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  البوكليت وتطوير امتحانات الثانوية العامة :ندوةتوصيات 

 م 5102 فرباير 52يوم السبت املوافق 
 

يف إطار اٍتناو كلية الدراسات العليا للرتبية جبامعة القاٍرة واجلنعية العربية للقياس والتقويه، واىطالقًا مً 
، عقدت اليدوة العلنية بعيواٌ: "البوكليت ةاصخبعامة والقياس والتقويه بدورٍنا الفعال يف تطوير العنلية التعلينية 

 و يف رحاب جامعة القاٍرة بالكلية.2012/ 2/  22بت املوافق يوو الس وتطوير امتحاىات الثاىوية العامة" 

وقد مت التأكيد على أٌ البوكليت ليس عصا سحرية بل ختفيف لعبء وطأة االمتحاىات يف مصر واحلد مً مشكلة 
 التسريب والغش، وتقرتح اليدوة التوصيات التالية: 

عمى التطبيق العممي آللية البوكميت في امتحانات تدريب الطالب والمعممين والقائمين عمى العممية التعميمية  (1
 . قبل االمتحان بوقت كاف الثانوية العامة

إعداد بنوك أسئمة قائمة عمى أسس عممية تضمن اإلعداد إلنتاج ووضع األسئمة وتخزينيا وضبطيا عمميًا  (2
 . من خالل العام الدراسي القادم والتدريب عمييا

ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعميم واألكاديمية المينية لممعممين وخبراء كميات التربية في إعداد  (3
 االختبارات العامة وتدريب المعممين عمييا. 

تجريب تطبيق أكثر من نموذج لالمتحانات عمى أرض الميدان ورصد النتائج وتحميميا في ضوء نماذج إجابة  (4
 . وذلك قبل االمتحان ىذا العام عامة لتعديل المسار محددة والخروج بنتائج

 دقيق لممفاىيم المرتبطة بو. التوصيف المع تفعيل الموائح والقواعد المنظمة لعالج الغش  (5
 إعداد خريطة ألماكن أداء االمتحانات والتصحيح تتوافر فييا عوامل األمن والسالمة.  (6
وتطبق عمييا  كميت تتناسب مع طبيعة االمتحان وما يقيسودراسة إمكانية وضع أسئمة اختيارية بنموذج البو  (7

 . ( أعاله4التوصية رقم )
 . الجيدة االستفادة من التجارب المحمية والدولية في إعداد وتطوير نظام االمتحانات ومواصفات الورقة االمتحانية (8
المطموبة لدى منسوبي العممية  الجيدة تكثيف وتوظيف وسائل اإلعالم في نشر التوعية باألداءات السموكية (9

 االمتحانات. التعامل مع مواقف أولياء أمور( أثناء  –إداريين  –معممين  –التعميمية )طالب 
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وتشكل لجنة عممية  االستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث في تطوير منظومة التقويم في مصر (11
 .ليذا الغرض من المتخصصين في القياس والتقويم

لفصل بين مسئولية التعميم المتمثمة في وزارة التربية والتعميم ومسئولية التقويم والمتابعة في المنظومة ا (11
 . تحت إشراف جية محايدة أخرى التعميمية

والخبراء استمرار الحوار المجتمعي حول نظم التقويم واالمتحانات في مصر من خالل مجالس اآلباء واإلعالم  (12
 . يمفي مجال القياس والتقو 

 .بالتنسيق مع وزارة االتصاالت استخدام وسائل تكنولوجية لمنع الغش والتسريب في االمتحانات العامة (13
 نظم االمتحانات ما بين المركزية والالمركزية في المنظومة التعميمية.  تطبيق تنوع (14
في جميع المراحل  لبتنوع األسئمة ما بين )األسئمة الموضوعية، المقالية( وشموليتيا لجميع جوانب نمو الطا (15

 .التعميمية
كما ىو الحال بالتعميم الثانوي العام  وضع خطة تنفيذية لتطوير أنظمة االمتحانات والقبول بالتعميم الفني (16

 واألزىري. 
 ضرورة الترابط بين عممية التقويم وأىداف المرحمة الثانوية.  (17
إجرائية لتطوير االمتحانات بالتعاون مع  لوضع استراتيجية متخصصة في القياس والتقويم تشكيل لجنة قومية (18

 المركز القومي لمتقويم واالمتحانات.
 لكل مرحمة تعميمية مع إتاحة االعتراف المتبادل بين الشيادات.  الدراسية وضع إطار قومي لممؤىالت (19
خاصة التربية بممزمة لجميع مؤسسات المجتمع و تختص بحسن التعامل مع االمتحانات و وضع منظومة قيمية  (21

 والتعميم. 
 . مع مراعاة خصائص كل مرحمة تعميمية تطوير منظومة االمتحانات في مصر منذ السنوات األولى لمتعميم (21
جراءات األمن بيا. (22  إعداد خطة إجرائية مستقبمية لييكمة كنتروالت الثانوية العامة وا 
 والتدريب عمييا. لمعايير التقويم إقامة منظومة بنوك األسئمة وفقا لمضوابط واالسس العممية وطبقا  (23
 في خبراءالو  من جية، وزارة التربية والتعميم واألكاديمية المينية لممعممينعمل بروتكوالت تعاون ممزمة بين  (24

 . من جية أخرى كميات التربية في إعداد االختبارات العامة وتدريب المعممين عمييا



  
 

 

  البوكليت وتطوير امتحانات الثانوية العامة :ندوةتوصيات 

 

  2020( يناير 1( العدد ) 1اجمللد )                                                   اجمللة العربية للقياس والتقويم    

 

أكثر من نموذج لالمتحانات عمى أرض الميدان ورصد  تطبيق نشر نماذج من األوراق االختبارية وتجريب (25
 النتائج وتحميميا في ضوء نماذج إجابة محددة والخروج بنتائج عامة لتعديل المسار. 

 تطوير منظومة تقدير الدرجات وفقا لألسس العممية. (26
معممين  –الب لدى منسوبي العممية التعميمية )طوضع وتنفيذ خطة إعالمية تيدف لنشر ثقافة التقويم الجيد  (27

 أولياء أمور( أثناء االمتحانات.  –إداريين  –
ضرورة الترابط بين عممية التقويم وأىداف المرحمة استخدام التقويم ضمن االستراتيجيات التدريسية مع  (28

 الثانوية. 
 تفعيل دور المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي. (29
 مراحل التعميم. تطوير منظومة بنوك لالستعداد الدراسي بجميع (31
 تفعيل التعاون بين األقسام العممية المتخصصة وبين اإلدارات والمديريات التعميمة في تطوير منظومة التقويم. (31
الفصل بين مسئولية التعميم قيام مؤسسات متخصصة بوضع أسس واليات وتنفيذ منظومة التقويم مع  (32
المتمثمة في جية خارجية تمثمة في وزارة التربية والتعميم و مسئولية التقويم والمتابعة في المنظومة التعميمية المو 

 . )تتبع رئاسة مجمس الوزراء(
نشر وقائع ىذه الندوة وتوصياتيا عمى موقع كمية الدراسات العميا لمتربية بجامعة القاىرة وموقع الجمعية  (33

 . وزارة التعميم العالي والبحث العمميوموقع وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني وموقع  العربية لمقياس والتقويم
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