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 المقدمة
من طبيعة اإلنسان ومن خالل جهوده المتنوعة في الحياة، يحاول دائما أن يعرف ماذا أنجز منها، وماذا  

ذلك إنما يهدف إلى معرفة قيمة األعمال التي قام بها مقارنة بما بذل  بقي عليه لينجز، والفرد حينما يفعل
منها من جهد ومال ووقت. وليست معرفة القيمة هنا هدفنا في حد ذاتها، بقدر ما هي مقصودة لمعرفة 
أيستمر الفرد في تلك الجهود التي يبذلها لتحقيق ذلك العمل، وبنفس األسلوب الذي كان يتبعه، أم يتطلب 

 .ر تغيرا في األسلوب، أو الطريقة للوصول إلى نتائج أفضلاألم
 علىأن الفرد يحكم  يعني وهالذات، و ــولحبالتقويم الذاتي، أو التمركز  ــرفيعالنوع من التقويم  ــذاهو
وزن لألمور، أو  نعالمفهوم عبارة  ذابهوالتقويم  ،تةذاب طتبرت ما ـدربق صخاـألشوالمنجزات، وا ء،ألشياا

 .قيمتها على محكلها، أو  ريدتق
 ـدحالتعرف إلى أي  رضبغ ،ناووز قيمة اـاهطعالطالب أي أ ـورمأ ميـبتقيالمعلم  ـوميقالعملية التعليمية  فيو
سلوكهم،  في رتغييإلى إحداث  دةإلفاا هذهأدت  دىمالتعليم، وإلى أي  ةـعملي ـنم دةاـإلفالطالب ا عاطتـسا

  .مشكالت نم اـفيه اـمو ،ةـالجتماعيالحياة ا ةـجهوام ىـعل مهداعـتسمهارات  نماكتسبوه  اـفيمو
  م،اــع لكــبشالعملية التعليمية  ــرعناص ـــنمموضوع القياس والتقويم ركًنا أساسًيا وعنصًرا هاًما  ـــليحتو

 رثـؤتقرارات  ذاـتخا ىـعل يـتعليم امجـنرب يألالتقويم  ةـعملي طوي تنو ص،اــخ لكــبشوالعملية التدريسية 
 نفإ المعلومات قةد ىـعل ـدتعتم القرار ةـقأن د اـبمو ،هـنفسالمتعلم  على رةمباش رغيأو  رةمباشبصورة 

 رحج وه الطالب ميوتقإن  ثحي،و التقويم عملية يـف الزاوية ـرحج لكـيش قةداـص تاـمومعل على الحصول
 ذاه ـنع تاـمومعل عـيجمو الطالب بإستمرار وكسل ظيالح الزاوية في البناءالمتكامل لعملية التقويم، فالمعلم

المعلومات  هذه قةد نمالتاكد  وليحاكما أنه   ،التنوع في المعلومات وليحا، و مختلفةوطرق  دواتبأ السلوك
 ـدون يالمحاضرات و يراقب السلوك، و قاعة في ألسئلةا طرحي وفه.  المنشودة ـدافألهوا والتأكد من دقتها

 ممها دديحو ،ةطبسي يعرمشاو ةـــطمبس رباـــتجإجراء  ـــبلطيالقصير، و راتاـــالختبا ـــرى يجالمالحظات، و
 ــرفيتعالبيئة المحلية، وبذلك  ــنم تاــعينأو  نيــمع ــوعضوم ـنع تاـمومعل عـجمأو  ريرتقامنزلية، وكتابة 

 .القوة والضعف لدي كل طالب بنواج ىــعلالمعلم 
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أدوات  اــفيهالمعلم  دمتخــيسالتقويم  ةــعملي يــف ــدةيدجالتعليم المطور على أساليب  ماظــن ــديعتم ــثحي 
 يــفالتوازن  ــنم اــعون ــقيخلالمشكالت، وبذلك  ــلح ــبجانالمعرفة والفهم، و ــبجان سيــتق ةــمختلفو ةــعومتن

  .المتعلم شخصية ةــتنمي
 ــذاه ــرعناص عــجمي نإــف ،هــعملياتو ،هـــجاترمخو ،ةـــخالتدمإلى العملية التعليمية كنظام له  اـــنظرن وإذا

 .تعليمي لعملكل  زممال ــوهللتقويم و عــتخضأن  ــبيجالنظام 
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 ومفاهيم أساسية عن عمليتي القياس والتقويم مبادئ
 
 القياس؟ نبيو بينهالفرق  مابالتقويم؟ و دنقص ذاما"
قيمته وقدره وذلك للتفرقة أو إزالة   ددتح ىــبمعن ،ًاــتقييم" الشئ ــتق يم" لاــيقاللغة العربية أن    عــمجم زاــجأ

أن التقويم  ىــيعن ــذاهو ،تقيمًاــمسأو  ًاــيموق هــجعلتوعدلته و  هــتطور ىــبمعناللبس بين هذا اللفظ وبين قومته 
الحكم إلى التحسين والتطوير. وفي هذا يقول الخليفة  ذاه دودح وزيتجاو ،الشئ علىالحكم  ثناياه في نيتضم

 ."العادل "عمر بن الخطاب": "من رأي منكم في اعوجاجا فليقومه
 هـعلي ـقلطي ماالتعليمية، أو دافألها قتحقي ــدىم ىــعلالحكم  ــدارصإ ــليمث المجال التربوي التعليمي: وفي

 يـف ـون يك ـدقالعملية التعليمية،  ريطـوتو نيـبتحس قيتعلإجراًءاعملًيا  يتبعهأن  ـنيمك ـذاهالتقييم التربوي، و
 .""التقويم التربوي  معنى"التقييم التربوي" إلى  ىـمعن وزيتجاكله بالطبع  ذاهو ،مثاًل عالجيًا نامجًارب ورةص
المعلومات،  ـــلتحليلجمع و ةـــمظمن ةـعملي" :هـبالواسع يقصد  اهـمعن يـفأن التقويم التربوي  يعنى ذاهو
لمعالجة جوانب الضعف  اأنهـبشالقرارات  ذتخاوالتعليمية، وا يةوبرلتا ـــدافألها ـــقتحقي ةـــجدر ـــديدتح ـــرضبغ
 ".البيئة التربوبة والتعليمية وإثرائها ميظـــتن دةاـــعإ لالـــخ ـــنمظـــروف النمو السليم المتكامل  رفيـوتو

منظمة لجمع وتحليل المعلومات حول البرامج المتعلقة  ةـعملي" مستوي التعليم الجماعي يقصد به: وعلى
بالمتعلم والمعلم واإلدارة واألهداف ومحتوي المقررات والوسائل والنشاطات التعليمية والمرافق وذلك لمعرفة 

  .البرامج هذه نبشأالقرارات  ذتخاوا دافألها قتحقي دىم
 ــقتحقي ــدىملجمع وتحليل المعلومات لتحديد  ةـمظمن ةـعملي ـنع رةاـعب على مستوي الكلية فإن التقويم: أما

 ــرورةضالتعريف ضمًنا إلى  ــذاه ريــيشو ،أنهاــبشالمتعلمين، واتخاذ قرارت  ــلقب ــنمالتعليمية  ــدافألها
 .فةدها عملية ألنهاالتعليم  يعمليةـفكخطوة أولية  نيةالتعليمية: المعرفية والنفسية والوجدا ـدافألها صياغة

 أهمية القياس والتقويم؟ ما
 التعليم، وللمجتمع كافة. علىللمتعلم، وللمعلم، وللقائمين  يةرورض عملية
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 اــم نيــبالمستوي و ــذاه نبي رن يقاو ،ئهأدا وى مست نيتبيأن  يعطيست ئهداألبتقويم المتعلم  :للمتعلم 
والدراسي، ودراسة  التحصيل والتقدم العلمي ــنم ــديزم إلى هــزيحفالذي  ــرألما ــود،مجه ــنم ــذلب

 المعلم لهذا المجال تمكنه من وضع واستخدام أساليب التقويم الفعال.
 نم يمكنه هدورب ذاهالعقلية والنفسسية، و البةط تياومست علىالتعرف  فيالمعلم  دتفي: للمعلم 

  وأساليبه التدريسيه. ماتهومعل ثيدتحرويطوت في وه هدتفي كمادراستهم،  في مجيههوتو متهدمساع
  :ألنها تؤدي إلى معرفة مدي تحقيق نظم التعليم القائمة ألهدافها، وإلى أي للقائمين علي أمر التعليم

 مدي تتفق النتائج مع ما بذل من جهد، وما وفر من إمكانيات.
 دةعقيو فلسفةو رفكو ةـثقاف ـلنق يـفالتعليم  ماظـن اهمةـمس ـدىم ىـعلالتعرف  يـفتفيد : للمجتمع 

 المجتمع إلى األجيال الناشئة فيه.
 

 التي تؤثر في عملية القياس العوامل
 

 القياس بعوامل مختلفة نذكر منها: يتاثر
 كاـفهنالقياس،  فيالمستخمة  داة ألالقياس وا ـوعن يـفيؤثر أو السمة المراد:  هـقياسالمراد  الشئ 

 داداتتعــالسولكن ا م،يهــعلالكشف الطبي  ــدعنكأطوال المتعلمين  ـرةمباش ةـيقطرب ساـت ق ءياـشأ
 نع هاــمقاييس ــتختلفولذلك ا ــرة،مباش ــرغي ةــيقطربالعقلية والسمات المزاجيةوالشخصية تقاس 

 نموأدق  لسهأن القياس المباشر أ ـكش ـنموليس  ،اـقتهد ةـجودر اـبيعتهط يـفالطول  ساييـمق
 المباشر. رغيالقياس 

 
 القياس  ـنمالهدف  ــون يك نيـفحالقياس،  يــف مهادتخــنسالطريقة التي  يــف رثــؤتالقياس:  أهداف

 ــبتناسالطريقة التي التي  ــرتختيا ،ثاًلــم ةــمعين ــرةخبلتحصيل المتعلمين في  يعـرس ميــوتق ــلعم
 ةطــخ تمــسر   ةــمعينــق لظاهرة قيود لامــش ميــوتق ــلعمالقياس  ــدفه ــون يك نيــحالهدف، و ــذاه
 العملية على وابـدرت ـنممالقياس  رمأ عليوكذلك القائمين  ،قةدبالمقياس  رختيللقياس وا ةــقيقد
 .قيقًاد يبًادرت
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الذكاء  ــلمث ةــقدب هاــقياسو فيهاالتحكم  نيمكالسمات  ضفبعالظاهرة أو السمة المقاسة:  بيعةط
أخري كالسمات المزاجية وسمات الشخصية، كما  تماــس يــفالعقلية، ولكن يصعب التحكم  داداتتعــالسوا

 بيصع دةيدع ةــتيذا ــلموابع اــهرتأثو ،هاــدتعق ببــبس ةــقدب اــتمثلهالمواقف التي  مميــتصو هاــديدتح بعــيص
 .هادستبعاا
 

 عامة ينبغي مراعتها في عملية التقويم: مبادئ
 الصعب الحكم  ــنم ــهفإن ،حًاــضالتقويم وا ـنمإذا لم يكن الغرض تحديد الغرض من التقويم:  ضرورة

التأكد من صحة الخطوات المالحقة لهذه العملية،  بعــيصالتقويم، كما  ةــعملي ــدوى ج ىــعل
 ًاــبقالمتعلمين ط ــبتيرت ــدففه واألدوات المناسبة لجمع المعلومات. كاختيارأسلوب التقويم المناسبة

 هـدورب ــفيختل ـذاهو ،تقباًلـمس نيـمع ــصتخص يـفالتنبؤ بمدي نجاحهم  ــدفه ــنع ــفيختللتفوقهم، 
 جوانب الضعف في مهارات القراءة والكتابة والحساب. صتشخي ــدفه ـنع
  :بالصدق متتسالتي  هىللغرض من التقويم واألهتمام باختيار وإعداد أدوات التقويم المناسبة 

 والثبات والموضوعية. 
  التقويم ومنها: ةــعملي يــفالمحتملة  ءاطــألخا دراــبمصوعي  المعلم المقوم 

 رغي ألسئلةا ون تك دفق ر،الختباا يــفعينة األسئلة  ــلتمثي ــدمع ــنم تجــين الذيالخطأ  ــوهوالعينة:  خطأ
 ةـمعينمتحيزة لوحدة  ئلةـألسا ون تك دقتغطيها الموضوعات الدراسية، و ثحي نمالعدد، أو  ثحي نمكافية 

 تياومست يــفكالتذكر  )معين   يــعقللمستوي  ــزةمتحيكانت  اــبمور ــرى،ألخالوحدات األخري ا باـحس ىـعل
 .(رى ألخالمستويات ا بحسا على ومبل

المتعلم لإلجابة، ويرتبط هذا الخطأ باألسئلة  نيــتخم اــهن"بالتخمين"  ــديقصالتخمين والتورية:  أخطاء
 يــف اًلــفع ةــإلجابا ــرفيع ال ماــدعن ئــشعند محاولة المتعلم كتابة أي  تجــفينالتورية  أطــخ اــمالموضوعية، أ

 المقالية. ألسئلةحالة ا
 نع معينة ورةصالمعلم مثاًل  نيوتك ــنمالخطأ  ــذاه تجــين ــدقوالتحيز الشخصي أو أثر الهالة:  أخطاء
  .يجابيًاأو إ سلبيًا رألثا ون يك دقو ،هرخأ فقوامعلى تقديره له في  رثـؤي لبشك نمعي فقوم فيطالب 
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 ــثبحي هــجابتإ ــفيزيمحاولة المفحوص أن  ــنم ءاطــألخا هــذهوتنتج التزييف والرغبة االجتماعية:  أخطاء
 يةــشخص ــورةبص هــنفس ــسيعك ماــدعنالمتعلم  حاــتري ــدفقللحقيقة،  رةايــمغ هــنفس ــنع ةــمعين ــورةص ىطــيع
التخصصات  ونح التجاها سيمقياــف ةــمعين دةاــم ــونح ًاــيجابيإ ًاــتجاها ــرهظيذلك، أو  ــسعك ــوهو عةــضوامت

 المختلفة ألغراض التوجيه واإلرشاد.
 دفقالبنية الشخصية للمتعلم، أو البنية الشخصية للطالب:  ـنم أطلخا ذاه ينتج دقوالبنية الشخصية:  أخطاء

 هريــدتق يـف ًاــجليذلك  ــرهظيالوسطية، و ــونح ـليميبالقسوة، وثالث  ـفيتص رخباليونة، وآ ممعل فيتص
 ميهـــعلالتقدير  ساييـــمق ـــقبيطت ـــدفعنللطالب  سبةبالن اـــمالتقارير. أ ىـــفالمتعلمين اإلنشائية، و تاــإلجاب

إلى  مهـبعضإلى الحياد، و ـليمي مهـبعض) ـدةبش رضاـعأ رض،اـــعأ دي،اـــحي ـــق،فوام ـــدة،بش ـــقفوام: ـــلمث
 .(الوسطية، والبعض يميل إلى التطرف

 النمو والخبرات،  جهالشمولية للجميع أو الخصائص هـذه ـمهوأبخصائص عملية التقويم:  الوعي
 واالستمرارية.

