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 4.................. ............................................. ..............مقدمة

                                                                مخطط لعمليات إدارة جودة االختبارات اإللكترونية

ارات    6...................................................................قبل االختب

 عن بعدضمان جودة االختبارات اإللكترونية ل تعليمات أوال: 

 تشكيل لجان االختبارات اإللكترونية ثانيا: 

 مراجعة جودة االختبارات اإللكترونية ثالثا: 

 جدولة االختبارات في المنصات اإللكترونية رابعا: 

 اجراءات للحد من فرص الغش لدى الطالب في االختبارات اإللكترونية. خامسا: 

ارات اء االختب    17...............................................................  أثن

 متابعة سير االختبارات اإللكترونية.أوال: 

 .  في حال حدوث مشاكل فنية او تقنية بالكلياتاالختبارات اعادة الجدولة ثانيا: 

ار    17................................................................ اتبعد االختب

 بالكلية  اإللكترونية  داء سير االختباراتألاليومية  التقارير -

 التقارير النهائية عن االختبارات   -

 19.............................................................................. المالحق

 أمثلة على أنواع األسئلة التي يمكن استخدامها في االختبارات   -(  1ملحق ) -

 اإللكترونية

 قائمة التحقق من جودة االختبار اإللكتروني  -(  2ملحق ) -

 نموذج جدولة االختبارات اإللكترونية عن بعد بالكليات  -(  3)ملحق  -

 نموذج التقرير اليومي ألداء االختبارات بالكليات -  (4ملحق ) -
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 مقدمة 

ــة تحول   ــائي ــتثن التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعــد في رــل التروا االســــ الى  التوجــى  ــان  ك

ــاســــــي في ترو وعملـيات تقويم مـهارات وأداء   الطالب واالختـبارات  حـيت تم تقويم أداء  أســــ

عبر المنصــات اإللكترونية في جامعة اإلمام   -الطالب وتقديم االختبارات بشــكل الكتروني كامل  

  الرقمية نتم أتمتة التقويم ومواكبة أحدث التقنيات   اسـتخدام  فإنوعليى    عبد الرحمن بن فيصـل

ا أن نتقن أدواتى ا وليت اختيارل   بعمليات إدارة جودة   هذا الدليل الى التعريف  . ويهداأصــــبا لزامل

)قبـل  أثنـاء     االختبـاراتإدارة    لكترونيـة عن بعـد وذلـال خالل المراحـل المختلفـة مناالختبـارات اإل

ا عن     بعـد( ــبـة التي يًديهـا الطالب بعيـدل البيئـة وبمـا يحقق مــــــمـان جودة االختبـارات المحوســــ

   .ةاالختبارات المعتاد الصفية ومعامل الجامعة وفي غياب نتم مراقبة
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الكليات  ارات اإللكترونية ب  إدارة جودة االختب

  

ارات  قبل االختب

ــارات  إبــالكليــات بتعميم تعليمــات    ةاألكــاديميــيقوم وكيــل الشــــــًون   عــداد االختب

 اإللكترونية عن بعد لضمان جودتها وهي كالتالي: 
 

ارات اإللكترونية:  : تعليمات ممان جودة االختب  أوالل

 يجب مراعاة ما يلي:  Online Examsعند إعداد وتطبيق االختبارات اإللكترونية 

االختبارات اإللكترونية كافة اإلجراءات المعمول بها في االختبارات الورقية  عند استخدام  يطبق  -1

 جابة ومقاييت التصحيا.  وإعداد نماذج اإل والمراجعةمن حيت البناء في موء جدول المواصفات 

عن االختبارات اإللكترونية تبقا لدليل سياسات   للمتغيبين االعتذار تطبق سياسات وإجراءات  -2

 االختبارات بالجامعة. م والتقويوإجراءات 

 : (2ملحق )مراعاة اآلتي يجب  لضمان جودة االختبار اإللكتروني -3

الوقت المحدد والمدة   في مرة واحدة االختبار اإللكتروني كامالل بتأدية الطالب  يقوم   •

وال يسما للطالب بإنهاء االختبار وإكمالى في وقت  إلتاحة االختبار الزمنية المخصصة 

يتم تعيين توقيت لزمن االختبار بحيت يتهر للطالب بوموح في شاشة  الحق  كما 

 العرض.

)في حال أسئلة االختيار من   شوائي ألسئلة االختبار وللبدائلالترتيب الع اختيار خاصية  •

 متعدد(.  

التغذية الراجعة بعد كل سًال وعدم إرهار الدرجة النهائية للطالب في  خاصية إخفاء  •

 مركز التقديرات.تعطيل تلال الخاصية في  ن خالل نهاية االختبار وذلال م
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ا وسهل القراءة   • سًال  واختيار خاصية رهور عرض االختبار للطالب بحيت يكون وامحل

أو انتهاء   واحد بكل شاشة  مع اختيار خاصية عدم الرجوع إلى السًال السابق بعد إجابتى

 . الزمن المخصص إلجابتى

 للطالب. تحديد زمن إتاحة االختبار  •

 تعطيل زر الطباعة لالختبار.  •

 

وتضمينها ممن   مرورة تعميم تعليمات االختبارات اإللكترونية على الطالب قبل االختبارات  -4

 .  وصف وإرشادات االختبار

  بما يتناسب مع مخرجات تعلم المقرر والزمن  بعض أو كل أنواع األسئلة التاليةاستخدام  -5

 ( 1)ملحق المخصص لالختبار  

- والتي تقيت مهارات التفكير العليا )تطبيق MCQ (A Type)الختيار من متعدد أسئلة ا ▪

 تقويم(. -حليلت

وهي أحد انماط االختيار من   (Extended Matching/R- Type)أسئلة المزاوجة الممتدة   ▪

 .متعدد

( مثل )دراسة  تركيب -قويم ت-تحليل-األسئلة المقالية لقياس مهارات التفكير العليا )تطبيق ▪

مقال نقدي/تحليلي  صياغة    –التمارين وحل المسائل الريامية  -ل المشكالت ح-حالة

 تحليل نص/فيديو/ بيانات /أشكال(. -تأمالت -مقترح

 .  Rubrics)االختبارات الشفوية المقننة باستخدام ساللم التقدير ) ▪

 . والفهم استخدام األسئلة المباشرة التي تقيت فقط مستوى التذكر تجنب -6

التعليمات بسهولة ويسر من قبل أعضاء هيئة التدريت  تم ومع دليل   ولضمان تطبيق هذه

 لالستفسارات حول سياسات وإجراءات االختبارات  كما هو موما أدناه: 
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استفسارات حول سياسات وإجراءات  

