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 ملخص
جنة االمتحانات المركزية بالكلية لتعرف على الدرجات التقويمية لھدفت الدراسة إلى ال

وقد استخدم الباحثان  ،نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا التطبيقية من وجھاتالجامعية للعلوم 
عضو من أعضاء الھيئة التدريسية ) 54( المنھج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة على

تم تصميم استبانة مكونة  ،اختيارھم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسةمن الكلية الجامعية، تم 
مھام لجنة االمتحانات المركزية بالكلية : (فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، ھي) 46(من 

 - بالكلية الجامعية اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية نحو لجنة االمتحانات المركزية -الجامعية
نظر أعضاء  لجامعية للعلوم التطبيقية من وجھاتلمركزية بالكلية اتطوير لجنة االمتحانات ا

توجد  - :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أبرزھا، )الھيئة التدريسية فيھا
 :في استجابات عينة الدراسة حول) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -  .ر سنوات الخبرةتعزى لمتغي) مھام لجنة االمتحانات(
اتجاھات مدرسي الكلية نحو لجنة ( :في استجابات عينة الدراسة حول) α≥ 0.05(مستوى داللة 

ال توجد  -  .الخبرةسنوات ، تعزى لمتغير )، تطوير أداء المراقبين في الكليةاالمتحانات المركزية
: في استجابات عينة الدراسة حول) α≥ 0.05(وى داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مست

نحو لجنة االمتحانات المركزية، تطوير أداء اتجاھات مدرسي الكلية مھام لجنة االمتحانات، (
 .، تعزى لمتغير المؤھل األكاديمي)المراقبين في الكلية

  .تقويم -لجنة االمتحانات المركزية :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The present study aimed at identifying the assessment grades of the 

Central Examination Committee at the University College of Applied 
Sciences (UCAS) from its academics’ point of view. To fulfill the 
purpose of the study, the researchers used the descriptive analytical 
approach. The study sample included (54) academics at UCAS, who 
were selected randomly from the population of the study. A 46 item-
questionnaire was designed in this regard; distributed over three domains: 
(The duties of the central examination committee at UCAS, the attitudes 
of the academics towards the examination committee, and improving the 
central examination committee from the academics’ point of view at 
UCAS). The study found out that: -There are statistically significant 
differences at (α ≥0 .05) in the responses of the study sample regarding 
(the duties of the central examination committee at UCAS) due to the 
years of experience variable. - There are no statistically significant 
differences at (α ≥0 .05) in the responses of the study sample regarding 
(the attitudes of the academics towards the examination committee, and 
the performance improvement of the watchers at UCAS) due to the years 
of experience variable. - There are no statistically significant differences 
at (α ≥0 .05) in the responses of the study sample regarding (the duties of 
the examination committee, the academics’ attitudes towards the 
examination committee, and the performance improvement of the 
invigilators at UCAS) due to the academic qualification variable.  

Keywords: Central Examination Committee – Evaluation. 
  

  مقدمة
راد  ى األف ى التعرف عل ان لتساعد عل ديم الزم ذ ق ويم من يلة للتق ات كوس استخدمت االمتحان

  .الذين يستطيعون أن يرتقوا في السلم التعليمي وبالتالي في السلم الوظيفي

ى ه حت ه وإجراءات نظم في أھداف ر م ة  ففي الصين، بقي تقييم التحصيل غي سجلت أول حادث
ات  ى االمتحان وا إل يالد حين لجئ ل الم للتقييم الرسمي المنظم عند الصينيين القدامى في فترة ما قب
اينين  ارات اتجاھين متب د اتجھت االختب العامة الختيار موظفي الحكومة، أما في مصر القديمة فق

وفي المدارس  ،ا الكھنة في المعابدھما االمتحانات العملية ثم االمتحانات الكتابية التي كان يقوم بھ
ة وا باالمتحان والمعاھد العليا التابع د اھتم ان فق ا الروم ة، أم ر من  اتللحكوم ة أكث الشفوية العملي
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وھين اء المتف اج الخطب وا بإنت م اھتم ات )2007 ،السريالنكي وخضر( غيرھا ألنھ ا االمتحان ، أم
دى لمين ل ة رئيس ،المس د بدرج يم التحصيل يعتم ب ظل تقي ى جان فوية إل ات الش ى االمتحان ة عل

ى امتحانات الكتابة وجمال الخط العربي ا فرصة االستماع إل ، ففي المساجد أتيحت للطالب دائم
  .األساتذة الزائرين من كل أنحاء العالم اإلسالمي آنذاك

لمية الثانية خطا العلماء في الواليات المتحدة خطوات أوسع في اختبارات افي الحرب الع
كاء فصمموا اختبارات تقيس االستعدادات والقدرات الخاصة، واستخدموا الحواسيب في الذ

ومع بداية القرن العشرين طور إدوارد ثورندايك مجموعة متنوعة تطوير االمتحانات المدرسية، 
  ).2002 ،الصراف( من االختبارات المقننة في الحساب والكتابة والرسم

 ن أبرز أدوات التقويم السائدة التي يعتمد عليھا في قياسالتحصيلية متعد االختبارات لذلك 
، ومن ناحية أخرى يتم بوساطتھا معرفة مستواھم التحصيلي، ھذا من ناحية، وقدرات الطلبة

فع الكفايات ر نشاطات تعليمية مختلفة تساعد في ما يقدمه المعلم منضا الوقوف على معرفة أي
على تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية والسير  العملوبذلك يمكن ، العلمية لدى الطلبة
  . بھا إلى األفضل

  الدراسة مشكلة
تحظى إدارة االمتحانات بأھمية كبرى في العديد من األنظمة التعليمية، وبمكانة متميزة 

جل بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لذا سخرت الكلية كافة إمكانيتھا البشرية وغير البشرية من أ
إنجاحھا وانطالقا من أھمية االمتحانات ونظراً لكون الباحثان يعمالن في لجنة االمتحانات 
ً في آراء أعضاء الھيئة التدريسية حول لجنة االمتحانات المركزية بالكلية  المركزية الحظا تباينا

وى المطلوب، فع كفايتھا إلى المست، وللرقي بأداء لجنة االمتحانات بالكلية الجامعية ورالجامعية
تقويمية للجنة االمتحانات  دراسةالدرجات ما " لتبحث في موضوعالدراسة مشكلة جاءت و

   "؟نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا جامعية للعلوم التطبيقية من وجھةالمركزية بالكلية ال

  : وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

لجنة االمتحانات المركزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من ل ما الدرجات التقويمية .1
  نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا؟ وجھات

: ة الدراسة تعزي للمتغيرات اآلتيةفي استجابات عينداللة إحصائية  ھل توجد فروق ذات .2
  ؟)األكاديمي المؤھل، سنوات الخبرة، الجنس(

كزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر لجنة االمتحانات المر ما سبل تطوير .3
 أعضاء الھيئة التدريسية فيھا؟

  فرضيات الدراسة
  :حاولت ھذه الدراسة اإلجابة عن الفرضيات اآلتية
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متوسطات  بين) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .1
  ).أنثى -ذكر( تغير الجنسبالكلية تعزى لمجنة االمتحانات المركزية للالدرجات التقويمية 

بين متوسطات ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .2
 .الخبرةسنوات جنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير لالدرجات التقويمية ل

ات بين متوسط) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .3
  .مؤھل األكاديميالجنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير لالدرجات التقويمية ل

  أھداف الدراسة
جنة االمتحانات المركزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لل الدرجات التقويمية عرف إلىالت .1

 .نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا وجھاتمن بغزة 

جنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لالف بالدرجات التقويمية لإذا كان ھناك اخت تعرف .2
  .، المؤھل األكاديمي، سنوات الخبرةالجنس للمتغيرات

  أھمية الدراسة
المركزية االمتحانات لجنة  من خالل تطويرليمية أن تفيد ھذه الدراسة العملية التع يمكن .1

 .الكلية الجامعيةب

االمتحانات  إدارةفي الكلية الجامعية نحو  الختصاصجھات ا أن تزود ھذه الدراسة يمكن .2
 .ومشكالتھا ومعوقاتھا

تفتح أفاقا جديدة للراغبين في البحث في ھذا المجال مما يثري المكتبة الفلسطينية بمزيد من  .3
 . الدراسات واألبحاث

  حدود الدراسة

متحانات التعرف إلى الدرجات التقويمية للجنة اال اقتصرت الدراسة: لحد الموضوعيا -
 .بالكلية الجامعية

 .مدرسي الكلية الجامعية أصحاب العقود الدائمة: الحد البشري -

  . الكلية الجامعية بغزة: الحد المكاني -

  مصطلحات الدراسة
  : ھناك عدد من المفاھيم عن اصطالح التقويم التربوي ومن تلك التعاريف أنه :التقويم
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التي نسعى إلى تحقيقھا، فھو يعيننا على تحدي تحديد ما بلغناه من نجاح في تحقيق األھداف  −
المشكالت وتشخيص األوضاع ومعرفة العقبات لتحسين العملية التعليمية ورفع مستواھا 

  .)2005 ،حكيم( وتحقيق أھدافھا

 ،الصراف(توصيف وتحصيل وتجھيز للمعلومات للحكم على البدائل في اتخاذ القرارات  −
2002 :17(.  

