




شهد عالم األمس، ويعايش عالم اليوم تنافًسا متسارًعا حول تجويد مخرجات التعلم لتحقيق تنمية 

مستدامة تعتمد على اقتصاد معرفي، اليعرف الفناء، حيث يقترن بقاؤه بوجود كوادر بشرية مؤهلة 

تستثمر عقولها في تطوير منظومة الحياة، وفي مقدمتها االقتصاد.

الرافد  الجامعي بشكل خاص يعد  والتعليم  التعليمية بشكل عام  المنظومة  إن  القول  نافلة  ولعل من 

األهم في تحقيق ذلك، وقد اقتضت خطط المملكة العربية السعودية التنموية إزكاء حركة التطوير 

التي ركزت  الناشئة  الجامعات  الجوف في مقدمة  الجامعي، وكانت جامعة  التعليم  المطرد لمنظومة 

على تطوير منظومتها األكاديمية، بداية من إعداد البرامج األكاديمية والخطط الدراسية في ضوء أهم 

المعايير العالمية، انتهاء بقياس مخرجاتها وفق الضوابط العلمية المنظمة لذلك.

ويعد األخير أحد أهم الركائز الرئيسة لالرتقاء بمخرجات الجامعة بما يتجاوز التنافس المحلي إلى 

اإلقليمي والعالمي، سيما إذا روعي فيه الضوابط العلمية التي تقود إلى تقييم حقيقي، يفضي إلى نتائج 

صادقة تعكس المستويات الحقيقية لهذه المخرجات بما يلبي احتياجات سوق العمل. فضاًل عن تقديم 

الضعف  النظر في مواطن  إعادة  للنتائج، يمكن من خالله  تغذية راجعة، مبنية على تفسير متأمل 

لعالجها. وهكذا تستمر دورة التطوير دون توقف.

وتعد الختبارات التحصيلية بنوعيها، اختبارات منتصف البرنامج والتي تستهدف الطالب والطالبات 

الذين أنهوا 05% من متطلبات البرنامج )  Mid-Program Exams (، واختبارات نهاية البرنامج، والتي 

إليها  أشير  التي   - القياس  أدوات  أهم  ( أحد   Exit Exams المتوقع تخرجهم،)   أو  الخريجين  تستهدف 

مقدمة



أعاله - حيث تقدم نتائجها قراءة صادقة لمستوى مخرجات الجامعة، وذلك الستهدافها قياس نواتج 

شهادة  استحقاق  سنوات  مدار  على  دراستها  في  المستهدفون  انخرط  التي  األكاديمية  البرامج  تعلم 

البكالوريوس أو غيرها من البرامج األكاديمية األخرى.

و يقدم هذا الدليل مجموعة من اإلجراءات والضوابط العلمية في بناء وتصميم االختبارات  	 

التحصيلية، ابتداء من بناء بنوك األسئلة و ربطها بنواتج تعلم البرامج، و من ثم امتدادتها في نواتج 

التعلم الفرعية في المقررات الدراسية، مع األخذ في االعتبار األوزان النسبية لها، و جداول مواصفات 

االختبارات و احتساب الصدق و الثبات،  ..إلخ من الضوابط العلمية المنظمة لذلك. وإجراءات أخرى 

األكاديمية،  البرامج  التي تقدم  العلمية  األقسام  األكاديمية، مثل  المنظومة  تولتها أطراف عديدة في 

الكليات، ومرجعية  ووحدات الشؤون األكاديمية، ووحدات االختبارات، ووحدات اإلرشاد الطالبي في 

ذلك ممثلة في وحدة تطوير الخطط والبرامج الدراسية التابعة لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.

للجامعات  وتقديمها  تجربتها،  توثيق  تستهدف  فإنها  الدليل؛  هذا  إعداد  قررت  إذ  الجوف  جامعة  وإن 

الفائدة،  تعميم  أجل  السعودية وخارجها، من  العربية  المملكة  داخل  األخرى  األكاديمية  والمؤسسات 

واإلسهام بهذا الجهد المتواضع في تطوير منظومة قياس مخرجات التعلم في البرامج األكاديمية، ومن 

ثم االرتقاء بها على أساس علمي ثبتت نتائجه بالتجربة على أرض الواقع.