ارات اإللكترونية   االختب

 

 السًال  اإلجابة  

 لكترونية عن بعد من خالل التالي:  يمكن تقليل فرص الغش في االختبارات اإل

استخدام أسئلة تقيت مهارات التفكير العليا مثل النقد والتحليل للتقليل من فرص   •

 .مخرجات تعلم المقررمع  يتواءمالنسخ من المصادر الخارجية وبما 

للغش بالبحت من  مجال  تتيا  ختبار بحيت الإلجابة على أسئلة االتحديد المدة المناسبة ل •

 . خارجية مصادر 

ختبار اإللكتروني نترال لصعوبة التحكم الكلي بمحاوالت  تقليل الدرجة المخصصة لال •

مراقبة االختبار  ويمكن إعادة توزيع الدرجات على الواجبات   اتغياب إجراءرل الغش في  

 والتكليفات التي تقيت نفت مخرجات التعلم 

عض الخيارات للتقليل من فرص  ب من خالل االختبارات اإللكترونية إعدادت االلتزام بضبط  •

 الغش  من خالل:  

 . الترتيب العشوائي لألسئلةاختيار خاصية  -

 اختيار خاصية الترتيب العشوائي للبدائل في أسئلة االختيار من متعدد  -

 . عدم إمكانية الرجوع للسًال السابقاختيار خاصية  -

بعد انتهاء الطالب نتام تقديرات الطالب  من خالل ار خفاء درجة االختباختيار خاصية إ -

ا(من االختبار   .)ويمكن مشاركة الدرجات الحقل

حدوث مشاكل  دقيقة من موعد بداية االختبار  وفي حال  15تاحة رابط االختبار لمدة إ -

بشكل  لى تاحة االختبار إيمكن  فنية أو تقنية الختبار أحد الطالب وتم التأكد منها

 . استثنائي

( لمتابعة وقت دخول الطالب view assessment results/coaching report) االختبارتقرير 

 .ومدة إجراء االختبار لكل تالب/ة 

ما الوسائل التأمينية المتاحة لضمان عدم  

لجوء الطالب للغش في االختبارات 

 االلكترونية؟ 

مع نوع السًال والمستوى المعرفي الذي   لالختباريجب أن يتناسب الوقت المخصص 

  مع تجنب زيادة  أسئلة االختبارعلى جميع   لإلجابة يقيسى  مع مراعاة إتاحة الوقت المناسب 

يكون زمن اإلجابة على  أن بالوقت بما يسما بالغش. ويمكن االسترشاد بالقاعدة الشائعة 

 . عليىجابة  الزمن الذي يستغرقى أستاذ المقرر في اإل نصفاالختبار يعادل مرة و

األخذ في االعتبار أن األسئلة المقالية في االختبارات اإللكترونية قد تعتمد على مهارة  مع  

وسرعة الكتابة على لوحة المفاتيا  أو سرعة االنترنت )في حال تطلب رفع ملف اإلجابة(   

عند  في االعتبار الفارو   فعليى يجب ومع هذا تالب آلخرمن تفاوت تقد مهارات وكالهما 

 تحديد الزمن المخصص للسًال.

 الزمن المخصصما هي آلية حساب 

 لالختبار؟
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  ويصمم في النتام باستخدام MCQ A Typeمن متعدد  االختيارسًال  •

 . "Multiple Choice Question MCQنوع"

  اوفقل   file –uploadأو essayنوع السًال المقالي  ويصمم في النتام باستخدام  •

 جابة المطلوبة من الطالب وتبيعة أسئلة المقرر نوع اإلل

 . Zoomاألسئلة الشفوية ويتم اجراؤها من خالل الفصول االفترامية ببرنامج 

ما هي أنواع األسئلة التي يسما  

ا لتعليمات االختبارات  باستخدامها وفقل

 اإللكترونية عن بعد؟ 

في  الواردة بتلال الوثيقة أي نوع من أنواع األسئلة كل أو يتاح لمدرس المقرر اختيار 

وبما يتفق مع  لمقرر امخرجات تعلم يتواءم مع  االختبارات اإللكترونية عن بعد في موء ما 

بالجامعة فيما يخص بناء االختبار واستخدام  دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات 

 األسئلة الموموعية. 

هل يجب االلتزام بأنواع األسئلة الثالثة  

لتي تم تحديدها في تعليمات االختبارات ا

اإللكترونية عن بعد؟ وهل يجوز ومع  

 كامل االختبار من نوع واحد من األسئلة؟ 

 يتم ذلال من خالل التالي:  

في  االختبار تضمين جميع األسئلة التي تم ومعها في موء جدول مواصفات  •

 . الترتيب العشوائي لألسئلة أثناء إعدادات االختبار خاصية االختبار اإللكتروني  ثم اختيار 

كيف يمكن ممان الترتيب العشوائي  

لألسئلة مع ممان تكافً نسخ االختبارات 

التقويم للطالب؟ وعدالة   

نسبة    دبما ورد في دليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات وهو أال تزييجب االلتزام 

 . أو النهائية الفصلية من درجات االختبار  %60أسئلة االختيار من متعدد عن 

% كحد  60هل يجب االلتزام بنسبة 

أقصى ألسئلة االختيار من متعدد في  

  أو النهائية  الفصلية االختبارات 

 اإللكترونية؟ 

 فيما يلي مقترحين لتطبيق أحدهما في االختبارات اإللكترونية حسب حاجة الكلية: 

  Blackboard ( في نتام File Uploadاستخدام األسئلة المقالية من خالل خاصية ) -1

 . أو أي نتام تستخدمى الجامعة 

  Blackboardلـ تحميلى على نتام ارفع األسئلة ذات الطبيعة التطبيقية كواجب يتم  -2

السًال   لإلجابة علىالواجب محدود بالزمن الالزم لتأدية  بحيت يكون الزمن المخصص 

 . بمحاولة واحدة فقط مع السماح)وتصويره( وتحميلى  

  وينبغي التأكيد أنى في حال كان حجم الملفات يتجاوز   BB  نتام  يراعى حجم الملف علىو

وان درايف او    على يتم توجيى الطالب الى رفع الملف  ي النتامف االمسموح بهالمساحة 

 .جوجل درايف

تحتاج بعض الكليات لقياس قدرة الطالب/ة  

على استخدام برامج الحاسب اآللي  أو  

إجراء حسابات ريامية مكثفة تتطلب كتابة 

معادالت كثيرة في اإلجابة على األسئلة  

المقالية  أو الحاجة إلى إرفاو صورة  

 )رسم( كإجابة أو كجزء من اإلجابة.  

