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 2021/ 10/ 28اتريخ القبول:             2021/ 10/ 23: االرسال اتريخ 
 

 ملخص: 
هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل تبيان دور التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف       

املمارسات ظل جائحة كوروان، حيث يعد هذا األخري توجها حديثا يف الفكر الرتبوي وحتوال جوهراي يف  
التقليدية السائدة يف تقومي وقياس حتصيل وأداء املتعلمني يف املراحل العملية التعليمية التعلمية، ويقوم بتحسني  

التدريسية، و  الفعالية  التعلم ويدعم  على   ويعمل األفكار اجلديدة واملبدعة  طرح على الطلبة  يشجععملية 
 تقوميه  يف بنفسه الطالب ثقة  على بناء يعمل كما وعمليا، حياتيا  هلم الالزمة  املتعددة املهارات إكساهبم

الوقت واجلهد،  عالوة ألدائه ويوفر  لالختبارات،  نظرته  وتغيري  من   التأكد يف التقومي أمهية  على الذايت، 
ومة  منظ على ابالعتماد التقومي ودقة  ، 19التعلمية يف ظل أزمة كوفيد   التعليمية  العملية  ودقة  العمليات  سالمة 

 متعددة، حماولني توضيح أهم مميزاته وخصائصه ومعوقات تطبيقه يف امليدان.     تقومي وأدوات إسرتاتيجيات
 التقومي اإللكرتوين، جودة يف التعليم العايل، جائحة كوروان. : الكلمات املفتاحية

 
 

 
  dbkm.dz-amel.mokeddem@univاالمييل: د/ أمال مقدم  املؤلف املرسل:  * 



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

140 

 

 مقدمة: 
ابملهام اليت أوكلتها له احلضارات التعليم نظام تربوي راق حيتاج إىل دعم مستمر وتطور دائم ليقوم  

اإلنسانية، وذلك ملواكبة ومسايرة ركب احلياة بشكل متناسق ومتكيف مع التغريات التكنولوجية والتقدم يف 
احلقيقية ألفراد اجملتمع، فهو مفتاح العمل وعجلة  والثروة  الزاد األكرب  التعليم  البشرية. كما يشكل  املعرفة 

الرز  لكسب  ووسيلة  واجتماعياً  احلياة،  ثقافياً  ابإلنسان  االرتقاء  إىل  ابإلضافة  هذا  الدخل،  ومصدر  ق، 
 وسلوكياً، إلعداد املواطن الصاحل لنفسه وجمتمعه. 

اجلامعي   التعليم منظومة  على فرض  مما التكنولوجية، املستحداثت يف كبريًا تنوعاً  احلايل العصر يشيد
املواقف  فاعلية  لزايدة و إمكاانهتا بوظائفها واإلفادة والتعلم التعليم عملييت يف املستحداثت تلك توظيف

 حيث التكنولوجية، املستحداثت أهم من اإلنرتنت شبكة  وتعد. إجيابية  تعلم خمرجات التعليمية لتحقيق
 بناء يف املشاركة  من املتعلم مكنت كما  وقت، أي أي مكان، ويف من التعلم إمكانية  للمتعلمني أاتحت

 . متلقيا للمعرفة  كان أن بعد و إنتاجها املعلومات
 واليت بعد، عن التعليم وخصوصا التعليم يف املستخدمة  الشائعة  النظم من اإللكرتوين التعليم ويعد

الربامج   حتسني يف  فوائد من هلا ملا  متزامن، وغري متزامن بشكل العلمية املصادر إىل تساعد الطلبة للوصول
 التعليمية.  العملية  يف وفاعليته اإللكرتوين، التعلم أدوات نتيجة تطبيق التدريسية؛
يف  التعليمية  اخلدمات بتقدمي اخلاصة  املشكالت من العديد جتاوز يف  ساهم قد اإللكرتوين التعليم 

 هلا عناصرها تعليمية  منظومة  أصبح حىت حاجاته، وتلبية  التعليم وتفريد بعد عن التعليم نظم اجملتمع، ودعم
 داخل االتصال املباشر وضرورات واملكان الزمان قيود  حتده ال الذي العام، النسق إطار يف وأدواهتا وتعمل

 . التقليدية  الفصول الدراسية 
التعليم حىت أيخذ شكل املنظومة  التكنولوجية الكبرية حنن حباجة إىل ثورة يف  الثورة  يف ظل هذه 

فيما التعليمية، ونستبدل بذلك   الثوب القدمي ثواب جديدا، ليس يف درجة جاذبيته الشكلية فقط، ولكن 
يكمن وراءه، أي يف جوهر املنظومة التعليمية مبكوانهتا املختلفة، كما نساير عصر ثورة املعلومات، وما يرتبط 

،  2021مري،  هبا من شبكات ربط املعلومات لننتقل من حالة التعليم اجلامد إىل التعلم املرن. )حسن علي األ
 على  الطلبة وقدرهتم مدارك اتساع مع خاصة  كبرية جدوى ذات التقليدية  التعليم طرق تعد (، ومل242ص  

