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  المالحق
  
  )١(ملحق 
  

  نماذج استرشادیة للتقییم الكمي 
  *)التسهیالت المادیة بالمؤسسة(

  
  
  

  قاعات المحاضرات): ١(نموذج .  
  المعامل): ٢(نموذج .  
  المكتبـــــة): ٣(نموذج.  
  العیادة الطبیة): ٤(نموذج.  
  دورات المیاه): ٥(نموذج.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجاالت التقییم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات؛ وفى هذه یالحظ أنه قد ال تنطبق بعض
 .الحالة یقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقویم

    



  قاعات المحاضرات) ١(نموذج 

  المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  درجات االستیفاء

غیر   مستوفي
  مستوفي

المساحة األرضیة 
  والسعة

      .١األرضیة ألعداد الطالبكفایة المساحة   ١
     ٢كفایة الطاقة االستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة   ٢

  
  واألبوابالنوافذ 

      . توافر نوافذ كافیة  ٣
      .سهولة استخدام النوافذ  ٤
      ٣ األقلعلي ) باب(یوجد عدد مخرجان   ٥
      أبواب الطوارئ اتجاهاتوجود عالمات تحدد   ٦

  
  
  

  التجهیزات

      .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧
      .٤توافر التهویة الجیدة   ٨
     .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
      .توافر مقعد لكل طالب  ١٠
      . توافر منضدة وكرسي للمحاضر  ١١
القاعـــــة مــــــزودة بالوســــــائل الســــــمعیة والبصــــــریة الالزمــــــة للعملیــــــة   ١٢

  . التعلیمیة
    

      .القاعة متصلة بشبكة االنترنت  ١٣
      .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  ١٤
      ).مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء   ١٥

تجهیزات  ذوي 
  االحتیاجات الخاصة

تـــــوافر الفراغـــــات الالزمـــــة؛ التـــــي تتـــــیح للمعـــــاق الحركـــــة والرؤیـــــة   ١٦
  .بوضوح

    

المعـاق علـي أطـراف الممـرات والصـفوف  تخصص أماكن جلـوس  ١٧
  .وعلي األماكن المستویة وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

    

      ٦وجود تجهیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٨  األمن والسالمـة
      .نظافة القاعة  ١٩

 العمالة
  

      . لمتابعة المحاضرات إداريوجود مسئول   ٢٠
      .وجود عامل خدمات لكل قاعة  ٢١

  .طالب/  ٢م ١,٥ - ١.٢: المساحة األرضیة. ١
  .من مجموع طالب الكلیة%  ٤٠ -٣٥تستوعب من : إجمالي مساحات قاعات المحاضرات. ٢
  .تفتحان للخارج -متحركتین  قطعتینتتكون من : مواصفات األبواب. ٣
  ).م ه٢٤ – ٢٠(: درجة الحرارة المناسبة. ٤
  ).من المساحة األرضیة% ١٥ -١٠مساحة النوافذ (: توفیر اإلضاءة والتهویة الجیدة. ٥
خراطیم لإلطفاء بحالة جیدة / مصدر للمیاة / جرادل رمال/ مطافئ / مسئول اإلخالء /خطة إخالء: متطلبات األمن والسالمة. ٦
  ).جهاز إنذار ضد الحریق/ 

  

  

  



  المعامل): ٢(نموذج 

  المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  درجات االستیفاء

غیر   مستوفي
  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستیعابیة

      .١الطاقة االستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب   ١
      .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

أجهزة ومعدات 
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملیـة الخاصـة الالزمـة إلثبـات كـل   ٣
  .التجارب المشار إلیها في المناهج والمقررات الدراسیة

    

      ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

التجهیزات 
  اإلنشائیة

      .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي  ٥
      . كفاءة اإلضاءة والتهویة  ٦
      .   توافر األحواض بالعدد الكافي  ٧
      ٤مالئمة التأثیث   ٨

تجهیزات معامل  
تكنولوجیا التعلیم 
  والوسائط المتعددة

      ٥كفایة وحداثة األجهزة   ٩
      .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولیة  ١٠
      . ٦مالءمة عدد العاملین بالمختبرات والمعامل   ١١