ع بيانات موضوعية ومعلومات صادقة من مصادر متعددة عملية منھجية تتطلب جم −
لى تقديرات كمية إھداف محددة بغرض التوصيل أدوات قياس متنوعة في ضوء أباستخدام 

  .)31: 2006، عالم( تخاذ قراراتاو أحكام أصدار إليھا في إدلة كيفية يستند وأ

ً إويعرف الباحثان التقويم  تشخيص مستوى أداء أو ھو العملية التي تركز على : "جرائيا
درجة كفاءة مھام معينة للتحقق من اثرھا وفاعليتھا في تحقيق االھداف المرجوة  لرفع وتحسين 

  ."االداء في المؤسسة التعليمية

  االمتحانات
أسئلة شفوية أو كتابية (مجموعة من المثيرات ) 86: 2012عطوان ومطر،(يعّرفھا كل من 
ً ما، واالختبار يعطي درجة ما أو أعدت لتقيس بطري) أو صور أو رسوم قة كمية أو كيفية سلوكا

  .قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص وھي تستخدم في كل الميادين والمجاالت

  لجنة االمتحانات المركزية
ً ھي اللجنة المشكلة من قبل إدارة الكلية الجامعية كل عام وتتكون  يعرفھا الباحثان إجرائيا

يس وسكرتير وأعضاء وموظف خدمات، وھي المسئولة رئيس ونائب رئ: عضو 12-10من 
  .......)ضبط النظام -مراقبة -توزيع أوراق –وفرز - تصوير(عن سير االمتحانات من 

  الكلية الجامعية
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ھي مؤسسة أكاديمية تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم 

تقدم خدمة التعليم التقني والمھني للمجتمع الفلسطيني تحت ل) 1998(العالي حيث أُنشئت في العام 
إلى كلية جامعية تمنح ) 2007(اسم كلية مجتمع العلوم المھنية والتطبيقية، ثم تّحولت في العام 

ً في مختلف المجاالت،) 53(درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لنحو حيث بلغ  اختصاصا
ولتحقيق رؤية الكلية  طالب وطالبة،) 6000( 2014- 2013عدد طلبتھا للفصل الثاني لعام 

بالوصول إلى العالمية، تسعى حثيثًا إلى توطيد عالقاتھا على المستوى الدولي واإلقليمي من 
خالل إقامة جسور من التعاون األكاديمي والثقافي بين الكلية والمؤسسات التعليمية واألكاديمية 

  .www.ucas.edu.ps. المختلفة والمنظمات العربية والدولية
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  النظري اإلطار

  تمھيد
من األمور الملحة التي ال غنى للمعلمين عنھا في المواقف التعليمية،  االمتحاناتأضحت 

عام، لذلك سوف يتحدث المختلفة؛ ألنھا عنصر مساعد وُميسر و مدعم للعملية التربوية بشكل 
انات في الجامعات العالمية، كذلك الئحة تنظيم االمتحعن  الباحثان في ھذا الجزء من البحث

و تعليمات للمراقبين داخل قاعة االمتحان، ومھام لجنة االمتحانات في الكلية الجامعية،  الئحة
  .لية الجامعية، وسير االمتحاناتاالمتحانات بالك

  الئحة تنظيم االمتحانات في الجامعات العالمية
يير االمتحانات في الجامعات العربية قام الباحثان بعمل مسح للوائح العديد من لجان تس

جامعة  ،جامعة حلوان ،جامعة المنوفية ،جامعة عين شمس ،والغربية مثل جامعة سوھاج
، جامعة الشارقة ،م القرىأجامعة  ،جامعة عدن ،المعھد القومي لالتصاالت بمصر ،الدمنھور

الجامعة االسالمية  ،المفتوحة جامعة السودان ،جامعة المدينة العالمية ،جامعة أم درمان اإلسالمية
 Oxford Brooks University , College of Alberta, University ofو  ،بغزة

Calgary  ,  Southampton University,  Unity University College , New 
South Wales , University of Toronto, University of British Columbia, 
London Metropolitan University, St Francis Institute of Technology, and 

 University of Leiden  

واستعرضت لوائح لجان االمتحانات في مختلف تلك الجامعات مھام اللجنة بما يضمن جودة 
العملية التعليمية وموضوعية ودقة تقييم أداء الطلبة ومن المالحظ من خالل مراجعة تلك اللوائح 

نظيم حركة سير االمتحانات العملية والنھائية لكل فصل دراسي ويمكن تلخيص أنھا تھدف إلى ت
  :كاآلتيأھم تلك المھام 

  .اإلعداد والتحضير واإلشراف على سير االمتحان ومراقبة إجراءات تنفيذھا −

  .وضع جداول االختبارات وجداول المراقبة وخارطة توزيع الطالب على قاعات االمتحان −

ئلة االختب − تالم أس ا اس ا وحفظھ حبھا وتظريفھ ا وس ب طباعتھ رر وترتي اتذة المق ن اس ار م
  .وضمان سريتھا

  .تھيئة القاعات لالمتحان وتوفير المناخ المناسب لذلك  −

  .اتخاذ جميع الترتيبات اللوجستية لضمان جودة سير االختبارات −

  .تعميم االرشادات والضوابط الالزمة للمراقبين −
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ة واستالم توزيع مظاريف أسئلة االمتحان عل − راقبين حسب جداول االمتحان والمراقب ى الم
  .ملفات اإلجابة من المراقبين وتسليمھا

ات  − ى قاعات االمتحان تتاب الوضع في اإلشراف عل ى اس ا والعمل عل ة لھ ة الطلب اء تادي اثن
  .بشكالً عام

 .استالم أوراق اإلجابة وكشف التوقيعات من المراقبين وتسليمھا ألساتذة المقرر −

  االمتحانات بالكلية الجامعية الئحة

دقيقة من بدء االمتحان الستالم مظروف األسئلة من لجنة االمتحانات  30الحضور قبل  −
  .دقائق 10وترتيب الطالب داخل القاعة قبل  )مبنى اإلدارة A203(غرفة 

  .في قاعة االمتحان والكشف المعلَّق على باب القاعة تدقيق الطلبة −

  .لطلبة داخل القاعاتمراعاة الدقة في ترتيب ا −

ـة وفي حال فقدان أو نسيان البطاقة تُستخرج /تدقيق البطاقة الجامعية وشخصية الطالب −
  .بطاقة مؤقتة من القبول والتسجيل بتاريخ االمتحان ليوم واحد فقط

ً وعدم إظھاره على  − تنبيه الطالب بضرورة عدم إحضار الجوال وإن وجد إغالقه تماما
  .تحانأثناء االمفي المقعد 

  .أثناء االمتحانفي تذكير الطالب بآداب اإلسالم  −

بخصوص المراقبين على الطالبات الرجاء التنبيه على الطالبات بضرورة وضع حقيبة اليد  −
  .الخاصة بھن تحت المقعد الذي تجلس عليه الطالبة

  ).المراقبة أنموذج(مرتبة حسب كشف حضور الطالب تسليم أوراق اإلجابة  −

قة −   .عند استالم أوراق اإلجابة في القاعات المشتركة مراعاة الدِّ

  .عدم استالم الورقة أو إخراج الطلبة قبل انقضاء نصف الوقت −

ـة من االمتحان /نموذج الغش في اللجنة مع عدم حرمان الطالبأفي حاالت الغش البيّن يُعبأ  −
  .والمحافظة على النظام والھدوء داخل قاعة االمتحان

  .انات التدخل لما فيه مصلحة االمتحان داخل القاعةيحق لعضو لجنة االمتح −

، التحدث مع جوال، تصليح أوراق، انترنت(عدم االنشغال عن المراقبة بأي عمل كان  −
  ).إلخ...  زميل المراقب، أو طالب 