املعلومات  لتكنولوجيا وتطبيقات تكنولوجيات من ما ميتلكونه خالل من أنواع املعارف من العديد حتصيل
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 املعلمني اليت جلهود هناية  وال للمتعلمني أساسياً  ميثل هدف املعرفة  حتصيل يعد ومل أيديهم، يف واالتصاالت
 يتحصل عليه الذي أثر التعلم، قياس أبرزها جديدة أهداف فظهرت لطالباهتم، املعارف إيصال يف تبذل

وبظهور تطبيقات    .للطالبات تدريسها يتم اليت والكفاايت املعارف تقييم خالل من حيدث ما وهو الطالب،
يف جمال التصميم وتطوير املقررات اإللكرتونية دعت احلاجة إىل أمهية إجياد أدوات   التعليم اإللكرتوين خاصة 

تقومي جديدة، وبديلة عن أدوات تقومي التقليدية تتناسب مع تلك املقررات وتراعي اقتصادايت املعرفة وتتالءم  
 مع أساليب التعلم الذايت. 

 تركت قد األخرية  الفرتات يف العامل يشهدها اليت واملعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  أن فيه  ال شك مما
 أقصى  حققت اليت النواحي هذه أبرز أحد هو التعليم  ولعل احلياة، جوانب على مجيع جلية  واضحة  آاثرها

 أنواع خمتلف تطبيق إىل األساتذة خاص الرتبويون وبشكل يسعى حيث الثورة، هذه من ممكنة  استفادة
عملية  والتعلم التعليم عملية  حتويل يسهم مبا التدريس جمال يف الرقمية  التكنولوجيات  جذابة  شيقة  إىل 

 ومع التعليمية، العملية  وأهداف  أهدافهم  حتقيق يف وتسهم  ونفوسهم سلوكهم يف  عميقا أثرا ترتك للطالب
 أهداف، جماالت مشلت اليت التغريات من الكثري ظهرت والتعلم التعليم جمال  يف الرقمية  تطبيق التكنولوجية 

 اليت احلديث التعليم بطرق الصلة  ذات املصطلحات املسميات من ظهرت العديد كما التعلم، وأساليب
 والتعليم املباشر، والتعليم اإللكرتوين، املصطلحات التعليم هذه ومن احلديثة، التكنولوجية  تقنيات طبقت

 تطبيقات ابلدرجة األوىل تعكس املصطلحات هذه ومجيع  ريها،وغ املوابيل خالل من والتعليم بعد، عن
   (.2013 اجلابري هنيل، (والتعلم التعليم جماالت يف الرقمية  التكنولوجيا
أبهنم   لدى الطلبة  التعلم أثر تقييم خالهلا من  ميكن اليت الوحيدة األداة هو التقليدي التقومي يعد ومل

 حيل أن الطبيعي فمن اإللكرتوين، التعلم مسمى حتت اإللكرتونية  وسائط خالل من التعليمي يتلقون احملتوى
حبيث يتم من   أيضاً، إلكرتونيا التقومي ويكون إلكرتونيا التعلم ليكون التقومي التقليدي حمل اإللكرتوين التقومي

لتقنية  توظيف  إجراء املعلومات خالله   Scottish) معني   بنشاط يتعلق تقييم أي يف 

Qualifications authority, 2008). 

تعد املرحلة اجلامعية منعرجا هاما يف حياة الطالب، فهي مبثابة احلجر األساس ملا هلا من وزن يف بناء  
مستقبله الشخصي واملهين خاصة، ويصادف الطالب يف هذه املرحلة العديد من العقبات اليت تؤثر سلبا  

املعاملة اإلدارية والتوقيت غري املناسب ونقص وسائل البحث وقلة على مساره، فكثرة اإلضراابت وسوء  
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النقل، كلها عوامل تدخل الطالب يف دوامة من لالتزان   األفواج وكذا مشاكل  املراجع واالكتظاظ داخل 
بعيدا عن استخدام حواسه ألدراك املثريات من   واكتئاب جتعله يتصرف ويتعامل معها دون وعي وانتباه، 

تطيع توجيه حياته بطريقة مستقلة، وهذا ما يتطلب منه أن يكون حاضرا جبسمه وعقله يف  حوله لكي يس
اللحظة احلاضرة ويشعر بعواطفه وانفعاالته بشكل كامل واضح، أما إذا كان سلوكه غري يقظ ذهنيا فهو  

 يؤدي إىل صعوبة التعامل مع هذه املثريات واالستجابة بدقة هلا. 
( أبن التقومي يعد عنصرا أساسيا يف منظومة العلية التعليمية،  2011السيد،  علي حممد  ويضيف ) 

فهو يؤدي دورا فعاال يف إجناحا مبا حيدثه من توازن وتكامل بني خمتلف عناصرها، ومبا حيدثه فيها من تعديل 
لتعلم أو تصويب يف ضوء البياانت واملعلومات اليت تنشأ عنه، إذ أن تغيري حمتوى املنهج وأساليب التعليم وا