 نمالمقصود  ضيحوت نيمكوالتقويم،  عملية تبأخالقياالبرنامج المقوم، وااللتزام  هميةأ نم التأكد 
 ئلةــألساختبارته ا نمــيضحريًصا على أن  ــون يكأن  ـبيجفالمعلم  ،كاديميألالتحصيل ا ميوتق لخال

التقويم سلًفا  هالهامشية. وقد وج ـدافألها علىالتركيز  نمبداًل  ألساسيةا ــدافألها سيــتق يــلتا
أو  ،نهاوز نمالتقويم، أو التقليل  ـوعضوم في ساسيةأ بنواج لخال نم واءس يجابيةإ بنتيجةللخروج 

القياس والتقويم،  عملية تبأخالقياالمقوم  زميلت ال ـدق. ونفسهالسيئ لفريق التقويم  رالختياا لخال نم
التشهير والتجريح  يـــف مهادتخـــيسأو  ،ذلك ـــرألما ـــبلطتالمعلومات إذا  يةـرس ىـعل ظافـيح الكأن 

 االجتماعي. ائيــألخصبالنسبة للمعلم للمرشد النفسي وا ةــهام ةطــنق هــذهوالتوبيخ، و
 ذتخاا نمالقرار  صانعي ـنيمك لبشك فيةكاملة وا تماومعل علىالتقويم  ريرتق واءحتا رورةض 

 القرارات. لئداب نبي نم رالختياالقرار المناسب أو ا
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 س والتقويم في العملية التعليميةالقيا نظم
 

. و"القياس" هـمثل ىـعل هدرقأي  هرغي ىـعلأو  هـربغي ءيـلشا ساـق لاـيقأي قدر  سقا نم قمشت "القياس
أو وزن  ريـدتق ـلجأ ـنم اـبه ومنقالعمليات التي  فمختل في تتجلى ؛ةـميوي انيةـنسإ ةـسرمماالمعني،  ـذابه
كاألحجام واألوزان أم معنوية كعالقتنا باألخرين؛  ديةما ءشياأكانت أ واءس ،بنا طيحي ماو حياتنا تاـيطمع

 وذلك كله بهدف ضبط التعامل فيما بيننا ومع عالمنا.
 تاـفئأو  ةـفئ ـدعنالبالد، أو  ومعم في عـسوا قاطـن ىـعلالمعارف  وى تـمس ساـقي" القياس"  تاالـمج نمو

كالتعليم الجامعي والتقني  ة،معين نمه سةربمماللترخيص  دمتستخ تاـبقياسالسكان، والقيام  ـنم ةـمعين
 سلًفا. اــعليه رفاــمتع ساييــمق الــبكان،  ًاــي" القياس" أ ــقيتحق الوالفني. و

 
 ـرضغ ـلجأ ـنم ؛اـم محك دارصإ عمليةالمجال العلمي لوصف  يـف دمتخـيسالشئ و ةـقيم ناـبي ـوه""التقويمو

 دامباستخ. وذلك خـــــــلولطول ولطرق ولمواد..ا لاـــــــألعموا راـــــــألفكالقدرات ولمعلومات وا ةـبقيم ـقيتعل نيـمع
 األشياء والخصائص ودقة فعليتها. ءةكفا ـدىمالمحكات والمستويات والمعايير لتقدير 

"  ــفيرتع. ولفًاــس ــددتحأو  تعــضو تياوتــمس ـــقفو ،اـــمالشئ  ـــةقيم ءاطـــع: إأخري "التقويم" هو وبعبارة
 ــدىمالطالب أو  ليــتحص ةــقيم ناــبي: ــوهالخصوص،  هــجو ىــعلالمجال العلمي التربوي  يــفالتقويم" 

 .معينة يةوبرت دافأله تحقيقه
 "التقويم" ال يأتي بدون "قياس" فهما في هذه الحالة مترابطان.و

 
 المرجاة من عمليتي القياس والتقويم: األهداف

المثال:  لبيــس ىــعل اــمنهالتربوية والنفسية واالجتماعية،  الظواهر ـنم"القايس والتقويم"  عدًدا كبيًرا  يتناول
 ـــرى خأ صائـــخصو المفاهيم. نيوتكالتحصيل الدراسي، والقدرات والعقلية للفرد كالتجريد واالستدالل و ساــقي

والخصائص واالضطرابات الشخصية والدافعية والميول  أكثر تحديًدا، منها: قياس السمات المزاجية والنفسية
 أشكالها. فبمختل الجتماعيةوالظواهر ا داعإلبوالقيم وا تاـالتجاهوا
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الفرد  تاـمكانيإ علىقراًرا سليًما مبنًيا  ذيتخأن  اعيــالجتميمكن للمسئول التربوي أو المختص النفسي أو ا الو
التحديد الحكمي للظواهر ليس  ذاهأن  على داءألا ذاهو تإلمكانيالهذه ا ققي"كمي"د ميـوتقو ساـقيدون  هـئوأدا

 .معينة دافهلتحقيق أ سيلةو وه نماوا ،تهذا دح فيلغاية 
 

 أهم أهداف "القياس والتقويم" ما يلي: ومن
 ــفمختل ىــعلالتعرف  ــدفبه ؛نيفهاـتصالخصائص الشخصية والنفسية والعقلية لإلنسان و ديدتح .0

تحكم سلوكنا وقدرتنا  يـلتوذلك للوصول إلى القوانين ا ؛بهاالمتغيرات المتعلقة  يحــضوتو اــنبهواج
 .واالجتماعيةالنفسية والتربوية  هرهظـوابأفراد وبالتالي سلوكنا الجماعي  صفناوبالعقلية 

: العام والخاص والفردي. فالمسئول  ياتهومست بكافةالمجتمع  دتفي ددةمح تماومعل علىالحصول  .2
 ــمبحك هــعلي نيتّعيالمجاالت؛  ــنم اــهرغيو اعيــالجتمالمجال التربوي والمجال النفسي والمجال ا يــف

وفًقا لقدراتهم،  بالطــلا هـجيوبت ،ثاًلـمالتربية  لمجا فيمطالب،  وفه. معينةالوفاء بمطالب  هــعمل
 صبتشخي نفسهالوقت  فيمطالب  وه. ومئهأدا وى مست يــفأفرادها  سانــيتجدراسية  ــولفص لكيــتشو

واجبة، أيضا  أن يسعي لجعل  نمأو رعاية. و جعال نم لبهطتت ماالسوية، للتتلقي  رغيالحاالت 
مجزية، بتحديد اإلجراءات  والعالجاستثمارت المجتمع في المجتمع في مجاالت التعليم والتدريب 

 المناسبة لها.
 فقًاو متصنيفهو معينة تسما يــف صخاــألشا تياوتــمس ــديدتح هــب ـــــديقصوالتصنيف، و راــالختيا .3

ذلك بالنواحي العلمية والتعليمية كالقبول في تخصصات معينة  ـقتعل واءس ممنهللمجال المناسب لكل 
 ؛قيتهاـــدامصوالتصنيف و راــــــالختيقرارات ا المةــــــس ــــــرهظتالتعليم العالي  وتظهر سالمة قرارات  و

القرارت  ئهاوض على ذتتخالتي ا نتائجهاالمقاييس و نيـــب) التوافق رفـــوات ـــدمعأو  ( رفـــوات ـــدعن
 إليها. واجهالمجاالت العملية أو العلمية التي و يـف صألشخاأداء ا نبيو

 يةدارإلالعلمية وا مألقساالبرامج وا يـــفأو التربوي أو التعليمي  داري إلفعالية الجهاز ا ـــنعالكشف  .4
 يـلتالبرامج ا وى مست على نمئناطالا بجان لىإ ذت،تخالقرارات التي ا حةـص نموغيرها، ولتاكد 

 الجهات أو المؤسسات التربوية والتعليمية. مهاـدتق
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 رتغي نم يهاريعت دق ماو ،ألساسيةاالمهارات والقدرات  يــــفالمستوي العلمي للطالب  ىــــعلالتعارف  .1
 السنين. رعب ولتحو

 لىإ ضافةإ ددة،متع ماتيةومعل دراـمص ـنمالطلبة  مبنائهأ تياومست على عالطإلا نم رألسا نتمكي .6
 التقويم الجامعي.

 اــيهريعت ــدق اــمو ،ةــنيآ تكالــمش ــنم اــيهريعت اــمأو  هــتعاني اــمالعملية التعليمية والكشف  صخيــتش .7
 الدولة.  وى مست علىالمؤسسة الواحدة الواحدة إلى التعليم  وى تــمس ــنم ،تقبليةــمس ــقئواع ــنم

 . مهنيًاو يًاوبرت مجيههوت نحس يــف مهداعــتسالتالميذ؛  ــنع تماولــــبمعالمرشدين والمربين  ــديزوت .8
 الكشف لخال نم ؛الخالعملية التربوية والتعليمية: المعلم والكتاب..  ــرعناصأداء  تياوتــمس ــديدتح .9

 .منفسهأ بالطالأداء  نع
ولشروط الالزمة لتولي  ألهليةالفرد ا يــف رفــواتتإذا كانت  اـــم ــديدتح هــب ــديقصو ةــألهليا ــصفح .01

  أو االنخراط في عمل معين مثل الطب والتعليم وغيرها. ةـمعين ةـمهم
 

سبق يتضح جلًيا أن لـ "القياس والتقويم" مرتكزات وأبعاد متعددة؛ وأن مجاالت تفعليها تتوزع بين عامة  ومما
وخاصة. ويمكن تلخيص أهميتها في المجالين التربوي والتعليمي في أنهما يوفران معلومات موضوعية عن 

إلسهام في حل المشكالت أو ا نهالمؤسسات التربوية والتعليمية. ذلك النوع من المعلومات الذي من شا
النواحي القصور التعليمية والتربوية القائمة وتحسين األداء اآلتي، والتأسيس لرسم خطط مستقبلية ذات أهداف 

 واستراتيجيات مرحلية واضحة وذاتية االنضباط.
 

 بين عمليتي القياس والتقويم:. الفرق 
حتى يكاد يتبادر إلى ذهن السامع أنهما  أحياًنا اصطالح "التقويم" مرتبًطا مع اصطالح "القياس" يذكر

 مترادفتان، أو أنهما يؤديان إلى مفهوم معنوي واحد، مع أن بينهما فرقا واضحا وملموسا.
الطالب نحو تحقيق  التعليمي من خالل المفاهيم السابقة يمكن تعريفة بأنه: تحديد التقدم الذي يحرزه فالتقويم

 أهداف التعليم. وبهذا التعريف يرتكز على محورين أساسين هما:
 .أن الخطوة الجوهرية في العملية التقويم هي تعيين األهداف الجوهرية 
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 .أن يتضمن أي برنامج للتقويم استخدام إجراءات متعددة الجوانب 
 

فهو وسيلة من وسائل التقويم، وهو يعني مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت لتقيس القياس التعليمي:  أما
بطريقة كمية، او بطريقة كيفية بعض العمليات العقلية، أو السمات، أو الخصائص النفسية، والمثيرات التي 

ية، أو بعض األشكال الهندس أوقد تكو نأسئلة شفوية أو تحريرية مكتوبة وقد تكون سلسلة من األعداد، 
ر في الفرد وتثتثير استجاباته، وهو يعني أن ثالنغمات الموسيقية، أو صوًرا، أو رسوًما، وهذه كلها مثيرات تؤ 

القياس درجات، أو أنوًعا كثيرة، ومن العسير على الباحث أن يضع لهذا المصطلح تعريًفا شاماًل مفصاًل 
وأعمق من مجرد تقويم طالب، أو نموه خالل  أ ن التقويم أوسع غيريحظى بقبول أكبر عدد من األخرين، 

التعليم، فهذا النوع من التقويم يعرف باسم التقويم المصغر، وما هو إال واحد من منظومة التقويم الكبيرة التي 
تبدأ أو تنتهي من الموقف التعليمي داخل قاعة الدراسة، أو خارجها علي المستوي اإلجرائي وتنتهي أو تنبدأ 

النظام التعليمي كله من أجل تحقيق األهداف القومية والتنموية في المجتمع الذي ينتمي إليه،  بتقدم، أو نمو
 وهذا مايعرف بالتقويم المبكر.

