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 استطالع رأي طالب الكمية حول إجراءات
 نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 .... )لمن يرغب(.................. القسم ..................../ الفرقة ............عزيزي الطالب / الطالبة ...........
معرفة رأيك وتقديرك بدقة وعدالة في البنود التالية والتي تخص نظام التقويم القياس والتقويم الطالبي بجامعة حموان  مركزيسعد إدارة 

 متحانات بالكميةواال

 الرأي العبارة م
 ال متردد نعم مراجعة وتحديث الموائح والقوانين :المحور األول

    والموائح المنظمة لعميمة التقويم.تتوفر لدى الكمية القوانين  1
    تتيح الكمية نسخًا كافية من القوانين والموائح لجميع المعنيين بعممية التقويم. 8
    توفر الكمية مساحة عمى موقعيا اإلليكتروني يحتوي عمى القوانين والموائح المنظمة بعممية التقويم  3
والموائح الخاصة بعممية التقويم عمى كل أجيزة الحاسوب يتم وضع نسخ الكترونية تضم القوانين  4

 المتوفرة بالكمية.
   

تعقد الكمية اجتماعات لتدارس القوانين والموائح المنظمة لعممية التقويم تحضرىا عينات ممثمة من  5
 المعنيين.

   

    تحدد الكمية عناصر خطة التقويم )إدارة التقويم وتنفيذه ومتابعتو( 6
    تحكيم الخطة المقترحة لممراجعة والتأكد من شمولية عناصرىا.يتم  7
    تعرض الخطة وتناقش بمجمس الكمية العتمادىا في صورتيا النيائية. 8
    تعمن الكمية خطة التقويم في صورتيا النيائية )داخل القاعات(. 9

    تدرس المجنة الجديد من الموائح والقواعد وتناقشيا. 11
    تناقش وتراجع الموائح والقواعد الجديدة في لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية. 11
    يزود المعنيين بالموائح والقواعد الجديدة والمعتمدة في مجال التقويم. 18
    يعمن عن الموائح والقواعد الجديدة والمعتمدة  31
    الموقع االلكتروني لممؤسسة ( يعمن عن الموائح والقواعد الجديدة والمعتمدة ) عمى 31
    يعمن عن الموائح والقواعد الجديدة والمعتمدة ) داخل القاعات ـ عمى الحائط(. 15
    .دليل الطالب ( فييعمن عن الموائح والقواعد الجديدة والمعتمدة )  16
    .استجد من الموائح والقواعد ُتعقد لقاءات تنويرية مع المعنيين حول ما 17
    .ستدعى األمرا ما إذااستجد من الموائح والقواعد  عقد ورش عمل لتدارس كيفية تنفيذ ماتُ  18
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 ال متردد نعم إدارة عممية التقويم الثاني:المحور 

    .يتم نشر القواعد األخالقية الحاكمة لدى جميع المعنيين بعممية التقويم ) إدارة الكمية ( 18
     (األخالقية الحاكمة لدى جميع المعنيين بعممية التقويم ) رؤساء األقساميتم نشر القواعد  81
    .يتم نشر القواعد األخالقية الحاكمة لدى جميع المعنيين بعممية التقويم )أعضاء ىيئة التدريس ( 81
    .يتم نشر القواعد األخالقية الحاكمة لدى جميع المعنيين بعممية التقويم ) الطالب ( 88
تتسم بالوضوح والدقة والشمول لكافة جوانب خطة سير  التيتعد الكمية مجموعة من اإلجراءات  83

 .االمتحانات وتعمنيا
   

    .ُتحدد مجموعة من اإلجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة سير االمتحانات 84
    رؤساء الكنتروالت فيحدد المعايير الواجب توافرىا تُ  85
    أعضاء الكنتروالت . فيحدد المعايير الواجب توافرىا تُ  86
    .رؤساء المجان والمالحظين فيحدد المعايير الواجب توافرىا تُ  27
    حدد ميام أعضاء ىيئة التدريس خالل عممية التقويم .تُ  88
    .حدد ميام الييئة المعاونة خالل عممية التقويمتُ  89
    عنيا وتعمن  ويمواضحًا لمممارسات المتميزة المتوقعة ألداء القائمين عمى عممية التقتضع الكمية تصورًا  31