     توافر العمالة الفنیة المطلوبة   ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
      .المناسبة اإلرشادیةوالعالمات  اإلطفاء أجهزةتوافر   ١٣
      .٨ مختبر/وجود مخرجین لكل معمل  ١٤

 طالبا  ٥٠ال تزید عن: الطاقة االستیعابیة للمعامل .١

في المرحلة  ٢م١/ في المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة  ٢م ٤: المساحة األرضیة المخصصة للطالب .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات في معمل  ٢م٢/ في مرحلة الدراسات العلیا  ٢م٥/ الجامعیة األولي بالكلیات النظریة 

في معمل المعدات والمحركات  ٢م٦/ تكنولوجیا التعلیم والوسائط المتعددة في معمل  ٢م ١/ علم النفساإلحصاء أو  أو
 .في معمل الماكینات الكهربیة ٢م ٤/ الثقیلة 

طالبا فى باقي  ٢٥لكل جهاز ، ) تخصص الحاسوب وفروعه(طالب  ٤جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .٣
 .جهازا لمعمل اللغات ٢٠المؤسسات ، 

 . سبورة/ أرفف / دوالیب حفظ الكیمیاویات والنماذج/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثیث .٤

 .طابعتا لیزر/ شاشتا عرض/ تلیفزیون / عروض تقدیمیة / آلة تصویر رقمیة / جهازي بروجكتور : أجهزة العرض .٥

 .من العمالة غیر الفنیة ٢/ مساعد فني  ١/ فني مختبر ١: الفنیون .٦

 .وجود شبكة خراطیم مطاطیة/ معدات إنذار صوتیة وضوئیة / حریق  مطافئ: وقایة من الحریق/ متطلبات مقاومة  .٧

 .للخارج األبوابتفتح : األبواب والمخارج  .٨

  
    



  

  المكتبـــــة): ٣(نموذج 

  االستیفاءدرجات   المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  غیر مستوٍف   مستوفى 

المساحة والطاقة 
  ةاالستیعابی

      .١سعة المكتبة لعدد الطالب   ١
      ٢المساحة المخصصة للمستفید   ٢

  
  التجهیزات

  

      .توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفیدین  ٣
      .وجود أرفف وخزانات للكتب والدوریات والرسائل  ٤
      ٣. الشخصيحاسب الأجهزة عدد   ٥
      .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦
      .٥عدد آالت التصویر المستخدمة بالفعل   ٧

  
  

  األمن والسالمـة

      .٦ الوقایة من الحریق/ متطلبات مقاومة  ٨
      .٧مالءمة األبواب والمخارج   ٩
      .عالمات إرشادیة تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
      .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج   ١١
      .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال  ١٢

  االوعیة المكتبیة
الكتب والمراجع (

  )والدوریات

      .٨مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب  ١٣
      .٩عدد المراجع لكل تخصص   ١٤
      .٩عدد الدوریات العلمیة المتخصصة   ١٥

  
   إضافیةخدمات 

      .خدمة البحث الورقي واإللكتروني  ١٦
      . وفقًا للفهرسة الفعالة، ترتیب المراجع والدوریات  ١٧
      .االتصال بشبكة اإلنترنت  ١٨
      . الفهرسة اإللكترونیة  ١٩

  
  

  العمالة 

      .مدیر مكتبة  ٢٠
      .١٠مساعدون  فنیون   ٢١
      .١٠إداریون   ٢٢
      .١٠عمال خدمات فنیة   ٢٣
      ١١عمال نظافة   ٢٤

  
  *الثقة واالعتمادیة 

     .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد   ٢٥
     .اإلعالم بوقت تأدیة الخدمة   ٢٦
     .تأدیة الخدمة بطریقة صحیحة من أول مرة   ٢٧

     .تقدیم خدمات فوریة للمستفیدین من خدمات المكتبة  ٢٨  *االستجابة
     .الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرین  ٢٩

  



  المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  درجات االستیفاء

غیر   مستوفى
  مستوٍف 

خدمات ذوي 
  االحتیاجات الخاصة

  ذوو اإلعاقة البصریة
أو طریقة " برایل"توافر الكتب المكتوبة بطریقة   ٣٠

  ". جون"
    

توافر مطبوعات بصفحات كبیرة مكتوبة بحروف   ٣١
  كبیرة 

  .و بحبر غامق

    