 عملية التقويم: مجاالت
 مجاالت عديدة يمكن حصر بعضها في اآلتي: للتقويم

 تقويم عمل المعلم والعاملين في التعليم.-1
 من مجتمع مدرسي، وطرق ووسائل تعليمية وكتب دراسية. تقويم المناهج وما يتصل بها-2
 تقويم الكفاية اإلدارية، وما يرتبط بها من تشريعات تربوية وتعليمية.-3
 تقويم الكفاية الخارجية للتعليم، وخاصة العالقات التي تربط التعليم بالعمل.-4
 تقويم عالقة المدارس بالمجتمع المحيط به.-1
 ربوية والتعليمية، وما يتبعها من برامج ومشروعات.تقويم الخطط الت-6
 تقويم السياسة التعليمية.-7
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تقويم استراتيجية التنمية التربوية والتعليمية وغيرها من األنواع األخرى، وكل هذه األنواع من التقاويم -8
المتعلمين التي تعتبر يجمعها رابط مشترك وهو أهداف التعليم وما ورائها من حجات مجتمعية، ومطالبنمو 

 معايير أساسية لكل تقويم تربوي وتعليمي.
التقويم تبدأ بالتشخيص أوال وتحديد القوة والضعف بناء علي البيانات والمقاييس المتوفرة وتنتهي  وعملية

 بإصدار مجموعة من القرارات التي تحاول القضاء علي السلبيات التي اكتشفت وعلى أسبابها.
قويم هذه هو العمل التعليمي بدءا بالطالب الذي يعد محور العملية النعليمية كلها، وهدفها عملية الت ومجال

األول مروًرا بالتعليم، وما يرتبط بها من سلطات، ومؤسسات تعليمية، وإداريين ومشرفين، وينتهي بكل 
 .آخرالمؤسسات العامة في المجتمع، والتي يتصل عملها بالتعليم بشكل أو ب

 ويم:التق أهمية
عدة نقاط تبرز من خاللها أهمية التقويم، وخطورة األدوار التي يلعبها في المجالين التربوي  هناك

 والتعليمي والتي يمكن أجمالها في اآلتي:
أهمية التقويم إلى أنه قد أصبح جزءا أساسيا من كل منهج، أو برنامج تعليمي من أجل معرفة قيمته، أو  ترجع

جدوى هذا المنهج، أو ذلك البرنامج المساعدة في اتخاذ قرار بشانه سواء كان ذلك القرار يقضي بإلغائه أو 
ي ميدان التطوير التعليمي يمثل حلقة ف قفاالستمرار فيه وتطويره. وبما أن جهود العلماء والخبراء ال تتو 

 هامة وأساسية يعتمدون عليها في هذا التطوير.
التشخيص ركن أساسي من أركان التقويم فإنه يمكننا القول بأن هذا الركن "التشخيصي" يساعد القائمين  ألن

هو الفصل  على أمر التعليم لرؤية الميدان الذي يعملون فيه بوضوح وموضوعية سواء كان هذا الميدان
التعليمية وغيرها من  ساتالدراسي أو الكتاب أو منهج أو الخطة أو حتى العالقات القائمة بين المؤس

 المؤسسات األخرى.
للرؤية السابقة فإن كل مسئول في موقعه يستطيع أن يحدد نوع العالج المطلوب ألنواع القصور التي  نتيجة

 يكتشفها في مجال عمله مما يجعله يعمل جاهدا لتحسينها وتطويرها.
نتائج التقويم علي الشخص المقوم، وليكن الطالب مثال يمثل له حافزا يجعله يدرك موقعه من تقدمه  عرض

 ن تقدمه بالنسبة لزمالئه، وقد يدفعه هذا نحو تحسين أدائه ويعزز أداءه الجيد.هو ذاته وم
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التقويم للمجتمع خدمات جليلة، حيث يتم بواسطته تغيير المسار، وتصحيح العيوب والقصو، وبها  يؤدي
 تتجنب األمة عثرات الطريق، ويقلل من نفقاتها ويوفر عليها الوقت والجهد المهدورين.

 م:التقوي وظائف
 وظائف ومهام يمكن إبرازها في التالي: للتقويم

يشخص للجامعة وللمسئولين عنها مدي تحقيقهم لألهداف التي وضعت لهم، أو مدي دنوهم، أو نأيهم -1
وهو بذلك يفتح أمامهم الباب علي مصراعيه للتصحيح مسارهم في ضوء األهداف التي تخفي أو قد تغيب 

 عن أعينهم.
الذي وصل أليه الدارسون، وفي اكتسابهم ألنواع معينة من العادات والمهارات التي تكونت معرفة المدى -2

 لديهم نتيجة ممارسة أنواع معينة من أوجه النشاط.
التواصل إلى اكتشاف الحاالت األكثر ارضاءا عند الطالب في النواحي النفسية، ومحاولة عالجها عن -3

لك اكتشاف حاالت التخلف الدراسي وصعوبات التعلم ومعالجتها في طريق اإلرشاد النفسي، والتوجيه، وكذ
 حينها.

وضع يد المعلم على نتائج عمله، ونشاطه بحيث يسطيع أن يدعمها، أو يغير فيهما نحو األفضل سواء -4
 في طريق التدريس، أو أساليب التعامل مع الطالب.

ة وفي أوجه النشاط المختلفة التي تناسبهم، معاونة الجامعة في توزيع الطالب على الفصول الدراسي-1
 وتوجيههم فى اختبار ما يدرسونه من مناهج، وما يمارسونه من نشاطات.

معاونة البيئة المنزلية للطالب على فهم ما يجرى في البيئة الجامعية طلًبا للتعاون بين الجامعة، والمنزل -6
 لتحسين نتائج الطالب العلمية.

قائمين على سياسة التعليم على أن يعيدوا النظر في األهداف التربوية والتعليمية التي يساعد التقويم ال-7
 وضعت مسبقا بحيث تكون أكثر فعالية وأكثر مالئمة للواقع الذي تعيشة المؤسسات التعليمية.

 للتقويم دور فعال في توجيه المعلم للطالب بناءا على ما بينهم من فروق تتضح أثناء عمله معهم.-8
 يساعد التقويم على تطوير الممناهج، بحيث يتم مالحقة التقدم اعلمي والتربوي المعاصر.-9
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يساعد التقويم األفراد اإلداريين علي اتخاذ القررات الالزمة لتصحيح مسار إدراتهم، وكذلك اتخاذ القرارات -01
 الخاصة بالعاملين معهم فيها سواء بترقيتهم، أو بمجازاتهك.

 تقويم من دافعية التعلم عند الطالب حيث يبذلون جهودا مضاعفة قرب االختبارت فقط.يزيد ال-00
 يساعد التقويم علي معرفة مدي نجاح المعلمين في أداء رسالتهم ومدي كفاءتهم في أدائها.-02
تستطيع الجامعة من خالل تقويمها لطالبها باألساليب المختلفة أن تكتب تقاريرا موضوعية عن مدى -03

 تقدم الطالب في النشاطات العلمية المختلفة وتزويد أولياء األمور بنسخ منها ليضطلعوا عليها.
 

 التقويم: أنواع
 أنواع عديدة من التقويم يمكن حصرها في اآلتي: هناك

 التقويم التمهيدي أو المبدئي:-1
هذا النوع من التقويم قبل تجريب أي برنامج تعليمي للحصول على معلومات أساسية حول عناصره  يتم

المختلفة كحالة الطلبة قبل تجربة البرنامج، وتاتي أهمية هذا النوع في كونه يعطي الباحثين فكرة كاملة عن 
البرنامج هم الطلبة الصف  سيقومهمجميع الظروف، والعوامل الداخلة في البرنامج. فإذا تم افتراض أن الذين 

األول فإته يلزمنا أن نعرف اتجهاتهم وسلوكهم وأنواع المهارات التي يتقونها، والمعارف التي تعلموها، ومن 
خالل هذه البيانات يمكن لإلنسان أن يتوقع أنواع التغييرات التي يمكن أن تحدث لهم بعد أن يمروا في أي 

 برنامج تعليمي يختص بذلك.
 التقويم التطويري:-2

هذا النوع من التقويم أثناء تطبيق البرنامج التعليمي بقصد اختبار العمل أثناء تطبيق جريانه، وال يتم  يتم
التقويم التطويري إال إذا كان القائمون على أمره ذوي صلة بالعمل ذاته، بحيث يرون مدى التقدم الذي يتم 

 فيه، أو العقبات التي تعترض طريقة أو تعتري منهجيته.
ذلك تقويم المعلم لنتائج عمله في سلوك طالبه، ومدى التعديل أو التغيير الذي يطرأ على هذا  أمثلة ومن

 السلوك نتيجة لبرنامجه. 
 



                                                                                             

                                                                                                                                                         
 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )

19 
 
 

 التقويم النهائي:-3
هذا التقويم في نهاية العمل بقصد الحكم على التجربة كلها، ومعرفة اإليجابيات التي تحققت من خاللها،  يتم

نائها، وهذا النوع من التقويم يعقبه نوع من القرارات الحاسمة التي قد تؤيد أو السلبيات التي ظهرت أث
هناك أنواعا من التقويم التطويري التي  نباالستمرار في العمل، أو االنصراف عنه تماما، ومما ال شك فيه أ

ها نهائيا تصاحب التجربة بقصد تعديل مسارها، وفي النهاية سيلجا القائمون على أمر التجربة إلى تقومي
بغرض معرفة الفؤائد، وااليجابيات التي عادت على الطالب، أو األضرار التي نتجت بسبب إتباعها، ومن ثم 

 .ائيايمكن إجازتها أو إلغاؤها نه
 التقويم التتبعي-4
تكن األنواع سابقة الذكر من التقويم، والتي تمت في بداية العمل التعليمي، وأثنائه، وبعده هي خاتمة   لم

المطاف فقد يتصور البعض أنه نتيجة للتقويم النهائي الذي يحسم األمر يكون عمل المقومين قد انتهئ، ولكن 
والسير فيه يقتضي أن يكون هناك تقويم  ميالواقع عكس ذلك. فإن تقرير البرنامج التعليمي البرنامج التعلي

اآلليات المستخدمة في التقويم، أو في متتابع ومستمر لما يتم إنجازه، بحيث إنه بمكن التعديل في بعضض 
 بعض األساليب المتبعة، وفي نفس الوقت يتم قياس النتائج التي تحدث أو تنتج عن البرنامج.

 
 

 التي يجب توافرها في عملية التقويم:  األسس
 صبح التقويم على حداثته في مجال التعليم من األمور الراسخة بالنسبة للتعليم والعاملين فيه، وقدأ

 أصبحت له أسس ثابتة يجب مراعتها عند القيام بها، وأهم هذه األسس اآلتي:
األهداف التي وضعت للتعليم منذ البداية ومن هنا فإن القائمين علي أمر التقويم يجب أن يتم تقوميها  .0

لمن يريدون تقويمه في ضوء تلك األهدا، سواء كان التقويم منصبا على أداء المعلم، أو على المناهج 
 وتطويرها.... إلخ.
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التقويم في جزء منه عبارة عن عملية تشخصية يحاول القائمون علية أن يبنوا مواطن القوة، والضعف  .2
فيما يقومونه، وهذه العمليات التشخصية تحتاج إلى الدقة، والموضوعية ألنه على ضوء نتائجها 

 ستوضع عدة برامج للعالج والتصحيح.
  ،ولكن الواقع يؤكد أنها عملية يشترك فيها ال تقتصر عملية التقويم على المشرفين التعليميين فقط

جميع من تمسهم قضية التعليم اشتراكا متعاونا فيما بينهم بدءا بالمسئولين عن السياسة التعليمية، 
دارة الجامعة ورؤساء إ يوانتهاء بالطلب وذوية، مرورا بخبراء المناهج والمشرفين التعليميين ومسئول

 الجامعات.
  شمولية عملية التقويم بمعني أنه إذا أريد تقويم بعض الكتب الجامعية فإنه من أسس التقويم الهامة

يجب أن يكون هذا التقويم مشتمال على مستوي هذه الكتب، ومدى مناسبتها للطالب الذين وضعت 
 وما تحتوي عليه من توجيهات.من أجلهم، وكذلك مدى مالئمة ما فيها من المعلومات 

  ،أي أنها ال تتم دفعة واحدة كما هو الحال في بعض االمتحانات التي التقويم هو عملية مستمرة
نحكم من خاللها على الطالب نجاحا أو رسوبا، وهدف التقويم المستمر هو الحكم على مدى ما 

 تحقق من أهداف هذا البرنامج، ومدى السرعة والدقة التي تم بها.
  ينبغي أن يكون واضحا في أذهان القائمين على عملية التقويم أن عنصر عند التقويم الطالب

الفروق الفردية عنصر جوهري ال بد من مراعاته، فليس معني وجود الطالب في قاعة دراسية واحدة 
 .ئهأنهم جميعا متساوون في كل شيء فتقويم الطالب يتم في ضوء تقدمه هو، ال في ضوء تقدم زمال

 
من المسلمات والبديهيات أن التقويم وعملياته كلها رغم ما قد يصاحبها من اهتمامات ال يتعدي أن  .3

يكون وسيلة للكشف عن نواحي النقص والقصور، أو الضعف بقصد عالجها وتالفيها، فال يجب أن 
 يكون هدًفا لذاته.

تهم المستخدمة فيه بحيث تقيس ما ينبغي على القائمين على عملية التقويم أن يتاكدوا من سالمة آليا .4
وضعت لقياسه، وأن تبتعد عن النواحي الذاتية قدر المستطاع فال يتاثر المعلم عند تقويمه لطالبه 

 بأحاسيه الشخصية "الموضوعية الذاتية".
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يجب مراعاة أن يترك التقويم أثرا طيبا في نفس الطالب وذلك من خالل تعاونه مع معلمه في العملية  .1
، خاصة إذا شعر الطالب أن معلمه يقف منه موقف المرشد الناصح، وليس موقف الناقد التقويم

 الباحث عن العيوب واألخطاء.
مراعاة تنوع أليات التقويم، فكلما تنوعت هذه اآلليات أو األدوات كلما ازدادت معلومتنا عن المجال  .6

قال فقط، إذ أن هناك اختبارات الذي نقومه، فعند تقويم الطالب يجب أال نقتصر على اختبارات الم
وتكملة الفراغ  دد،تحصيلية متنوعة مثل اختبار المزواجة بين الصواب والخطأ، واالختيار من متع

 .... الخ.
 : ) الطالب( الدارس تقويم

الملفت للنظر أن تقويم الطالب في عالمنا العربي ال يزال ينظر إليه على أنه يتم فقط من خالل  من
االمتحانات، على الرغم من كثرة البحوث، والكتابات التي تثبت سلبية االعتماد على االمتحانات كمصدر 

هذا األسلوب، والتي انعكست  ىواحد للتقويم الطالب، وعلى الرغم من االثار السلبية العديدة التي لوحظت عل
بدورها على نوعيات الخريجين أنفسهم، وبالتالي علي المجتمع ذاته. وعندما نتحدث عن تقويم الطالب ينبغي 
أن نفهم في إطاره الصحيح أال وهو تقويمه في جميع جوانب نموه، ومنها: الجانب المعرفي أو التحيل 

اإلنسانية، ولكن سنقصر الدراسة هنا على تقويم الجانب  هات،جاالدراسي. والجانب االنفعالي، واكتساب االت
 التحصيلي لدي الطالب ألنه مجال اهتماًمنا، أما المجاالت األخرى فلها مختصوها.