كيف يتم قياس هذه المهارات باالختبارات 

إللكترونية؟ ا  

للتحقق من أصالة  Turnitin ( مثل plagiarismاستخدام برامج الكشف عن االنتحال ) •

   .إجابات الطالب المقالية وعدم نسخها من مصادر خارجية 

كيف يمكن التحقق من أصالة أداء الطالب 

لكترونية عن بعد؟في االختبارات اإل  
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أو أي نتام   Blackboardنتام  في File Upload في حال األسئلة المقالية ذات خاصية 

يمكن مقارنة أداء الطالب بعضهم ببعض للتأكد من عدم وجود ملفات  تستخدمى الجامعة 

 . متشابهة 

)دليل   4و  2( باستخدام نماذج المراجعة  wordمراجعة أسئلة االختبار )في ملف  -1

مع   من جودة أسئلة االختبار  للتأكد وإجراءات التقويم واالختبارات بالجامعة(سياسات  

في نماذج المراجعة ال تنطبق على االختبارات اإللكترونية   البنودمالحتة أن بعض 

األسئلة عشوائية في االختبار اإللكتروني    إن)مثل أرقام األسئلة لكل ناتج تعلم حيت 

)... . 

(  2)ملحق كتروني ياالختبار اإللكتروني باستخدام قائمة مراجعة االختبار اإللمراجعة إعدادات 

أو أي   Zoom Teamsوذلال عن تريق عقد اجتماع بين المراجع ومدرس المقرر )عن تريق  

( يقوم خاللها مدرس المقرر بعرض اإلعدادات ومعاينة االختبار للتأكد من  وسية تواصل

 . خلوه من األخطاء التقنية 

كتروني في  يدور مراجع االختبار اإللما هو  

؟ النهائية/االختبارات الفصلية   

مراجعة إعدادات االختبار اإللكتروني باستخدام قائمة مراجعة االختبار اإللكتروني وذلال عن  

أو أي وسية   Teams أو  Zoomتريق عقد اجتماع بين المراجع ومدرس المقرر )عن تريق  

( يقوم خاللها مدرس المقرر بعرض اإلعدادات ومعاينة االختبار للتأكد من خلوه من  تواصل

 ة.التقني األخطاء

ما هو دور مراجع االختبار اإللكتروني في  

 االختبارات القصيرة؟ 

يتم عمل جلسة زووم على مستوى البرنامج األكاديمي لحل المشاكل التقنية والفنية    -1

التي تواجى الطالب بحضور مدرسي المقررات وممثل عمادة التعلم عن بعد ورئيت  

لجنة جودة التقويم واالختبارات بالبرنامج ويتم إعالم الطالب بالدخول فقط على رابط  

حدوث مشكلة تقنية  على الطالب/ة تصوير  في حال الجلسة عند حدوث مشكلة. 

 عبر الجلسة.  الشاشة التي توما المشكلة وارسالها

منسق التعليم اإللكتروني بالكلية لتوفير الدعم والتوجيى  ويتواصل مدرس المقرر   -2

لمحاولة حل المشكلة ورجوع الطالب/ة لالختبار  مع الومع في االعتبار أن يتاح رابط  

الطالب من  مكن تدقيقة من موعد بدء االختبار حتى ي 15عن االختبار لمدة ال تقل 

المشكالت التقنية التي قد تواجهى بسبب مشكالت االنترنت أو الجهاز   التغلب على

 . أو يقوم بإرسال المشكلة عبر الجلسة للمساعدةالشخصي 

في حال عدم تمكن الطالب/ة من الرجوع لالختبار  يتواصل منسق التعليم االلكتروني   -3

لكلية مع عمادة التعليم اإللكتروني لتزويده بتقرير متابعة اختبار الطالب/ة المعني   با

 . وتحديد حالتى 

يرفع منسق التعليم االلكتروني األدلة المتوفرة من الطالب وعمادة التعليم اإللكتروني  

 لكترونية التخاذ قرار بشأن منا الطالب فرصة إعادة االختبار.  إلى لجنة االختبارات اإل

ما هي اإلجراءات المقترحة في حال 

حدوث مشاكل تقنية للطالب/ة؟ ومتى  

؟ إعادة االختباريمكن إعطاء الطالب فرصة   
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)دليل سياسات وإجراءات   4االلتزام بمعايير صياغة األسئلة المقالية كما ورد بنموذج  •

مثل مراعاة الصحة اللغوية في صياغة األسئلة بحيت  تبارات بالجامعة(  التقويم واالخ

وامحة  بصورة وصياغة األسئلة  والنحوية والمطبعية تخلو من األخطاء الهجائية 

 . ال تحتوي على عبارات غامضة أو غير مكتملة ومحددة  بحيت 

 تركيب وإبداع(  -تقويم -األسئلة تقيت مهارات التفكير العليا )تحليل •

 . مواءمة السًال لناتج التعلم المراد قياسى  •

بعد مراجعتها واعتمادها ( لتصحيا األسئلة المقالية Rubricsاستخدام مصفوفات التقييم ) 

ا لدليل سياسات وإجراءات التقويم واالختبارات بالجامعة.     تبقل

معايير تقييم األسئلة المقالية؟ما هي   

 

ارات اإللكترونية عن بعد ا: تشكيل لجنة االختب اني  ث

  

 يتم تشكيل لجنة االختبارات اإللكترونية بالكليات بعضوية كال من:

ا(  •  وكيل الكلية للشًون األكاديمية )رئيسل

ا(  •  مدير وحدة جودة التقويم واالختبارات )عضول

ا( منسق وحدة التعليم  •  اإللكتروني )عضول

ا( أو من  •  يكلف للقيام بمهامهم. رؤساء لجان جودة التقويم واالختبارات في األقسام )عضول

 مهام اللجنة  

 رفع مقترح جداول االختبارات اإللكترونية لمركز جودة التقويم واالختبارات.  .1

متابعة أعمال االختبارات اإللكترونية بالكلية بما يحقق سياسات واجراءات جودة التقويم   .2

 واالختبارات بالجامعة.  