  :ذوو اإلعاقة السمعیة
والتي تعتني باستخدام ، توافر الوسائل المرئیة  ٣٢

الصور والمناظر وأفالم الفیدیو والصور 
  .أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة، الفوتوغرافیة

    

  :ذوو اإلعاقة الحركیة
      .األثاث الالزمتوافر   3٣

      .توافر تجهیزات خاصة  ٣٤
توافر مصاعد لذوي االحتیاجات الخاصة؛ للتنقل   ٣٥

  .بین أدوار المكتبة
    

فاعلیة المكتبة في 
العملیة التعلیمیة 

  والبحثیة

      .وجود سجالت للزائرین ٣٦
      . التعلیمیة والبحثیة: استخدام المكتبة في العملیة ٣٧
 المستفیدینوقت عمل المكتبة یتناسب مع ظروف   ٣٨

  .*منه
    

 ). أعضاء هیئة التدریس/طالب الدراسات العلیا / الهیئة المعاونة / الطالب (من إجمالي المستفیدین %  ٨ال تقل عن : سعة المكتبة  .١
 .٢م١.٥عن ال تقل : مستفید/ المساحة المخصصة  .٢
 .طالباً  ٢٠ال تقل عن جهاز لكل  :أجهزة الحاسب اآللي .٣
 .طالباً  ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  :شاشات الفهرسة  .٤

 .آلة تصویر مستخدمة بالفعل ٢ال تقل عن : ماكینات التصویر  .٥
مخارج / وجود شبكة خراطیم مطاطیة لجمیع الطوابق / معدات إنذار صوتیة وضوئیة / حریق  مطافئ: وقایة من الحریق/ متطلبات مقاومة  .٦

 .الطوارئ بجمیع األدوار

 .مكونة من جزأین متحركیناألبواب / یجب أن تفتح  األبواب للخارج: مالءمة األبواب والمخارج .٧
الباحثین / أعضاء هیئة التدریس / طالب الدراسات العلیا / لوریوسطالب مرحلة البكا(یتم من خالل تحدید نسبة المترددین علي المكتبة من  

  .  ، وتحدد النسبة من واقع السجالت)من جهات خارجیة
 .ال یقل عن نسختین: عدد النسخ من كل كتاب .٨

 .تخصصال یقل عن  خمس دوریات مختلفة في كل وعدد  / مرجعًا لكل تخصص ٥٠ال یقل عدد المراجع عن  :عدد المراجع والدوریات .٩
 .عمالة لدورات المیاه/ عامل غیر فني لكل قاعتین/ فني تصویر  ٢/ مشرف لكل قاعة / طالب  ٣٠٠مساعد فني لكل : العمالة  .١٠
وتحدد ) أعضاء هیئة التدریس/ طالب الدراسات العلیا/ طالب مرحلة البكالوریوس(یتم من خالل تحدید نسبة المترددین علي المكتبة من  .١١

 .جالت النسبة من واقع الس
 .یتم قیاسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفیدین*



  العیادة الطبیة): ٤(نموذج 

  درجات االستیفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  غیر مستوٍف   مستوٍف 

     ١مساحة مالئمة  ١  المساحة الكلیة 
  
  

  مكونات العیادة  

      . غرفة كشف  ٢
      .غرفة طوارئ  ٣
      .انتظارغرفة   ٤
حمام به تجهیزات لذوي االحتیاجات   ٥

  . الخاصة
    

  
  

  التجهیزات

     .سریر للكشف  ٦
     . صیدلیة بها متطلبات اإلسعافات األولیة  ٧
وجود تجهیزات إنشائیة لذوي االحتیاجات   ٨

  ٢.الخاصة
    

      ٣.سیارة إسعاف  ٩
  

  األمن والسالمـة
      .٤ الحریقالوقایة من / متطلبات مقاومة  ١٠
      .٥مالءمة األبواب والمخارج   ١١
المـــــات إرشـــــادیة تحـــــدد االتجـــــاه لمخـــــرج ع  ١٢

  .الطوارئ
    

      ٦األطباء  ١٣  العاملون
      ٧الممرضون   ١٤

   ٢م ٦٠ال تقل عن : المساحة  .١
 .سم ١٠٠ -٨٥وجود  سور ارتفاعه من / وجود منحدرات للصعود والهبوط : متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة .٢