غري ذي جدوى دون رؤية واسعة للتقومي، رؤية تتخطى حدود النظر إىل التقومي على أنه جمرد اختبار يقدمه  
املعلم لطالبه، فكما هو معروف أن املتبع يف املدارس اقتصار التقومي على إجراء االمتحاانت اليت تقيس  

الطلبة واختصرت مجيع نواتج التعلم   التحصيل، وأصبح االمتحان هو الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى
يف جانب واحد فقط هو حتصيل املعلومات املقررة يف الكتب املدرسية، األمر الذي جعل االمتحان هدفا 
يف ذاته، مما يعدو شكال من أشكال اهلدر الرتبوي الذي يفقد املنتج الرتبوي قيمته وقدرته على املنافسة يف  

ن حتدايت، أي أن التقومي عملية إصدار حكم أو قرار على العمل الرتبوي اجملتمع املعاصر بكل ما حيمله م
ونظرا للظروف اليت يعاين منها العامل أبكمله يف الوقت احلايل املتمثلة ابنتشار فريوس كوروان، فقد وأهدافه.  

يم والتعلم،  وجدت املؤسسات الرتبوية نفسها جمربة على التحول للتعلم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعل
(،  (Yulia,2020استخدام شبكة االنرتنت واهلواتف الذكية واحلواسيب يف التواصل عن بعد مع الطلبة 

وأسهمت التكنولوجيا يف تطوير مفهوم القياس والتقومي، فلم يعد التقومي يقوم على األدوات التقليدية، بل 
دام التقومي اإللكرتوين كأداة لتـأكيد تعلم تولدت اهتمامات متنوعة بني خمتلف املؤسسات التعليمية الستخ

 (  32، ص 2017خليل،حنان الطالب)
ومع ظهور املستحداثت التكنولوجية يف الفرتة األخرية، مثل اإلنرتنت، الوسائط املتعددة، والواقع 

لتواكب ه إعداد املعلم  النظر يف برامج  والتعلم اإللكرتوين، أصبح مثة حاجة ملحة إلعادة  ذه  االفرتاضي، 
الطالب  إتقان  وأصبح  فيها،  وأثرت  التعليمية  العملية  انعكست على  اليت  التكنولوجيا،  التغريات يف جمال 

 (  24، ص  2011زين الدين، حممد ملهاراهتا مطلبا أساسيا من متطلبات برامج إعداد املعلم وتدريبه. ) 
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ان جودة التعليم العايل يف  ومن هنا برزت مشكلة البحث لدينا ملعرفة دور التقومي االلكرتوين يف ضم
ظل جائحة كوروان، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل التايل: ما دور التقومي االلكرتوين يف ضمان جودة  

 ؟  التعليم العايل يف ظل جائحة كوروان
إىل الكشف عن دور التقومي االلكرتوين يف ضمان   الورقة البحثية وهتدف الباحثتان من خالل هذه  

. كما تربز أمهية الدراسة من أمهية املوضوع حبد ذاته كونه موضوع  19م العايل يف ظل أزمة كوفيد  جودة التعلي
هام يستحق التناول والبحث فيه، وإضافة لألدب الرتبوي، خاصة وأنه يتناول موضوع ميثل جوهر عملية  

ذي تكاد تنعدم فيه املراجع.  ( ال19التعليم والتعلم، ويركز الضوء على واقعه يف الظروف احلالية )أزمة كوفيد  
كما يساهم يف مواكبة االجتاهات احلديثة يف استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين وتفعليها يف التقومي اإللكرتوين  

 واالستفادة منها كذلك يف العملية التعلمية.  
 امليدان يف أدواته وتفعيل اإللكرتوين، التقومي أمهية  خالل من أمهية هذه الورقة البحثية  تظهركما  

 الرقمية  التقنيات على كبرية بصورة واالعتماد  الرقمي  العصر ملتطلبات وتلبية  أييت انسجاما  كونه الرتبوي
 تيسري النشاطات البيداغوجية.  يف تسهم كوهنا

 أوال: اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 .  حتديد املفاهيم األساسية للدراسة: 1

  لغة:  . التقومي1.1
 اجلهة  إىل مساره عدل أي الشيء  وقوم تقومي، يقوم، ومنها ،)قوم(الثالثي الفعل  التقومي هو من 

 وقوم اعوجاجه، وأزال عدَّله أي املعوج قوَّم   ويقال: به، املوجود والقصور وأصلح اعوجاجه فيها املرغوب
 واستوا. اعتدل واستقام على قيمته، وحكم ووزنه، قدره مبعىن الشيء

 اْلُقْرآَن يـَْهِدي َهَذا ِإنَّ  تعاىل ﴿ قال أقوم؛ منها: لفظة  القرآن؛ يف قدوَّم للفعل  مشتقات عدة وردت  وقد 
  (. 2013خضر، أمحد (. )9﴾. )اإلسراء:  أَقْـَومُ  ِهيَ  لِلَّيِت 

  اصطالحا:  . التقومي2.1
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على(عرفه   التغيريات   بعض حدوث مدى معرفة  قصد للمعلومات املنظم اجلمع" أنه: الدريج( 
 املالئم احلكم و إصدار تلميذ كل لدى مستواها ومراقبة  املتعلم، لدى األهداف يف واملتضمنة  املقصودة