و اهلل من وراء القصد



مصطلحات الدليل

1- نواتج تعلم البرنامج الرئيسة:
يقصد بها كل ماينبغي أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وخبرات متنوعة مباشرة أو غير 

مباشرة يمكن مالحظتها وقياسها خالل دراسته للبرنامج األكاديمي.

نواتج التعلم الفرعية:
يقصد بها كل ما ينبغي أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم، وخبرات متنوعة مباشرة أو غير 

مباشرة يمكن قياسها ومالحظتها بشكل منفصل من خالل دراسة المقررات الدراسية التي تعكسها، 

التابعة للبرنامج األكاديمي، كما يمكن قياسها ومالحظتها بطريق غير مباشرة من خالل قياس نواتج 

تعلم البرنامج الرئيسة ككل.

األوزان النسبية للنواتج التعلم الرئيسة:
يقصد بها النسب المئوية التي تعادل وزن كل ناتج من نواتج التعلم الرئيسة وامتداداته في البرنامج 

األكاديمي ككل.

األوزان النسبية الفرعية:
 يقصد بها النسبة المئوية لكل ناتج فرعي ورد في أي من مقررات البرنامج مقارنة بالنسبة الكلية 

مجتمعة  النسبية  باألوزان  مقارنة  وأيًضا  الفرعي،  الناتج  يتبعه  الذي  الرئيس  للناتج  النسبي  للوزن 

للبرنامج ككل.



مخرجات البرنامج األكاديمي:
يقصد بها خريجو البرنامج األكاديمي وخريجاته الذين يمثلون بنسب مختلفة مواصفات الخريج التي 

هدفت البرامج األكاديمية تحقيقها تطبيق الخطط الدراسية من بداية البرنامج إلى نهايته.

الفئة المستهدفة )الخريجون(: 
  الطالب والطالبات المتوقع تخرجهم في جميع برامج البكالوريوس أو أي برنامج أكاديمي آخر خالل 

العام الجامعي الذي سيجرى فيه االختبار التحصيلي.

أهداف االختبار التحصيلية:
بالشك إن تنوع أهداف االختبارات التحصيلية بشكل عام بحسب رؤية المؤسسات التعليمية وقدرتها 

على توجيه هذا النوع من االختبارات في خدمة هذه الرؤية.

النوع من االختبارات لتنفيذ رؤية وزارة  الجامعات في بناء هذا  الدليل موجًها لخدمة  ولما كان هذا 

تطوير  خالل  من  التنافسية  وتحقيق  الجامعات  استقاللية  اتجاه  في  ودفًعا  الشأن،  هذا  في  التعليم 

مخرجاتها، فسوف يتم االقتصار على استعراض أهم األهداف التي يمكن أن يحققها االختبار التحصيلي 

في هذا الصدد، وتستطيع كل جامعة تناول هذه األهداف برؤيتها الخاصة، مع إمكانية اإلضافة عليها 

أو حذف بعضها أو تعديله... إلخ.

األهداف العامة لالختبارات التحصيلية
قياس مدى تحقق المهارات الالزمة للتوظيف لدى الطالب والطالبات المستهدفين.

تقويم جودة البرامج األكاديمية، من حيث مخرجات التعلم، وتوصيف المقررات والخطة الدراسية، 



ومن ثم إعادة النظر في مواضع الخلل إن وجدت.

البرامج  جميع  في  والتقييم  التدريس  عمليتي  بجودة  الصلة  ذات  المؤشرات  من  عدد  إلى  التوصل 

األكاديمية، ومن ثم إعادة النظر في مواضع الخلل إن وجدت.

الرقي بمستوى خريجي جامعة الجوف بما يحقق متطلبات سوق العمل، وتحقيق التنافسية في جودة 

المخرجات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي. 