 المعاهد الخاصة/ األكادیمیة / تتوافر في الوحدات الصحیة علي مستوى الجامعة .  .٣

وجود شبكة خراطیم مطاطیة / معدات إنذار صوتیة وضوئیة / طفایات حریق : وقایة من الحریق/ متطلبات مقاومة  .٤
  .قریبة من العیادة

 .تتكون من جزأین متحركین یفتحان للخارج: األبواب والمخارج .٥

  .طالب ٣٠٠٠طبیب أو طبیبة لكل : باءاألط .٦
  .  ممرض أو ممرضة لكل عیادة طبیة: الممرضات .٧



  دورات المیاه  ): ٥(نموذج 

  المؤشرات  م  مجاالت التقییم
  مستویات التقدیر

غیر   مستوٍف 
  مستوٍف 

  
  اإلتاحة 

      .١كفایة دورات المیاه   ١
      .وجود دورات میاه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات  ٢

  
  

المواصفات اإلنشائیة 
  والتجهیزات 

      . ٢مالئمة للتهویة   ٣
      .كفایة اإلضاءة  ٤
      .سهولة فتح الشبابیك  ٥
      . ٣توافر أحواض لغسیل األیدي   ٦
      . توافر مرایا  ٧
      . األرضیات من بالط غیر أملس  ٨
      .وجود وسائل للتخلص من النفایات بشكل صحي  ٩

      .میاه نقیة توافر مصدر  ١٠
      .  سالمة شبكة الصرف الصحي  ١١

     ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم   ١٢  المساحة 
التجهیزات الخاصة بذوي 

  االحتیاجات الخاصة 
     .٥وجود دورات میاه خاصة   ١٣
     ٦. مالءمة األبواب  ١٤
وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي   ١٥

  . الحركة
    

      توافر عامل أو عاملة لكل دورة میاه  ١٦  العمالة 
      النظافة    ١٧  األمن والسالمة

وقایــة مــن / تــوافر مصــدر قریــب مجهــز بمتطلبــات مكافحــة  ١٨
  . ٧الحریق

    

 . طالبًا أو طالبة ٤٠لكل ) مرحاض(مقعد : عدد دورات المیاه .١

 .من مساحة األرضیات% ١٥ -١٠مساحة الشبابیك تمثل : التهویة .٢

 .حوض مقابل كل مرحاض: أحواض األیدي .٣

 . لكل مستخدم ٢م ٢.٢ال تقل عن : المساحة األرضیة  .٤

وال ، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، األحواض/ مرحاض إفرنجي: دورات المیاه الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة .٥
لى لمساندة المستخدم ) سم ١٠٠ -٨٥(یوجد سور / سم  ١٣٧إلي  ٧٦یقل ارتفاعها عن  على الحركة من وإ

 .المرحاض

  .سم ٩٠ال یقل عرض الباب عن / أبواب دورات المیاه الخاصة بالمعاقین تفتح للخارج : األبواب .٦
  .وجود شبكة خراطیم مطاطیة قریبة من دورات المیاه/ معدات إنذار صوتیة وضوئیة / مطافئ حریق  .٧



  
  
  
  
  )٢(ملحق 
  

  نماذج استرشادیة للتقییم النوعي لمخرجات العملیة التعلیمیة 
  
  
  

  قائمة مراجعة البرنامج الدراسي): ٦(نموذج.  
  قائمة مراجعة المقررات الدراسیة): ٧(نموذج. 

  قائمة مراجعة أعمال الكنترول): ٨(نموذج. 



  قائمة مراجعة البرنامج الدراسي): ٦(نموذج 
  ........................البرنامج الدراسي ................... المؤسسة التعلیمیة 

  مؤشرات التقویم  م
  )أ(

  مستوٍف 
  

  ب
إلى حد 

  ما

  )ج(
غیر 
  مستوٍف 

       .البرنامج یتفق مع احتیاجات سوق العمل  ١
       .صیاغة أهداف البرنامج تتفق مع رسالة المؤسسة  ٢
        . منظومة مخرجات البرنامج مصوغة بشكل سلیم ومحدد  ٣
التي ، تتفق مع المعاییر األكادیمیة، منظومة مخرجات البرنامج  ٤

