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الدورة الثالثة -مسابقة بنوك األسئلة  
واإلمتحانات الطالب تقويم  آللياتللتطوير المستمر  بالجامعةفى إطار سعى مركز القياس والتقويم 

المستهدفة  والتعلم التعليم مخرجات جودةحقيقي ل قياسستخدام أساليب تربوية وتكنولوجية حديثة تضمن إب
 الجودة معايير يحقق خريج إعدادالي  وتهدفوالموضوعية  والشفافيةللبرامج الدراسية فى إطار من العدالة 

 بالجامعةلمسابقة بين الكليات  األوليتنظيم الدورة علن لسيادتكم عن نن أ ايسعدن، العمل سوق  في وينافس
"إلنتاج عدد من بنوك األسئلة ذات المفردات المقننة". وسيكون هناك مكافأة مالية وفق الجهد والوقت 

 وفق اإلشتراطات التالية:  المبذول فى إعداد بنك األسئلة

بكليات الجامعة المشاركة في على مستوى األقسام العلمية نشاء بنوك األسئلة إل المسابقة  -1
 الزراعة والموارد الطبيعية( -التمريض -األداب -ربيةمشروع القياس والتقويم )الت

يجوز ألعضاء هيئة التدريس من الكليات األخري والقائمين بتدريس مقررات في إحدي الكليات  -2
 األربعة المشاركة في المسابقة ببنوك أسئلة في تلك المقررات.

 يمكن للقسم العلمى التقدم بأى عدد من البنوك. -3
 ختبارية.إمفردة  1111ختبارية فى كل بنك عن اإلال يقل عدد المفردات  -4
من خبراء فى مجال  بالجامعةالقياس والتقويم  تحكم المفردات من خالل لجنة مشكلة من مركز -5

 التخصص العلمى والتربوى.
على أحد االبرامج  المركزيقوم عضو هيئة التدريس بإدخال المفردات االختبارية بالتنسيق مع  -6

 األسئلة.لبنوك المتخصصة 
عضو هيئة التدريس بإجراء تجربة إستطالعية على الطالب وتقديم نتائج التجربة يقوم   -7

 .بالجامعة القياس والتقويملمركز  / الكترونى()ورقى االستطالعية
ب الميداني التي سيتم استخدامها في التجري عينة المناسبة بالتنسيق مع المركزيتم تحديد ال -8

 ختبارية مع إعداد جداول زمنية للتطبيق.لألسئلة والمفردات اإل
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وتقديم تغذية راجعة عن التعديالت بالتحليل اإلحصائى  بالجامعة القياس والتقويم يقوم مركز -9

 المطلوبة فى البنك.
يقوم عضو هيئة التدربس المشارك فى المسابقة بعمل التعديالت المطلوبة بالبنك بناء على   -11

 .لتغذية الراجعة المقدمةا
البنوك المقدمة وتحديد  وتقييمبتشكيل لجنة لمراجعة  بالجامعةيقوم مركز القياس والتقويم   -11

 .الفائزين
ختبارات الدراسية وتقديم التقارير تحديث وتفعيل بنوك األسئلة فى اإلستمرار إيلتزم الفائزون ب  -12

 التى تثبت ذلك الى المركز. 
 يلتزم المركز بتقدم كافة سبل الدعم الفنى للفائزين لتحقيق استمرار تفعيل بنوك األسئلة.   -13
 التالية: النماذجيقوم عضو هيئة التدريس بإستيفاء/ تقديم   -14

 نسخة معتمدة من توصيف البرنامج وتوصيف المقرر. 
 خطاب بموافقة مجلس القسم على التقدم للمسابقة معتمد من رئيس القسم.    
  إقرار عضو/ أعضاء هيئة التدريس بتجريب البنك واستخدامه باالختبارات الدورية

  .واالستمرار فى تغذية البنك وتجديده دوريا  
  ت.ختباراالبنك فى اإلإقرار القسم العلمى بتفعيل  
 المستوى  -المستوى المعرفى -الوحدة -) رقم الموضوع ات مسلسلة وتشملالمفرد اتبطاق

المؤشر )الناتج  -المعيار)المعايير االكاديمية( -زمن االجابة -السؤالالمتوقع لسهولة 
 .مفتاح االجابة( -عناصر االستجابة -رأس السؤال -الهدف االجرائى -التعليمى بالبرنامج(
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 فيما يخص اإلطار الزمنى للمسابقة:   -15

م2121 ابريل 31حتى  مارس 1من  إعداد مستودعات االسئلة  

العلمى والتربوى للبنوك.إجراء التحكيم  م2121 مايو 15 حتى مايو 1من    

م2121 مايو 31حتى  مايو 15من  إجراء التعديالت المطلوبة بعد التحكيم العلمى والتربوى   

التصحيح والتحليل اإلحصائى و  األولى إجراء التجربة اإلستطالعية
 و إجراء التعديالت المطلوبة ألوراق اإلجابة االلكترونية

م2121يونيو  31حتى  يونيو 1من   

إجراء التجربة اإلستطالعية الثانية و التصحيح والتحليل 
جراء التعديالت المطلوبةو  اإلحصائى ألوراق اإلجابة االلكترونية  ا 

م2121يوليو  31حتى  يوليو 1من   

بالجامعةتقديم البنوك لمركز القياس والتقويم  م2121 أغسطساالسبوع األول من    

النتيجة النهائية المسابقة عالن عناإل م2121 أغسطساالسبوع الثانى من    

  

 مدير مركز القياس والتقويم  

 عالم اهلل عبد عمر أمحد أ.د/ حسن

 