 
 

 التحصيلية: األختبارات
تعد االختبارات التحصيلية وسيلة من القياس التي تستخدم لتدل على معرفة مستوي الطالب في مقرر بعينه، 

في مجموعة من المقررت الدراسية، وهي قديمة قدم تحصيل المعارف، والعلوم المختلفة حيث ارتبطت دما أو 
االختبارات وفوائدها واالثار المترتبة  لبالتعليم، وبمعرفة نتائجه وقد تباينت آراء المتخصصين والخبراء حو 

 ة هذا الفريق ما يلي:وحج عليها أو الناجمة عنها، فمنهم من هجمها بشدة، وطالب بإلغائها،
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نتيجة العتماد النتائج النهائية في القياس مستويات الطالب على االختبارات كوسيلة وحيدة، فإن جزء  .0
كبيرا من جهد الطالب، ووقتهم ينصرف في االستعداد لهذه االختبارت بصرف النظر على أي 

 استفادة أخرى في عملية التعلم.
االختبارات على الحفظ، واالستظهار اللذين قد يصاحبهما الفهم، وقد يعتمد اطالب لنجاحهم في  .2

يجانبهما، والغاية من ذلك أن يكونوا على معرفة تامة بكل المقررات المطلوبة بحيث يتمكنوا من 
 الرياح. دراجاإلجابة على اإلسئلة، وبعد ذلك ال يهم أن تحتفظ الذاكرة بتلك المعلومات، أو تذهب أ

معلومات التي سيختبرون فيها واستظهار يدفعهم إلى البحث عن شيء يحفظونه حفظ الطالب لل .3
بغض النظر عن قيمته المعرفية، لذلك انتشرت ظاهرة كتب تبسط المواد الدراسية، والملخصات، 

 والمذكرات، وما إلى ذلك على الرغم من السلبيات الناجمة عنها.
لتادية االختبارات، وأصبح االختباروسيلة النتقال أصبحت الدراسة بالشكل الذي عرضناه سالفا وسيلة  .4

الطالب من مرحلة ألخري، وعليه فقد ضاعت القيم التعليمية لكل ما يدرس في غمرة االنشغال 
 باالختبارات.

باعتبارها وسيلة للقياس الوحيدة في معرفة قدرات  -يترتب على إعطاء االختبارات أهمية كبرى  .1
ظاهرة الغش التي تفشت بين مختلف فئات الطالب، كما تفننوا  -وبالدارسين على النجاح، أو الرس

 في إيجاد أنواع مختلفة منه.
يصاحب عملية االختبارات كثيرا من الشد العصبي عند الطالب، االمر الذي ينعكس سلبا على  .6

أثنائها أنفسهم، وعلى أولياء أمورهم، وأسرهم عامة، فتعيش األسرة فترة ليست بالقليلة قل االختبارات و 
 حالة من التوتر، واالستعداد غير العادي لهذه االختبارات وكأنها في حالة طوارئ.

اهتمام السلطات التعليمية باالختبارات يدفعها إلى إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال عليها، ربما  .7
صياتهم أكثر مما ترصده ألوجه النشاطات التعلليمية المختلفة التي تنمي الطالب وجوانب شخ

 المتعددة.
تخلو وسيلة االختبارت الحالية من أساس هام كان ينبغي أن يكون فيها، أال وهو تشخيص حالة  .8

الطالب بدقة من حيث نواحي ميوله واستعداته، وقدراته وقد يكون لعامل الصدفة في اجتياز 
 االختباروالحصول على درجة جيدة دور ما ذلك.
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تبين مقدار الجودة المنهج الدراسي، أو مدى مالئمة الطرق، أو إن االختبارات كوسيلة للقياس ال  .9
األساليب التي يتبعها المعلم في تدريسه، كما أنها ال تعكس مالئمة المنهج كله بالنسبة للطالب، أو 

 المجتمع على حد سواء.
االختبارات بالصورة التي تنفذها المؤسسات التعليمية ال تعكس أي مظهر من مظاهر نشاط  .01

 ب في فصولهم الدراسية بصفة خاصة، أو جامعتهم بصفة عامة.الطال
 الفرق المدافع عن االختبارات فيري فيها بعض الفؤاد، وربما لعدم إيجاد البديل لألسباب اآلتية: أما
يعتبرها القائمون على التعليم وسيلة ناجحة لقياس مستويات الطالب، خاصة في غياب نظام بديل مقنع، .1

ما يصاحبها من ظواهر سلبية كالغش، والكتب المبسطة والملخصات، أمور ال تعيبها بقدر ما  ويدافعون بأن
 تغيب النظام الذي يعجز عن ضبط مثل هذه األمور أو الحد منها.

تعتبر االختبارات من جهة رسمية وسيلة منطقية، تخبر الطالب بمدى تقدمهم بالنسبة ألنفسهم، وبالنسبة .2
قد تدافع أعداد منهم نحو المحافظة على المستويات الطيبة التي وصلوا إليها، كما أنها  لزمالئهم، لهذا فهي

 تحفز المتخلفين على محاولة اللحاق بأقرانهم وتعويض ما فاتهم.
تعتبر االختبارات وسلية تنبيه، تدفع أولياء األمور لمتابعة أبنلئهم، والوقوف عن كثب المعرفة مستوياتهم، .3

اعفة الجهد كما تساعد على الربط بين الكلية والجامعة، والمنزل بحيث يكون الطرفان على وحثهم على مض
 اتصال مستمر، أو حين تستدعي الضرورة ذلك.

تعكس االختبارات مستويات الطالب المختلفة، والتي من خاللها تتعرف الكلية والجامعة على تحسين .4
 مستواهم.

وضح للمعلم مدي نجاحه في جهوده مع طالبه، كما تبين له موقعه تعتبر االختبارات بمثابة مؤشر ي.1
 بالنسبه لزمالئه المعلمين فيالكلية مما يدفع البعض منهم إلى بذل المزييد من العطاء والجهد.

يمكن لخبراء النتائج أن يستفيدوا من النتائج التي تتوصل إليها االختبارات في عملية تطوير المناهج بكل .6
ليه من برامج، وكتب، وطرق تدريس، ووسائل في ضوء ما يحققه الطالب من األهداف التعليمية ما تشمل ع

 التي رسمت مسبقا.
من خالل االختبارات يتمكن الطالب من من تحديد قدراتهم، وميولهم نحو تخصص معين يسهل عليه .7

 اجتيازه مستقبلهم.
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تعلم الطالب قيما عظمي في حياتهم: كاال نضباط في  إذا أديت االختبارات بأمانة، ودقة وموضوعية فإنها.8
 المواعيد، والدقة في التنفيذ، واألمانة في األداء والحفظ والعديد من القيم العلمية المرجأة.

تتطلب االختبارات إعادة تنظيم األفكار الواردة في المنهج المقرر، وعرضها في ترتيب، وأسلوب يحقق  .9
هنا فهي قد تكشف عن قدرة الطالب على التعبير بأسلوبه عما استوعب من المطلوب من السؤال، ومن 

 معلومات.
 الواجب توافرها في عملية التقويم: األساليب

أساليب متعددة من أساليب القياس والتقويم، التي يمكن استخدامها لتقدير وتقييم مدى تحصيل  هناك
 يما يلي:الطالب في المراحل الدراسية المختلفة، ويمكن حصرها ف

 اختبار المقال.1
 اختبار الصواب والخطأ.2
 اختبار التكميل، أو ملء الفراغ.3
 اختبار المزاوجة.4
 اختبار إعادة الترتيب.5
 اختبار التصنيف.6
 االختيار من متعدد    )وسنتحدث عن كل واحد منها بإيجاز(.7

 : اختبار المقال:أواًل 
أكثر أنواع االختبارات انتشارا في الجامعات، وتتكون من عدد من اإلسئلة والبد أن يراعي مالءمتها  تعد

 للمنهج المقرر، وخلوها من من اللبس، أو التداخل باإلضافة إلى ضمان عدم صعوبتها، أو سهولتها.
 

 أنها تكشف عن الطالب في هذا الجانب المعرفي عندما يعبر عن ذاته بأسلوبه  مميزاتها: من
 الخاص، حيث تأتي إجاباته متكاملة، ومترابطة.

 أنها ال يمكن أن تقيس مدي تحصيل الطالب في جميع ما درس وهي في  من سلبيتها: ولكن
 إجاباتها على ما تم حفظة في الذاكرة.
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سلبيات فقد ظهرت صور أخرى من االختبارات أطلق عليها االختبارت لما في هذا النوع من ال ونتيجة

الموضوعية، ونظرا ألهنها ال تتاثر بمن يقوم بتصحيحها مهما اختلف عددهم وتنوعت هويتهم كما أنها 
تتصف بأن لكل سؤال منها إجابة محددة ال تختلف باختالف الطالب إضافة إلى أنها ال تتطلب وقتا طويال 

 ها على الرغم من كثرتها كما أنها تشتمل على معظم ما درس الطالب من البهج.لإلجابة علي
 

 : اختبار الصواب والخطأ:ثانًيا
عن جمل أو عبارات متضمنة معلومات معينة مما درس الطالب في مادة دراسية ويوضع أمام كل  عبارة

 جملة كلمة "صواب، وخطأ"، وعلى الطالب أنة يختار إحدي الكلمتين، حسب كل عبارة أو جملة.
 مميزات هذا النوع من اإلسئلة: أنه ال يتطلب وقتا طوياًل لإلجابة عليه، وأنه يمكن من خالله  من

تغطية أكبر قدر ممكن مما درس الطالب، وتصحيحه سهل جًدا وال يتطلب استعمال اللغة ويتساوي 
 في اإلجابة عليها الطالب سريع التعبير والبطئ والطالب القوي والضعيف.

 عيوبها: أن الطالب الذي ال يعرف اإلجابة الصحيحة ال يتردد في التخمين، ثم أنها تدفع  ومن
على حفظ الحقائق، والمعلومات واألرقام كثيرا دون أن تنمي فيه القدرة على الطالب إلى التركيز 

وال  سببهااالستنتاج، والتحليل والربط، والتعميم والطالب الذين يخمنون اإلجابة غالبا ال يعرفون 
 تفسيرها.

 : اختبارات التكملة أو ملء الفراغ:ثالًثا
والتي اتبعت في التدريس لتقويم تحصيل الطالب منذ زمن  هذا النوع من االختبارات سهلة االستعمال، يعتبر
 بعيد.
اختبار التكملة على كتابة عبارة ويترك فيها جزء ناقص يتطلب من المختبرين تكملته بما هو مناسب،  ويقوم

 وقد يعطي الطالب مجموعة من البدائل من بينها الكلمة أو العبارة الناقصة.



                                                                                             

                                                                                                                                                         
 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )

26 
 
 

ختبارات األسلوب السليم فإنه يفي بالغرض إذ ينبغي على المعلم أن يغطي اتبع في مثل هذا النوع من اال ولو
من خالله معظم أجزاء المقرر الذي تمت دراسته كما يجب أن يراعي الدقة في االلفاظ وحسن التعبير بحيث 

 يفهم الطالب المقصود تماما دون لبس أو غموض.
 الدراسي كما يمكن أن يقيس قدرة الطالب  إيجابيات هذا النوع: أنه يغطي جزء كبير من المقرر من

 على الحفظ والتذكر ويمكنه من الربط واالستنتاج.
 سلبياته: أنه يمكن أن يشتمل على شيء من التخمين والحدس كما أن اإلجابات  يمكن أن  ومن

 تتعدد.
 

 : اختبار المزواجة:رابًعا
، نظرا ألنه عنصر الموضوعية فيه  متوفرة هذا النوع من أكثر االختبارات الموضوعية أهمية وفائدة يعتبر

بدرجة كبيرة والسبب في ذلك أن عنصر التخمين فيه  أقل بكثير مما هو في اختبار "الصواب والخطأ" مما  
 يزيد من عامل الثبات لهذا االختبار.

هذا االختبار من قائمتين متقابلتين، تشمل األولي على عدد من اإلسئلة، أو العبارات التي يجيب  يتكون 
عليها الطالب أو تكملها القائمة الثانية، ولكن وضع الكلمات أو الجمل أو األرقام يتطلب من الممتحن إعمال 

األولي من المعلومات حسب  مةالقائالفكر وكذلك الذهن بحيث يختار من القائمة الثانية ما يتناسب مع 
 الترتيب المطلوب.

 إيجابيات اختبار المزاوجة: أنه يفيد الطالب كثيرا في جعلهم يتذكرون الحوادث والتواريخ واالبطال  من
والمعارك كما أنه يفيد في اكتساب جزء كبيرا من الثقافة العامة عندما يتذكر الطالب علي سبيل 

عات اعلمية وعلماءها والدول والممالك ومؤسسيها والنظريات العلمية المثال الكتب ومؤلفيها والمختر 
 وواضعيها أو من فكروا فيها.

في هذا االختبار أن تكون القائمة الثانية أكثر من القائمة األولي والسبب في ذلك أنها لو تساوت  ويفترض
القائمتان وكان لكل منها ستة أسئلة فرضا فالطالب عندما يجيب عن خمسة أسئلة تصبح إجابته على السؤال 

 ولى بسؤال أو أثنين.األ عنالسادس حتمية دون بذل جهد، لذلك يستحسن  أن تزيد القائمة الثانية 
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في هذا النوع عند وضعه وضوح العبارة، وجعل اإلسئلة  مقصورة على فرع واحد من فروع المعرفة  ويراعي
داخل المادة الدراسية الواحدة، وأال تكون األسئلة من النوع الذي يحتمل أكثر من إجابة واحدة، كما يراعي 

 قصر السؤال أيًضا.
 