  *. تتبناها المؤسسة
      

       .محتویات البرنامج مصوغة بشكل متكامل  ٥
توزیع العلوم المختلفة في البرنامج تتفق مع هیكل البرامج   ٦

 . المماثلة والمطبقة عالمیا

      

       .وتساعد على تحقیق المستهدف، المواد التعلیمیة متكاملة  ٧
أسالیب التقویم تساعد علي تحقیق مخرجات التعلم المستهدف   ٨

 بشكل فعال

      

       .تعریف الطالب بمحتوى البرنامج  ٩
١
٠  

       .اإلرشادات الخاصة بمتطلبات الدراسة واضحة ومبسطة
١
١  

الوسائط /األدوات/ المعامل/ المراجع(توافر المواد التعلیمیة 
 .التي تحقق أهداف البرنامج) التعلیمیة

      

        .توافر التقاریر السنویة للبرنامج بشكل منتظم١
        .خارجیینوجود مراجعة دوریة لمحتویات البرنامج من مراجعین ١
        .تم تطویر البرنامج واالستفادة من نتائج المراجعة الخارجیة١

  .التي تتبناها المؤسسة، التأكد من طبیعة المعاییر المرجعیة* 
  .یمكن االسترشاد بما جاء في دلیل المعاییر القومیة األكادیمیة للقطاع المستهدف والصادر من الهیئة** 

  :مستویات التقویم
 .البرنامج یتفق مع المعاییر العامة  . أ

عادة صیاغة، و لكن هناك بعض النقاط، البرنامج  یتفق مع المعاییر  . ب  .التي تحتاج إلي تطویر وإ

 .والبد من إعادة النظر في صیاغته بشكل كامل، البرنامج ال یتفق مع المعاییر العامة  . ج

  .التي تساعد علي تطویر البرنامج، البد من تحدید المقترحات، )ج (أو ) ب(في حالة حصول أحد مؤشرات التقویم علي أي من 

  
  



  
  قائمة مراجعة المقررات الدراسیة): ٧(نموذج 
................ البرنامج الدراسي ................... اسم المؤسسة التعلیمیة 
  ..................................المقرر

  )أ(  مؤشرات التقویم  م
  مستوٍف 

  )ب(
 إلى 

  حد ما 

  )ج(
غیر 

  مستوفى 
       .یوجد ملف متكامل للمقرر  ١
       *.یستوفي توصیف المقرر معاییر الجودة المعمول بها محلیا  ٢
       .مالءمة أهداف المقرر ألهداف البرنامج  ٣
        .تخطیط المقرر یتفق مع ما جاء في  منظومة مخرجات البرنامج  ٤
       .ویتسم بالحداثة، العلوممحتوى المقرر یتفق مع التطور في   ٥
وتساعد علي تحقیق مخرجات ، المواد واألنشطة التعلیمیة متكاملة  ٦

 .التعلم المستهدفة

      

أسالیب التقویم المستخدمة تساعد علي تقویم كافة مخرجات التعلم   ٧
 .**المستهدفة 

      

       .***یتم تعریف الطالب بمحتوى المقرر  ٨
       .بأسلوب الدراسة واضحة ومبسطةاإلرشادات الخاصة   ٩

الوسائط  –األدوات  -المعامل –المراجع (توافر المواد التعلیمیة   ١٠
) التعلیمیة

      
       . وجود تقاریر دوریة للمقرر  ١١
في ضوء التغذیة الراجعة من نتائج تقویم ، یتم تطویر المقرر  ١٢

  ****الطالب
      

        مع محتواهالمهارات المحددة بالمقرر تتناسب   ١٣
        المهارات المستهدفة الكتساباإلطار الزمني مناسب   ١٤

  .لتعرف أهم النقاط الواجب تضمینها في توصیف المقرر، یمكن الرجوع إلى النموذج الموجود في دلیل اعتماد مؤسسات التعلیم العالي* 
  .التقویم األخرى التي تساعد تقویم المستهدف من المقررمن خالل ملف المقرر على طبیعة األنشطة الصفیة والالصفیة ووسائل ** 
  . أسالیب التعلم الذاتي المطبقة/ أسالیب التقویم / نوعیة األنشطة / المقرر بمحتوىیتم التأكد من الوسائل التي یتم من خاللها التعریف ***