أو  البت في حاالت الطالب الذين لم يًدوا االختبار النهائي اإللكتروني نتيجة مشكالت تقنية  .3

ءات االختبارات  )وفق االجراءات المقترحة في دليل االستفسارات حول سياسات وإجرافنية 

   .اإللكترونية الصادر عن المركز(

بالتنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني  ألعضاء هيئة التدريت والطالب  تقديم الدعم الالزم   .4

 والتعلم عن بعد.  

رفع التقارير الفنية عن االختبارات اإللكترونية مع توميا التحديات والمشكالت والممارسات   .5

التقويم واالختبارات بالجامعة بعد االنتهاء من االختبارات النهائية  وذلال  المتميزة إلى مركز جودة 

 الكلية للشًون األكاديمية.  بعد عرمها على مجلت الكلية المختص من قبل وكيل
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 األدوار والمسئوليات

 والمسئوليات المهام  عضو اللجنة  م

 وكيل الكلية للشئون األكاديمية   1

 

 .بالكلية اإلشراا على سير االختبارات اإللكترونية عن بعد •

 .  بالجامعة مركز جودة التقويم واالختباراتقبل من عن بعد مراجعتها وإقرارها اعتماد وإعالن جداول االختبارات اإللكترونية  •

 في جميع برامج الكلية.عن بعد االختبارات اإللكترونية  وإجراءاتمتابعة تنفيذ سياسات  •

بالكلية وما يعترمها من مشاكل  وعرمها على  عن بعد اإلشراا على إعداد التقارير الفنية عن االختبارات اإللكترونية  •

 مجلت الكلية. 

 سياسات واجراءات التقويم واالختبارات بالجامعة. ل  ا الطالب وفقل النتر في تلبات التتلم وإعادة التصحيا المقدمة من  •

 اعتماد وإعالن جداول االختبارات البديلة للمعتذرين.  •

مدير وحدة جودة التقويم   2

 واالختبارات 

 

 بالكلية. عن بعد إجراءات ممان جودة عملية تقييم الطالب واالختبارات اإللكترونية تنفيذ اإلشراا على  •

 التقويم واالختبارات اإللكترونية بالجامعة في جميع برامج الكلية.  وإجراءاتمتابعة تنفيذ سياسات  •

لشًون األكاديمية ومركز جودة ورفعة لوكيل الكلية ل  بالكليةعن بعد االختبارات اإللكترونية سير إعداد تقرير يومي عن أداء   •

 .التقويم واالختبارات بالجامعة
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 والمسئوليات المهام  عضو اللجنة  م

التقويم  جودة رؤساء لجان  3

  باألقسام واالختبارات 

 األكاديمية 

التقويم واالختبارات اإللكترونية عن بعد بالجامعة في جميع البرامج التي يقدمها القسم  وإجراءات سياسات تنفيذ متابعة  •

 المختص. 

)وفق نموذج    مراجعة االختبارات ومعاينتها من قبل أستاذ المقرر والمراجع الداخلي قبل موعد االختبار النهائيالتأكد من  •

 عن مركز جودة التقويم واالختبارات(.   لكتروني واعداداتى الصادر التحقق من جودة االختبار اإل

منسق وحدة التعليم   4

 اإللكتروني  

 

   تقديم الدعم الفني لمدرسي المقررات لحل المشاكل التقنية والفنية التي تواجههم أثناء إعداد االختبارات.  .1

 التواصل مع عمادة التعليم اإللكتروني بهدا:  .2

 المنصات اإللكترونية.  حول كيفية استخدام تقديم التدريب الالزم       2.1

 بشكل يومي.     IAU Learning    والطلبة في موقعحصر ومتابعة الحاالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريت  2.2

الدعم الفني والتقني المقدم للطالب وأعضاء هيئة التدريت وتقديم إحصائية بذلال لعمادة التعليم   حاالت  حصر 2.3

 اإللكتروني ومركز جودة التقويم واالختبارات.  

التخاذ  عن بعد االختبارات اإللكترونية الذين واجهوا مشكالت تقنية إلى لجنة رفع التقارير الخاصة بحاالت الطالب  2.4

يسترشد بدليل االستفسارات حول سياسات واجراءات االختبارات اإللكترونية الصادر  )شأن كل حالة  الالزم باإلجراء 

   . (11و 1عن مركز جودة التقويم واالختبارات: النقطة رقم 
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ارات اإللكترونية ا: المراجعة الداخلية للتحقق من جودة االختب الث  عن بعد ث

 

 2نموذج  )  دول المواصـفاتجبصـياغة أسـئلة االختبار في مـوء أو المنسـق ر  المقرمدرس  يقوم   .1

  (.الجامعة سياسات وإجراءات التقويم واالختباراتبدليل 

دقة مواءمة األســـئلة مع مخرجات التعلم واألوزان النســـبية من  أو المنســـق  المقرر    مدرسيتأكد  .2

ــات وإجراءات التقويم واالختباراتبدليل   3نموذج  ) ــياسـ ــياغتىعةالجام سـ ــئلة وفق    ( وصـ معايير لألسـ

 الجامعة(. سياسات وإجراءات التقويم واالختباراتبدليل  4)نموذج  جودة صياغتها

عــدادات لكتروني من حيــت المحتوى واإلمن جودة االختبــار اإلبــالتحقق  المراجع الــداخلي    يقوم .3

من اســتفســارات حول ســياســات وإجراءات االختبارات   10على النتام ويتبع في ذلال النقطة )

ا في ذلال اإللكترونية(   .(2)ملحق  قائمة التحقق من جودة االختبار اإللكترونيمستخدمل

المنصات اإللكترونيةرابعا ارات ب  : جدولة االختب

 

الفترات الزمنية لالختبارات االلكترونية عن بعد  تقسيم يقوم مركز جودة التقويم واالختبارات ب .1