    توفر أدوات متنوعة لتقويم القائمين عمى عممية التقويم. 31
    تحدد الكمية قواعد المحاسبين القائمين عمى عممية التقويم وتعمنيا. 38

 ال متردد  نعم التقويم في المؤسسةالمحور الثالث: اإلعالم عن إستراتيجية 

    ُيعمن ألعضاء اإلدارة والعاممين بالكمية القواعد المنظمة لالمتحانات.           33
    ُيعمن ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ليا بالقواعد المنظمة لالمتحانات. 34

    المعاونة ليا بالقواعد المنظمة لالمتحانات.يتم نشر الوعي بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة  35

    يتم اإلعالن عن خطة التقويم 36
    ُتعمن الكمية خطة التقويم في صورتيا النيائية )عمى الموقع اإلليكتروني لممؤسسة(  37

 ال متردد نعم ومتابعتها المحور الرابع: تنفيذ عممية التقويم

    المنظمة لالمتحانات.يتم إعالن الطالب بالقواعد  38
    ُتعمن الكمية عن اإلجراءات التي سيتم من خالليا متابعة تنفيذ خطة سير االمتحانات. 39
    ُتحدد الكمية إجراءات واضحة لوضع المادة االمتحانية. 41
    تضع الكمية إجراءات واضحة لمراجعة المادة االمتحانية الموضوعة. 41
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    ما تم تحديده من اإلجراءات التنفيذية في وضع المادة االمتحانية ومراجعتيا.ُتعمن الكمية عن  48
    تضع الكمية إجراءات واضحة لتصحيح المادة االمتحانية. 43
    تضع الكمية إجراءات واضحة لمراجعة تصحيح المادة االمتحانية لتتحقق من دقة تقدير درجة الطالب. 44
    تحديده من إجراءات لتصحيح ومراجعة المادة االمتحانية.ُتعمن الكمية عن ما تم  45
    توفر الكمية فرص لتصحيح ومراجعة المادة االمتحانية.   46
    تتوفر أماكن مناسبة لعقد االمتحانات. 47
    يتم اإلعالن عن األماكن المناسبة لعقد االمتحانات. 48
    الحاالت المرضية وذوي االحتياجات الخاصة.توفر الكمية بيئة مناسبة لمطالب ذوي  49
    توجد قواعد لمتعامل مع حاالت الرأفة والتيسير وتعتمدىا. 51
    يتم عقد لقاء دوري مع أعضاء التدريس قرب انتياء كل فصل دراسي إلعالميم بقواعد الرأفة. 51
    المتبعة في حاالت الرأفة.تتأكد الكمية من التزام أعضاء الكنترول بتطبيق القواعد  58
    ُتحدد الكمية بوضوح القواعد المتبعة في حاالت غش الطالب وتظمماتيم. 53
بتسميم األوراق االمتحانية بعد  االلتزامتضع الكمية تعميمات واضحة ألعضاء ىيئة التدريس بضرورة  54

 تصحيحيا في المواعيد المحددة.
   

    التدريس غير الممتزمون بتسميم األوراق االمتحانية في المواعيد المحددة.تتابع الكمية أعضاء ىيئة  55
    ُتحدد الكمية مواعيد إعالن نتائج التقويم 56
    موقع إليكتروني( -تستخدم الكمية أساليب متنوعة في اإلعالن عن نتائج التقويم )نسخة ورقية 57
    ُيحمل أعضاء الكمية بيانات نتائج التقويم. 58
    ُتحدد الكمية نتائج القوة والضعف في أداء الطالب وتقدم تغذية راجعة ليم. 59
    تستخدم الكمية التقويم التكويني )المستمر( عمى نحو مستمر خالل عمميتي التعميم والتعمم. 61
    تقيس الكمية بشكل مستمر مدى رضاء الطالب عن عممية التقويم. 61

 مقترحات وآراء أخرى:
............................................................................................................
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 مدير المركز                                                                  

 أ.د.إبراىيم الزىيري                                                                 