  .وغیرها...... تعدیل قائمة القائمین بالتدریس/ أسلوب التعلیم / معي الكتاب الجا/ أجزاء معینة من المقرر/ أسلوب التقویم : من أمثلة التطویر**** 
  :مستویات التقویم

 .المقرر یتفق مع المعاییر العامة  . أ

عادة صیاغة، یتفق مع المعاییر المقرر.  ب         .و لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطویر وإ
 .والبد من إعادة النظر في صیاغته بشكل كامل، المقرر ال یتفق مع المعاییر العامة.   ج     

  .البد من تحدید المقترحات التي تساعد المؤسسة علي تطویر المقرر، )ج (أو ) ب(أي من  يالمقرر علفي حالة حصول 

  ...........................................................................................................................: مالحظات



  قائمة مراجعة أعمال الكنترول): ٨(نموذج 
  ...........................الكنترول ................ األكادیمیة /الجامعة......  اسم المؤسسة  

مجاالت 
  المؤشرات  م  التقییم

  )أ(
  مستوٍف 

  )ب(
إلي 
  حدا ما

  )ج(
غیر 
  مستوٍف 

  
التجهیزات 
واألمن 
  والسالمة

        .١. مكان امن فيوجود الكنترول   ١
        .٢وقایة من الحریق / مجهز بمتطلبات مكافحة  ٢
        . ٣مالءمة اإلضاءة والتهویة   ٣

إدارة 
  الكنترول

       . ٤قرار تشكیل الكنترول  ٥
       . ٥التخلص من أوراق االمتحانات/ االحتفاظ آلیات  ٦

ورقة 
  األسئلة

        ٧جودة ورقة األسئلة   ٧
        تنوع مجاالت األسئلة من حیث المستویات المختلفة للمعرفة   ٨
        ٨ المستهدفةتغطیة ورقة األسئلة لمخرجات التعلم   ٩

ورقة 
اإلجابة 

  والنتائج  

        ٩وجود إجابة نموذجیة لكل امتحان   ١٠
        النتیجة تتفق مع منحني التوزیع التكراري  ١١
اتجاهـــات النتیجـــة اإلجمالیـــة للمقـــرر مقارنـــة بالســـنوات الـــثالث   ١٢

  ١٠الماضیة
      

        ١١دقة تصحیح ورصد الدرجات في أوراق االمتحان   ١٣
/ أبـــواب محكمـــة / وجـــود ســـیاج حدیـــدي علـــي الشـــبابیك : مثـــل، وجـــود نظـــام یحمـــي الكنتـــرول مـــن ســـرقة األوراق .١

 .دوالیب من الصاج

 . وضوئیة، صوتیة: معدات إنذار/ مطافئ حریق  .٢

 .من مساحة األرضیة% ١٥ – ١٠مساحة الشبابیك من  .٣

وجود ضمانات لعدم تعارض المصالح ألعضاء / عدم مشاركة غیر أعضاء هیئة التدریس/ وجود قرار بتشكیل الكنترول .٤
 .الكنترول

 .یمكن الرجوع إلي القوانین الحاكمة ودقة تطبیقها .٥

 .من حجم األوراق% ١٥ - ١٠تمثل  .٦

 . الطباعة واإلخراج/ تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد / محدد بها الدرجات الخاصة بكل سؤال / وضوح األسئلة  .٧

 . یمكن الرجوع إلي توصیف المقرر .٨

 .وتوزیع الدرجات على عناصر اإلجابة،  لإلجابةیحدد اإلطار العام : نموذج اإلجابة .٩

 .یمكن الرجوع لإلحصاءات العامة للسنوات السابقة والمقارنة  .١٠

استیفاء / التوقیع والتفقیط / التأكد من صحة رصد الدرجات / الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحیح   .١١
 ).  المستویات الدراسیة/ الفرق(ئج المقررات توافر اإلحصاءات اإلجمالیة لنتا/ عملیات المراجعة 

  
  



  
  :مستویات التقویم

 .المقرر یتفق مع المعاییر العامة  . أ

عادة صیاغة، ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطویر،  المقرر یتفق مع المعاییر  . ب   .وإ
  .والبد من إعادة النظر في صیاغته بشكل كامل، المقرر ال یتفق مع المعاییر العامة  . ت

  

:.................................................مالحظات   
 

 