 ( 2003الدريج، حممد (القرارات املناسبة. "   واختاذ
عملية مجع معلومات ابستخدام أساليب معينة عما حيدث مـن تغريات معرفية، :"  أبنه) زيتـون(ويعرفه  

ومهارية، ووجدانية يف تعلم الطالب، نتيجة تلقيهم تعليماً حملتوى حمدد واحلكـم علـى جودة هذا التعليم يف 
 ( 114، ص 2010زيتـون، حسن )"ضوء معـايري معينـة، ومن مث إصدار قرارات تعمل على حتسينه

   اإللكرتوين:  لتقومي. ا3.1
يعرفه الطاهر وعطية أبنه:" العملية املستمرة ومنتظمة اليت هتدف إىل تقومي أداء الطالب عن بعد ابستخدام      

 (. 71، ص 2012عطية، رضا  الطاهر ورشيدة  الشبكات اإللكرتونية ")
 عن  )أو كيفية  كمية (ماتمعلو  أو بياانت وتفسري وحتليل، وتصنيف، مجع، عّرفه اخلليفة أبنه: "عملية    

اخلليفة،  حسن  قرار معني" ) أو حكم إصدار يف استخدامها بقصد سلوك أو تعليمي، موقف أو ظاهرة،
   (169، ص 2014

 املتعددة التعليمية  واملادة التعليمية  والربجميات الكمبيوتر وجتهيزات املعلومات شبكات توظيف عملية  وهو   
 على التدريس هيئة  عضو يساعد مبا الطالبات استجاابت وحتليل لتجميع التقييم وسائل املصادر ابستخدام

 كمية  بياانت على قائم مقنن حكم إىل للوصول التعليمية  ابلعملية  الربامج واألنشطة أتثريات وحتديد مناقشة 
 (. 2009إمساعيل، زاهر (الدراسي.  ابلتحصيل متعلقة  كيفية  أو

التقومي اإللكرتوين أبنه:" عملية توظيف شبكات املعلومات، وجتهيزات  أما منال مبارز وفخري عرفت  
الكمبيوتر، والربجميات التعليمية، واملادة التعليمية املتعددة املصادر، ابستخدام وسائل التقييم لتجميع وحتليل  

ابلعملية  استجاابت الطلبة مبا يساعد عضو هيئة التدريس على مناقشة وحتديد أتثريات الربامج واألنشطة  
مبارز منال  ) التعليمية، للوصول إىل حكم مقنن قائم على بياانت كمية وكيفية متعلقة ابلتحصيل الدراسي"

 (.    166، ص 2013فخري، أمحد  و
 :اإللكرتوين للتقومي اإلجرائي . التعريف4.1

 مستثمرة الرتبوي التقومي يف تستخدم اليت واألساليب األدوات من جمموعة  التقومي االلكرتوين هو
اإللكرتونّية  التعليمّية  وأبشكاهلا الشبكات   يف أهدافه وحيّقق التقومي عملية  خيدم مبا كافة  ومستحداثهتا 
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التعليمية وفقا ملعايري العملية   واالختبارات اإللكرتوين، اإلجناز مثل: ملفات وآمنة،  حمددة علمّية  التعلمية 
 .اخلاإللكرتونّية....  األسئلة  وبنوك اإللكرتونّية،

 
 

  . مفهوم جائحة كورون وأعراضه: 5.1
قبل التعرف على جائحة كوروان نشري إىل بعض املصطلحات ذات العالقة ابألمراض الوابئية واجلوائح         

مبرض معني   ملصابنييعرف أبنه:" زايدة أعداد ا ((Outbreakاملستجدة واملنبعثة، وهي: مصطلح الفاشية  
يف منطقة جغرافية حمددة أو جمتمع معني عن العدد املتوقع، وقد تصنف حالة مرضية واحدة فقط أو عدد  

فاشية " يف حال حدثت يف جمتمع يتوقع غياب املرض فيه هنائيا، أو يف جمتمع غاب    قليل من احلاالت "
يف عدد حاالت املرض على حنو  هو:" زايدة مفاجئة وسريعة ( Epidemic) الوابءأما  عنه املرض مدة. 

أعلى من املتوقع يف جمتمع معني كما هو احلال مع الفاشية، لكنه ميتد على رقعة جغرافية أوسع. يف حني 
فتحدث عندما ينتشر الوابء إىل عدة بلدان أو قارات وعادة ما يصاب عدد (  Pandemic)  اجلائحة 

 (. 07، ص 2020ملكاوي، حنان كبري من السكان)
ريوسات كوروان فصيلة كبرية من الفريوسات اليت تسبب أمراض متنوعة لإلنسان كالزكام/نزالت الربد  ومتثل ف

ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد    MERS-COV))العادية، ومتالزمة كوروان الشرق األوسط التنفسي  
 (.  SARS-COVسارس )الوخيم 

يسبق حتديدها وإصابتها للبشر من ( ساللة جديدة مل  2SARS-COVويعد فريوس كوروان املستجد)
" املسبب ملتالزمة االلتهاب 2وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات تسمية "فريوس كوروان   قبل.