 .ألنتمة االختبارات المستخدمة ةوتبقا للطاقة االستيعابي  الكليات وفقا ألعداد الطالبب

)الفصلية/االختبارات  عن بعد الخاصة بها  جداول االختبارات االلكترونية  إرسال تقوم الكلية ب .2

.  وذلال للتنسيق  (3)ملحق تبارات وفقا للنموذج القصيرة/النهائية( لمركز جودة التقويم واالخ

بين فترات االختبارات بالكليات وعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد وذلال وفقا للطاقة  

 نتمة االختبارات المستخدمة. االستيعابية أل

لكليات  تقوم ا  وعليى قبل مركز جودة التقويم واالختباراتالجدول النهائي من مراجعة وإقرار يتم  .3

 للطالب.   هااعالنباعتماد جداولها و
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ارات اإللكترونية  الحد: إجراءات خامسا   من فرص الغش لدى الطالب في االختب

 عن بعد

ارات  -1  قبل االختب

بالقيم اإلســـالمية وقيم الجامعة التي ينبغي التحلي بها    لتزاماالالتعميم على الطالب بضـــرورة   •

 ومن أهمها النزاهة األكاديمية. 

 الغش.  مخالفةارتكاب اعالم الطالب بتطبيق سياسات الجامعة فيما يخص  •

 

ار اإللكتروني  -2 اء أسئلة االختب اء بن  أثن

والمقال ودراســة الحالة وحل التنوع في أنماط األســئلة بحيت تتضــمن أســئلة اإلجابات القصــيرة   •

المشكالت والتي تستدعي من الطالب الكتابة بأسلوبهم الخاص  امافة الى أسئلة االختيار من 

  متعدد.

فضـل أسـئلة االختبار التي تتطلب التطبيق   • مراعاة أن تقيت األسـئلة مهارات التفكير العليا بحيت تف

أسـئلة االسـتدعاء والفهم  وبما يتواءم مع   تجنبو   والتحليل والتركيب والتقويم واإلبداع/ االبتكار

االختبـارات اإللكترونيـة من خالل بعض الخيـارات   إعـداداتبضــــــبط    مالمقرر. االلتزامخرجـات تعلم  

 للتقليل من فرص الغش  من خالل: 

 اختيار خاصية الترتيب العشوائي لألسئلة. •

 االختيار من متعدداختيار خاصية الترتيب العشوائي للبدائل في أسئلة  •

 اختيار خاصية عدم إمكانية الرجوع للسًال السابق. •

ـــية إخـفاء درجة االختـبار من خالل نـتام تـقديرات الطالب بـعد انتـهاء الـطالب من االختـبار  • اختـيار خاصــــ

ا(.  )ويمكن مشاركة الدرجات الحقل

ــاـكل فنـية أو دقيـقة من موـعد ـبداـية االختـبار  وفي ـحال    15إـتاـحة رابط االختـبار لمـدة   • ـحدوث مشــــ

 .تقنية الختبار أحد الطالب وتم التأكد منها يمكن إتاحة االختبار لى بشكل استثنائي

  (.الشروط السابق ذكرها)في موء مافة عدد من األسئلة المتكافئة ا •
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تضـــــمين تعليمات االختبار في بداية االختبار ومن مـــــمنها بأن يأخذ الطالب االختبار على محمل  •

والئحة مـبط سـلو  الغش  فإنى سـيتم تطبيق سـياسـات الجامعة    ثبوت فعلأنى في حال  الجد و

 . الطالب لمرتكبى

 مع عدد ومحتوى األسئلة والمستوى المعرفي الذي تقيسى.  تناسب الزمن المخصص لالختبار •

 .استخدام األسئلة المباشرة التي تقيت فقط مستوى التذكر والفهم تجنب •

 

اء/بعد  -3 ار   أثن  تطبيق االختب

ــات االختبــارات عن بعــد  تتبع الطالب على   •  viewدقيقــة من خالل )  15/دقــائق    10كــل  منصـــــ

assessment   ) حال رصـد  وفياألسـئلة  لتحقق من أن الطالب يتقدمون في االجابة على وذلال ل

الطالب بعدم اجابتى لفترات متتالية   يمكن اســــتخدام تقنية مشــــاركة الشــــاشــــة مع أســــتاذ  أحد

 .بما يجعلى على علم بأي نشاط يحدث على شاشة الطالب  المقرر

للتحقق من أصالة إجابات   Turnitin  مثل (plagiarism) استخدام برامج الكشف عن االنتحال  •

  .الطالب المقالية وعدم نسخها من مصادر خارجية
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ارات اء االختب  أثن

 ادارة تطبيق:بجراءات التي تختص وتتضمن اإل

 : متابعة سير االختبارات اإللكترونية   أوال

متابعة سير االختبارات اإللكترونية بشكل ب ةبالكليعند تقوم لجنة االختبارات اإللكترونية 

 . ألعضاء هيئة التدريت والطالب يومي أثناء االختبارات وتقديم الدعم الالزم

 : اعادة جدولة االختبارات بالكليات   ثانيا

ـجدوـلة اختـبار ألي ســـــــبب ـتار   يتم اعالم مركز جودة التقويم إـعادة الكلـية تـلب  في ـحال  •

الموعد   إقرارقبل  للنتام المستخدم  واالختبارات للتنسيق والتأكد من الطاقة االستيعابية  

 الجديد.

يتم التنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد لتوفير الدعم الالزم أثناء عقد  •

 .االختبارات المعاد جدولتها

ارات  بعد االختب

اليومـية والتقرير النـهائي عن االختـبارات اإللكترونـية عن بـعد  وتختص ـهذه المرحـلة بتـقديم التـقارير  

 لمركز جودة التقويم واالختبارات.