  . وحدهمتحان من قبل مراقب وترك اآلخر عدم ترك قاعة اال −
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  .رونھا في مصلحة سير االمتحاناتتزويد لجنة االمتحانات بأي مالحظات أو اقتراحات ت −

  تعليمات للمراقبين داخل قاعة االمتحانات
حتى تسير االمتحانات على ما يرام ھناك تعليمات للمراقبين داخل قاعة االمتحان 

www.ucas.edu.ps وھي على النحو اآلتي:  

 .ترتيب الطلبة حسب رقم الجلوس في الكشف المعلق على األبواب −

د من نظافة  −  .السبورةالتأكُّ

يانھا ة ورقة األسئلة /اً تسليم الطالبيمنع منعاً بات − ة نس ة، وفي حال دون إبراز البطاقة الجامعي
ة  ة المؤقت إحضار بطاقة مؤقتة من القبول والتسجيل باسم المساق وتاريخه وتسليم ھذه البطاق

 .مع ورقة إجابة الطالب

 .أن البطاقة سارية المفعولفحص البطاقة بدقة والتأكد من تطابق الصورة مع الشخص و −

 .إغالق الجوال ووضعه في الجيب أو الشنطة ووجوده على المقعد يعتبر حالة غش −

رك الطالب − ة وات ين تعامل بحكم ى النظام /في حاالت الغش الب ه، وحافظ عل ة ينھي امتحان
 .والھدوء

ال ونھيب ال تنشغل عن المراقبة بالحديث مع زميلك المراقب أو استعمال الحاسوب أو الجو −
 .أثناء المراقبةفي بكم إغالق الجوال 

 .لعضو اللجنة اب بالمفتاح ويُسلم المفتاح وبطاقة التعريف للمراقب،يُغلق الب −

ى التوا − ارئ يرج ال أي ط ي ح ى ف ة عل ات المكتوب ة االمتحان اء اللجن ام أعض ع أرق صل م
 .مظاريف االمتحانات

  جنة االمتحانات بالكلية الجامعيةمھام ل
 :وھي على النحو اآلتي www.ucas.edu.psالمتحانات مھام للجنة ا

  .متابعة تطبيق لوائح ونظم وضوابط وإجراءات االمتحانات −

ل  − امل، والعم ان الش فات االمتح ئلة لمواص ة األس ر مطابق ي، عب يل الدراس ويم التحص تق
  .المستمر على تطوير نظام شكل االمتحان

  .تأمين االمتحانات وضمان سالمتھا وسريتھا −

  .عداد جدول االمتحانات بالتنسيق مع الشئون األكاديميةإ −
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تشرف على تسليم أوراق األسئلة حسب اإلحصاءات المحددة لكل تخصص ولكل مستوى،  −
 ً   .ومتابعة سير االمتحانات يوميا

  .إعداد إحصائيات كاملة بعدد الطلبة الجالسين لالمتحان بالكلية في كل فصل دراسي −

  .حفظ نسخة من كل امتحان −

  .ي مھام أخرى ذات صلة بالمھام أو يكلف بھاأ −

  سير االمتحانات في الكلية الجامعية
 :الكلية الجامعية على النحو اآلتيتسير االمتحانات ب

ام،  − وم منسق  إذتتعامل لجنة االمتحانات مع أقسام الكلية عبر منسقين يكلفھم رؤساء األقس يق
دھا كل المساق بتسليم أسئلة االمتحانات ومراجعتھا مع عض د أن يعتم ات بع و لجنة االمتحان

  .من عضو لجنة االمتحانات الداخلية لألقسام، ورئيس القسم

وم  − ة، ويق ة الجامعي ا ترويسة خاصة بالكلي يتم وضع أسئلة االمتحان في استمارة مصممة لھ
اريخ  مدرس المساق بتسليمھا لعضو لجنة االمتحانات الداخلية لتدقيق بھا قبل اسبوعين من ت

اريخ اال ل من ت ى األق متحان، ويرفع لرئيس القسم المعني  كل أوراق األسئلة قبل أسبوع عل
  .بداية االمتحانات

  .تتم طباعة االمتحانات بوساطة موظفي لجنة االمتحانات −

ل  − ة ك ة جلس ن بداي ائق م ر دق ل عش راقبين قب ات للم ليم االمتحان ات بتس ة االمتحان وم لجن تق
 .امتحان

  الدراسات السابقة
أضحت االمتحانات باھتمام بحثي كبير، فتناولتھا الدراسات العلمية واألبحاث المھنية  لقد

لم ترد  -لكن في حدود علم الباحثين -يا إلى تقويمھا، ومن ثّم تطويرھامن جوانب عديدة سع
  :دراسة تناولت موضوع لجان االمتحانات المركزية وفيما يلي عرض لبعض ھذه الدراسات

إلى تقويم االختبارات الموحدة لمبحث اللغة العربية في  )2013: مصبح( دراسةھدفت 
المرحلة األساسية بمدارس وكالة الغوث الدولية وفق المعايير العالمية، اتبعت الباحثة المنھج 
الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من جميع االختبارات الموحدة في مدراس وكالة الغوث 

 .حتى التاسع الدولية للصفوف من الرابع

  وأظھرت نتائج الدراسة

عدم توفر قائمة معايير االختبار الجيد لدى القائمين على بناء االختبارات الموحدة على 
نات األولية يم العالي، ووكالة الغوث الدولية، وكذلك احتلت البياصعيد وزارة التربية والتعل
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 ن المعايير بوزن نسبي قدرهبمؤشراته المرتبة األولى بي) 1(رقملالختبار، وھو معيار 
 .، وھذا يعني االھتمام بالجانب الشكلي لالختبار على حساب جانب المضمون%)100(

  .أرشفة االختبارات إلكترونياً، وذلك للعودة إليھا واالستفادة منھا وقت الحاجة -

د ضرورة توفير االجابة النموذجية، ومفتاح التصحيح ألي اختبار لما لھا من أھمية باستبعا -
  . عنصر الذاتية، وتوفير الموضوعية

إلى التعرف على الدرجات التقييمية لتجريبية  )2012: عساف، وأبو على( دراسةھدفت 
االمتحانات الموحدة بمدارس وزارة التربية والتعليم العالي من وجھة نظر مديري المدارس، وقد 

سة على جميع أفراد المجتمع استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدرا
غرب / مديراً ومديرة من مديري المدارس بمديرية التربية والتعليم) 82(األصلي، والبالغ عددھم

 .غزة

  وأظھرت نتائج الدراسة

بطبيعة ) ، المعلمين، أولياء األمورالطلبة( ضرورة تفعيل العمل اإلعالمي بالوزارة لتبصير -
 .ألغراضھااالمتحانات الموحدة، وتحسين فھمھم 

االكتفاء باالمتحانات الموحدة للصف الرابع طالما أنه ال تعتمد نتائجھا الحقيقية، وترك  -
المجال أن تكون باقي االمتحانات مدرسية للتقليل من حدة التوتر والمشكالت التي تواجه 

 ً  .عمل اللجان داخلياً وخارجيا

االمتحانات التجريبية في إلى بيان مدى إسھام  )2012: الفليت، وحمدان(ھدفت دراسة 
في االمتحانات النھائية، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي تحسين أداء طلبة الثانوية العامة 

التحليلي في ضوء تقديمھم لالمتحان التجريبي، كما تم فحص العالقة بين درجات االمتحان 
معلم ومشرف ومدير  )200(طالب و) 400(التجريبي ودرجات االمتحان النھائي، عينة الدراسة 

  . نحو االمتحان التجريبي ھمواتجالتعّرف آرائھم 

  وأظھرت نتائج ھذه الدراسة

تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة في االمتحان النھائي 
، وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة إلى حضور االمتحان التجريبي

  .متحانات التجريبية ودرجاتھم في االمتحانات النھائيةفي اال

طبيعة االمتحانات التي تجرى داخل  إلى التعّرف إلى): 2008: العاجز( دراسةھدفت 
الجامعة اإلسالمية بغزة من وجھة نظر طلبتھا، استخدم الباحث المنھج الوصفي، وأعد استبانة 

وزيعھا على عينة من الطلبة مكونة فقرة موزعة على ثالثة مجاالت تم ت) 52(مكونة من
  وأظھرت نتائجھا .طالب وطالبة) 824(من



 587ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآية مشھراوي، يوسف مطر

 2015، )3( 29المجلد ) العلوم االنسانية(بحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

، وجاء المجال الثاني )62.45( أن المجال األول أخذ المرتبة األولى بمتوسط حساب
ة الثالثة بمتوسط حساب ، وجاء المجال الثالث بالمرتب)51.73( بالمرتبة الثانية بمتوسط حساب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في ، كما بينت الدراسة ب)49.54(
المجال األول، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في المجالين الثاني والثالث لصالح 