Mid-Program Exam األهداف التفصيلية الختبارات منتصف البرنامج
يستهدف الطالب والطالبات الذين أنهوا 05% من متطلبات البرنامج.

تدارك مواضع القصور في الخطط الدراسية المطورة.

التعرف إلى مستويات الطالب وإعطائهم تغذية راجعة في ضوء نتائجهم.

Exit Exam األهداف التفصيلية الختبارات نهاية البرنامج
يستهدف الطالب المتوقع تخرجهم في جميع البرامج الدراسية خالل العام الجامعي.

يساعد على التعرف إلى مواضع القوة والتحسين على مستوى البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية. 

يساهم في دعم مشاريع تطوير البرامج األكاديمية والخطط الدراسية الحالية والمستقبلية.



دورة االختبارات التحصيلية



مرحلة التخطيط لالختبارات التحصيلية
يعد التخطيط الجيد لالختبار التحصيلي عاماًل رئيًسا في خطوات تحقيق أهداف االختبار، وتتناول 

والجدول  واإلجراءات  المهام  االختبار وتحديد  لبناء  العامة  التنظيمية  األطر  التخطيط وضع  عملية 

الزمني، كما تحتوي على عمليات بناء االختبار على المستوى الفني.

1.األطر التنظيمية:
• تتولى وحدة الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعة متابعة إعداد االختبارات التحصيلية، 
وتقنينها وتطبيقها، ثم تحليل نتائجها، ومن ثم رفع التقرير النهائي الوارد من الكليات لسعادة وكيل 

الجامعة للشؤون التعليمية.

ضوء  في  األسئلة  بنوك  إلعداد  العلمية  األقسام  مع  التنسيق  الكليات  في  األكاديمية  الشؤون  تتولى   •
نواتج التعلم لكل مقرر على حدة، ثم للبرنامج األكاديمي ككل.

ن الخطط السنوية للكليات واألقسام العلمية، ومن ثم خطط أعضاء هيئة التدريس إجراءات  ُتضمَّ  •
وأدوات  المقاييس  من  التحصيلية، وغيرها  االختبارات  وقياسها من خالل  التعلم،  تحقيق مخرجات 

التقويم المتنوعة.

التي تجريها   - التحصيلية  الطالب وتوعيتهم بأهمية االختبارات  األكاديمي توجيه  اإلرشاد  يتولى   •
الجامعة للمتوقع تخرجهم - في قياس مخرجات التعلم، ومن ثم تأهيلهم الستيفاء متطلبات التوظيف.

أكبر عدد ممكن  أن يستقطب  الضروري  أنه من  إال  الطالب  إلزامًيا على  ليس  التحصيلي  االختبار   •
منهم، يعد ذلك مسؤولية الكلية والقسم العلمي الذي يقدم البرنامج.

• تتولى وحدة االختبارات بالتنسيق مع الشؤون األكاديمية واألقسام العلمية في كل كلية إعداد بنوك 
األسئلة في ضوء نواتج تعلم البرنامج ككل، ووفًقا للجدول الزمني المحدد؛ لتكون معيًنا إلعداد االختبار 



التحصيلي، ومن ثم تطبيقه في الموعد المحدد له بنهاية الفصل الدراسي الذي سيجرى فيه االختبار.

• يتولى القسم العلمي في كل كلية إعداد االختبار التحصيلي لكل برنامج من البرامج األكاديمية التي 
يقدمها.

• تتولى وحدة االختبارات في الكلية، التأكد من استيفاء الضوابط الشكلية لالختبار، من حيث الدقة 
اللغوية، وخلوه من األخطاء المطبعية واإلمالئية... إلخ.

نهاية  التعليمية قبل  للشؤون  الجامعة  إلى سعادة وكيل  التحصيلية من كل كلية  االختبارات  ترفع   •
األسبوع التاسع من الفصل الدراسي األول )الختبارات منتصف البرنامج(، وقبل نهاية األسبوع التاسع 

من الفصل الدراسي الثاني )الختبارات نهاية البرنامج( كما هو موضح في الجدول الزمني.