( الوخيم  احلاد  اجلديد يف2SARS-COVالرئوي  للفريوس  رمسياً  امساً  فرباير  11  (  ،  2020شباط/ 
كوروان الذي سبب فاشية متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد  واختري هذا االسم الرتباط الفريوس جينيا بفريوس  

هو االسم الرمسي   19، وأعلنت اللجنة ومنظمة الصحة الدولية أن كوفيد  2003سارس( يف عام  (الوخيم  
 (. 16، ص  2020ملكاوي، حنان هلذا املرض اجلديد الذي يسببه هذا الفريوس)

هاق والسعال اجلاف، وقد يصاب بعض املرضى  ، احلمى واإلر 19وتشمل األعراض ملرض كوفيد         
الذوق وفقدان حاسة  واإلسهال،  احللق،  وأمل  امللتحمة،  والتهاب  والصداع،  األنف،  الشم،      ابحتقان  أو 
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وظهور طفح جلدي أو تغري لون أصابع اليدين أو القدمني، وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ  
ى دون أن يشعروا إالّ أبعراض خفيفة جدا ويتعاىف معظم الناس بشكل تدرجيي. ويصاب بعض الناس ابلعدو 

من املرض دون احلاجة إىل عالج خاص، ولكن األعراض قد تشتد عند بعض األشخاص املصابني مبرض  
واألشخاص    19كوفيد   املسنني  بني  وخيمة  مبضاعفات  اإلصابة  خماطر  وتزداد  التنفس.  يف  صعوبة  من 

ثل: ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان، املصابني مبشاكل صحية أخرى، م
 (. 18، ص 2020ملكاوي، حنان ) .وقد تؤدي إىل الوفاة

أو ما يطلق   19( على أن كوفيد  2020)  حسب ما جاء يف الصفحة الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية       
الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان، ومن  فريوسات كوروان هي:" ساللة واسعة من  عليه  

تنفسية ترتاوح حدهتا من نزالت الربد   أمراض  البشر  املعروف أن عدداً من فريوسات كوروان تسبب لدى 
الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل: متالزمة الشرق األوسط التنفسية)مريس(، واملتالزمة التنفسية احلادة  

، إذ هو مرض معد بدء تفشيه  19(. ويسبب فريوس كوروان املُكتشف مؤخراً مرض كوفيدالوخيمة )سارس
اآلن إىل جائحة تؤثر    19، وقد حتّول كوفيد  2019يف مدينة ووهان الصينية يف كانون األول/ ديسمرب  

 (. 2019منظمة الصحة العاملية، على العديد من بلدان العامل. )
ني لنا أن فريوس كوروان هو من الفريوسات املستجدة املعدية اليت عرفت  ومن خالل هذه التعريفات يتب      

البعض ابملوت يف ظرف   أعراضا تشبه األنفلونزا، وتنتهي لدى  انتشارا واسعا يف اآلونة األخرية، وُتسبب 
 اآلن إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل. 19وقد حتّول كوفيد قياسي، 

 اجلودة يف التعليم:مفهوم  3.2
التعليمية         االرتقاء ابلعملية  إىل  اليت هتدف  العملية  تلك  أهنا:"  على  التعليم  اجلودة يف  تعريف  مُيكن 

وحتقيق نقلة نوعية من خالل تطبيق حزمة من اإلجراءات واألنظمة التعليمية وتوثيق للربامج التعليمية املُختلفة، 
يتكون من خالل رفع املستوايت املُختلفة لدى الطالب،  وجدير ابلذكر أن هذا االرتقاء يف العملية التعليمية  

سواء كانت هذه املستوايت على الصعيد اجلسمي أو النفسي أو حىت االجتماعي والعقلي مما يؤدي إىل 
التعليمية املختلفة، وال تقتصر   القيام ابلعمليات  الطالب وقدرهتم على  التعليمية هلؤالء  حتسني املستوايت 

الطالب فقط، بل تشمل أيضاً نواحي خمتلفة كاملُعلم واملنهج الدراسي واجملتمع املدرسي جودة التعليم على  
   (2014عامر إيهاب املصري،  طارق،عبد الرؤوف والبيئة احمليطة ")
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 . الدراسات السابقة: 2
 الويب على قائم برانمج فاعلية  إىل التعرف إىل (2017دراسة )حممد جمدي عبد البديع،  هدفت

االختبارات مهارات إلكساب  طنطا، جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  لطالب اإللكرتونية  التفاعلية  إنتاج 
 ابلقياس واحدة جمموعة على القائم التجرييب التصميم طبق حيث شبه التجرييب املنهج الدراسة  واستخدمت

 تكنولوجيا قسم ثالثةال الفرقة  طالب من طالب (52من) عينة البحث ومتثلت  البعدي، والقياس القبلي
 وبطاقة  املعريف التحصيلي االختبار من كل الدراسة  طنطا، واستخدم جبامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  التعليم