  .تعزى لمتغير المستوى الطالبات، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية

لة امتحانات الثانوية مستوى أسئ إلى تعرف )2010:انيبعطوان، والبھ( دراسةھدفت 
العامة بفلسطين، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي للتوصل إلى قائمة معايير، تكونت عينة 

) 40( ، وطبقت عليھم استبانة منمشرفا ومشرفة) 54(معلما ومعلمة، و) 228( الدراسة من
 .فقرة

  :أھم نتائج ھذه الدراسة أن
، واحتل محور )75.7( جاء متوسطا بنسبة المستوى العام لجودة أسئلة الثانوية العامة

، وجاء محور المضمون في المرتبة الثانية )84.83( الشكل المرتبة األولى، فحصل على نسبة
، في حين احتل المحور الثالث العالقة بالبيئة التعليمية المرتبة الثالثة، )75.44( بنسبة
   ).65.28(بنسبة

دراسة إلى التعّرف على سبل تحسين نتائج ھذه ال) 2010:سمور، وأبو علي(ھدفت دراسة 
امتحان شھادة الثانوية العامة من وجھة نظر مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، استخدم 

 .مديراً ومديرة للمدارس الثانوية) 98( المنھج الوصفي التحليلي، بلغت عينة الدراسةالباحثان 

  :وأظھرت ھذه الدراسة

المؤھل العلمي، المنطقة التعليمية، (حصائية تعزى لمتغيراتعدم وجود فروق ذات داللة إ
  .في سبل تحسين نتائج الثانوية العامة) والخدمة

  التعقيب على الدراسات السابقة
  :اآلتيمن خالل مراجعة الدراسات السابقة يمكن استخالص 

 .أجمعت الدراسات السابقة على أھمية االمتحانات ودورھا في عملية التقويم التربوي -

: الفليت، وحمدان( الدراسات السابقة امتحانات الثانوية العامة، مثل دراسة تناولت بعض -
 ).2010:عطوان، والبھباني(ودارسة ) 2010:سمور، وأبو علي(ودراسة ) 2012

: عساف، وأبو على(تناولت بعض الدراسات السابقة آليات إجراء االمتحانات مثل دراسة  -
 ).2008 :العاجز(ودراسة ) 2012

عطوان، (ودراسة  )2012 :عساف، وأبو على(حالية مع دراسة اتفقت الدراسة ال -
 . فھي تعتمد عينة الدراسة على أعضاء الھيئة التدريسية) 2010 :والبھباني
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ودراسة ) 2013: مصبح(اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسة  -
عطوان، (ودراسة ) 2012: حمدانالفليت، و( ودراسة) 2012: عساف، وأبو على(

وھو المنھج في منھج الدراسة ) 2010:سمور، وأبو علي(ودراسة ) 2010 :والبھباني
 .الوصفي التحليلي

تميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة بأنھا تناولت ادارة سير وتنظيم  -
  .االمتحانات

 إجراءات الدراسة
ن ا زء م ذا الج ي ھ ان ف اول الباحث ا، يتن ا وعينتھ ة و مجتمعھ نھج الدراس ة م لدراس

ي  تخدمة ف ائية المس اليب اإلحص دادھا واألس وات إع ة و خط ى أداة الدراس افة إل باإلض
  : الدراسة، وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة

   منھج الدراسة
ي في التحليل المنھج الوص د ب ي، ويقص في التحليل نھج الوص ة الم ت الدراس و " :اتبع ھ

ذي  نھج ال ى الم ا عل ول منھ ن الحص اً يمك ودة حالي ية موج دثاً، أو قض اھرة أو ح درس ظ ي
ا ان فيھ دخل الباحث ة دون ت ئلة الدراس ن أس ب ع ات تجي تاذ، " (معلوم ا واألس : 2000األغ

83.(  

  مجتمع الدراسة
يةيتكون مجتمع الدراسة من جميع  ة التدريس ر محددة  أعضاء الھيئ ود غي من أصحاب العق

ة  ة الجامعي ي الكلي ددھم ف الغ ع زة والب ة بغ وم التطبيقي ر ) 120(للعل ة بحسب آخ اً وموظف موظف
  . م2014-2013إحصائيات قسم الموارد البشرية بالكلية الجامعية  للعام 

  عينة الدراسة
ت ة  تكون ن العين م ) 54(م ة، ت ة الجامعي ن الكلي ية م ة التدريس اء الھيئ ن أعض و م عض

ع الدرا ن مجتم وائية م ة عش ارھم بطريق م اختي دول رق ة، والج راد ) 1(س ع أف ين توزي يب
  .لدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسةعينة ا

  متغيرات الدراسة

  .)الجنس، سنوات الخبرةالمؤھل األكاديمي، ( :المتغير المستقل

   .التقديرات التقويمية: المتغير التابع
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة: )1(جدول 

  النسبة المؤية  العدد  المستويات  المتغيرات
 16.7 9  تكنولوجيا المعلومات  القسم

 1.9 1 علوم التأھيل
 5.6 3  المھن الھندسية
 9.3 5 المھن الصحية

 13.0 7  العلوم اإلدارية والمالية
 13.0 7 العلوم التربوية

 24.1 13 الدراسات اإلنسانية
 11.1 6  تكنولوجيا الحاسوب والمھن الصناعية

 5.6 3 البكالوريوس
 16.7 9  دكتوراه  األكاديمي المؤھل

 44.4 24 ماجستير
 31.5 17  بكالوريوس
 7.4 4  دبلوم متوسط

 66.7 36 ذكر  الجنس
 33.3 18  أنثى

 5.6 3  أقل من5 سنوات   سنوات الخبرة
 63.0 34  من 5 -10سنوات
 31.5 17  11فما فوق

  أداة الدراسة
لجامعية لجنة االمتحانات المركزية بالكلية الالدرجات تقويمية  التعرف إلىھدف االستبيان 

، وبعد االطالع على األدب نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا للعلوم التطبيقية من وجھات
 عساف وأبو عليالتربوي، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع االستبيان مثل دراسة 

أداة الدراسة وفق الخطوات قام الباحثان ببناء  )2010:ھبانيعطوان، والب( ، ودراسة)2012(
  : اآلتية

مھام لجنة ( وھي ثالثة مجاالت الرئيسية لالستبيان والبالغ عددھاتحديد المجاالت  .1
اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية نحو لجنة  -االمتحانات المركزية بالكلية الجامعية

  .)قبين في الكلية الجامعيةتطوير أداء المرا -االمتحانات المركزية

  .كل فقرة حسب انتمائھا للمجال صياغة فقرات االستبانة .2
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ً عن) 50(األولية، وقد شملت حوالي  ابصورتھ إعداد االستبانة .3 سبل  فقرة، وسؤاالً مفتوحا
ظر عضو تطوير لجنة االمتحانات المركزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة ن

  .فيھا الھيئة التدريسية

 .محكمين) 10(على مجموعة من المحكمين التربويين، والبالغ عددھم  ت االستبانةعرض .4

 تم حذف بعض الفقرات من االستبانة، وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بھا المحكمون،
بعد التعديل  أخرى، وأصبح عدد فقرات االستبانة وكذلك تعديل وإضافة وإعادة صياغة لفقرات

رة، كبيرة جداً، كبي(قد أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي و فقرة،) 46(
 ).متوسطة، صغيرة، صغيرة جداً 

  الخصائص السيكومترية لالستبيان

  )Scale Validity( صدق االستبيان
رف  دات(يع ه ) 15: 1999، عبي دق األداة بأن عت "ص ا وض اس م ى قي درتھا عل ق

  لتالية للتأكد من صدق األداةرق ا، وقد استخدم الباحثان الط"لقياسه

  )Trustees Validity(صدق المحكمين   .أ 
ى مجموع رض األداة عل ان بع ام الباحث ةق ورتھا األولي ي ص ين ف ن المحكم ن ة م ، م

رأي  داء ال ين إب ادة المحكم ن الس ان م ب الباحث د طل ة، وق ي التربي ين ف المتخصص
اس أ ا لقي دى مالئمتھ ول األداة وم ات ح ات و المقترح ة، وقوالمالحظ داف الدراس د ھ

ض اآلراء و ى بع ان عل ل الباحث وء حص ي ض ا ف ين، وقام ادة المحكم ن الس ات م المقترح
ر رات أخ ج فق افة ودم ذف وإض رات، وح ض الفق ياغة بع ديل ص ك بتع بح ذل ث أص ى، بحي