• يرفق مع كل اختبار جدول المواصفات، ونواتج تعلم البرنامج، وامتداداتها في نواتج تعلم المقررات، 
واألوزان النسبية لكل مقرر، ومن ثم األوزان النسبية لألسئلة التي تمثل كل مقرر في االختبار ككل.

• تقوم وحدة الخطط والبرامج الدراسية بتحكيم االختبارات قبل تطبيقها على الطالب، وفي حالة 
عدم استيفاء االختبار للمواصفات العلمية، يرجع للكلية؛ إلجراء التعديالت الالزمة.

المعالجات  خالل  من  التحصيلية  االختبارات  نتائج  بتحليل  كلية  كل  في  االختبارات  وحدة  تقوم   •
اإلحصائية الالزمة، و إعداد تقرير ختامي عن نتيجة االختبارات، يحتوي على: )نسبة الحضور، نسبة 

النجاح و الرسوب لكل من الطالب و الطالبات في كل فرع على حدة، و في الفروع ككل - في حالة تدريس 

البرنامج في أكثر من فرع – و تقديم تفسيرات لهذه النتائج من خالل الرجوع للقسم العلمي(.

• يتم رفع التقارير النهائية من الكليات إلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
• تتولى وحدة الخطط والبرامج الدراسية دراسة التقارير النهائية، وتقييمها.



2. األطر األكاديمية والفنية:
       تقوم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية اآلتي:

الدراسي،  العام  على  موزعة  زمنية  خطة  وفق  التدريبية  وال��دورات  العمل  ورش  من  عدد  قديم   •
تستهدف تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في المجاالت التالية:

• التعريف باالختبارات التحصيلية، وأهدافها، وإجراءات إعدادها، وتقنينها وتطبيقها.
• بناء االختبارات التحصيلية والمقاييس العلمية في ضوء نواتج التعلم مع مراعاة األوزان النسبية لها 

في كل مقرر على حدة، وفي البرنامج ككل.

• إعداد جدول مواصفات االختبار.
• التأكد من صدق االختبار وثباته.

للبرنامج، و إعطائها  التابعة  المقررات  البرنامج، و ربطها بمخرجات تعلم  تحليل مخرجات تعلم   •
األوزان النسبية الفعلية.

• تحليل محتوى المقررات في ضوء مخرجات التعلم.
• استراتيجيات التدريس المتنوعة والمالئمة لطبيعة البرنامج األكاديمي ومستوى الطالب الجامعي 

وخصائصه.

• قياس جميع مستويات التفكير الالزمة لتحقيق مخرجات التعلم في البرنامج األكاديمي.
• تقديم الدعم الفني من خالل اللقاءات والزيارات للكليات، واإلجابة عن االستفسارات واالستشارات 

الواردة من أعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر أو عبر المراسالت اإللكترونية.

3. بناء بنوك األسئلة وجدول مواصفاته في ضوء نواتج التعلم وأوزانها النسبية:
إن طرح هذه العبارة يستدعي التفكير في إعداد أكبر قدر ممكن من األسئلة التي يمكن االعتماد عليها 

عند بناء االختبار التحصيلي، وهذا بكل تأكيد صواب ال يناله شك، لكن األهم هو اإلجابة عن السؤال 



الذي يطرح نفسه: كيف يبنى بنك أسئلة يغطي جميع نواتج تعلم البرنامج األكاديمي ككل و امتدادتها 

في النواتج الفرعية وفق الضوابط العلمية؟

الحظ:

اليعني بنك أسئلة البرنامج األكاديمي أنه )محصلة بنك أسئلة للمقررات الدراسية التي يحتوي عليها 

البرنامج(؛ ألن ذلك يتنافي مع عدة معايير مهمة في بناء البرامج، وهي بنائية المعرفة والمهارات، 

و تطورها، و تكامل السلوك التعليمي ال تفتيته، فاليخفى على متأمل أن قياس نواتج تعلم البرنامج 

البد أن يقاس من خاللها محصلة تعلم الطالب و اكتسابهم لهذا الناتج متكاماًل ليس مفتًتا كما تقيسه 

أسئلة المقررات منفصلة.