 تيب:: اختبار إعادة التر خامًسا
هذا النوع من من االختبارت يكتب المدرس كلمات، أو جمل أو عبارات أو أرقاما أو أحداثا أو وقائع  في

بدون ترتيب ويطلب من خاللها من الطالب إعادة ترتيبها حسب طلب المدرس، فقد يطلب منه أن يكون 
 مرتبة. اتابتهترتيب األحداث تصاعدي أي من القديم إلى الحديث وقد يكون العكس ثم يعيد ك

النوع من األسئلة يفيد في الفهم التتابع لألحداث كما يفيده في سرعة البديهه خاصة عند التعامل مع  وهذا
األرقام الكبيرة وال سيما أن الوقت الذي يتاح لمثل هذه االختبارات الموضوعية في الغل بيكون محددا جدا 

 بينما يكون عدد األسئلة مبيرا.
 

 ختبار التصنيف:: أسئلة اسادًسا
عن ذكر لبعض الكلمات التي يوجد بينهما وجه شبه، ثم يضمن خاللها كلمة ال عالقة لها بها جميعا،  عبارة

 ويطلب من الطالب أن يبينها بشكل من األشكال، إما بوضع خط تحتها أو دائرة حولها أو ما إلى ذلك.
النوع من االختبارات الموضوعية يبين القدرة على الفهم العالقات بين األمور المتشابهه بسرعة وهو من  وهذا

 االختبارات السهلة األعداد وسهلة اإلنجاز كما أنه يبتعد كثيًرا عن الذاتية.
 

 أسئلة االختيار من متعــدد: -سابعاً 
ية، وفيه إثـارة، ويتطلب فيه من الطالب أن ي حدد النوع من االختبارات عبارة عن سؤال محدد من البدا هذا

اإلجابــة الصحيحــة من مجموعة من اإلجابات، وينبغي أن يتراوح عـدد األسئلة ما بين ثالثة إلي سبعــة، وهذا 
اختبار " الصـواب والخطـأ " وإذا زادت عن  ضمنالتحديد له أهميتـة، فإذا قلت اإلجابات عن ثالثــة أصبحت 
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أربكت الطالب كثيرا، وأجهدته في البحث عن اإلجـابة المطلوبــة، إضــافة لما تحتاجه من وقت كبير  سبعــة،
 أثناء اإلعداد لها.

في مثل هذا من االختبارات أن يعطي الطالب مثال في بداية األمتحان حتى ال يرتبكون،  ويفضــل
رات، ويفترض أن يغطي المعلم خالل وي ستحسنأن يكون المعلم قد دربهم عليه قبل ذلك أثناء المحاض

متمكنا من اللغة العربيــة،  ن االمتحان معظم مـا درســه الطالب من المقــرر، كمــا أن يــراعي في المعلم أن يكــو 
 بحيث يستطيع أن يضيع األسئلة بطريقــة سليمة ال تـربك الطالب، وال توحي له باإلجابة.

قدرة الطالب اللغوية، أو التعبيرية، أو االبتكارية، كما يحتاج واضعـه أن  سلبيـات هذا النوع: أن ال يقيس ومن
 يكون متمكنا من المنهج تمكنا كبيـرا.
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  القياس والتقويم في مقررات كلية اآلثار 
 (أولى عاممقررات آليات القياس والتقويم ل)

 أسم م
 المقرر

كود 
 المقرر

 إستراتيجية التعليم
 والتعلم 

التقويم وأساليب التعليم 
 والتعلم

 المحاضرة النظرية     ك111 آلي حاسب  .1
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .تعليم االقران 
  تدريب معملي بمعمل

 الحاسب اآللي.

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 112 الترميم علم مبادئ  .2
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 التعلم التعاوني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة

 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 
 المحاضرة النظرية     ك113 اللغة االنجليزية  .3

 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 التعليم التفاعلي 

  ختبارات قصيرة دورية 
                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المصرية اللغة مبادئ  .4
 القديمة

 

 المحاضرة النظرية     ك 114
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 التعليم التفاعلي 

  ختبارات قصيرة دورية 
                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
                    إمتحان عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 115مدخل إلى علم اآلثار   .5
  .المناقشات المفتوحة 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  
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 العصف الذهني.   اليونانية الرومانية
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 حقوق انسان  .6

 
 المحاضرة النظرية     ك 116

  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة

 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 117 الفيوم وآثار حضارة  .7
  .المناقشات المفتوحة 
 .العصف الذهني 
 التدريب الميداني 
 .التعلم الذاتي  
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة

 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 118 البيئة المخاطر   .8
  .المناقشات المفتوحة 
 .العصف الذهني 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 

 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 111 لألثر األولي الترميم   .9
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
  الذاتيالتعلم 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
  التعليم بحل

 المشكالت.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 121 اآلثار علم إلى مدخل  .01
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
  الكتروني.تعليم 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 122 القديم مصر تاريخ  .00
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
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 المشكالت.
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 
 .تعليم الكتروني 

  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 123 اإلسالمية مصر تاريخ  .01
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة

 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 124 الفن تاريخ  .01
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم التفاعلي 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 125 قديمة مصرية آثار   .04
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 تدريب ميداني 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 126 آثار اسالمية  .05
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  نهائيإمتحان تحريري 

 المحاضرة النظرية     ك 127 وصخور معدنيات  .06
  .المناقشات المفتوحة 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

 اختبارات دورية 
                   اختبارات شفوية 
  تقارير علمية. 
 امتحان عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 يونانية أساطير  .07
 ورومانية

 المحاضرة النظرية      ك 128
  .المناقشات المفتوحة 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 121 أنثربولوجيا   .08
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

                                                                                                                                                         
 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )

33 
 
 

 (اإلسالمية مقررات برنامج اآلثارآليات القياس والتقويم ل)
 أسم م

 المقرر
كود 
 المقرر

 إستراتيجية التعليم
 والتعلم 

التعليم التقويم وأساليب 
 والتعلم

تاريخ إسالمى )من   .11
صدر االسالم حتى 

 نهاية العصر العباسي(

 المحاضرة النظرية     س 122
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .التعليم اإلستقرائي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
  إمتحان تحريري نهائي 

 من) عمارة  .22

 حتى صدراإلسالم

 . (العصرالعباسي

 المحاضرة النظرية     س 121
 التعليم التفاعلي. 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  إمتحان تحريري نهائي 

فنون إسالمية )العصر   .10
 األموي(

 المحاضرة النظرية     س 122
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

رسم معماري   .11
 وزخرفي

 المحاضرة النظرية     س 122
   التدريب العملي

بالرسم والرفع 
 المعماري 

 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب عملي 
  نهائيإمتحان تحريري 

 كتابات آثرية إسالمية  .11
 
 
 
 

 المحاضرة النظرية   س 122
 العصف الذهني   
  التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 التدريب الميداني. 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب ميداني 
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  .تعليم الكتروني  إمتحان تحريري نهائي 

مقدمة في المقاييس   .14
والمكاييل والموازين 

 اإلسالمية
 

 المحاضرة النظرية     س 122
 المناقشة 
 فكر ناقش شارك 
 الرؤوس المرقمة . 
 التدريب الميداني 
 .التعلم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
   تكليفات أو تقارير

 مصغرة بالتدريب
 الميداني.

 إمتحان تحريري نهائي 

قراءات أثرية بلغة   .15
 (1أوربية حديثة )

 المحاضرة النظرية  س 122

 التعليم األلكتروني 

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات أسبوعية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 812 (1علم الحفائر )  .16
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .التعليم التفاعلي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
  وتكليفات التدريب تقارير

 الميداني.
 إمتحان تحريري نهائي 

 لمحاضرة النظرية     س 812 حرف وصناعات قديمة  .17
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
  وتكليفات التدريب تقارير

                  الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     8س 812 تاريخ يوناني وروماني   .18
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 المحاضرة النظرية     س 881 (1مسكوكات اسالمية )  .19
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
  التدريب الميداني

 والعملي
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عملي 
  تكليفات في التدريب

 .الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 888 عمارة عباسية   .11
 التعليم التفاعلي. 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .تعليم االقران 
 تدريب ميداني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  في التدريب تكليفات

      الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 882 فنون عباسية  .10
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 تدريب ميداني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  في التدريب تكليفات

      الميداني
  نهائيإمتحان تحريري 

 المحاضرة النظرية     س 882 (1تصوير إسالمي )  .11
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التدريب الميداني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عن التكليفات

                    الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

 

تاريخ مصر حتر نهاية   .11
 العصر الفاطمي

 المحاضرة النظرية     س 882
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .التعليم اإلستقرائي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية      
  إمتحان تحريري نهائي 

ثار اإلسالمية آلا   .14
 والعلوم الحديثة

 المحاضرة النظرية     س 882
  .المناقشات المفتوحة 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 
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 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

العمارة والفنون   .15
المسيحية في مصر 

 والنوبة
   المحاضرة النظرية     س 882

 تدريب ميداني 
 تعليم تفاعلي. 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عن التكليفات

       الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

في اآلثار اإلسالمية   .16
 العربية الجزيرة

   المحاضرة النظرية     س 882
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 882 عمارة مغربية وأندلسية.  .17
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     س 211 (1مسكوكات إسالمية )  .18
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
  الميدانيالتدريب 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات في التدريب

 .الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ مصر في   .19
العصرين األيوبي 

 والمملوكي

 المحاضرة النظرية     س 218
  اإلستقرائيالتعليم 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     س 212 عمارة إسالمية فاطمية  .41
  .المناقشات المفتوحة 
  مرئي.تعليم تفاعلي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
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 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     س 212 (8تصوير إسالمي )  .40
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
  التعليم بالتجربة 
 التدريب الميداني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عن التكليفات

                    الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     س 212 فنون إسالمية فاطمية  .41
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 تدريب ميداني 
  الكتروني.تعليم 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  في التدريب تكليفات

      الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

قراءات آثرية بلغة   .41
 (8أوروبية )

 المحاضرة النظرية  س 212

 التعليم األلكتروني 

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

  األدوارلعب 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات أسبوعية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 212 (1علم المتاحف )  .44
    التدريب العملي 
 .العصف الذهني 
 لتفاعليالتعليم ا 
  استراتيجية لعب

 األدوار.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تقارير في تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 212 فنون الكتاب اإلسالمي  .45
   المناقشة 
 التدريس بلعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 212فنون اسالمية في   .46
   المناقشة 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 
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 .التدريس بلعب األدوار  المغرب و األندلس
 أللكترونيالتعليم ا 

                   اختبارات شفوية 
  نهائيإمتحان تحريري 

 المحاضرة النظرية     س 283 فنون سلجوقية  .47
   المناقشة 
 العصف الذهني 
 التدريس بلعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تكليفات مستمرة                  
 إمتحان تحريري نهائي 

عمارة أيوبية ومملوكية   .48
 بحرية

 المحاضرة النظرية     س 281
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 ميدانيال التدريب 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات في التدريب

                                  الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 
 

العمارة في شرق العالم   .49
 اإلسالمي

 المحاضرة النظرية     س 288
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية  س 282 (1لغة شرقية )  .51

  األلكترونيالتعليم 

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات أسبوعية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية   س 282 (8كتابات إسالمية )  .50
 العصف الذهني   
  الذاتي التعلم 
 .تعليم االقران 
 التدريب الميداني. 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 282 فنون أيوبية ومملوكية  .51
   المناقشة 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 
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 تدريب ميداني 
  بلعب األدوارالتدريس. 
 أللكترونيالتعليم ا 

   اختبارات شفوية 
 تكليفات وتقارير ميدانية                 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 282 ( 2تصوير إسالمي )  .51
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
  التعليم بالتجربة 
 التدريب الميداني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عن التكليفات

                    الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     س 282 فخار إسالمي  .54
   المناقشة 
 التعليم التفاعلي 
 التدريب الميداني 
 استراتيجية لعب 

 .األدوار
 أللكترونيالتعليم ا. 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
  تكليفات في التدريب

  الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

 

عمارة عمملوكية   .55
 جركسية

 المحاضرة النظرية     س 211
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 تدريب ميداني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات وتقارير في

                  التدريب الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     س 218 ( 8علم الحفائر )  .56
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .التعليم التفاعلي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
  تقارير وتكليفات التدريب

 الميداني.
 إمتحان تحريري نهائي 

فنون إسالمية   .57
وصفوية  -)عثمانية

 المحاضرة النظرية     س 212
   المناقشة 
  ميدانيتدريب 
 التدريس بلعب األدوار. 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
 تكليفات وتقارير ميدانية                 
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 إمتحان تحريري نهائي  أللكترونيالتعليم ا  والمعاصر(

 المحاضرة النظرية      س 212 (2مسكوكات إسالمية )  .58
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
  الميداني التدريب

 والعملي
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات في التدريب

 .الميداني
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية  س 212 ( فارسي8لغة شرقية )  .59

 التعليم األلكتروني 

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات أسبوعية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     س 212 (8علم المتاحف )  .61
    التدريب العملي 
 .العصف الذهني 
 لتفاعليالتعليم ا 
  استراتيجية لعب

 األدوار.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تقارير في تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

حرف وصناعات   .60
 تقليدية

 المحاضرة النظرية     س 212
   المناقشة 
 الرؤوس المرقمة. 
 الكرسي الساخن 
  الذهني.العصف 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

استخدام التكنولوجيا   .61
الحديثة في دراسة علم 

 اآلثار

 المحاضرة النظرية     س212
  .المناقشات المفتوحة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 الكتروني.ليم عت 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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العمارة اإلسالمية في   .61
 الهند

