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اساليب و نظم التقييم•
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تجربة هيئة تقويم التعليم و التدريب

نطاق عمل هيئة تقويم التعليم و التدريب•

دريباالختبارات المحوسبة في هيئة تقويم التعليم و الت•



أهداف التحول لالختبارات املحوسب

زيادة املرونة و اإلتاحة في عرض االختبارات 

رفع مستوى املعايير األمنية للتحقق من الشخصية و سرية االختبار

زيادة مستوى الجودة و العدالة بتوحيد بيئة االختبار

توفير أنواع مختلفة من االختبارات و األسئلة

مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة



اختبار تحديد 

مستوى اللغة 

اإلنجليزية 
ُ(EPT)

املحوسبةاالختبـــــــــــارات

اختبار القدرات 
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اختبار القدرات 
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المقيمين

اختبار كفايات 

اللغة اإلنجليزية
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اختبار 
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اختبار المعلمين
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تطور اعداد املسجلين في االختبارات املحوسبة 
م2013-2019

(3,191,760)م 2019بلغ عدد املسجلين من بداية تطبيق االختبارات املحوسبة حتى 
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2019االعداد حسب نوع االختبار لعام 

املجموعاملحوسبالورقياسم االختبارم
703,295553,8951,257,190اختبار القدرات العامة1

133,170133,170اختبار القدرات العامة  للجامعيين2

557,90815,737573,645اختبار التحصيلي3

STEP3,143165,851168,994اختبار كفايات اللغة االنجليزية 4

6,1826,182اختبار هيئة املحاسبين القانونيين5

EPT2,6062,606تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 6

1616اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها7

252,5187,131259,649اختبار املعلمين 8

841841اختبار هيئة املهندسين9

1,5971,597اوملبياد التاريخ10

2,6862,686هيئة االمر باملعروف11

48,6542948,683موهبة 12

539539اإلحصاء13

6666االختبارات التجريبية14

13,06413,064اختبار هيئة التخصصات الصحية15

227,226227,226املعرفيةالقدرة16

51,39551,395الوطنيةاالختبارات17

9,9109,910التعليممخرجات18

TIMSS11,18311,183الدوليةاالختبارات19

1,9331,933االكاديميالتسريع20

250,000250,000أخرى 21

2,117,165903,4103,020,575املجموع
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2019االعداد حسب نوع االختبار لعام 



مقرات االختبارات المحوسبة

45عدد املدن الحالية

60عدد املباني الحالية

102اجمالي عدد املقرات

2,313اجمالي املقاعد

5,783مختبر/ السعة باليوم الواحد 

240سنة/ عدد أيام العمل 

1,387,800إجمالي السعة خالل السنة



معايير  انشاء املقرات

كم100السفر ملقر االختبار ال يتجاوز 

بيئة موحدة لتقديم االختبارات

بيئة تساعد في ضمان أمن االختبارات   



تحليل الوضع الراهن
2020ملخص الخطة العشرية •



شاكرين لكم حسن استماعكم

مقرات االختبارات املتنقلة



بيئة موحدة لتقديم االختبارات



مقاعد ذوي االحتياجات الخاصة•

بيئة موحدة لتقديم االختبارات



بيئة تساعد في ضمان أمن االختبارات

جهاز البصمة الحيوية والكاميرا•



بيئة تساعد في ضمان أمن االختبارات 
المخطط النموذجي•

Handicapped 
Room

Server
Room



ايجابيات الجائحة

فتحت افاق جديدة في العمل عن بعد•
تطوير نظم التعليم عن بعد•
اقبة عن بعد• تطوير اليات للتقييم و املر



شكًرا
الستماعكم