الضوابط العلمية لبناء بنوك أسئلة البرنامج األكاديمي:
إعداد جدول مواصفات بنك األسئلة وفق األوزان النسبية لنواتج تعلم لبرنامج،  و امتداداتها  	

في األوزان الفرعية، و من ثم األوزان النسبية لألسئلة.

• تصنيف األسئلة وفق األوزان النسبية لنواتج التعلم
• تصنيف األسئلة وفق كل ناتج من نواتج تعلم البرنامج على حدة.

• تصنيف األسئلة الخاصة بكل ناتج لتمثل المنحنى االعتدالي للفروق الفردية.
4. بناء االختبار التحصيلي وإعداد جدول مواصفاته المعيارية في ضوء نواتج 

التعلم وأوزانها النسبية:
الضوابط العلمية لبناء االختبارات التحصيلية للبرنامج األكاديمي:

• إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي وفق األوزان النسبية لنواتج تعلم لبرنامج، وامتداداتها 
في األوزان الفرعية، ومن ثم األوزان النسبية لألسئلة.

• اختيار أسئلة االختبار من بنك األسئلة وفق جدول المواصفات.



• تطبيق معايير جودة بناء االختبار من حيث توزيع ترتيب األسئلة وفق البنى أو الحزم المعرفية. 
• وضع تعليمات االختبار.

المعالجة  وفق  الزمن  واحتساب  عشوائية  عينة  على  تطبيقه  خالل  من  االختبار  زمن  تحديد   •
اإلحصائية على النحو التالي: 

الزمن الذي استغرقه أول طالب أنهى االختبار + الزمن الذي استغرقه الطالب األخير

_________________________________________

__________________

• وضع االختبار في صورته المبدئية.
• لتأكد من صدق االختبار وثباته، وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء ذلك.

• وضع االختبار في صورته النهائية.
جدير بالذكر إن تدريب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف على بناء االختبارات وفق الضوابط 

من  الفني  الدعم  وتقديم  عمل،  ورش  بين  تدريبية  ساعة   21 استغرق  قد  السابقة،  واإلج��راءات 

المختص للكليات خالل الزيارات الميدانية.  

اإلعالن عن االختبار للطالب والطالبات
يتم اإلعالن عن االختبار بوقت مبكر، وذلك بتحديد األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي، وتحث 

الكليات الطالب والطالبات على المشاركة في االختبارات التحصيلية بنوعيها، وبيان أهمية االختبارات 

التحصيلية، وتقوم الكليات كذلك بإعالن جوائز تحفيزيه وتشجيعية للطالب المتفوقين.



مرحلة تطبيق االختبار
يتم تطبيق االختبار التحصيلي بعد إنهاء جميع اإلجراءات المتعلقة بالتخطيط لالختبار وفق الجدول 

الزمني، وهناك عدد من الضوابط المهمة ينبغي مراعاتها عند تطبيق االختبار، على النجو التالي:

الزمنية مسبًقا، وتكون معلنة بكل تأكيد للطالب.  الخطة  يتم تحديد وقت تطبيق االختبار في   •  

وتكون األسابيع األخيرة بداية من األسبوع   الحادي عشر إلى األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي 

هي األنسب، حيث يكون المستهدفون قد أنهوا دراسة معظم المقررات، وبالتالي يتوقع أن يكونوا قد 

حققوا نواتج تعلم البرنامج، فضاًل عن أن هذه الفترة هم مستعدون فيها الختبارات نهاية الفصل.

 • ويفضل أن يكون موعد االختبار في منتصف األسبوع، وفي منتصف اليوم الدراسي، حيث يتوقع 

مما  التحصيلي؛  لالختبار  خصيًصا  الحضور  يكون  ال  حتى  كبيرة،  بنسب  للدراسة  الطالب  وجود 

اإلجراءات  إلزامًيا، وهناك بعض  ليس  أنه  االختبار السيما  البعض عن دخول  قد يتسبب في عزوف 

االستباقية التي تتم أثناء إعداد خطة االختبار تتعلق باختيار الوقت المناسب، تختار منها كل جامعة 

ما يناسبها.