  .فقرة) 46( عدد فقرات االستبانة

   )Internal Consistency Validity(صدق االتساق الداخلي   .ب 
رف  د(يع و لب ه) 72: 1982 ة،أب داخلي بأن اق ال دق االتس ي أداء التج" ص انس ف

رى رة ألخ ن فق رد م رات األدالف ع فق تراك جمي ي ، أي اش ة ف ية معين اس خاص ي قي اة ف
رد ألدا"الف داخلي ل اق ال دق االتس اد ص م إيج د ت ة، وق ة الدراس ى عين ن ال ة عل ة م  )54(مكون

م ية، وت ة التدريس اء الھيئ ن أعض و م ل اال عض اب معام ن حس رة م ل فق ين ك اط ب رتب
ة ا تبيان والدرج رات االس ىفق رف إل ك للتع تبيان، وذل ة لالس اط  لكلي ل االرتب وة معام ق

  : يوضح ذلك )4-3-2(رقم ول االناتج والجد
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. (N=54)صدق االتساق الداخلي لالستبيان من خالل معامالت ارتباط بيرسون : )2(جدول 
المتعلق بمھام لجنة االمتحانات المركزية بالكلية : ولمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األ

  .الجامعية

  .)R =0.361القيمة الحرجة لـ ( 0.05تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى ) *(*

ً عند مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا
  .فقرات والدرجة الكلية لالستبيانة االرتباط بين المما يدل على أن االستبيان يتمتع بقو 0.05

صدق االتساق الداخلي لالستبيان المجال الثاني من خالل معامالت ارتباط بيرسون : )3(جدول 
(N=54) .المتعلق باتجاھات أعضاء الھيئة : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني

  .التدريسية نحو لجنة االمتحانات المركزية

 معامل ارتباط الفقرة باالستبيانرقم الفقرةمعامل ارتباط الفقرة باالستبيان رقم الفقرة
17 0.481** 27 0.352** 
18 0.299** 28 0.582 
19 0.376**  29 0.24 
20 0.432** 30 0.01 
21 0.461** 31 0.341**  
22 0.288** 32 0.323** 
23 0.2** 33 0.352**  
24 0.217 34 0.318** 
25 0.23**  35 0.212 
26 0.309**  

  .)R =0.361القيمة الحرجة لـ (  0.05تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى(**) 

معامل ارتباط الفقرة باالستبيان رقم الفقرة معامل ارتباط الفقرة باالستبيانرقم الفقرة
1 0.306** 9 0.367** 
2 0.424** 10 0.296** 
3 0.445** 11 0.433** 
4 0.320** 12 0.433**  
5 0.485** 13 0.558** 
6 0.492** 14 0.626** 
7 0.477** 15 0.571**  
8 0.189 16 0.293** 
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ً عند مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا
  .ة الكلية لالستبيانمما يدل على أن االستبيان يتمتع بقوة االرتباط بين الفقرات والدرج 0.05

صدق االتساق الداخلي لالستبيان المجال الثالث من خالل معامالت ارتباط بيرسون : )4(جدول 
(N=54) .بتطوير أداء المراقبين في المتعلق : ط كل فقرة من فقرات المجال الثالثمعامل ارتبا

  .الكلية الجامعية

 معامل ارتباط الفقرة باالستبيانقرةرقم الفمعامل ارتباط الفقرة باالستبيان رقم الفقرة
36 0.456** 42 0.497** 
37 0.455** 43 0.334** 
38 0.486**  44 0.533** 
39 0.375** 45 0.349**  
40 0.567** 46 0.701** 
41 0.450** 

  .)R =0.361القيمة الحرجة لـ (  0.05تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى(**) 

ً عند مستوى داللة  )4( رقميتضح من الجدول  أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا
  .مما يدل على أن االستبيان يتمتع بقوة االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لالستبيان 0.05

   )Scale Reliability( ستبانةثبات اال  .3
و  ات ھ ا"الثب ق فيھ رة يطب ل م ي ك اً ف ھا تقريب ائج نفس اس للنت اء المقي ى  إعط عل

را ن األف ھا م ة نفس دة، " (دالمجموع و لب ل ثب، و)261: 1982أب اب معام م حس د ت ات ق
  )Cronbach Method(األداة بطريقة كرونباخ ألفا 

تقويمية لجنة االمتحانات المركزية بالكلية  الدرجات  معامالت الثبات الستبيان: )5(جدول 
ة التدريسية فيھا باستخدام طريقة ألفا الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر أعضاء الھيئ

  .كرونباخ

  معامل الثبات عدد أفراد العينة عدد الفقرات
46 54 .816 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لألداة مرتفعة مما يؤكد على ثبات االستبيان 
  .وصالحيته لالستخدام

  نتائج الدراسة وتفسيرھا
يعرض ھذا الجزء أھم النتائج التي تم التوصل إليھا بناء على المعالجات اإلحصائية التي 

  .من بيانات من خالل أداة الدراسةأجريت على ما تم جمعه وتحليله 
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم االنسانية(بحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

  ئج المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا
  ص سؤال الدراسة األول على ما يلين

زية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من جنة االمتحانات المركلما الدرجات التقويمية ل
  نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا؟ وجھات

قام الباحثان بحساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النسبية  األول السؤال ولإلجابة عن
 .تبين ھذه النتائج) 8(، )7(، )6( فقرات االستبيان، والجدول رقم لكل

لكل فقرة من فقرات المجال متوسطات واالنحرافات المعيارية الاألوزان النسبية و: )6(جدول 
  .انات المركزية بالكلية الجامعيةبمھام لجنة االمتح: األول

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
تعمم لجنة االمتحانات  1 1

المركزية جداول 
االمتحانات والترويسة 

تحان المطلوبة  لالم
ألعضاء الھيئة التدريسية 

  .بوقت كاف

  عالية جدا %92 68451. 4.6111

تتناسب قاعات االمتحان  16 2
مع أعداد الطلبة عند 
  .اجراء االمتحانات

  متوسطة %68 94207. 3.4074

يدقق عضو لجنة  10 3
االمتحانات بأنموذج 
  .االمتحان قبل تصويره

  عالية %84 99773. 4.2037

ة االمتحانات توفر لجن 11 4
المركزية التسھيالت 

  .المادية المطلوبة

  عالية %82  64563.  4.1296

توفر اللجنة لجان خاصة  9  5
مناسبة لذوي االحتياجات 

  .الخاصة

  عالية جدا %85 76798. 4.2963

تزود اللجنة المراقبين  4  6
باإلرشادات الالزمة 

  .إلدارة المراقبة

  عالية جدا %90 54047. 4.5185
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 )6(تابع جدول رقم  ...

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
تھتم اللجنة بتسجيل   3  7

حضور المراقبين 
  .الكترونيا

  عالية جدا %91 59932. 4.5926

تحث اللجنة المراقب  8  8
بالتدقيق بالبطاقة الجامعية 

لدى الطلبة  قبل بدء 
  .االمتحان

 عالية جدا %87 78708. 4.3889

توفر لجنة االمتحانات  6  9
بطاقات تعريفية للطلبة في 
  .حال عدم وجودھا معھم

  عالية جدا %88 69137. 4.4444

تحرص اللجنة على  13 10
متابعة نظافة قاعات 

  .ومقاعد االمتحان

  متوسطة %79 84592. 3.9630

توفر لجنة االمتحانات  15  11
المركزية للمراقبين 

أثناء في ة الالئقة الضياف
  .االمتحان

  متوسطة %71 1.03739 3.5926

توفر لجنة االمتحانات  12  12
الرعاية الطبية ألي حدث 
  .مرضي أثناء االمتحانات

  عالية %82  72804. 4.1296

يتدخل عضو لجنة  6  13
االمتحانات لما فيه 

مصلحة االمتحان داخل 
  .القاعة

  عالية جدا  %88  53787. 4.4444

حث اللجنة المراقب ت 5  14
بااللتزام بتعليمات 

  .المراقبة

  عالية جدا %90 54079. 4.5000

تدقق لجنة االمتحانات  2  15
ترتيب أسماء الممتحنين 

عند استالم أوراق 
  .اإلجابات

  عالية جدا %92 55482. 4.6481
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 )6(تابع جدول رقم ... 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
تؤرشف اللجنة أوراق  14  16

اإلجابات بطريقة يسھل 
الوصول إليھا عند 

  .الحاجة

  متوسطة %76 1.04159  3.8333

 عالية جدا 85%  0.74641  4.2314  الدرجة الكلية للمجال

على درجة استجابة عالية أن بعض الفقرات قد حصلت ) 6(رقم يتضح من الجدول السابق 
ً كبيراً %)  92-80%( ما بين تراوحتجداً إذ  وھذا يعني أن الكلية الجامعية تعطي اھتماما