 المحاضرة النظرية     س 212
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

العمارة اإلسالمية في   .64
 شرق أفريقيا

 المحاضرة النظرية     س 283
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     س 281 عمارة عثمانية  .65
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 تدريب ميداني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات وتقارير في

                  التدريب الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 
 

عمارة في القرن التاسع   .66
 عشر

 المحاضرة النظرية     س 288
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 تدريب ميداني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
 وتقارير في  تكليفات

                  التدريب الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 
 

تاريخ مصر في   .67
العصر العثماني 

 واألسرة العلوية

 المحاضرة النظرية     س 282
 التعليم اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     س 282 عمارة تقليدية  .68
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 تدريب ميداني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات وتقارير في

                  التدريب الميداني
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 .تعليم الكتروني   إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     س 282 التسجيل اآلثري   .69
   التدريب العملي

بالرسم والرفع 
 المعماري 

 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

العمارة اإلسالمية في   .71
 أوروبا 

 المحاضرة النظرية     س 282
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

اآلثار اإلسالمية في   .70
 حوض النيل

    .المحاضرة النظرية  س 282
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
 التعليم التفاعلي 
 أللكتروني.التعليم ا 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 (المصرية مقررات برنامج اآلثارآليات القياس والتقويم ل)
 أسم م

 المقرر
كود 
 المقرر

 إستراتيجية التعليم
 والتعلم 

التقويم وأساليب التعليم 
 والتعلم

آثار ما قبل التاريخ   .22
 وبداية األسرات

 المحاضرة النظرية     ص 200
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 التعليم التفاعلي المرئي 
 .التعليم اإلستقرائي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 202 رسم معماري   .23
   التدريب العملي بالرسم

 والرفع المعماري 
  بالتجربة.التعليم 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                    اختبارات شفوية 
   مستمرةتكليفات      
                     إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

لغة مصرية قديمة   .74
وتمرينات قواعد  (1)

 (عصر وسيط)

 المحاضرة النظرية     ص 203
  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  عملية وتطبيقية تكليفات     
 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ وآثار الوطن     .75

 العربي القديم )العراق(
 المحاضرة النظرية     ص 204

  التعليم اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  الناقدالتعليم 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

  (1آثار مصرية قديمة)  .76
عمارة الدولتين القديمة 

 المحاضرة النظرية   ص 201
 العصف الذهني   

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 
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 التعلم الذاتي   والوسطي
 .تعليم االقران 
 التدريب الميداني. 
 .تعليم الكتروني 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب تكليفات وتقارير لل

 ميدانيال
  نهائيإمتحان تحريري 

الفكر الديني في مصر   .77

 القديمة
 المحاضرة النظرية     ص 206

 المناقشة 
 فكر ناقش شارك 
 الرؤوس المرقمة . 
  التعلم األلكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات دورية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية  ص 207 المجتمع المصرى      .78

 التعليم األلكتروني 

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات أسبوعية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

مبادئ التصنيف   .79

 األثري
 المحاضرة النظرية     ص 208

  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية    ص 209 اآلثار والعلوم الحديثة  .81
   استراتيجية فكر نافش

 شارك
  التفاعلي المرئيالتعليم 
 التعليم التعاوني 
 المناقشة 
 لتعلم اإللكتروني الهجينا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  أسبوعية تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 221 (1لغة ألمانية )  .80
  استراتيجية فكر نافش

 شارك

  التعاونيالتعليم 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  أسبوعية تكليفات     
 إمتحان تحريري نهائي 
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تاريخ الدولتين القديمة   .81

 والوسطى
 المحاضرة النظرية     ص 220

  التعليم اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  الناقدالتعليم 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

قواعد  (1) لغة قبطية  .81
(صعيدىوتمرينات )  

 المحاضرة النظرية     ص222

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية  

 إمتحان عملي   

 إمتحان تحريري نهائي 

(8لغة مصرية قديمة )  .84  
ر عصقواعد وتمرينات )

(وسيط  

 المحاضرة النظرية     ص 223

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 إمتحان عملي  

 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ وآثار الوطن   .85
العربي القديم )شبه 

 الجزيرة العربية والشام(

 المحاضرة النظرية     ص 224
  التعليم اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  الناقدالتعليم 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 

الفن المصري القديم   .86
 تيندولالفنون  (1)
 وسطىالقديمة و ال

 المحاضرة النظرية     ص 221
  التعليم التفاعلي المرئي 
 المناقشة. 
 التدريب الميداني 
 التعلم الذاتي 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في

                التدريب الميداني.

 إمتحان تحريري نهائي 
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 المحاضرة النظرية     ص 226 (1لغة فرنسية )  .87
  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  أسبوعية تكليفات     
 إمتحان تحريري نهائي 

قرءأت أثرية بلغة   .88
 (1)أوروبية 

 المحاضرة النظرية     ص 227
  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  أسبوعية تكليفات     
 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ وآثار العرب   .89
 القديم

 المحاضرة النظرية     ص 228
  التدريس اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  استراتيجية لعب

 االدوار.
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 229 منهج البحث التاريخي  .91
 الفكر اإلبداعي 
 نشطالتعلم ال 
  تعاونيالتعليم. 
 تدريب ميداني 
 الهجين كترونيتعليم اإل. 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  اسبوعيةتكليفات      
 إمتحان تحريري نهائي 

 (3) لغة مصرية قديمة  .90
 نصوص عصر وسيط

 المحاضرة النظرية     ص 300

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية    

 إمتحان تحريري نهائي 
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  (2)تاريخ مصر القديمة  .91
تاريخ عصر اإلنتقال 
 الثاني والدولة الحديثة

 المحاضرة النظرية     ص 302
  التدريس اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  استراتيجية لعب

 االدوار.
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

قواعد ( 2)لغة قبطية  .91
 وتمرينات )صعيدي(

 المحاضرة النظرية     ص 303

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية    

 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ وآثار مصر في   .94
اليوناني العصرين 
 والروماني

 المحاضرة النظرية     ص 304
  التدريس اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  استراتيجية لعب

 االدوار.
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات وتقارير في

                 .التدريب الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

مواقع أثرية مصرية   .95
 (0)قديمة

 المحاضرة النظرية     ص 301
  العصف الذهني 
 المناقشة. 
 الرؤوس المرقمة 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

( 2) آثار مصرية قديمة  .96
عمارة عصر اإلنتقال 
 الثاني والدولة الحديثة

 المحاضرة النظرية     ص 306
  العصف الذهني 
 التعلم التفاعلي المرئي. 
 التدريب الميداني 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في

 التدريب الميداني

 إمتحان تحريري نهائي 
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آثرية بلغة قراءات   .97
 (2مصرية حديثة )

 المحاضرة النظرية  ص 307

  استراتيجية فكر نافش

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي  

 التعليم اإللكتروني الهجين 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 عالقات مصر والشرق   .98
 األدنى القديم

 المحاضرة النظرية     ص 308
 التعليم اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
  التعليم اإللكتروني

 .الهجين

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

عالقات مصر والشرق   .99
 األدنى القديم

 المحاضرة النظرية     ص 309
  .المناقشات المفتوحة 
 .تعليم تفاعلي مرئي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

حضارات السودان   .011
 القديم

 المحاضرة النظرية  ص 321

 استراتيجية حل المشكالت 

 الكرسي الساخن 

 لعب األدوار 

 التعليم اإلستقرائي 

 التعليم اإللكتروني الهجين 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  اسبوعيةتكليفات                    
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ص 320 (0الخط الهيراطيقي )  .010
 شارك فكر ناقش 
 التعليم التعاوني 
 تدريب عملي 
  التعليم اإللكتروني

 .الهجين

  .إختبارات دورية 

 .إمتحانات شفويه 

 .تكليفات اسبوعية  

 إمتحان عملي 

  إمتحانات أخر الفصل

 الدراسي

 المحاضرة النظرية     ص 322 علم الحفائر  .011
  .المناقشات المفتوحة 
 العصف الذهني 
 .التعليم التفاعلي  
  الميدانيالتدريب 

 ختبارات قصيرة دورية  ا
 (Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
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 التعلم التعاوني 
 .تعليم الكتروني 

 إمتحان تحريري نهائي 

 الفن المصري القديم  .011
فنون عصر (8)

اإلنتقال الثاني والدولة 
 الحديثة

 المحاضرة النظرية     ص 323
   التفاعلي المرئيالتعليم 
 المناقشة. 
 التدريب الميداني 
 التعلم الذاتي 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في

                التدريب الميداني.

 إمتحان تحريري نهائي 

( 2) لغة مصرية قديمة  .014
متأخر  لغة عصر

 ونصوص( )قواعد

 المحاضرة النظرية     ص 324

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية    

 إمتحان تحريري نهائي 

 (2لغة قبطية )  .015
 بحيرية قواعد وتمرينات

 المحاضرة النظرية     ص 321

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية    

 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 326 (1علم المتاحف )  .016
  .المناقشات المفتوحة 
 العصف الذهني 
 .التعليم التفاعلي  
 التدريب الميداني 
 التعلم التعاوني 
 .تعليم الكتروني 

 ختبارات قصيرة دورية  ا
 (Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
  نهائيإمتحان تحريري 

العالقات الحضارية   .017
بين مصر وجزر البحر 

 المحاضرة النظرية  ص 327

 استراتيجية حل المشكالت 

 الكرسي الساخن 

 لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
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 التعليم اإلستقرائي  المتوسط

 التعليم اإللكتروني الهجين 
  اسبوعيةتكليفات                    
 إمتحان تحريري نهائي 

العلوم في مصر   .018
 القديمة

 المحاضرة النظرية  ص 328

  التحليلاستراتيجية 

 الفكر الناقد 

 العصف الذهني 

 فكر ناقش شارك 

 التعليم اإللكتروني الهجين 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (2لغة مصرية قديمة )  .019
 في العصر القديم
 )قواعد ونصوص(

 المحاضرة النظرية     ص 400

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 .امتحان عملي 

  إمتحان تحريري نهائي 

نصوص هيراطيقية    .001
( نصوص الدولتين 1)

 القديمة والوسطى

 المحاضرة النظرية     ص 403

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 .امتحان عملي 

  إمتحان تحريري نهائي 

 (2تاريخ مصر القديم)  .000
تاريخ عصر اإلنتقال 

الثالث والعصر 
 المتأخر

 المحاضرة النظرية     ص 404
  التدريس اإلستقرائي 
 المناقشة. 
  استراتيجية لعب

 االدوار.
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
  تكليفات وتقارير في

                 .التدريب الميداني
  إمتحان تحريري نهائي 

آثار مصرية قديمة   .001
()عمارة عصر 2)

االنتقال الثالث والعصر 

 المحاضرة النظرية     ص 401
  العصف الذهني 
 التعلم التفاعلي المرئي. 
 التدريب الميداني 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في



                                                                                             

                                                                                                                                                         
 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )

51 
 
 

التعليم اإللكتروني   المتأخر(  

 الهجين.
 التدريب الميداني

 إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية     ص 406 علم الفخار  .001
  العصف الذهني 
 التعلم التفاعلي المرئي. 
 المناقشة 
 تدريب ميداني 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في

 التدريب الميداني

 إمتحان تحريري نهائي 
 

نصوص مختارة بلغة   .004
 قبطية

 المحاضرة النظرية     ص 407
   الذهنيالعصف 
 التعلم اإلستقرائي. 
 المناقشة 
 لعب األدوار 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 

فنون قديمة صغرى   .005
 وقبطية

 المحاضرة النظرية     ص 408
  التعليم التفاعلي المرئي 
 المناقشة. 
 التدريب الميداني 
 التعلم الذاتي 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 

  تقارير وتكليفات في

                التدريب الميداني.

 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 409 االدب المصري القديم  .006
  لعب االدوار 
 المناقشة. 
 العصف الذهني 
  بالنمذجةالتعلم 
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 421 (8لغة فرنسية )  .007

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  تكليفات أسبوعية 
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 الهجين

 التعلم الذاتي 

 إمتحان تحريري نهائي 

( 2لغة مصرية قديمة )  .008
)اللغة فى العصر 

البطلمى قواعد 
 ونصوص(

 المحاضرة النظرية     ص 420

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

  الذاتيالتعلم 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 .امتحان عملي 

  إمتحان تحريري نهائي 

فنون مصرية قديمة   .009
فنون عصر  (2)

االنتقال الثالث والعصر 
 المتأخر

 المحاضرة النظرية     ص 422

 التعليم التفاعلي المرئي 

 الناقد التعلم 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 دريب الميدانيالت 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  وتقارير للتدريب تكليفات

   الميداني

 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 423 (8علم المتاحف )  .011
  .المناقشات المفتوحة 
 العصف الذهني 
 .التعليم التفاعلي  
 التدريب الميداني 
 التعلم التعاوني 
 .تعليم الكتروني 

 ختبارات قصيرة دورية  ا
 (Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 424 (8علم الحفائر )  .010
  .المناقشات المفتوحة 
 العصف الذهني 
 .التعليم التفاعلي  
 التدريب الميداني 
 التعلم التعاوني 
 .تعليم الكتروني 

 ختبارات قصيرة دورية  ا
 (Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 421 الخط الديموطيقي  .011

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
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 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 .امتحان عملي 

  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 426 اآلثري التسجيل   .011

 التدريب العملي 

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  عمليةتكليفات أسبوعية   

 .امتحان عملي 

  إمتحان تحريري نهائي 

نصوص هيراطيقية   .014
( نصوص دولة 8)

 حديثة وعصر متأخر

 المحاضرة النظرية     ص 427

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

  تكليفات أسبوعية. 

  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 428 آثار السودان القديم  .015

 المناقشة 

 فكر ناقش شارك 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 

الموروثات من   .016
الحضارة المصرية 

 القديمة

 المحاضرة النظرية     ص 429

 المناقشة 

 فكر ناقش شارك 

  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 431 (8لغة ألمانية )  .017

 التعلم بالتجربة 

 التعليم التعاوني 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
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  التعليم اإللكتروني

 الهجين

 التعلم الذاتي 

  تكليفات أسبوعية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ص 430 علم البردي  .018
  لعب االدوار 
 المناقشة. 
 العصف الذهني 
  االستنباطي ) التعلم

 النمذجة(
  التعليم اإللكتروني

 الهجين.

