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 المجلس العلمي للكلية

 الورقة العلمية لليوم الدراسي حول

 العلمي للطالب الجامعي  تقييم التحصيل 

  دراسة حول االمتحاسنات واالختيارات
 

لنم م ن   التكبن   ن  تعد االختبارات التحصيلية من  همنم مكتان ات م نات الت ن  م 

منن   ينن  ه  ل ننعاا اللننامع  منن  ل ننن ال  هننتم  نن  م امننص  ،تصهمهننا ملهلننص ل صننيل

التن   عندما اتانتاي  ن  الت ن  ه    ن  لدند   نال باالختبنارات لاالمتحامنات التحصنيلية 

 ودلاتتعند    ن  اينال اتل، (التحك ك نة ) صيغتها الشف  ة هل    صيغة ال لم لال رقة 

العامنننة لاله اانننة التلار نننة لهينننااخ الت ينننيم اتخنننك   كاالختبننناراتخنننك  اتمننن ال اتل

اتانناا اتلخ  نن  الحاننم هلننا مننةمالت ال لبننة النن  ...كالهال  ننة لاختبننارات اتودا  

لم  الصعب ه  متص ر دامعة ال  فحص طلبتها     تنكات لهودا  الهةاسة لاتاتاي، 

ن   الهعك ن  العلهن ،لتحصنيلهم  اكتسنابهممتعاقبة له ب ك  اداا  هل ااة م   ي  

عتهد هليها الت  ت  ه  ،لاتودلات الهعك يةلن     الهاامج  ،لالهحت  ات   الهضامي  

لتندردهم  ن  السنلم الهعك ن   قب خ ال لبة لنودمادهم لاصن فاههماللامعة كهةاسة    

الشنهاودات  تبان  هلن  متاهلهنا  ن  منا ل ،لت ز عهم هلا الفكلل لالتخصصات العلهية

لم  الت   عتهد هليها اتاتاي    معك ة مةمالت ال لبة الانتيعال معك نة   ،كاود هيةات

يف ال لبنة   الهعينار الن    اناود ل يندا  ن  تصنامل هل االمت اخ م  معك ة  نلا هخك ،

، لم  ال ايلة ل ايلي نلا مادحي  لراابي  هل نلا متف قي  لمت ا ي  لالحام هليهم 

مداود اتاتاي لال الب بتغ  ة رادعنة من   ين  من  ال انيلة الت  تااود تا   ل يدة    ن

الت   ت قف هليها معك ة مد  ت دت ال لبة     هم ما همل  م  محا كات لما ل   من  

بن   عتهند . لهنا اانتلهارمملمند  معارف لمنا تهللنص ال لبنة من  معل منات  ن  هيمنامهم 

لهليننص بالفشنن  هل الالننا  هليهننا  تننا  نن  ت يننيم هودا  الهةاسننة لاتاننتاي،  ننيحام هليهننا 

 . ال ظيف  باا  هلا متاهج االختبارات التحصيلية لل لبة 

تهنننتم  لاالمتحامنننات اللامعينننة  لالختبننناراتللهننن أل اتمهينننة التكب  نننة ال صننن    

ان  منا  ةمن  خبنكات اتانتاي  ن  تصنهيم االختبنارات بالهصال  البيداا دية اللامعية 

محن  ه ضن   لاالرت نا  بهنا لتست    كفا ات صدقها لمشنكلهيتها العلهينة  با  هم اهها

ل ن   ن   . تحصي  ال لبة  ن  الهعك نة لالهناهج  م   ي  د ودتها    قياا ص رما

لالا ننكة اللد نندة للت نن  م اللننامع  ( ود .ت.خ)م ننات  لتأانني اللننامع  الحننال   اإلصننال 



تا نيم  اإلانالمية لالعلن تاالدتهاهينة ل اإلمساميةمصال  البيداا دية لالية العل ت  رهت

 هينااخ  ت ودراا    خ الهفه ت اللد د للت   م لصع باتص لل نن يناال  ال لبنة من  

لمحاللة اإلدابة ه  ما هيا  هلنيهم ، الت   م ايك اله   هية م  ن الدرااة العلهية

يك السةاخ اامض، ط   ، صعب، ايك مفه ت، مفخ ،  ادأتا  الا  ة، اتاتاي ا) ك  

بغكض تا  ك الفاهلي  البينداا ديي  ليلك (  ال  ...م   ه ، السةاخ خارج اله كر 

طلبننننة لهاننننات ة لنودارة باهننننايج الت نننن  م اتكلننننك  عاليننننة لل ننننن اتودلات الهعك يننننة 

 .لاتمبيك  ية الت   تيحها هلم التبار     متااللهم لتلالز تلك الصع بات لالشاال 

اا د  تعل  الهصال  البيداا دية للالية ه  تا يم   ت لم  هد  بل غ م ا الهدف البيد

لتده ا اتاات ة الهتخصصي  لتاشي ص لتأطيكأل  لاالختبارات االمتحامات  خ ودراا  

 .ل ق الهحالر التالية 

  :اورــــــالمح

 ( د .م.ل)ـ المفهوم الجديد للتقويم التربوي الجامعي كما يطرحه سنظام 

واأله  دا  وعالقته  ا بالت  دريس وأدواته  ا  سن  ات الجامعي  ة ـ   واق  خ االختت  ارات واالمتحا

 .والمحتويات

 .تخطيط إعداد االختتارات واالمتحاسنات الجامعيةاستراتيجيات وـ 

 .ـ صعوبات ومشكالت التقويم التربوي في ضوء معايير الصدق

 .ـ معايير جودة التقويم في النماذج التربوية الحديثة

 ( د.م.ل)ـ تقييم التحصيل في سنظام 

ب دعوة األس اتذة والطلت ة الش ركاء  يتش ر  المجل س العلم يضوء هذه المحاور ففي 

في العملية التربوية للمااهمة في إسنجاح هذا اليوم وإثرائه بح وار ج دلي ب يا م ا ه و 

 . موجود وما يجب أن يكون عليه الوضخ