في ) 1(حصلت فقرة رقم  إذ .....جدول وضبط سير االمتحاناتإعداد ال إذلالمتحانات من 
م لجنة االمتحانات المركزية جداول يالتي تنص على تعمعلى الرتبة األولى، واالستبانة 

، بوزن نسبي ة  لالمتحان ألعضاء الھيئة التدريسية بوقت كافاالمتحانات والترويسة المطلوب
ول اجد إرسال أن لجنة االمتحانات المركزية تحرص علىويفسر الباحثان ذلك  )92%( قدره

جميع  الشئون األكاديمية ومن ثم رؤساء األقسام ثم إلى البريد االلكترونيمن خالل االمتحانات 
  .ن أجل إبداء الرأي فيهأعضاء الھيئة التدريسية بوقت كاف م

ق لجنة االمتحانات يتدق على والتي تنصعلى الرتبة الثانية ) 15( وقد حصلت فقرة رقم
حسب الرقم التسلسلي في كشف  ترتيب أسماء الممتحنين عند استالم أوراق اإلجاباتعلى 

لمركزية لجنة االمتحانات االمعمول به في وھذا فعال الواقع ) 92%( بوزن نسبي قدره ،الحضور
  .  عدم فقدان أي ورقة امتحان بعد انتھاء االمتحانتأكد من لل ذلك ويفسر الباحثان

تناسب  على لعينة والتي نصتفقد حصلت على أدنى نسبة استجابة ل )2(أما فقرة رقم
قاعات االمتحان مع أعداد الطلبة عند اجراء االمتحانات، احتلت المرتبة السادسة عشرة بوزن 

ويعزي الباحثان ذلك لمحدودية مساحة الرقعة الجغرافية للكلية الجامعية في  )68%(نسبي قدره 
ظل ما تعانيه محافظات غزة من حصار خانق في الوقت نفسه الذي تزيد فيه أعداد الطلبة الذين 

  .يلتحقون بالكلية الجامعية

متحانات ما اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية نحو لجنة اال السؤال الثاني ولإلجابة عن
  المركزية بالكلية الجامعية؟

قام الباحثان بحساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النسبية لكل فقرات االستبيان، 
  :يوضح ذلك )7( دول رقموالج
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األوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية التجاھات أعضاء الھيئة : )7(جدول 
  .كزية بالكلية الجامعيةالتدريسية نحو لجنة االمتحانات المر

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
يتعامل عضو لجنة  1 1

االمتحانات المركزية مع 
  .المراقب معاملة حسنة

  عالية جدا  92% 525472. 4.6296

اعتقد أن عدد ساعات  14  2
المراقبة الموكل بھا 

) ساعة37(مدرس العقد 
  .ة وعادلةمناسب

  متوسطة 60%  1.09825 3.0370

تتعاون اللجنة في تعديل  10  3
جدول المراقبات ألعضاء 

الھيئة التدريسية حسب 
  .رغبتھم

  متوسطة 69% 92579.  3.4630

يتقبل عضو لجنة  8  4
االمتحانات المركزية 

عذر المراقب في حالة 
  .  غيابه عن المراقبة

  متوسطة  73% 72226. 3.682

أن ترحيل المراقبات أرى   13  5
التي يقبل فيھا اعتذار (

لى الفصل إ) المدرس
  .التالي إجراءا عادال

  متوسطة 62% 1.36044 3.1296

ينتابني شعور بالقلق  19 6
بسبب الجوالت الميدانية 

ألعضاء لجنة 
  .االمتحانات

 ضعيفة 34% 90344. 1.7037

سھولة التواصل مع   7  7
عضو لجنة االمتحانات 

ود طارئ في حالة وج
  .داخل قاعة االمتحان

  عالية 81% 85598. 4.0556

أوراق االمتحانات ال  18  8
تكفي لعدد الطلبة في 

  .القاعة
  ضعيفة 34% 1.05740 1.7037



 597ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآية مشھراوي، يوسف مطر

 2015، )3( 29المجلد ) العلوم االنسانية(بحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

 )7(تابع جدول رقم ... 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
تراعي اللجنة إفراد مقعد  16  9

ل طالب في قاعة لك
  .االمتحان

  متوسطة 58% 1.20171 2.9074

توفد اللجنة ممثلين عنھا  11  10
للمراقبة في القاعات 

  .الممتلئة بالطلبة
  متوسطة 65% 1.08480 3.2593

تراعي اللجنة توفير أكثر  6  11
من مراقب في القاعة 

  .الواحدة
  عالية  81%  91669. 4.0926

ت تتعامل اللجنة مع حاال 17  12
  ضعيفة  %48 1.22246 2.4259  .الغش بتراخ

أُفضل وجود مراقب ثاني 9  13
معي في قاعة االمتحان 

  .من نفس الجنس
  متوسطة 73% 1.19748 3.6667

مرور مدرس المساق في  12  14
أثناء االمتحان يشوش 

  .جراء االمتحانعلى إ
  متوسطة 63% 1.11717 3.1852

تحرص اللجنة على  5  15
ت اإلنسانية تعزيز العالقا

  .بينھا وبين المراقبين
  عالية 81% 68451. 4.0556

تطبق لجنة االمتحانات  4  16
آليات مناسبة للوصول 

إلى معايير جودة األداء 
  .المطلوبة

  عالية 82% 53787. 4.1111

تتقبل لجنة االمتحانات أي  2  17
مالحظات أو اقتراحات 
 .لمصلحة سير االمتحانات

  ليةعا 84% 63444. 4.2222

أشعر بأن لجنة  3 18
االمتحانات تعمل بروح 

  .الفرق الواحد
  عالية %84  95038. 4.2407
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 )7(تابع جدول رقم ... 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
أفضل وجود لجان فرعية  15  19

لالمتحانات النھائية بدالً 
من لجنة االمتحانات 

  .ةالمركزي

  متوسطة %58 1.48472 2.9444

  متوسطة %70 0.972698  3.3955  الدرجة الكلية للمجال

يتعامل عضو لجنة " التي تنص على) 1(رقم الفقرة  أنيتضح ) 7( رقم إلى الجدول بالنظر
 جاءت بالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره "االمتحانات المركزية مع المراقب معاملة حسنة

)%92.(  

بمتابعة المراقبات وحضور المراقبين بشكل  تقوم لجنة االمتحاناتن بأثان ذلك ويفسر الباح
تقوم ) تبديل مراقب، غياب مراقب، اعتذار مراقب( يومي، وفي حال حدوث تغيير في المراقبات

اللجنة بإدخال التعديل على برنامج الكلية، ثم يقوم المراقب باعتماد مراقباته عبر برنامج الكلية 
ومن ثم اعتمادھا من الجھة المكلفة باللجنة ومن ثم اعتمادھا من قبل الشئون المحوسب، 
  .  األكاديمية

تتقبل لجنة االمتحانات أي مالحظات أو اقتراحات لمصلحة "على  وجاءت الفقرة التي تنص
لجنة بأن ويفسر الباحثان ذلك ) 84%( في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره" سير االمتحانات

جل إبداء جميع أعضاء الھيئة التدريسية من أبتعميم جدول االمتحانات على تقوم ات االمتحان
دوري قبل إجراء االمتحانات بفترة بشكل الرأي به باإلضافة إلى أن الشئون األكاديمية تعقد 

ستضافه اوجيزة لقاء ألعضاء الھيئة التدريسية للحديث عن االمتحانات وعن جودة األسئلة، يتم 
ظرف  االمتحانات للحديث عنھا، باإلضافة إلى أن ھناك استبانة مرفقة مع كل رئيس لجنة

  . تھاامتحانات يقوم المراقب بتعبئ

 في المرتبة السابعة عشر" تتعامل اللجنة مع حاالت الغش بتراخ" وجاءت الفقرة التي تنص
ر البيئة ويفسر الباحثان ذلك بأن لجنة االمتحانات المركزية توف) 48%(بوزن نسبي قدره 

الصحية إلجراء االمتحانات من خالل اإليعاز ألصحاب االختصاص بتنظيف مقاعد االمتحانات 
بشكل جيد، ثم تقفل القاعة بالمفتاح وال تفتح إال من خالل المراقب وبعد انتھاء االمتحان تقفل 