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 

 إمتحان تحريري نهائي 
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 (اليونانية مقررات برنامج اآلثارآليات القياس والتقويم ل)
 أسم م

 المقرر
كود 
 المقرر

 إستراتيجية التعليم
 والتعلم 

التقويم وأساليب التعليم 
 والتعلم

 للحضارة المبكرة اآلثار  .121
 والرومانية اليونانية

 المحاضرة النظرية     ي122
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 121 القديم اليونان تاريخ  .132
 التعليم اإلستقرائي. 
 التعليم األلكتروني 
 المناقشة 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  إمتحان تحريري نهائي 

 اليونان وفنون  عمارة  .010
 القديمة

 المحاضرة النظرية     ي 122
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (1) قديمة يونانية لغة  .011
 

 المحاضرة النظرية     ي 122
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (1) التينية لغة  .011
 

 المحاضرة النظرية     ي 122
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 .تعليم الكتروني 

 اليوناني الفخار  .014
 والهلينستى

 المحاضرة النظرية     ي 122
 التدريب الميداني 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريبات ميدانية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (1) الحفائر علم  .015
 

 المحاضرة النظرية     ي 122
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 االقران. تعليم 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم التفاعلي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريبات ميدانية. 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 128 (1) حديثة يونانية لغة  .016
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 اليوناني واألدب الفلسفة  .017
 القديم

 المحاضرة النظرية     ي 122
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

المجتمع اليوناني   .018
 القديم

 المحاضرة النظرية     ي 112
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 والعالم مصر تاريخ  .019
 الهللينستى

 المحاضرة النظرية     ي 112
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم اإلستقرائي 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 111 اليونانية المسكوكات  .041
  .المناقشات المفتوحة 

 اختبارات دورية 
  تقارير دورية ومناقشات
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إستراتيجية حل   والهلينستية
 المشكالت.

 تعليم تعاوني . 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

 للتقرير
                   اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني 
  تحريري نهائيإمتحان 

 والفنون  العمارة  .040
 الهلينستية

 المحاضرة النظرية     ي 112
 التعليم اإللكتروني 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (2) قديمة يونانية لغة   .041
 

 المحاضرة النظرية     ي 112
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 
 .تعليم الكتروني 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 عملي                    تدريب 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ي 112 (2) التينية لغة  .041
   إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 
 .تعليم الكتروني 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 عملي                    تدريب 
 إمتحان تحريري نهائي 

 (2) الحفائر علم  .044
 

 المحاضرة النظرية     ي 112
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم التفاعلي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 اليونانية الديانة مقرر  .045
 القديمة

   المحاضرة النظرية     ي 112
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

 على المصرية التأثيرات  .046
 اليونانية الفنون  العمارة

   المحاضرة النظرية     ي 118
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة  
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 112 (2لغة التينية )  .047
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 تدريب عملي                 
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 نهاية حتى روما تاريخ  .048
 الجمهورى  العصر

  المحاضرة النظرية     ي 311
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ي 221 القديمة الرومانية العمارة  .049
  .التدريب المعملي 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  عملي                   تدريب 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ي 222 والتينية يونانية نصوص  .051
 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
  عملي                   تدريب 

 إمتحان تحريري نهائي 
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 عصر)قديمة مصرية لغة  .050
 (بطلمى

 المحاضرة النظرية     ي 222
 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 عملي تدريب                 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ي 222 علم المتاحف  .051
 العصف الذهني 
 .المناقشة 
 التعلم الذاتي. 
 .تعليم االقران                

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 عملي تدريب                 
  إمتحان تحريري نهائي 

الفنون الرومانية   .051
 القديمة

 المحاضرة النظرية      ي 222
    التدريب العملي 
 .العصف الذهني 
 التفاعليالتعليم ا 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تقارير وتكليفات                  
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 222 فن النحت الروماني  .054
    التدريب العملي 
 .العصف الذهني 
 التفاعليالتعليم ا 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 228 الفن الروماني القديم  .055
   المناقشة 
 التدريس بلعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  نهائيإمتحان تحريري 

تاريخ مصر   .056
 المسيحية

 المحاضرة النظرية     ي 222
   المناقشة 
 التدريس بلعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تكليفات مستمرة                  
 إمتحان تحريري نهائي 

التأثيرات المصرية   .057
على العمارة 

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 
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 العصف الذهني  الرومانيةوالفنون 
 التدريس بلعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات شفوية 
 تكليفات مستمرة                  
 إمتحان تحريري نهائي 

تاريخ االمبراطورية   .058
 الرومانية 

 المحاضرة النظرية      ي 212
  المناقشة 
 .العصف الذهني 
 .التعليم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 تقارير وتكليفات 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

تاريخ مصر تحت   .059
 حكم الرومان

 المحاضرة النظرية     ي 211
  المناقشة 
 .العصف الذهني 
 .التعليم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

مقدمة في اللغة   .061
 القبطية

 المحاضرة النظرية     ي212
  المناقشة 
 التعليم بالتجربة 
 التدريب العملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 

  قصيرة دورية اختبارات
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

مسكوكات رومانية   .060
 وبيزنطية

 المحاضرة النظرية     ي 212
  المناقشة 
 التعليم بالتجربة 
 التدريب العملي 
 التدريس اإلستقرائي. 
 أللكترونيالتعليم ا  

  دورية اختبارات قصيرة
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

نقوش يونانية   .061
 والتينية

 المحاضرة النظرية     ي 212
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 .التدريب الميداني 
  إمتحان تحريري نهائي 
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فنون الواليات   .061
 الرومانية

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 
 التعليم التفاعلي 
 التدريب الميداني 
  اإلستقرائيالتدريس. 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني  
  إمتحان تحريري نهائي 

تصوير جداري   .064
 وفسيفساء

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 
 التعليم التفاعلي 
 التدريب الميداني 
 استراتيجية لعب األدوار. 
 أللكترونيالتعليم ا. 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني  
 إمتحان تحريري نهائي 

 

لغة يونانية حديثة   .065
(1) 

 المحاضرة النظرية     ي 218
   المناقشة 
 التعليم بالتجربة. 
 .العصف الذهني 
 أللكترونيالتعليم ا 

  دورية اختبارات قصيرة
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

قراءات آثرية بلغة   .066
 أوروبية

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 
 التعليم بالتجربة. 
 .العصف الذهني 
 أللكترونيالتعليم ا  

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

آثار وحضارة   .067
 األسكندرية

 المحاضرة النظرية     ي 222
   المناقشة 
 التدريب الميداني. 
 .التدريس اإلستقرائي 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 مصر آثار  .068
 الوسطى

 خالل والفيوم
 العصريين
 الروماني اليوناني

 ي 221

 

    المحاضرة النظرية 
   المناقشة 
 التدريب الميداني. 
 .التدريس اإلستقرائي 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني 
  نهائيإمتحان تحريري 

اختبارات قصيرة دورية   المحاضرة النظرية     ي  222 اليونانية اآلثار  .069
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 في والرومانية
  العربي الوطن

 ( اإلفريقي الجزء(

   المناقشة 
 العصف الذهني 
 .التعليم التفاعلي 
 أللكترونيالتعليم ا 

 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 222 وثائق بردية  .071
   المناقشة 
 التعليم بالتجربة. 
 تدريب عملي 
 .التعليم التفاعلي 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ي 222 الخط الديموطيقي  .070
   المناقشة 
 التعليم بالتجربة. 
 تدريب عملي 
 .التعليم التفاعلي 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 تدريب عملي 
 تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

 اآلثار مواقع  .071
 اليونانية

 في والرومانية
 مصر

 المحاضرة النظرية     ي 222
   المناقشة 
 العصف الذهني. 
 تدريب ميداني 
 .التعليم التفاعلي 
 أللكترونيالتعليم ا. 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني 
 تقارير 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المصري  المجتمع  .071
 في القديم

 اليوناني العصرين
 الرومانيو 

 المحاضرة النظرية     ي 222
   المناقشة 
 العصف الذهني. 
 لعب األدوار 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 
 .تكليفات مستمرة                
 إمتحان تحريري نهائي 

نصوص   .074
 ديموطيقية

 لمحاضرة النظرية   ا  ي 228
   المناقشة 
 التعليم بالتجربة. 
 الذهني. العصف 
 التعليم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 
 .تكليفات مستمرة                
 إمتحان تحريري نهائي 
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آثار مصر   .075
 المسيحية

 المحاضرة النظرية     ي 222
   المناقشة 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 
 .تكليفات مستمرة                
 إمتحان تحريري نهائي 

عمارة المعبد   .076
 المصري القديم

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 
 العصف الذهني. 
 لعب األدوار 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

    اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 يالالع مصر آثار  .077
 في

 اليوناني العصرين
 الروماني

 المحاضرة النظرية     ي 212
   المناقشة 
 العصف الذهني. 
 لعب األدوار 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكتروني.التعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 تقارير مصغرة                  
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 ار اليونانيةاآلث  .078
 في والرومانية

 العربي الوطن
 )األسيوي  الجزء(

    .المحاضرة النظرية  ي 211
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
 .تدريب عملي 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكتروني.التعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

    .المحاضرة النظرية  ي 212 التسجيل اآلثري  .079
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
 .تدريب عملي 
 .فكر ناقش شارك 
 أللكتروني.التعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

    .المحاضرة النظرية  ي 212 رسم معماري  .081
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
 .تدريب عملي 
 التعليم بالتجربة 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تكليفات مستمرة في صورة

 معماريرسومات ورفع 
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 أللكتروني.التعليم ا  تدريب عملي 
 إمتحان تحريري نهائي 

آثار العصر   .080
 البيزنطي

    .المحاضرة النظرية  ي 212
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
 .تدريب عملي 
 التعليم التفاعلي 
 أللكتروني.التعليم ا 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
 تدريب عملي                 
  تحريري نهائيإمتحان 

 صغرى  فنون   .081
 في مصرية

 اليوناني العصرين
 يوالرومان

    .المحاضرة النظرية  ي 212
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
  ميدانيتدريب 
 .لعب األدوار 
 أللكتروني.التعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

 .اختبارات شفوية 
 .تدريب ميداني 
  .تكليفات دورية 
  تحريري نهائيإمتحان. 

 مصرية نصوص  .081
 العصر في قديمة
 ميلالبط

    .المحاضرة النظرية  ي 212
   .المناقشة 
 العصف الذهني. 
  عمليتدريب 
 .لعب األدوار 
 .التعليم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

 .اختبارات شفوية 
 .تدريب عملي 
  .تكليفات دورية 
 إمتحان تحريري نهائي. 

 المحاضرة النظرية     ي 218 نصوص قبطية  .084
   المناقشة 
 العصف الذهني. 
 تدريب ميداني 
 .التعليم بالتجربة 
 أللكترونيالتعليم ا 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

   اختبارات شفوية 
 تدريب ميداني  
 تقارير مصغرة 

  إمتحان تحريري نهائي

 القوانين  .085
 والتشريعات

 اليونانية
 القديمة الرومانية

 المحاضرة النظرية  ي 212

 التعلم الذاتي 
 التعلم التعاوني 
 العصف الذهني 
 التفكير الناقد  

 ختبارات قصيرة دورية ا

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 اآلثار(ترميم مقررات برنامج آليات القياس والتقويم ل)
 أسم م

 المقرر
كود 
 المقرر

 إستراتيجية التعليم
 والتعلم 

التقويم وأساليب التعليم 
 والتعلم

 لمحاضرة النظرية     ك111 مبادئ علم الترميم  .1
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ك 111 مخاطر بيئية  .2
  .المناقشات المفتوحة 
 .العصف الذهني 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 

 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
  تحريري نهائيإمتحان 

 المحاضرة النظرية     ك111 الترميم األولي لألثر  .3
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم بحل المشكالت 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
  تحريري نهائيإمتحان 

 المحاضرة النظرية     ك 111 معدنيات وصخور  .4
  .المناقشات المفتوحة 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

  اختبارات شفوية 
 امتحان عملي                  
 إمتحان تحريري نهائي 

التسجيل والتوثيق   .5

المعماري والمساحي 

 للمباني والمواقع األثرية

 المحاضرة النظرية     ت111
   التدريب العملي بالرسم

 والرفع المعماري 
 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
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 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 
تكنولوجيا المواد و   .6

الصناعات القديمة غير 

 العضوية

 لمحاضرة النظرية     ت 111
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  قصيرة دورية اختبارات
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

تطبيقات الكيمياء في   .7
 ترميم االثار

 المحاضرة النظرية     ت 101
   التدريب العملي 
 .التعليم التعاوني 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .التعليم باإلكتشاف 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان عملي                 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

قراءات في ترميم االثار   .8
 بلغة أوروبية حديثة

استراتيجية فكر نافش   ت 112

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت 105 حفر و تشكيل األخشاب  .1
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 التعليم التعاوني. 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
  إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت106 عالج وصيانة األحجار  .11
  .التدريب المعملي 

  اختبارات قصيرة

 (       Quizzesدورية )  
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  .التدريب الميداني 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

                   اختبارات شفوية 
    تقارير وأبحاث 
    مشاريع فنية مصغرة 
 إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

تطبيقات الحاسب األلي في   .11
 ثارآلتسجيل وتوثيق ا

 المحاضرة النظرية     ت 107
   التدريب العملي بالرسم

باستخدام البرامج 
 االلكترونية المختلفة 

 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                    اختبارات شفوية 
   مستمرةتكليفات      
     إمتحان عملي                 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ت  111 مواد وخامات الترميم  .12
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة األخشاب   .13
 األثرية

 المحاضرة النظرية     ت 221
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
  تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت222 رسم صناعي وزخرفي  .14
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
  عمليةنماذج 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

المبانى وصيانة  ترميم   .15
 األثرية

 المحاضرة النظرية     ت 111
  .التدريب المعملي 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  
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  .التدريب الميداني 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان عملي 
 تدريب ميداني                    
  إمتحان تحريري نهائي 