• يطبق االختبار التحصيلي للبرنامج في وقت واحد على جميع المستهدفين المنسوبين للبرنامج 
في جميع فروع الجامعة، فتوحيد االختبار وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون تطبيقه في 

وقت واحد.

• تتولى الكليات، واألقسام العلمية التي تقدم البرامج األكاديمية موضع االختبار اإلشراف على تطبيقها 
المناسبة  البيئة  وتهيئة  ومراقبين،  مناسبة،  قاعات  توفير  من  لذلك،  الالزمة  باإلجراءات  والقيام 

لتطبيق االختبارات.

• تصحيح جميع االختبارات يتم من خالل المصحح اآللي لضمان الدقة والموضوعية.



مرحلة تحليل النتائج وتفسيرها وإعداد التقارير:
ويمكن  التحصيلي،  االختبار  تطبيق  نجاح  عليها  يتوقف  اإلجراءات  من  عدد  المرحلة  هذه  في  يتم 

استعراضها على النحو التالي:
هلذه  العلمية  التفسريات  ويقدم  االختبار،  نتائج  فيه  يوضح  تقرير  بإعداد  علمي  قسم  كل  يقوم   •
الربنامج  بتقديم  يقوم  الذي  املرجعية  أنه  من  انطالًقا  ذلك،  تقديم  على  القادر  وحده  فهو  النتائج، 

وتدريسه، ويحتوي التقرير على مقارنات بين معدالت الطالب التراكمية، ونتائجهم في االختبارات 

التحصيلية، بنوعيها منتصف البرنامج ونهايته )Exit exams – Mid-Program Exams(. ويقدم 
يف نهاية التقرير تصوًرا ملعاجلة بعض جوانب القصور يف أي من عناصر املنظومة التعليمية إن وجدت.

• ترفع التقارير للكلية التي تقوم بدورها من خالل وحدتي الشؤون األكاديمية   واالختبارات بإعداد 
تقرير عام عن برامج الكلية ككل.

• ترفع الكليات تقاريرها إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية التي تقوم بدراستها، وإعداد تقرير عن 
الجامعة ككل.



اجلهة املسؤولةاإلجراءالتاريخ

األسبوعان األول والثاني ورش عمل بناء االختبار 	
التحصيلي، لقياس نواتج تعلم 

الربامج األكادميية 

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

األسبوع الثالث – األسبوع السادس

إعداد خطة بناء االختبار، 
موضًحا عليها خريطة متثيل 

نواتج التعلم، وفًقا لألوزان 
النسبية للمقررات

 مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج، مع 

االستعانة مبمثلني من األقسام 
األخرى اليت تقدم مقررات 

دراسية ضمن الربنامج األكادميي 
موضع االختبار.

إعداد بنوك األسئلة للربامجاألسبوع الدراسي السابع 

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج، مع 

االستعانة مبمثلني من األقسام 
األخرى اليت تقدم مقررات 

دراسية ضمن الربنامج األكادميي 
موضع االختبار.

الخطة الزمنية إلعداد االختبار التحصيلي لمنتصف البرنامج
)Mid - Program Exam( 

 وتطبيقه يف الفصل الدراسي األول 



    األسبوع الدراسي الثامن

إعداد االختبار التحصيلي يف 
صورته املبدئية، ورفعه إىل 

وكالة الشؤون التعليمية.

اإلعالن للطالب والطالبات 
املستهدفني.

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج.

التأكد من صدق االختبار األسبوع الدراسي التاسع
وثباته.

تتوىل وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية حتكيم االختبار.

تتوىل األقسام العلمية إجراءات 
التأكد من ثبات االختبار وفق 

اإلجراءات العلمية الالزمة لذلك، 
بإشراف وكالة اجلامعة للشؤون 

التعليمية. 

األسبوع الدراسي العاشر

تعديل االختبار يف ضوء 
إجراءات الصدق والثبات، 

ووضعه يف صورته النهائية.

