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 2022توصیات مؤتمر كلیة التربیة بجامعة دمشق الدولي للقیاس والتقویم 

عقد دورات تدریبیة للمعلمین حول القیاس محكي المرجع لتدریبهم على  .1
 أسالیب تطبیقه وٕاجراءاته التطبیقیة.

الكافیة للمدارس والمعلمین من أجل تطبیق القیاس محكي تقدیم التسهیالت  .2
 المرجع في الصف الدراسي.

تزوید المكتبات المدرسیة وتضمینها األدوات الالزمة لتطبیق مقیاس محكي  .3
 المرجع.

تقویم لرفع جودة تعمیم نتائج ورشات العمل التي یعقدها مركز القیاس وال .4
 الدراسي. التقویم في الصف

القیاس محكي التربیة على مهارات  اتالمعلم في كلیتدریب الطالب  .5
 .وٕاجراءات المرجع

تطبیق مقیاس هوالند للتفضیالت المهنیة على الطلبة، لالستفادة من  .6
  .طلبةالنتائجها في تشعیب 

توجیه الطلبة إلى كیفیة اختیار في تفعیل أدوار المرشد النفسي  .7
االختبارات  تخصصاتهم الفرعیة االكادیمیة حسب نتائج ما توصلت الیها

 المهنیة.
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تدریب المعلمین وتزویدهم بالمعلومات والمهارات الضروریة لبناء  .8
 االختبارات االلكترونیة وتوظیفها في العملیة التعلیمیة.

جعة (التصحیحیة والتفسیریة) في االختبارات استخدام نمطي التغذیة الرا  .9
االلكترونیة، وخاصة في التقویم البنائي، لما لها من أثر ایجابي على 

 عملیة تعلم الطلبة.
معلمین في مرحلة طلبة الزیادة التركیز على المقررات الحاسوبیة العملیة لل  .10

وتوظیفها لالستفادة منها في بناء االختبارات  إعدادهم في كلیات التربیة،
 االلكترونیة.

تطبیق االختبارات االلكترونیة البنائیة على طلبة التعلیم الجامعي   .11
 النسجامها مع واقع الطلبة، والتطورات التكنولوجیة.

تطبیق استراتیجیات التقویم البدیل في جمیع الصفوف والمراحل الدراسیة   .12
 سیة.ولجمیع المواد الدرا

إعداد الطالب المعلم في كلیات التربیة على استراتیجیات التقویم البدیل   .13
بما یسهم في تسهیل تطبیقه لهذه االستراتیجیات في أثناء ممارسة مهنة 

 التعلیم.
إعداد دورات تدریبیة تطویریة لمعلمي الحلقة األولى بإشراف متخصصین   .14

في مجال التقویم  لغرض االطالع وزیادة معلوماتهمالتقویم البدیل في 
 وأدواته.
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عقد لقاءات دوریة بین المعلمین والمتعلمین لتعریفهم بدورهم في أسالیب   .15
 التقویم البدیل.

تتضمن توصیفًا كامًال الستراتیجیات التقویم  إرشادیة وأدلة اتإعداد كتیب  .16
 البدیل وأدواته وكیفیة تطبیقها لالستفادة منها من قبل المعلمین وتعمیمها.

بقون استراتیجیات التقویم حوافز معنویة ومادیة للمعلمین الذین یطوضع   .17
 .لالبدی

) في المقارنة بین نماذج السمات الكامنة (ثنائي المعلم، ثالثي المعلم  .18
 تطویر اختبارات االستدالل المنطقي وذلك لمعرفة أي النماذج أكثر دقة.

ة السمات الكامنة بناء اختبارات االستدالل المنطقي وتطویرها وفقًا لنظری  .19
 للمراحل الدراسیة.

وذلك بالتركیز على أساسیات  ،مراعاة عالقة خبرات التعلم بنتاجاتها  .20
 .المعرفة واكتساب الحد األدنى من الكفایات التي تلزم التلمیذ

التأكید على أهداف التحلیل لمناسبتها قیاس المستویات العلیا لتكوین   .21
 المفاهیم.

ویات العلیا لقیاس مدى تمكن التالمیذ من التركیز على أهداف المست  .22
 المقارنة والتصنیف وعمل استنتاجات ووضع مقترحات لحل المشكالت.

ربط االهداف التعلیمیة مهما كان نوعها بعمق الدراسة والتحلیل لكل   .23
وبطبیعة  ته وأداؤه والتفكیر فیه) من جهة،موضوع (بما یجب تعلمه ومعرف
 تخدامها من جهة ثانیة.األسئلة ونوعها حسب ظروف اس
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ربط األهداف وأسالیب تقویمها بفكرة النمو المفاهیمي وذلك من خالل   .24
تحدید مجاالت التقییم للموضوعات بأساسیاتها، ومعالجة التناقض بین 

 مدلول المفهوم واستخدامه.
مراعاة الخصائص المتعلقة بمراحل النمو العقلي ومستویات القدرة   .25

ربویة للتالمیذ وكذلك القیمة التي یجب أن تحظى بها والجوانب النفسیة والت
 تعلم المعرفة، مع التأكید النسبي على المفاهیم الرابطة والموحدة والممیزة 

التوازن بین العمق والشمول لمحتوى االختبارات، كونها تمثل جمیعًا   .26
یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند القیام بالتصمیم  اً عناصر رئیسة ومعاییر 

 اء لالختبارات المقننة. والبن

 


