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أوال :السيبسبد:
 .1تهتضو االلغبو انعهًٛخ لجم َٓبٚخ كم عبو دساعٗ ثٕضع خطخ تمٛٛى انطالة انخبصخ ثبنًمشساد انتٗ ٚتى
تذسٚغٓب نهعبو انذساعٗ انًمجم يٕضحخ عذد االختجبساد ٔتٕصٚع انذسجبد َٕٔعٛخ االعئهخ ٔيٕعذ
االختجبساد ٔتعجئخ االٔساق انخبصخ ثٕثٛمخ االختجبس يتضًُخ يشاجعخ يخشجبد انتعهى ٔعًم يخطط
االيتحبٌ.
 .2تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنتعبٌٔ يع ٔحذح انتعهٛى انطجٗ ثًغبعذح االلغبو فٗ يشاجعخ يخشجبد انتعهى
ٔعًم يخطط انتمٛٛى ٔإعذاد خطخ تمٛٛى انطالة انعبيخ نهًمشس.
 .3تصذس ٔحذح ضًبٌ انجٕدح فٗ َٓبٚخ انعبو انذساعٗ تمشٚشا نًُبلشتّ فٗ نجُخ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة عٍ
يذٖ اعتٛفبء االلغبو نًتطهجبد يهف االختجبساد ٔيتطهجبد االعتًبد فًٛب ٚخص تمٛٛى انطالة.

ثبنيب :اإلجزاءاد:
 .1فٗ االعجٕع االٔل يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٗ انثبَ ٙيٍ كم عبو تشعم ٔحذح انجٕدح خطبة تزكٛش٘
انٗ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة نطهت خطخ تمٛٛى انًمشس نهعبو انذساعٗ انًمجم.
ٚ .6شعم ععبدح انٕكٛم انٗ االلغبو ثذٔسِ فٗ اعتٛفبء انًتطهجبد .

 .3تهتضو االلغبو ثبنشد عهٗ ععبدح انٕكٛم فٗ خالل شٓش يٍ اسعبل انخطبة ٔتتٕاصم االلغبو يع ٔحذح
انتعهٛى انطجٗ ٔٔحذح انجٕدح نًشاجعخ يخشجبد انتعهى ٔ خطخ انتمٛٛى ٔيخطط االيتحبٌ ٔتحفع انٕثبئك
فٗ يهف االختجبساد.
 .4فٗ حبنخ حذٔث خالف عهً ٙتشفع حٛثٛبد انخالف نهًُبلشخ يٍ خالل نجُخ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة
التخبر انمشاس.
 .5تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنتعبٌٔ يع ٔحذح انتعهٛى انطجٗ ثبالعتجبثخ العتفغبساد االلغبو انعهًٛخ فًٛب
ٚخص انعًهٛخ انتعهًٛٛخ فًٛب ٚخص تمٛٛى انطالة ٔكزأنك ثتذسٚت األلغبو انعهًٛخ نعًم يخطط االيتحبٌ
ٔيتبثعخ تطجٛمّ ثطشٚمخ عهًٛخ صحٛحخ.
 .6تهتضو االلغبو عٍ إعذاد االختجبساد ثبعتخذاو إَٔاع يتعذدح يٍ ادٔاد انتمٛٛى نمٛبط االَٕاع انًختهفخ يٍ
انًخشجبد انتعهًٛٛخ ٔاعتخذاو يخطط االختجبس ) (exam blueprintنًشاعبح انٕصٌ انُغج ٙنهًخشجبد
ٔانًحتٕٖ ٔكزأنك االنتضاو ثمشاساد يجهظ انكهٛخ العتخذاو االختجبس يتعذد انًحطبد ٔااليتحبَبد
انشفٕٚخ انًُٓجٛخ ٔاعتخذاو االعئهخ انتٗ تمٛظ انفٓى ٔانتطجٛك ٔحم انًشكالد.
 .7تهتضو االلغبو انعهًٛخ ثأال تضٚذ َغجخ االعئهخ انًتكشسح يٍ ايتحبَبد االعٕاو انثالثخ انغبثمخ عٍ  33فٗ
انًبئخ يٍ إجًبن ٙعذد االعئهخ ثٕسلخ االختجبس.
 .8تهتضو االلغبو انعهًٛخ ثئعطبء تغزٚخ ساجعخ نهطالة عٍ أدائٓى فٗ االختجبس.
 .9تهتضو االلغبو انعهًٛخ ثئجشاء اختجبساد ثُبئٛخ ) (formative assessmentنهطالة أثُبء تذسٚظ
انًمشس نتحذٚذ انًغتٕٖ ٔانتعشف عهٗ انطالة انًتعثش ٍٚنتمذٚى انًغبعذح االكبدًٛٚخ نٓى.
 .13تهتضو االلغبو انعهًٛخ ثشفع أعًبء انطالة انًتعثش ٍٚانٗ ععبدح ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة
ٔانزٖ ٚمٕو ثبنتعبٌٔ يع ٔحذح انذعى انطالث ٙثذعى ْؤالء انطالة يٍ خالل آنٛخ دعى انًتعثشٍٚ
انًعتًذح نكهٛخ انطت – جبيعخ انًُصٕسح.
 .11ثعذ اجشاء االيتحبٌ تهتضو ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثعًم تحهٛم إحصبئ (Item analysis) ٙنُتبئج اعئهخ
االيتحبٌ ٔإعذاد تمشٚش عُّ ٔيُبلشتّ يع انمغى انًعُٗ ارا نضو األيش يع االحتفبظ ثّ ف ٙيهف
االختجبساد ).(Exam work sheet
ٚ .12تى حفع يهف االختجبساد ف ٙانمغى انعهً ٙثًعشفخ سئٛظ انمغى ٔتشعم َغخخ يٍ انًهف انٗ ٔحذح
ضًبٌ انجٕدح نهًتبثعخ ثًعشفخ سئٛظ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح.

 .13فٗ َٓبٚخ انعبو انذساعٗ تصذس ٔحذت ٙضًبٌ انجٕدح ٔانتعهٛى انطجٗ تمشٚشا نًُبلشتّ فٗ نجُخ شئٌٕ
انتعهٛى ٔانطالة عٍ يذٖ اعتٛفبء االلغبو نًتطهجبد يهف االختجبساد انتٗ ٚعكظ يتطهجبد انٓٛئخ
انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتعهٛى ٔاالعتًبد.
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