
ملتقى أفضل الممارسات
شقراءلجامعة المتميزة  

شقراء لكیة العلوم واالٓداب 



אא
:اآللي التصحيح مركز  •
 حدأ تعتبر حيث "والتخطيط العامة السياسات" هي المستهدفة الممارسة•

 ينلتحس بها؛ تقوم التي العلمية المؤسسات لمختلف األساسية الدعائم
 يّةالبشر الموارد من مجموعة استخدام يتم حيث والتعلم، التعليم عملية

 ولذا األداء، في وسرعة عالية بدقة المطلوبة للنتائج للوصول والتقنية
 ةالعملي لتيسير يهدف الذي "اآللي التصحيح مركز" افتتاح تم فقد

 ؛اإلنجاز في وسرعة األداء في بدقة االختبارات أعمال وإنجاز التعليمية،
.والجهد الوقت توفير من ذلك في لما



:المعايير المرتبطة بها الممارسة 

.المرافق و التجهيزات

المجال المرتبطة بها الممارسة
التعليم

:الفئة المستفيدة من الممارسة
  

الطالب، أعضاء هيئة التدريس



:  إجراءات وخطوات التنفيذ
.ةاستشارة رؤساء األقسام عن مدى جودة وإمكانية استخدام التصحيح اآللي بأقسام الكلي•

.مقر مخصص لمركز التصحيح اآللي داخل الكليةتوفير •

.نوعية آالت التصحيح اآللي و مدى فعالياتها ببرامج الكليةتحديد •

.بالً تدريب بعض أعضاء هيئة التدريس على آالت التصحيح اآللي لالستخدام الذاتي مستق•

.تدريب الطالب و أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد لالختبارات•



 :المؤشرات المرتبطة بها الممارسة 
.توفير مقر مخصص لمركز التصحيح اآللي•



  بجميع اآللي للتصحيح أجهزة توفير•
.مرفقاتها

.األجهزة على التدريس هيئة أعضاء تدريب.•
 التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورة إقامة•

.األسئلة وضع لكيفية

 :المؤشرات المرتبطة بها الممارسة 



:النتائج المتحققة 

الحصول على مكان مخصص مناسب لمركز •
.التصحيح اآللي بالكلية

.قهاتجهيز المركز بآالت التصحيح اآللي بكامل مراف•

 تحديد نوعية األوراق الخاصة باآلالت، وتوفيرها•
.بالمركز

.زةتدريب اثنان من أعضاء هيئة التدريس على األجه•



:  االعوامل التي ساهمت في تميز الممارسة وتحقيقيه
.التخطيط المستقبلي لتوفير مركز مميز على مستوى الجامعة و الذي يخدم كافة الكليات لجامعة شقراء•

.ختباراتالنظرة المستقبلية لتلبية احتياجات الكلية و طالبها من سرعة و دقة في عملية التصحيح ورصد درجات اال•

.متابعة إدارة الكلية من قبل عميد الكلية لجميع إجراءات وخطوات تنفيذ إنشاء المركز•

:أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها 
.ضعف الدعم المالي•

ضل وتم التغلب على هذه المشكلة بالتواصل مع أكثر من شركة للوصول إلى أف: توفير األوراق الالزمة لألجهزة و االختبارات•
.العروض في هذا المجال

بالعمل على  و تم التغلب عليها بتدريب اثنان من أعضاء هيئة التدريس ليقوموا: الكفاءات الالزمة لتشغيل أجهزة التصحيح اآللي•
.األجهزة ومن ثم االستفادة منه في تدريب عدد أكبر من المستفيدين الستخدام األجهزة بإتقان



ممارسة المؤشرات التي استخدمت لقياس فعالية التحقق لل/ أهم المقاييس

.إعداد نماذج من األسئلة و اإلجابات و تصحيحها آليا•

.اآللي إقامة دورات ألعضاء هيئة التدريس على كيفية نظام األسئلة على النظام•

إقامة دورات خاصة للطالب المعنيين بالنظام الجدد•

تصحيح االختبارات الشهرية لبعض المقررات المختارة•



:أعضاء الفريق المشارك في تنفيذ الممارسة

س بداية من نهاية الفصل الحالي سيتم عمل استبيانات لقياس مدى رضى أعضاء هيئة التدري•
.والطالب الستخدام التصحيح اآللي في جميع المقررات

.زيادة عدد المتدربين على األجهزة•

.دةزيادة الدورات التدريبية للطالب و أعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية خالل الفصول الجدي•

:التوصيات أو المقترحات

.محمد بن عبدهللا المهنا/ أ                     الخضيريصالح بن محمد / د•

.السيحانيفايز بن ناهض / أ               .عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعد/ أ•

عبدالعزيز بن عبدهللا الزاحم /د•



   
ً