يقوم مدير وحدة جودة التقويم واالختبارات برفع تقرير يومي عن أداء االختبارات   -1

(  ويتم تعبئة النموذج  4)ملحق المعد لذلال ذج بالكلية من وفقا للنموعن بعد   ةاإللكتروني

 وفق االرشادات أدناه: 

عند  رفع التقارير الفنية عن االختبارات اإللكترونية بعن بعد تقوم لجنة االختبارات اإللكترونية  -2

إلى مركز  وذلال التحديات والمشكالت والممارسات المتميزة  بعد االنتهاء منها مومحة بى 

 .جودة التقويم واالختبارات بالجامعة
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انات المطلوبة  عنوان العمود  البي

 وتبقا للطاقة االستيعابية للمنصات اإللكترونية المستخدمة. وفق جدول اختبارات الكلية المحددة من قبل مركز جودة التقويم واالختبارات  فترات البأحد يعبأ   •

 . في ساعات مختلفة أولكل كلية فترة اساسية يتم اختيارها حتى وان تم جدولة بعض المقررات في فترة   •

 ر فترة االختبا

  مهما اختلف عدد الشعب بى أو فترات تأدية الطالب الختبارهجدول االختبارات على مستوى الكلية  خالل من يعبأ    •

   . يتم تضمين عدد مقررات الدراسات العليا حال تم جدولتها من قبل المركز  •

 عدد المقررات المجدولة 

ا عدد المقررات التي لم يتم تطبيقها من خالل النتام  وتتم الجدولة    موعد أخرفي جدولتها اعادة  تطلب مما بسبب مشكلة ماتوقفت وأو بدأ تطبيقها  بالرغم من جدولتها مسبقل

     لشعبة كاملة أو أكثر

عدد المقررات التي تحتاج  

 اعادة جدولة

انسحاب فيصبا   13+ 500حاالت بعد اعالن الجدولة يتم االشارة اليها في العدد االجمالي ) رهور )كما في جدولة اختبارات الكلية( وفي حال  بالمقرر العدد االجمالي للطالب المسجلين 

ا لما في الجدولة السابق اعتمادها(  العدد مساويل

مجموع عدد الطالب  

 بالمقررات 

  2+   14الذين اتموا بنجاح    16على سبيل المثال )االجمالي  لرصدهم ليهم الطالب المتغيبين عن االختبار فقط إعلى النتام ويضاا بنجاح العدد االجمالي للطالب الذين أنهوا االختبار 

  . غياب(

عدد الطالب الذين اتموا  

 االختبارات بنجاح 

 عداداتى  إوهي كل ما يتعلق باالختبار و فنية:  •

 كل ما يتعلق باالتصاالت والحاسب والتكنولوجيا   تقنية:  •

 لتين في حالة نفت الطالب.  المشك اجتمعت إذا وتقنية: فنية  •

 نوع المشكالت 

 التي رهرت باالختبارات  

ا لنوعها االلكتروني عها ولم ترسل لعمادة التعليم جمالي للمشكالت التي رهرت أو رصدت حتى وان تم معالجتها والتعامل مالعدد اإل عد د المشكالت التي   ويسجل عدد المشكالت تبقل

 رهرت باالختبارات 

انات التي تم تجميعها على مستوى الكلية ** انات التقرير اليومي في صورة صف واحد فقط لكل البي  تضاا بي

ا وتنسيق دخول   ة الدراسات العلي ا الى تقرير الكلية في صف واحد **في حال تم جدول ارات اإلليكترونية الطالب من قبل المركز  يتم مم تقرير الدراسات العلي    الطالب على أنتمة االختب

الجدول يمكن امافة عمود مالحتات  وجود معلومات أو مالحتات مهمة **في حال  التقرير وغير متضمنة ب  وتدوينها تتعلق ب
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   1ملحق 

ارات اإللكترونية عن بعد  أمثلة على أنواع األسئلة التي يمكن استخدامها في االختب

 نوع السًال 
 أمثلة  المستويات المعرفية التي يقيسها 

ار من متعدد  االختي

MCQ “A type/one 

best answer” 

 

 

 

 

 

 

 Example1 التقويم  التطبيق  التحليل  

A 19-year-old adult presents  to the emergency with headache, malaise, and fever. 

On examination, petechiae and purpura were observed on the lower extremities, 

the isolated microorganism is  gram negative cocci, oxidase and catalase positive.  

Which of the following best describe such condition? 

A. Disseminated meningitis caused by Neisseria meningitides. 

B. Superficial infection caused by Staphylococcus aureus. 

C. Necrotizing Fasciitis infection caused by Streptococcus pyogene.  

D. Tertiary stage of syphilis caused by Treponema pallidum 

ال  ى العدوان لدى تالب المرحلة االبتدائية إحدى الدراسات: خلصت نتائج 2مث  وهذا يعني أنى:   إلى أن الغيرة تًدي إل
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ار من متعدد  االختي

MCQ “A type/one 

best answer” 

 

 

 

 تم قياس كل من الغيرة والعدوان عبر فترات زمنية مختلفة لدى تالب المرحلة االبتدائية   . أ

 تم مقارنة مجموعتين متكافئتين من تالب المرحلة االبتدائية ذوي الغيرة المرتفعة والمنخفضة في متغير العدوان  . ب

 تم حساب معامل االرتباط بين الغيرة والعدوان لدى تالب المرحلة االبتدائية . ت

 خفض في متغير الغيرة   تم مقارنة مجموعتين متكافئتين من تالب المرحلة االبتدائية ذوي العدوان المرتفع والمن . ث

ارة  من خاللفي حائل لتشمل أربع فترات   جبةالصخرية بمنطقة  والفنون  تعددت فترات الرسوم الي    والرسمتلال العب الت

  (:3-1أجب عن األسئلة من )

ى فترة ...... هذا الفن  يًرخ-1  الصخري إل

العصر الحجري   الحجري الحديت ب(  ر أ( العص

العصر   د(        الحديديالعصر  ج(   النحاسي

 البرونزي. 