 القبلي  التطبيقني  يف  الطالب درجات  متوسطي بني  دال إحصائيا فرق وجود إىل النتائج وأسفرت املالحظة،
 لصاحل اإللكرتونية  التفاعلية  االختبارات إعداد ملهارات املالحظة وبطاقة  املعريف التحصيل الختبار والبعدي
 املقرتح. للربانمج فاعلية  وجود على بالك معدل كسب حساب نتائج ودلت البعدي، التطبيق

سليمان، وهدفت أمحد  )صبحي  معرفة 2020الدراسة  إىل  املودل  منصة  استخدام فاعلية  ( 
(Moodleيف )  ظفار، جبامعة  التدريس هيئة  أعضاء اإللكرتونية لدى االختبارات تصميم مهارات تنمية 

اإللكرتونية  االختبارات  تصميم لقياس مهارات مالحظة،  وبطاقة معريف، اختبار من الدراسة  أداة وتكونت
 طبقت ،)اإللكرتوين االختبار اإللكرتوين، إدارة االختبار خصائص ضبط اإللكرتوين، االختبار أسئلة  )إنشاء
والعلوم بكلية  التدريس هيئة أعضاء من ( 25عددها )  بلغ عينة على الدراسة   جبامعة  التطبيقية  اآلداب 
 التدريس هيئة  أعضاء حتليل احتياجات يف الوصفي املنهج الباحثان اتبع مقصودة، بطريقة  اختيارهم مت ظفار،

 القبلي القياس ذات   ريبية الواحدةالتج اجملموعة  تصميم يف  التجرييب شبه واملنهج  الدراسة، أدوات و إعداد
 ( يفMoodleمنصة املودل ) استخدام فاعلية  الدراسة  وأثبتت املتغري املستقل، فاعلية  ملعرفة  والبعدي

 وكانت جبانبيه املعريف واألدائي، التدريس هيئة  أعضاء  لدى اإللكرتونية  االختبارات تصميم مهارات تنمية 
 ورفع مستوى ظفار كليات جامعة  جبميع التدريس هيئة  أعضاء تدريب ضرورة الدراسة  توصيات أهم من

 يف طلبة اجلامعة  على اإللكرتونية وتطبيقيا االختبارات وتصميم املودل، نظام  استخدام اهتماماهتم حول
 (. 315  -288، ص 2020العليا.)صبحي أمحد سليمان،  والدراسات البكالوريوس مرحلة 

( إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف 2017هدفت دراسة )اجلنزوري، 
ابململكة العربية السعودية حنو توظيف التقومي اإللكرتوين ابستخدام نظام البالك بورد يف العملية التعليمية،  

وأشارت النتائج إىل    من أعضاء هيئة التدريس من جامعة اجلوف،( عضوا  86وتكونت عينة الدراسة من )
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وجود نتائج إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقومي اإللكرتوين، كما أظهرت النتائج 
رغبة عينة الدراسة وحاجاهتم إىل املزيد من التدريب على استخدام نظام البالك بورد، كما أظهرت النتائج  

ابستخدام نظام البالك بورد تعزى إىل  التقومي اإللكرتوين  عدم وجود فروق يف االجتاهات حنو توظيف أدوات  
 (.     139 -127، ص 2017اجلنزوري، عباس متغريات )اجلنس، الدرجة العلمية، التخصص(. )

)الغبيشي،   إىل ( 2012دراسة  الدراسة  االختبارات   تصميم متغريات بعض أثر حتديد هدفت 
 التجرييب، املنهج الباحث واستخدم حنوها، واجتاهاهتم ي،الثانو  الثالث الصف طالب اإللكرتونية على أداء

 الثانوي الثالث الصف طالب من طالبا (80من ) مكّونة  عيّنة  على تطبيقها االستبيان مت يف ومتثلت األداة
عدم  النتائج إىل وتوصلت اإللكرتوين، اختبار التحصيل على أدوات الدراسة واشتملت  العربية، يف اململكة

استجابة  (وجمموعة   ،)املنسدلة  القائمة  استجابة (درجات جمموعة   متوسطي بني إحصائيّا دالة  فروق وجود
 بصرف النظر عن زمن الفيزايء مادة يف التحصيلي اإللكرتوين االختبار على األداء  واإلفالت( يف السحب

 استجابة (درجات جمموعة   متوسطي إحصائيّا بني دال فرق وجود  عدم إىل النتائج أشارت كما االستجابة،
االجتاهات على  )واإلفالت السحب استجابة (وجمموعة   ،)املنسدلة  القائمة  االختبارات   مقياس  حنو 

 بنمط االستجابة  االختبار اإللكرتوين أدت اليت اجملموعة  االستجابة لصاحل زمن عن النظر بصرف اإللكرتونّية 
 ( 2012أمحد،   بن الغبيشيهناري املوقوتة. ) غري