حق ، يقوم المراقب بتعبئة محضر غش بضبط حاالت الغش في حالةو.... .. القاعة مرة أخرى
ً في حالة غشالطا ع عليه يبعد انقضاء االمتحان ثم يقوم المراقب بالتوق لب الذي ُضبط متلبسا

ً وتسليمه إلى اللجنة، ثم يقوم سكرتير اللجنة   تإلى شؤون الطلبة للب بتسليم محاضر الغش يوميا
   .فيھا وفق إجراءات شؤون الطلبة



 599ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآية مشھراوي، يوسف مطر

 2015، )3( 29المجلد ) العلوم االنسانية(بحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

في " ال تكفي لعدد الطلبة في القاعة أوراق االمتحانات" التي تنصو) 8(رقم  وجاءت الفقرة
من مھام عضو الھيئة  الباحثان ذلك بأن يويعز) 34%( بوزن نسبي قدره نة عشرالمرتبة الثام

تصويره في لجنة االمتحانات بنفسه ثم يقوم باألشراف على به  طباعة امتحانه الخاصالتدريسية 
يقوم بعد ذلك  وأخيراأعداد الطلبة،  يقوم بفرز االمتحان بالمظاريف الخاصة بھا حسب وبعد ذلك

أوارق  ألعداد، وھذا يضمن عدم وجود أي عجز بتسليم مظاريف االمتحان للجنة االمتحانات
  .االمتحان

ھي عبارة عكسية حيث حصلت على أقل التقديرات ) 8(والجدير بالذكر أن الفقرة رقم 
قديرات، أي أن أوراق االمتحان باإلثبات تحصل على أعلى التبالنفي، وھذا يعني بأن العبارة 

  .كافية

 تقوم لجنة االمتحانات بتدقيق مظاريف االمتحانات والتأكد من جاھزية المظاريف للتنفيذو
  .قبل انعقاد االمتحانات بفترة وجيزة

عدد ساعات المراقبة الموكل بھا مدرس العقد " على أن التي تنص) 2(وجاءت الفقرة 
المئوية  ةويفسر الباحثان تدني النسب). (60%نسبي قدره  بوزن "مناسبة وعادلة) ساعة37(

نحو عدد ساعات المراقبة الموكل بھا المدرس بسبب لسلبية اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية 
في  األعباء اإلدارية المكلف بھا إضافة الى ضيق الوقت المسموح به لتصحيح وتسليم الدرجات

  . نفس فترة المراقبات

لسؤال الثالث قام الباحثان بحساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النسبية ولإلجابة على ا
  :يوضح ذلك )8(رقم لكل فقرات االستبيان، والجدول 

سبل تطوير لجنة االمتحانات لاألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية : )8(جدول 
 ر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا؟المركزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظ

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
توفر اللجنة الحوافز  10 1

المناسبة للمراقبين لتعزيز 
  .حماسھم تجاه العمل

  متوسطة 53% 1.08158 2.6667

تسعى اللجنة لتحسين  5  2
النظام المحوسب 

  .لالمتحانات

  متوسطة  67% 1.15606 3.3889

تعقد اللجنة ندوات تھتم  9  3
بنشر مفاھيم ومتطلبات 
إدارة المراقبة في قاعة 

  .االمتحان

  متوسطة 53% 1.17881 2.6852
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 )8(تابع جدول رقم ... 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
مستوى  النسبة  المعياري

 االستجابة
تُدرب اللجنة المراقبين 11  4

ة التصرف في على كيفي
المواقف الحرجة أثناء 

  .المراقبة

  ضعيفة %48 1.00035 2.4074

تھتم اللجنة باستقطاب  8  5
الكفاءات للمراقبة في 

  .قاعة االمتحان

  متوسطة %55  1.20794 2.7778

في  يشارك المراقبون 3  6
  .تقييم سير االمتحانات

  متوسطة %71 1.07315  3.5926

تعتمد اللجنة بشكل كبير  6  7
على المراقبين المتدربين 

 .في الكلية

  متوسطة %62 1.05343 3.1481

يستطيع المراقب المتدرب  7  8
  .ضبط قاعة االمتحان

  متوسطة %62  1.28367 3.1111

يساھم العاملون باللجنة  1 9
بدور فعال في العمل 

  .الميداني للجنة

  عالية %80 90054. 4.0185

يتم تقييم أداء لجنة  4  10
ت وفق أسس االمتحانا

  .موضوعية معلنة

  متوسطة %70  88409. 3.5370

تحرص اللجنة على  2  11
االستخدام األمثل للموارد 
 المتاحة في ضوء الخطة

   .االستراتيجية  للكلية

  متوسطة %74  90344. 3.7037

  متوسطة %64 1.065733  3.185  الدرجة الكلية للمجال

يساھم العاملون باللجنة بدور " التي تنص علىالفقرة  أنيتضح ) 8( رقمإلى الجدول  بالنظر
 يويعز )80%( ، جاءت بالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره"فعال في العمل الميداني للجنة

في قاعات االمتحان ميدانية لزيارة القيام بعضو لجنة االمتحانات من ضمن مھام  لباحثان إلى أنا
خارج قاعة وداخل  حيح، وتوفير الھدوءص ر االمتحانات بشكليلتأكد من سلأثناء االمتحان 

متحان بكل أريحية، ومتابعة مشكالت الطلبة إن االطلبة من تقديم االمتحان، حتى يتمكن ال
  .وجدت
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في  "يشارك المراقبون في تقييم سير االمتحانات" على التي تنص )6(رقم  وحصلت الفقرة
م للجنة االمتحانات يك بأن ھناك تقيذل انيفسر الباحثو) 71%( المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره

أداء لجنة  تحسينيئة التدريسية من أجل تطوير ومن ضمن التقييمات التي يقوم بھا عضو الھ
  .االمتحانات

تُدرب اللجنة المراقبين على كيفية التصرف في " على التي تنصو) 4(رقم وحصلت الفقرة 
ويفسر . )48%( نسبي قدرهبوزن عشرة في المرتبة الحادي " المواقف الحرجة أثناء المراقبة

ال الخاص باالمتحانات الھيئة التدريسية  ألعضاء إرشاديالوقت الذي يعقد فيه لقاء  أنالباحثان 
بعض المدرسين بالتالي يتغيب عن ھذا اللقاء الكثير من أعضاء الھيئة التدريسية مع يتناسب 

  .كلفين بھا من قبل الشئون األكاديميةبسبب انشغالھم في المحاضرات وفي أعمال إدارية اخرى م

  ج المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيالنتائ
  سؤال الدراسة الثاني على ما يلي نص

في استجابات عينة ) α≥ 0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  )سنوات الخبرة ،الجنسالمؤھل األكاديمي، : (الدراسة تعزي للمتغيرات التالية

  سؤال قام الباحثان باختبار الفرضيات الصفرية اآلتيةلإلجابة على ھذا الو

بين متوسطات ) α≥ 0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات  .1
  ).أنثى -ذكر( بالكلية تعزى لمتغير الجنسجنة االمتحانات المركزية لالدرجات التقويمية ل

بين متوسطات الدرجات ) α≥ 0.05(مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند .2
  .جنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير المؤھل األكاديميلالتقويمية ل

بين متوسطات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .3
  .الخبرةات سنوجنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير لالدرجات التقويمية ل

  فيما يلي نتائج اختبار صحة الفرضيات السابقةو

  ىاألول يةنتائج الفرض: أوالً 
  :ى على ما يلياألول يةنص الفرضت

بين متوسطات ) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
  ).أنثى -ذكر( الجنس جنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغيرلالدرجات التقويمية ل

  قام الباحثان باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي يةالفرض والختبار صحة ھذه
 One Way ANOVA جنسلمتغير ال  
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لجنة االمتحانات المركزية لالدرجات تقويمية  لداللة الفروق في ANOVAاختبار : )9(جدول 
عزى لمتغير ت ة التدريسية فيھابالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر أعضاء الھيئ

  .جنسال

مھام لجنة االمتحانات : مجال
  بالكلية

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 .006 1 .006 بين المجموعات
 093. 52 4.858 داخل المجموعات 799. 065.

  53  4.864 المجموع
اتجاھات أعضاء الھيئة : مجال

التدريسية نحو لجنة االمتحانات 
 المركزية

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 057. 1  .057 بين المجموعات
 066. 52 3.443 داخل المجموعات 359. 856.

  53 3.500 المجموع
لمراقبين في تطوير أداء ا: مجال

 الكلية
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 191. 1 .191  بين المجموعات
 251. 52 13.048 داخل المجموعات 387. 762.