 فترة...... لالصخري الفن هذا  ينتمي-2

 جافة  ب(                                         مطيرة أ(

ار  د(دفيئة                                              د ج( ب

التي ينتمي إليها هذا الفن  فترة العرا تف  -3

الفترة...... الصخري   ب

 ة ب( اإلسالمي               ةأ( العربي

 الثمودية  د(                 ة ج( المبكر 
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 نوع السًال 
المستويات المعرفية التي يقيسها   أمثلة  

المزاوجة الممتدة 

Extended 

Matching (EMQ) 

/R type” 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشكالت   العليا مثل: حل  التفكير  مهارات 

 والمهارات النقدية والمنطقية

هـذا النمط من مفردات االختيـار من متعـدد 

يتم تنتيمى في مجموعة تتعلق بمومـــــوع  

مفردة  ما  وتتضــــمن قائمة من البدائل لكل 

بهـــذه المجموعـــة   من   المفردات الموجودة 

ــتخدام   ــيع اسـ ــئلة  ويشـ هذا النمط من األسـ

ــاالت  مجـ تـتوفر  ــت  حيـ الـطـبي  ــال  الـمجـ في 

 لحاالت عالجية/اكلينيكية.متنوعة 

 

Each option can be used only once 

Pharmacology (Adverse Effects) 

A. Acetaminophen  

B. Amiodarone  

C. ACE inhibitors  

D. Aspirin  

E. Atenolol  

F. Bleomycin  

G. Cytosine arabinoside  

H. Furosemide  

I. Metronidazole  

J. Nalidixic acid  

K. Nitrofurantoin  

L. Penicillin 

M. Prednisone  

N. Procainamide  

O. Propranolol  

P. Sulfasalazine  

Q. Tetracycline  

R. Verapamil  

 

For each patient, select the drug most likely to have caused the adverse effect.  
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1. A 56-year-old man with recurrent ventricular arrhythmias began taking an 

antiarrhythmic drug 5 months ago. He now has progressive dyspnea, cough, and low-

grade fever. Erythrocyte sedimentation rate is increased. X-ray film of the chest shows 

a diffuse interstitial pneumonia. Pulmonary function tests show that diffusing capacity 

for car- bon monoxide is decreased.  

2. A 62-year-old man with chronic obstructive pulmonary disease begins therapy with an 

antihypertensive drug. Two weeks later, he has marked worsening of dyspnea and 

clearly audible wheezing 

Note: Options should outnumber questions by three or more 

 

 نتريات التعلم 

S. التعلم 

T. الدافعية 

U. النضج 

V. االنتباه  

W.   انتقال أثر التعلم االيجابي 

Y.  الممارسة 

Z.  االدرا  

AA.  المحاولة والخطأ 

BB.  قانون األثر 

CC.   التعلم بالمالحتة  
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X. التذكر  DD.   انتقال أثر التعلم السلبي 

ا في مقرر الفيزياء بدراسة تالب قام   -1 ا جديدل والحظ أن هذا الموموع يشبى إلى حد كبير أحد    موموعل

في مقرر الفيزياء  قام  قيامى بحل المسائل في مقرر الرياميات  وعند  من قبل قام بدراستها الموموعات التي 

  .على درجة منخفضة باالختبار حصولى الرياميات  فكانت النتيجة  الذي قام بدراستى في مقرر بتطبيق القانون 

 يعتبر هذا الموقف التعليمي مثاالل على. 

بتقديم  الوالد قام وحينما أخبرت أختى والده بهذا التصرا   األغراض  أختى في حمل بعض بمساعدة نادر  قام -2

مساعدة  يمثل  ال الى  كلما كانت بحاجة أختى بمساعدة نادر  يقوممكافأة لنادر وأثنى عليى  ومن ذلال الوقت 

ا على    تصرا نادر تطبيقل

 مرات أو أكثر   3من عدد المواقف / الحاالت ب   أكثر : ينبغي أن يكون عدد االختيارات مالحتة مهمة
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 نوع السًال 
المستويات المعرفية التي يقيسها   أمثلة  

 Essayالمقال 

 

 

يطبق المعارا ويفهم مهمة او   التطبيق: 

 مشكلة معينة 

فحص المفاهيم المختلفة  التحليل:  

 والتمييز بينهم 

المفاهيم   على اصدار أحكام التقويم: 

 واألفكار 

تطوير وبناء أفكار جديدة من   االبتكار: 

 قاموا بفهمهاالمعارا التي 

- حل المشكالت- دراسة حالة ومن أمثلتها: 

مقال   – التمارين وحل المسائل الريامية 

- تأمالت -نقدي/تحليلي  صياغة مقترح 

 تحليل نص/فيديو/ بيانات /أشكال(. 

 

ال   في مجال التصاميم: تحليل تصميم   1مث

وفي موء تحليل التصميم     في موء دراستال لمقرر أست التصميم-1

 الذي امامال أجب عن األسئلة التالية مع التعليل: 

 نجا المصمم في تحقيق عامل االتزان  .أ

a. صا 

b.  خطأ 

 لماذا؟ 

السابق .ب التصميم  تحليل  خالل  عناصر     من  من  أي 

 التصميم تعبر عن مركز االهتمام: 

a.  كلمةSimple 

b. الهالة البيضاء أعلى التصميم 

c.  المربع األسود في منتصف التصميم 

d. ( هاأخرى)أذكر 

 ؟ Unityهل نجا المصمم في تحقيق عنصر الوحدة  .ت

a. نعم 

b. ال 
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ال   : 2مث

لغة أجنبية في سن مبكرة على  األتفال ل للتعرا على أثر تعلم  ى أراد باحت إجراء أحد الدراسات التتبعي -1

في موء هذه   االبتدائية والثانوية وذلال للحصول على درجة الماجستير.تين في المرحل  لديهمنمو اللغة 

 أجب عن التالي: العبارة 

a)  أفضل منهج يمكن أن يستخدمى الباحت في دراستى؟ دلل على اجابتال بالبراهين والحجج  هو ما 

b)   قم بصياغة فرمين يتحقق منهم الباحت في هذه الدراسة 

c)  األساليب االحصائية التي يمكن أن يستخدمها الباحت ليتحقق من صحة فرومى  هي ما 

ال   : 3مث

Lower 

27%(n=27) 

Upper 

27%(n=27) 

Options  

0 0 A 

11 8 B 

10 8 C 

20 12 D 
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The above table shows the frequencies of students in both the upper and lower category in 

each option of an MCQ question. Using the data in the table, answer the following questions 

1-What is the value of the item discrimination?  

2-Based on the calculated value, what is your recommendation to the test developer? 

   التطبيق:أمثلة أسئلة واستهالالت لقياس مستوى 

 ماذا يحدث لو...  ...؟  ما قيمة حساب...باستخدام ما تعلمتى في  ؟على...ما األمثلة 

Example Questions & starters  for assessing application: 

What examples can you find to …? How would you calculate ___ using what you’ve learned in 

----?,  What would happen if …? 