  تعليق على الدراسات السابقة: 
 يف االستفادة منها مت  ، واليتالتقومي التقوميية موضوع   تناولت  اليت السابقة  الدراسات عرض  خالل من     
 النقاط:    ببعض تتميز هذه الورقة البحثية  ّّ أن النظرية، إال  اجلوانب بعض
تنفرد عن بقية هذه الدراسات كوهنا تركز على دور التقومي  هذه الورقة البحثية تكاد   أن املالحظ  من     

اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كوروان. فالدراسات اليت تناولت التقومي اإللكرتوين  
إنتاج   مهارات إلكساب الويب  على قائم فهي متنوعة ويف بيئات خمتلفة، منها ما ركزت على فعالية برانمج

 استخدام فاعلية  لطالب للباحث حممد جمدي عبد البديع، وأخرى ملعرفة  اإللكرتونية  التفاعلية  راتاالختبا
التدريس  هيئة  أعضاء اإللكرتونية لدى االختبارات تصميم مهارات تنمية  ( يفMoodleاملودل ) منصة 

حيث اجلنس والتخصص  يوجد فروق جوهرية يف استخدامها من    وإقباهلم الواسع على مثل هذه املنصات وال
 واملؤهل العلمي.
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ومن املعلوم  ، لتطوير ومسايرة التغريات السريعة لذلك فإن جل اجلامعات أخذت على عاتقها مسؤولية ا    
أن العملية التعليمية تقوم على عدة عناصر أساسية من بينها األستاذ الذي تغري دوره من انقل للمعرفة إىل  

وميسر   استخإلكساهبامسهل  مع  للمتغريات  ،  مواكبني  واملعاصرة،  احلديثة  والتقومي  التدريس  طرائق  دام 
 املعلوماتية والتقنية والرتبوية حبيث تكون خمرجاهتا على درجة عالية من اجلودة.                

 اثنيا: مقارنة بني التقومي اإللكرتوين والتقومي التقليدي: 
)            العمروسيويوضح نيللي  تقليدي يف أوجه عديدة،  خيتلف التقومي اإللكرتوين عن التقومي ال      

 اجلدول التايل:   الفرق بينهما يف (150 ص، 2014
 
 
 

 (: مقارنة بني التقومي اإللكرتوين والتقومي التقليدي01اجلدول)
 التقومي التقليدي التقومي اإللكرتوين 

 .املقوم بذاتية  وتتأثر املوضوعية  تنخفض • موضوعية التقومي وعدالته •
 االختبارات الغالب يف التقومي أساليب • تتنوع أساليب التقومي املستخدمة  •
 .فورية  بصورة تُقدم ال الراجعة  التغذية  • التغذية الراجعة فورية ومستمرة •
 التأمل)  العليا التفكري مهارات  يوظف •

 .(التحليل الرتكيب، التحليل،
  التذكر، ) حمدود تفكري مهارات يوظف •

 (االستيعاب
 املعلم  بني الفعال التواصل حيقق •

 بضعهم مع الطالب  وبني والطالب
 .البعض

 والطالب املعلم بني التواصل ينخفض •
 الفردية  واإلجاابت األعمال  على ويعتمد

 الطالب شعور خفض يف أساليبه تسهم •
 .والتوتر ابلقلق

 على كبرية ضغوطاً  تشكل االختبارات •
 .الطالب
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 التعلم،  من متعددة جوانب يقيس •
 .ووجدانية  ومهارية، معرفية 

 اجلوانب  األحيان غالب يف يقيس •
 .مستوايهتا أدىن يف املعرفية 

 احلاسوب أجهزة توظيف على يقوم •
 .اإلنرتنت وشبكات

 تقومي أدوات على الغالب يف  يقوم •
 .والورقة  كالقلم تقليدية 

 واملكان الزمان، حتديد يف عالية  مرونة  •
 .التقومي أسلوب واختيار

 التقومي وأسلوب ومكان، بزمان مقيد •
 ( التقليدية  االختبارات) سلفاً  حمدد

 : مميزات تطبيق التقومي اإللكرتويناثلثا: 
 ( مميزات تطبيق التقومي االلكرتوين:2019  الزيد،حنان توضح )        

 .الطالب لدى اإلجابة  وقت اختيار يف مرونة  ووجود واملعلم للطالب الوقت توفري -
 لديهم بشكل وضعف قوة نقاط على التعرف يف يسهم مبا الطلبة  إجاابت على وقتية  تغذية الراجعة  توفري  -

 .القوة نقاط على والرتكيز ضعفه نقاط مع الفوري، والتعامل للتدخل سريع
 .الراجعة  التغذية  وتقدمي والتحليل التصحيح عمليات يف والبشرية  املادية  املوارد ختفيض -
 ميكن بشكل مركزية  التخزين عملية  وتكون اإللكرتوين، بشكل ابلطالبات اخلاصة  ابلسجالت االحتفاظ   -

 .هلا احلاجة وقت من مراجعتها من  التعليمية  املؤسسة  وإدارة  أمور وأولياء معلمني وطالبات من املعنيني مجيع
 ( 514، ص  2019الزيد، حنان وقت. ) أي يف البياانت استخدام سهولة  -