 

التسجيل  والتوثيق   .16

الفوتوغرافي للمقتنيات 

 والمواقع األثرية

 المحاضرة النظرية     ت 114
   التدريب العملي 
 .التعليم بالتجربة 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ت 112 أعمال الجص واستنساخ  .12
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
       تكليفات 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

أساسات وإنشاءات   .11

 وميكانيكا التربة
 المحاضرة النظرية     ت112

  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت 111 الجيولوجيا األثرية  .09
  .المناقشات المفتوحة 
  حل إستراتيجية

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

تطبيقات الفيزياء فى ترميم   .11
 األثار

 المحاضرة النظرية     ت 100
   التدريب العملي 
  التعاوني.التعليم 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 



                                                                                             

                                                                                                                                                         
 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )

69 
 
 

 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .التعليم باإلكتشاف 
 .تعليم متمايز للطالب 

      تكليفات مستمرة 
 إمتحان عملي                 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

األثار ترميم وصيانة    .10

 الجصية

 المحاضرة النظرية     ت 211
  .التدريب المعملي 
  .التدريب الميداني 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 
عالج وصيانة المخطوطات   .11

 األثرية  

 المحاضرة النظرية     ت 212
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
  تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

ترميم معماري )آثار   .11

 ة(مصري

 ت 212

 

    المحاضرة النظرية 
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
 تعليم تعاوني . 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

 اختبارات دورية 
  تقارير دورية

 ومناقشات للتقرير
                   اختبارات شفوية 
  أبحاث علمية. 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

تكنولوجيا المواد و   .14

 الصناعات القديمة العضوية

 لمحاضرة النظرية     ت 212
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
  الذاتيالتعلم 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 
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إعادة تأهيل المباني والمدن   .15

 ت 313 التاريخية

 

    المحاضرة النظرية 
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ليم الكتروني.عت 
 التعليم التفاعلي 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

قوانين ومواثيق حماية   .16
 اآلثار

 المحاضرة النظرية     ت 211
  .المناقشات المفتوحة 
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
  الكتروني.تعليم 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة االثار   .17
 الفخارية والخزفية

 المحاضرة النظرية     ت 211
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت 211 علم المتاحف والحفائر  .18
  .المناقشات المفتوحة 
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .التعليم التفاعلي 
  الكتروني.تعليم 

 ختبارات قصيرة دورية ا
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 .تكليفات 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

الحشرات والكائنات الحية   .19

 ثارآلالدقيقة وتأثيرها على ا
 المحاضرة النظرية     ت323

   التدريب العملي 
 .التعليم التعاوني 
 التعليم التفاعلي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم متمايز للطالب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
                    إمتحان عملي 
  إمتحان تحريري نهائي 

 
تقنيات عالج وصيانة   .11

 النقوش  والصور الجدارية
 المحاضرة النظرية      ت 114

    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
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 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .استراتيجية لعب األدوار 

 نماذج عملية 
 .تدريب ميداني 
  تحريري نهائيإمتحان 

ترميم معماري )آثار   .10

 إسالمية(
 المحاضرة النظرية     ت 282

  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
 تعليم تعاوني . 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .تعليم الكتروني 

 اختبارات دورية 
  تقارير دورية

 ومناقشات للتقرير
                   اختبارات شفوية 
  أبحاث علمية. 
 تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت212 إدارة المواقع األثرية  .11
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 ر.يلإستراتيجية ك 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

قراءات في ترميم االثار   .11
 بلغة أوروبية حديثة

استراتيجية فكر نافش   ت 211

 شارك

 التعليم التعاوني 

 لعب األدوار 

 التعلم الذاتي 

 ختبارات قصيرة دورية ا

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 إمتحان تحريري نهائي 

الطرق العلمية لفحص   .14
 ثار وتأريخهاآلوتحليل ا

 المحاضرة النظرية     ت111
  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .التدريس اإلستقرائي 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
   إمتحان عملي 
 .تدريب ميداني                  
  إمتحان تحريري نهائي 
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 المحاضرة النظرية     ت 211 تقنيات النسيج والسجاد  .15
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 األدوار. استراتيجية لعب 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 .التدريب الميداني 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية     ت 212 صياغة وتشكيل المعادن  .16
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
  بالنمذجةالتعليم 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

َ(Quizzes       ) 
                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 .التدريب الميداني 
  إمتحان تحريري نهائي 

 

 المحاضرة النظرية      ت 111 التصوير الزيتيتقنيات   .17
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .استراتيجية لعب األدوار 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 إمتحان تحريري نهائي 

ادارة مشروعات ترميم   .18

 االثار
 المحاضرة النظرية     ت 405

  .المناقشات المفتوحة 
  إستراتيجية حل

 المشكالت.
  .العصف الذهني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 
 .إستراتيجية كلير 
 .تعليم الكتروني 

  اختبارات قصيرة
 (       Quizzesدورية )  

                   اختبارات شفوية 
  .تكليفات 
 إمتحان تحريري نهائي 

 المحاضرة النظرية     ت 212 عالج وصيانة االثار الغارقة  .19
    التدريب العملي المعملي 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 
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 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية  
  تحريري نهائيإمتحان 

   المحاضرة النظرية     ت 211 الصبغات والمواد الملونة  .41
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
 إمتحان تحريري نهائي 

االثار عالج وصيانة   .40
 الزجاجية

 المحاضرة النظرية     ت 211
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة النسيج   .41
 والسجاد األثري

 المحاضرة النظرية     ت 422
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
  تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة اللوحات   .41
 واعمال التصوير الزيتي

 المحاضرة النظرية     ت212
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة اآلثار   .44
 المعدنية

 المحاضرة النظرية     ت 212
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
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 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

 إمتحان تحريري نهائي 

عالج وصيانة االثار   .45
 العضوية

 المحاضرة النظرية     ت 212
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
  تدريب ميداني 
 إمتحان تحريري نهائي 

 التعلم الذاتي  ت 212 مشروع التخرج  .46
 التعلم التعاوني 
 التعلم باإلكتشاف 
 التفكير الناقد 

 التدريب الميداني 
 اختبارات شفوية 
 مشروعات بحثية 
  تقارير وابحاث علمية 

 
وعالج وصيانة  تقنيات  .47

 االيقونات والكرتوناج

 ت 417

 

    المحاضرة النظرية 
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  اختبارات قصيرة دورية

 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
      تكليفات مستمرة 
   إمتحان عملي 
 .تدريب ميداني                  
  إمتحان تحريري نهائي 
 

 المحاضرة النظرية      ت 211 الفسيفساء وصيانة  ترميم  .48
    التدريب العملي المعملي 
 .العصف الذهني 
 التعليم األلكتروني 
 التعليم بالنمذجة 
 التعلم الذاتي 
 .تعليم االقران 

  قصيرة دورية اختبارات
 (Quizzes       ) 

                   اختبارات شفوية 
 نماذج عملية 
 إمتحان تحريري نهائي 
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 جامعة الفيوم -درجات التقويم لمقررات كلية اآلثار
 .المقررات عيبنجاح جم ازهيعند اجت وسيالطالب درجة البكالور  منحي

 .درجة ٠١درجة، والنهاية الصغرى  ٠١١العظمى لدرجات اختبار المقرر  ةيالنها تكون 
 :ةياآلت راتيالعام بأحد التقد رينجاح الطالب فى المقررات وفى التقد قدري

 .فأكثر من مجموع الدرجات % ٠١ممتاز  -
 .من مجموع الدرجات % ٠١إلى أقل من  % ٠١جدا  ديج -
 .من مجموع الدرجات % ٠١إلى أقل من  % ٠١ ديج -
 .من مجموع الدرجات % ٠١إلى أقل من  % ٠١مقبول  -
 
 .العام للطالب وفق نظام المجموع التراكمى خالل سنوات الدراسة األربع ريالتقد تحدديو 

 هيف حصليالطالب في أى مقرر  رسبيمع أحكام المادة السابعة من هذه الالئحة،  تعارضيال  بما
 عيبه إلى المستوى الثاني إال إذا نجح فى جم ديمن المستوى المق نقليدرجة، وال  ٠١أقل من  لىع

 رسب مايالطالب االختبار ف ؤدىيوفى هذه الحالة  ن،يعلى مقرر  ديز يال  مايأو كان راسبا ف المقررات
 .هذا المقر ر درسون ي نيمع طالب المستوى الذ هيف
 

 والعملية والتحصيلية نظام تقويم اإلختبارات الشفوية
 
بناء  ةيوالعمل ةيالطالب فى المقررات النظر  مييتق تميمائة درجة و  ٠١١الطالب في كل مقرر من  مييتق تمي

 :ةيعلى العناصر التال
 ٠١ ةيمجموع األعمال الفصل كون يواختبار شفوي و  ةيوتشتمل على اختبارات دور  ةيالعمال الفصلا 

 من درجة كل مقرر نظري.  %  ٠١و ةيدانيعملية أو م باتيعلى تدر  حتوي يمن درجة كل مقرر  %
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 يباإلضافة إلى مقرر الحاسب اآلل –من باقي األقسام االخرى  رهيقسم ترميم اآلثار دون غ ختصي- 
باختبارات عملية تسبق االختبارات النهائية وذلك للمقررات التي تحتوي على ساعات معتمدة عملية 

درجات المقرر الواحد  من مجموع % ٥٢عن  قليلك المقررات بما ال وتحدد درجة اختبار ت
 ركون الطالب راسبا في المقرر إذا رسب في اختباره العملي وتكون درجة نجاح المقر يدرجة( و ٥٢)

من النسبة المقررة لالختبار العملي، وتوزع ( درجة  ٠١درجة من  ٠٠) %٠١في جانبه العملي بنسبة
 والمواظبة.  ةياالختبارات الدور باقي النسب على 

 واال أ عتبر  ةيلألعمال الفصل ةيمن الدرجة الكل %٠١بنسبة  ةيتكون درجة النجاح في األعمال الفصل
المقرر. أما في حالة نجاح الطالب في مجموع االختبار العملي ومجموع األعمال  فيالطالب راسبا 

وال  (I) المكتمل ريغ ريالمقرر معاملة التقد ريدتق عامليوعدم نجاحه في االختبار النظري  ةيالفصل
 .ضمن معدله الفصلي حتسبي

 تعده إدارة  ةيالفصل الدراسى بموجب جدول معتمد من مجلس الكل ةيفى نها عقدي ختبار نهائىاال
الفصل  ةيفي بدا ليللطالب مع التسج علنيو  ةيوالطالب بالكل ميشئون الطالب ولجنة شئون التعل

 .الدراسى
  راآلثا ميوقسم ترم ةيونانيوال ةيواإلسالم ةيللمقررات بأقسام اآلثار المصر  ةياالمتحانات الشفو تكون 

دديمن خالل لجنة متخصصة  عالوة على  ةيذيالجامعات والئحته التنف ميأعدادها طبقا لقانون تنظ ح 
وٕاعداد أوراق  ةيفو االمتحانات الش ميمنسق المقرر تنظ تولىيمن قرارات مجلس الجامعة، و  صدريما 

 .  وفق الجدول المعلن على موقع الكلية ةيأسئلة االمتحانات على أن تع قد االختبارات الشفو 
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 توزيع الدرجات للمقررات كالتالي:وعليه فيمكن تحديد 
درجة، وتوضح الجداول التالية نظام التقييم للمقررات  مائة (011) نم مقرر كل فيب الطالم تقييم يت

 المختلفة طبقا لالئحة الساعات المعتمدة كالتالي: 
 

 ي )حقوق انسان مثاًل(: نظر  لمقرر الدرجات كشف نموذج  .1
 
 درجة االمتحانات الدورية والمواظبة اسم الطالب م

 درجة(  18)
 اإلمتحان الشفوي 

 درجة( 12)
 اإلمتحان التحريري 

 درجة( 71)
     
 

 حاسب آلي مثاًل(:  ( عملي علي يحتوي  لمقررالدرجات   كشف نموذج .2
 
اسم  م

 الطالب
 درجة االمتحانات 
 الدورية والمواظبة

 ( اتدرج 1)

 اإلمتحان الشفوي 
 درجات( 6)

 اإلمتحان العملي
 درجة( 25)

 اإلمتحان التحريري 
 درجة( 61)

      
 

  ) مثالً  الفيوم وآثار حضارة ) ميداني تدريب علي يحتوي  لمقرر الدرجات كشف نموذج .3
 
اسم  م

 الطالب
 درجة االمتحانات 
 الدورية والمواظبة

 درجة(  14)

 إلمتحان الشفوي ا
 درجات( 11)

 دريب ميداني ت
 درجة( 16)

 اإلمتحان التحريري 
 درجة( 61)
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 :أمثلة عملي+ ميداني تدريب علي يحتوي  لمقرر كشف نموذج .4
 ترميم قسم  )األحجار وصيانة مقررعالج (
 اآلثار اليونانية والرومانية قسم  )وبيزنطية رومانية مسكوكات مقرر(
 ( قسم اآلثار اإلسالمية 1 إسالمية مسكوكات مقرر (
 
اسم  م

 الطالب
 درجة االمتحانات 
 الدورية والمواظبة

 ( اتدرج 5)

 اإلمتحان الشفوي 
 درجات( 4)

 تدريب ميداني 
 درجة( 6)

 اإلمتحان العملي
 درجة( 25)

اإلمتحان 
 التحريري 

 درجة( 61)
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2. Dr. Barrett's Workshop Training Sessions on Electronic Portfolios 
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3. Dr. Barrett's Most Recent Conference Presentations, Copyright © 
1996- 2005, Helen C. Barrett; All Rights Reserved Revised 15-Mar-
2010. on: electronicportoflios.org/portofolios.htm. 
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2010, on: electronicportoflios.org/portofolios.htm. 

5. Barrett ,h., e-portfolio, 2005, on: hbarrett.wordpress.com/how-to/ 
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6. http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm] 
7. https://eduforge.org/docman/view.php/176/1111/ePortfolio 
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18. http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm] 
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