  53 13.239 المجموع
  )α≥ 0.05 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة∗ (

 ت داللة إحصائية عند مستوى داللةأنه ال توجد فروق ذا )9( رقم من جدوليتضح 
)0.05 ≤α (ابات عينة الدراسة حولفي استج: ) ،اتجاھات مدرسي الكلية مھام لجنة االمتحانات

نة أفراد عي ، وھذا يؤكد اتفاق)نحو لجنة االمتحانات المركزية، تطوير أداء المراقبين في الكلية
ويفسر  )ذكر أو أنثى( جنسھمعن ر حانات المركزية بالكلية، بغض النظالدراسة حول لجنة االمت

الباحثان ذلك إلى أن جميع أعضاء الھيئة التدريسية في الكلية يخضعون لنفس التعليمات في أثناء 
 :عساف وأبو علي(، ويختلف مع دراسة )2008: العاجز(االمتحانات وھذا ما يتفق مع دراسة 

  .الدراسة من الجامعة إلى المدرسة وذلك الختالف بيئة) 2012

  ةالثاني نتائج الفرضية: ثانيا
  :على ما يلي ةالثاني يةنص الفرضت

بين متوسطات ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
  .الدرجات التقويمية لجنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير المؤھل األكاديمي
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 Oneقام الباحثان باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  يةالفرض حة ھذهوالختبار ص
Way ANOVA األكاديمي لمتغير المؤھل.  

جنة االمتحانات المركزية لفي الدرجات تقويمية للداللة الفروق  ANOVAاختبار : )10(جدول 
تعزى لمتغير فيھا  بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية

  .الخبرةسنوات 

مھام لجنة االمتحانات : مجال
 بالكلية 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 .283 2 .565 بين المجموعات
 084. 51 4.299 داخل المجموعات 043. 3.352

  53 4.864 المجموع
اھات أعضاء الھيئة اتج: مجال

التدريسية نحو لجنة االمتحانات 
 المركزية

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F"  

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 109. 2  .218 بين المجموعات
 064. 51 3.282 داخل المجموعات 194. 1.694

   53 3.500 المجموع
راقبين في تطوير أداء الم: مجال

 الكلية
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F"  

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 631. 2 1.263 بين المجموعات
 235. 51 11.976 داخل المجموعات 078. 2.689

  53 13.239 المجموع

  .)α≥ 0.05 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة∗(

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )10( رقممن جدول يتضح 
)0.05≤α (في استجابات عينة الدراسة حول: )سنوات تعزى لمتغير ) مھام لجنة االمتحانات

بق أكثر دراية وخبرة الذين تم تعينھم في السا ويعزى ذلك بأن أعضاء الھيئة التدريسية، ةالخبر
    .يئة التدريسية الذين تم تعينھم حديثاالھ أعضاءاالمتحانات من  في مھام

) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةأنه  ويبين الجدول نفسه
، )نحو لجنة االمتحانات المركزيةاتجاھات مدرسي الكلية ( :في استجابات عينة الدراسة حول

جد فروق ذات داللة إحصائية عند ، كما بين الجدول نفسه أنه ال توالخبرةسنوات تعزى لمتغير 
في مجال تطوير أداء المراقبين ( :في استجابات عينة الدراسة حول) α≥ 0.05(مستوى داللة 

  ).في الكلية
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  ةالثالث يةنتائج الفرض: الثثا
  :على ما يلي ةالثالث يةنص الفرضت

بين متوسطات ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
  .األكاديمي المؤھلجنة االمتحانات المركزية بالكلية تعزى لمتغير لالدرجات التقويمية ل

  قام الباحثان باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي يةالفرض والختبار صحة ھذه
 One Way ANOVA األكاديمي لمتغير المؤھل.  

جنة االمتحانات المركزية للداللة الفروق في الدرجات تقويمية ل ANOVAاختبار : )11(جدول 
تعزى لمتغير  بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا

  .األكاديمي المؤھل

مھام لجنة االمتحانات : مجال
 بالكلية 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 .077 3  .230 لمجموعاتبين ا
 093. 50 4.635 داخل المجموعات 486. 825.

  53 4.864 المجموع
اتجاھات أعضاء الھيئة : مجال

التدريسية نحو لجنة االمتحانات 
 المركزية

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 057. 3  .171 بين المجموعات
 067. 50 3.289 داخل المجموعات 470. 856.

  53 3.500 المجموع
تطوير أداء المراقبين في : مجال

 الكلية
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

مستوى 
 الداللة

فقرات 
 االستبيان 

 265. 3  796. بين المجموعات
 249. 50 12.443 داخل المجموعات 372. 1.066

  53 13.239 المجموع

  .)α≥ 0.05 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة∗ ( 

 داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه ال توجد فروق ذات )11( يتضح من جدول رقم
)0.05 ≤α (في استجابات عينة الدراسة حول) : ،اتجاھات مدرسي الكلية مھام لجنة االمتحانات

 تعزى لمتغير المؤھل ،)نات المركزية، تطوير أداء المراقبين في الكليةنحو لجنة االمتحا
ذلك أن أعضاء الھيئة التدريسية مھما اختلفت مؤھالتھم العلمية فإنھم  ان، ويفسر الباحثاألكاديمي

  .االمتحاناتوف نفسھا من التعليمات الخاصة بيخضعون للظر
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   السؤال الثالث من الدراسة نبة عاإلجا
ما سبل تطوير لجنة االمتحانات المركزية : "ل الثالث من أسئلة الدراسة علىينص السؤا

  " ؟بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية فيھا

الكلية الجامعية للعلوم في  عينة الدراسةھذا السؤال تم طرح سؤال مفتوح على  لإلجابة عن 
ة عن سبل تطوير  ة لجالتطبيقي يةن ة التدريس ة نظر عضو الھيئ ن وجھ ة م ات المركزي  االمتحان

  )12( رقم جدولفي  اآلتيوجاءت اإلجابة مرتبة على النحو 

  : )12(جدول 

 التكرار  العبارة الرقم
  45  .تقليل اعداد الطلبة في قاعة االمتحان 1
 39  .حوسبة االمتحانات ألكبر عدد ممكن من المساقات 2
 33  بات االلزامية للمدرستخفيف عبء المراق 3
 9  .قبول عذر المدرس بتوفير بديل وعدم ترحيل مراقبته في حال قبول عذره 4
فرز موظفين بشكل دائم لمتابعة تجھيز االمتحانات وتدقيقھا وتوفير عدد من  5

  .المصلحين للمساعدة في تصحيح المساقات ذات االعداد الكبيرة من الطلبة
9 

 6  .تسع للجنة إلجراء ترتيبات التصوير والفرز بشكل افضلتوفير مكان دائم وم 6
 6  .عقد ندوات تدريبية وتوعوية إلدارة المراقبة 7
 6   .التدقيق على المراقبين المتراخين في المراقبة 8

تقليل اعداد " التي تنص علىو) 1(رقم يتضح أن الفقرة ) 12( بالنظر إلى الجدول رقم
لجنة االمتحانات  فعالً ما طالبتهأعلى نسبة تكرار، وھذا صلت على ح" الطلبة في قاعة االمتحان

ن األكاديمية بتوفير قاعات اضافية إلجراء االمتحانات، أي تكون نسبة إشغال ئومن الش المركزية
    .من أعداد الطلبة% 50القاعة 

 حوسبة االمتحانات ألكبر عدد ممكن من" والتي تنص على) 2(كما يتضح أن الفقرة رقم 
-2013بدأت الكلية الجامعية بتطبيق ھذه الفكرة من خالل الفصل الدراسي الثاني  "المساقات

 .ببعض متطلبات الكلية، كمساق مدخل للغة اإلنجليزية 2014

 التوصيات
  :في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج فإن الباحثان يوصيان بما يلي

  .ادارة االمتحاناتاالخذ باقتراحات المدرسين لالرتقاء بمستوى جودة  -

دارة اقبين المتراخين لالرتقاء بمستوى إاستقطاب الكفاءات للمراقبة والتدقيق على المر -
  .االمتحانات ولضمان موضوعية االداء
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 .تخفيف عدد ساعات المراقبة الموكل بھا لعضو الھيئة التدريسية -

د التعامل مع الطلبة عقد لقاء شبه دائم للمراقبين قبل موعد االمتحانات لصقل مھاراتھم عن -
  . أثناء المواقف الطارئةفي 

 .توفير آلة لعد أوراق االمتحانات لضمان دقة وسھولة فرز أوراق االمتحانات -

 .ارسال جداول االمتحانات ألعضاء الھيئة التدريسية بوقت كف من أجل إبداء الرأي فيه -
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