
 

1  
 Student Assessment Center at Helwan University   مركز القياس والتقويم الطالبي جامعة حلوان
 6622/ 6625داخلى:   62926122ف:    62926122الدور األول بمبنى أ.د/ رئيس الجامعة  ت: 

/6222 

 sas_helwan_2008@yahoo.com:Email  

 
sherin 

 

 آلية توافق االمتحانات مع نواتج التعلم املستهدفة

فى إطار التحقق من توافق االمتحانات مع نواتج التعمم المستيدفة ببرامج الكمية ومدى توازن     
 : التاليتوزيع درجات االمتحانات لتحقيق العدالة فى تقويم الطالب وتتمثل ىذه اآللية فى 

ام العممية توافر نموذج تقييم الورقة االمتحانية )مواصفات الورقة االمتحانية( وعرضو عمى األقس -1
            وأعضاء ىيئة التدريس التباع نقاط التقييم.

 قيام لجنة المراجعة الداخمية بمشاركة أستاذ المقرر باألقسام العممية بما يمي: -2
 حصر أوراق االمتحانات الخاصة ببرامج الكمية لممرحمة الجامعية األولى. -2/1
تقييم الورقة االمتحانية والتأكد من أن الورقة االمتحانية تضم أسئمة تستيدف القدرات المعرفية  -2/2

 . والميارية والتطبيقية بما يالئم التخصص لتحقيق التنوع فى األسئمة
 فحص التوازن فى توزيع درجات االختبار عمى جميع األسئمة. -2/3
 ات المختمفة )الفرق الدراسية / المقررات( تحميل نتائج تقويم الطالب عمى المستوي -2/4
 تسميم وثائق المراجعة إلى وحدة القياس والتقويم. -3
 تقوم وحدة القياس والتقويم بالتحميل اإلحصائي لنتائج التقييم من األقسام العممية. -4
 تقوم وحدة القياس والتقويم الطالبي بما يمي: -5
وفق نسب االستيفاء الواردة بنموذج عداد تقرير عن نتائج فحص وتقييم الورقة االمتحانية إ -5/1

التقويم المعتمد من مركز القياس والتقويم بالجامعة موضحا فيو نقاط عدم االستيفاء الكمى أو الجزئي 
 لكل ورقة امتحانيو.

 وضع خطة لمتطوير والتحسين لمورقة االمتحانية . -5/2
لمناقشة أعضاء ىيئة التدريس فى لتقرير وخطة التطوير والتحسين لألقسام العممية إرسال ا-5/3

 أىم نقاط التقييم.
 اتخاذ األقسام العممية اإلجراءات الالزمة لتطوير الورقة االمتحانية وفق ما جاء بالخطة. -6
والتقويم ووحدة ضمان ترسل األقسام العممية تقريًرا شاماًل بما تم من إجراءات إلى وحدة القياس  -7

 الجودة.
 



 

1  
 Student Assessment Center at Helwan University   مركز القياس والتقويم الطالبي جامعة حلوان
 6622/ 6625داخلى:   62926122ف:    62926122الدور األول بمبنى أ.د/ رئيس الجامعة  ت: 

/6222 

 sas_helwan_2008@yahoo.com:Email  

 
sherin 

 
تقوم لجان المعايير بوحدة ضمان الجودة ذات العالقة بكتابة تقريرا عن مدى تحقق نواتج التعمم  -8

 المستيدفة في المقررات الدراسية في ضوء تقارير األقسام العممية ووحدة القياس والتقويم الطالبي.
راءات تصحيحية لضمان توافق االمتحانات مع نواتج اتخاذ األقسام العممية والمجالس الحاكمة إج-9

 والمقررات الدراسية. التعميميةواالستفادة منيا فى تطوير البرامج  التعمم المستيدفة
بنظام تقييم المقررات وتوزيع الدرجات وطريقة حساب  الدراسيإعالم الطالب فى بداية العام  -11

 التقديرات فى مختمف المقررات.
 حانات فصمية ودورية ونيائية فى مواعيد محددة أثناء الدراسة.إعداد امت -11
من قبل أستاذ المقرر  الدراسيإعالم الطالب بدرجات األعمال الفصمية فى نياية الفصل  -12

 ومناقشتيم فييا. 
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