( أيمول 2( العدد )2المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )

م(: تقويم نواتج التعمم لخرجي كمية إدارة األعمال في جامعة 9102العزيزي، عيسى بن فرج ) -
( العدد 1، المجمة التربوية الدولية المتخصصة ـ المجمد ))9121شقراء في ضوء رؤية المممكة )

 م.9102تموز ـ ( 2)
(:قياس مؤشرات الجودة في الجامعات الميبية دراسة حالة، 9102الفطيمي، محمد مفتاح وآخرون ) -

كمية االقتصاد بجامعة مصراتة، ليبيا، مجمة دراسات االقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو، 
9102. 

https://www.manhal.net/art/s/1899
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ق العممية والتربوية (: أنواع االختبارات التحصيمية وأغراضيا، مجمة آفا9102قاسم، أمجد ) -
 http://al3loom،com/?p=16159االلكترونية، 

م(: متطمبات تطبيق مؤشرات 9102القحطاني، عبدالعزيز سعيد محمد، والعماري، صالح عوض ) -
(، جامعة الممك 02( المجمد)20منظومة األداء المدرسي، مجمة البحوث التربوية والنفسية العدد )

 الد، المممكة العربية السعودية.خ
( متاح من خالل 9101الئحة الدراسة واالختبارات لجامعة المجمعة ) -

https://cutt،us/ZEuK5 
(: تصميم وتقنيين اختبار لتقويم مؤشر 9102محمد، عبدالرحمن ومصطفى، أسامة صبيح ) -

الالكتيك بالدم في كرة اليد، مستوى التدريب بداللة تحمل األداء وفترات الراحة المتناقصة وحامض 
 مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية، جامعة البصرة العراق.

 (: إدارة الموارد البشرية، دار المعتز لمنشر، الطبعة األولى، عمان.9102محمد، ىاني محمد ) -
ر مدخل لتطوي :(، "مؤشرات األداء التعميمي9109)،مرسي، سعيد محمود ؛ عبداهلل، محمد عبد اهلل -

 .2، ع 91مج  ،مصر-تصور مقترح"، مجمة كمية التربية بأسيوط  :الفاعمية والتحسين المدرسي
م(: مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في 9109المزين، سميمان حسين، وسكيك، سامية إسماعيل ) -

الجامعات الفمسطينية من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيرات، ورقة 
 .0/9109/ 01المؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي ـ آفاق مستقبمية ـ  منشورة في
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