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج.

األسبوع الدراسي احلادي عشر

مراجعة االستعدادات لتطبيق 
االختبار إلكرتونًيا، ورفع 

تقرير نهائي بذلك لوكالة 
اجلامعة للشؤون التعليمية

عمادة التعليم اإللكرتوني



األسبوع الدراسي الثاني عشر

إجراءات االستعدادات لتطبيق 
االختبار: 

حصر األعداد النهائية للطالب 
املستهدفني يف كل برنامج 

جبميع الفروع.

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج.

تطبيق اختبار منتصف األسبوع الدراسي الثالث عشر
الربنامج 

)Mid - Program Exam(

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج يف مجيع 

فروع اجلامعة.

األسبوع الدراسي الرابع عشر

تصحيح االختبارات، وإعداد 
التقارير الكمية والكيفية لكل 

فرع على حدة ويف الفروع 
ككل، ثم الرفع بذلك لوكالة 
اجلامعة للشؤون التعليمية. 

مجيع الكليات: القسم العلمي 
الذي يطرح الربنامج يف مجيع 

فروع اجلامعة.



اجلهة املسؤولةاإلجراءالتاريخ
ورش عمل بناء االختبار         األسبوعان األول والثاني

التحصيلي، لقياس نواتج تعلم 
الربامج األكادميية 

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

األسبوع الثالث – األسبوع 
السادس

إعداد خطة بناء االختبار، 
موضًحا عليها خريطة متثيل 

نواتج التعلم، وفًقا لألوزان 
النسبية للمقررات

 مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج، مع االستعانة مبمثلني 
من األقسام األخرى اليت تقدم مقررات 

دراسية ضمن الربنامج األكادميي 
موضع االختبار.

إعداد بنوك األسئلة للربامجاألسبوع الدراسي السابع 

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج، مع االستعانة مبمثلني 
من األقسام األخرى اليت تقدم مقررات 

دراسية ضمن الربنامج األكادميي 
موضع االختبار.

الخطة الزمنية إلعداد االختبار التحصيلي لنهاية ا البرنامج
)Exit Exam(  

 وتطبيقه يف الفصل الدراسي الثاني



    األسبوع الدراسي الثامن

إعداد االختبار التحصيلي يف 
صورته املبدئية، ورفعه إىل 

وكالة الشؤون التعليمية.

اإلعالن للطالب والطالبات 
املستهدفني.

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج.

التأكد من صدق االختبار األسبوع الدراسي التاسع
وثباته.

تتوىل وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 
حتكيم االختبار.

تتوىل األقسام العلمية إجراءات التأكد 
من ثبات االختبار وفق اإلجراءات 

العلمية الالزمة لذلك، بإشراف وكالة 
اجلامعة للشؤون التعليمية. 

األسبوع الدراسي العاشر

تعديل االختبار يف ضوء 
إجراءات الصدق والثبات، 

ووضعه يف صورته النهائية.

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج.

األسبوع الدراسي احلادي عشر

مراجعة االستعدادات لتطبيق 
االختبار إلكرتونًيا، ورفع 

تقرير نهائي بذلك لوكالة 
اجلامعة للشؤون التعليمية

عمادة التعليم اإللكرتوني



األسبوع الدراسي الثاني عشر

إجراءات االستعدادات لتطبيق 
االختبار: 

حصر األعداد النهائية للطالب 
املستهدفني يف كل برنامج 

جبميع الفروع.

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج.

تطبيق اختبار نهاية الربنامج األسبوع الدراسي الثالث عشر

)Exit Exam(

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج يف مجيع فروع 

اجلامعة.

األسبوع الدراسي الرابع عشر

تصحيح االختبارات، وإعداد 
التقارير الكمية والكيفية لكل 

فرع على حدة ويف الفروع 
ككل، ثم الرفع بذلك لوكالة 
اجلامعة للشؤون التعليمية. 

مجيع الكليات: القسم العلمي الذي 
يطرح الربنامج يف مجيع فروع 

اجلامعة.