   التحليل:لقياس مستوى  أسئلة واستهالالتأمثلة  

 .... ؟ B بـ  Aما عالقة   ...؟ ؟ قارن بين ...؟ ما هي الحجج /وجهات النتر المتنافسة في Yعن  Xلماذا يختلف   ...؟  ما سمات

Example Questions & starters  for assessing analys is : 

What are the features of …? Why is X different to Y?,  Compare and contrast between  … , 

What are the competing arguments within …? , What is the relationship between A and B? 
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   التقويم:اس مستوى أمثلة أسئلة واستهالالت لقي 

ا ...؟   ؟ فاعلية...ما األكثر أهمية/   ما الطريقة المثلى/ األفضل/ األكثر دقة...؟ ما الحجة األكثر اقناعل

Example Questions & starters  for assessing evaluation: 

What is most important/effective….?, Which method is best/ most accurate? Which is the 

strongest argument? 

   االبتكار:أمثلة أسئلة واستهالالت لقياس مستوى 

ما التغييرات التي يمكن أن تدخلها على ...؟ ماذا يحدث لو...؟ افترض أن ...ماذا   ...؟ـل كيف تصمم...؟ ما البدائل 

 ....ـ...؟ صغ مقترح ل بـسيحدث...؟ كيف تصيغ نترية تتعلق 

Example Questions & starters  for assessing Creating: 

How would you design a …? , What alternatives are there to …? , What changes would you 

make in …?,  What would happen if …? , Suppose you could ___ what might  you do? , Can you 

formulate a theory for …? 

 ة. ي**مع مرورة عمل مصفوفة التقدير لألسئلة المقال
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 (Oral)الشفوي 

ويتم تطبيقى بصورة  

فردية عبر الفصول 

االفترامية وبتفعيل  

اللجان  

ائية/الثالثية   الثن

 

 

 

 

 

 

 

 االبتكار -التقويم -التحليل - التطبيق

 

 

أسئلة ذات بنية منتمة وتشبى أمثلة األسئلة المقالية  مع مرورة عمل مصفوفة التقدير لألسئلة  

 الشفوية. 

Example: 

Example 1: 

The assessor will present a case from clinical practice on the screen, either in written format or 

in the form of photo, lab results, radiological findings and then ask the student ANY of the 

following questions: 

         What is the abnormality or the differential diagnosis of the case? 

         What is the possible etiology (cause) that contribute to the findings? 

         What is the expected prognosis of the case? 

         How to manage that case? Students need to advocate their plan based on evidence 

from literature or international guidelines. 

Example 2: 

With relevance of the topic of “Universal Design& Diversity”, give one concrete example other 

than the ones you learnt to apply the previous principle to assist/ reinforce their learning. 

Mention evidence that support your answer  
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ال  ي:  : 3مث ال  اعطاء نص لم يسبق للطالب في مقرر" النحو والصرا" ويطلب من الطالب الت

ا قواعد التشكيل   -1  اقرأ النص مطبقل

 استخرج من القطعة "............." -2

 ............  أعرب -3

ال  ي : اعطاء اية قرآنية لم يسبق للطالب دراستها في مقرر "علم البديع"   ويطلب 4مث ال  :  منى الت

 تحديد فن البديع ونوعى  -4

   تفسير سر بالغتى مدلالل على اجابتى بالحجج والبراهين الداعمة -5
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ار اإللكتروني   :2ملحق   قائمة التحقق من جودة االختب

 

 مالحتات
غير  

 مستوفي 
ار مستوفي  اء    بنود التحقق من جودة االختب مرحلة بن

ار  االختب

  (2نموذج )مراجعة أسئلة االختبار في موء جدول المواصفات  ☐ ☐ 

ر 
با

خت
ال

 ا
م

مي
ص

 ت
ل

قب

ا 
نيل
و
تر

ك
ال

 

 (3مراجعة عناصر االختبار للتحقق من مواءمتها مع مخرجات التعلم )في موء نموذج  ☐ ☐ 

 4مراجعة الورقة االختبارية في موء نموذج  ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 
يطبق االختبار اإللكتروني كامالا مرة واحدة في الوقت المحدد وال يسما للطالب بإنهاء 

  االختبار وإكمالى في وقت الحق

م
تا

لن
 ا
ى

عل
ر 
با

خت
ال

 ا
م

مي
ص

وت
د 

دا
ع
إ

 
 

 تعيين توقيت لزمن االختبار بحيت يتهر للطالب  ☐ ☐ 

 الترتيب العشوائي للبدائل )أسئلة االختيار من متعدد( ☐ ☐ 

 الترتيب العشوائي ألنواع األسئلة بما يضمن مكافئة الصور االختبارية ☐ ☐ 

 التغذية الراجعة بعد كل سًال عدم إرهار  ☐ ☐ 

 إخفاء الدرجة النهائية للطلبة وذلال من خالل مركز التقديرات ☐ ☐ 

ا وسهل القراءة بواقع سًال واحد بكل شاشة  ☐ ☐   عرض االختبار للطلبة بحيت يكون وامحل

 تفعيل خاصية عدم رجوع الطالب إلى السًال بعد إجابتى  ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 
على نتام االختبارات اإلليكترونية كما في الوقة االختبارية  الصحيا اختيار نوع السًال  

 وقبل تصميمى إليكترونيا

                                             رئيت القسم                                           المراجع              منسق المقرر  

____________________   _     _________________________                                                                                                               

  

 العام األكاديمي   الفصل الدراسي  

 الكلية   المقرر  ورمز اسم  

ار  نهائي     ☐فصلي                    ☐          القسم   نوع االختب
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الكليات : نموذج جدولة 3ملحق ارات اإللكترونية عن بعد ب االختب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 هذا النموذج على مستوى المقرر بالكلية    تعبئة يتم  •

 يتم اختيار زمن االختبار من القائمة المنسدلة وبما يتطابق مع مواعيد الفترة المخصصة للكلية  •

 حروا وفق البيانات المطلوبة  يتم االختيار من القوائم المنسدلة  أو تعبئة الخاليا باستخدام أرقام أو  •

 بالجامعةمن مركز جودة التقويم واالختبارات   مراجعتها وإقرارها بعد ال تعلن المواعيد المدرجة بالنموذج للطالب اال  •
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الكلياترير اليومي ألداء : نموذج التق4ملحق  ارات النهائية ب االختب



 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