 :االلكرتونية االختبارات خصائص رابعا: 
 منها: اخلصائص من مبجموعة  االلكرتونية  االختبارات تتميز 

 كما  هلم، السريع الرد إمكانية  توفري مع للطالبات املهام من  جمموعة  تقدمي يتم أن يف  تتمثلالتفاعلية:    -
 على املتوفر الربانمج أو احلاسب عليه يعرضه وما املتعلم بني فعل ورد  فعل عبارة عن االختبارات هذه أن

 وضبطها عليه، عرضه يتم فيما التحكم من املتعلم متكني  االلكرتونية يف  االختبارات تسهم مث من االنرتنت،
 .املتاحة واخليارات والتتابع التسلسل حيث من
 للطالبات ميكن االلكرتونية  االختبارات خالل : فمنالطلبة متنوعني مع متزامن تفاعل خلق على القدرة   -
 .الوقت نفس يف متنوعني طالبات مع تفاعالت خمتلفة  يف يدخلوا أن
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 املهام تكون أن يف يسهم الذي األمر وهو التقومي لعرض  متنوعة  وسائط توظيف يتمالوسائل:   تعدد  -
 .أكثر واقعية للطالبات املمنوحة 

 لتوظيف كنتيجة  التقييم مبوضوع املعنية  اجلهات خمتلف بني الربط ميكن أنه أي الشبكات:  توظيف  -
 .الشبكات

 للجميع يسمح الذي ابلشكل املشاركون عليها يسري قواعد جمموعة  توجد أنه يعين ما وهو التنميط:   -
للجميع.   وعرضها املتاحة  املعلومات معاجلة  يف تسهم حموسبة  بيئات يف املتاحة والدخول املعلومات ابستخدام

 .( 133-132، ص 2017 اجلنزوري،)عباس 
 :االلكرتوين التقومي أدوات أنواعخامسا: 

 :منها االلكرتوين، التقييم ألدوات مناذج (2011 إمساعيل، حسنو  العباسيحممد(قدم  
 واستيعاب أداء مستوى حول الراجعة  تغذية على املعلم  حيصل واحدة  ضغطة  خال من : الضغطات •

 .لالستجابة  ذايت نظام النظام هذا يعترب مث من الطلبة،
 إلدارة برامج خالل من االنرتنت شبكة  على اختبار بتصميم املعلم يقوم : الشبكة عرب اختبارات •

  Kahoot & Socrative :مثل التعليمي، احملتوى
 تسجل حيث الطلبة  لدى  القراءة مهارات تطوير يف السجالت هذه تسهم :الرقمية السجالت •

 .الواحدة الدقيقة  يف الطالب يقرأها أن ميكن اليت الكلمات عدد
  استخدام على الطالبات قدرة ومدى اإلجاابت تقييم من املعلم متكني يف تسهم:  البيانت جداول •

 .العليا التفكري مهارات
 على  شرائها يتم تطبيقات أو التعليمية  ابملؤسسة  خاصة  تطبيقات خالل من :االلكرتوين الواجب •

  تغذية  تقدمي ويتم مكتملة  الواجبات هبذه الطلبة  ويرد للطلبة  الواجبات  إبرسال املعلم يقوم االنرتنت
  .class dojo edunet &  التطبيقات هذه ومن هلم الراجعة 

  حول  للطلبة   ة االلكرتوني اختبارات تطبيق خالهلا من ميكن وسيلة  هي:  االلكرتونية االختبارات •
  .الغش  مثل التقليدية  االختبارات صعوابت على التغلب يف  تسهم وهي تعلمه  مت الذي احملتوى

 . ( 2011، إمساعيلحسن العباسي و حممد  )
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 :معوقات تطبيق التقومي االلكرتوينسادسا: 
يرى أن بعض أعضاء هيئة التدريس مييلون إىل مقاومة التجديدات الرتبوية بشكل عام، وإىل مقاومة     

االسرتاتيجيات والتقنيات احلديثة املغايرة ملا أعتيد عليه بشكل خاص، ويرجع ذلك إىل قلة الوعي مبفهوم  
ستخدمة يف التعليم والذي من شأنه تكنولوجيا التعليم، والنظر إليها على أهنا جمموعة األجهزة واآلالت امل

 أن تفقده ذلك الطابع اإلنساين. 
التعليم   يف وشبكاته احلاسوب تقنيات تواجه تطبيق اليت  املعوقات ربيع هادي( أن أبرزمشعان  ويرى )     
   :يلي فيما تتمثل بشكل مباشر، اإللكرتوين التقومي عليها يعتمد اليت

 .األوىل املرحلة  يف ضخم مال رأس إىل حتتاج التحتية  البنية  إن ▪
 .واإلنرتنت احلاسوب الستخدام الالزمة  ابملهارات اخلدمة  قبل املعلمني أتهيل ضعف ▪
 .احلاسوبية  والتطبيقات الربجمة، يف واملتخصصني الفنيني، وجود قلة  ▪
 .التقومي جمال يف منها االستفادة ميكن واليت العربية، ابللغة  املكتوبة  التطبيقية  الربامج قلة  ▪

 استخدام يعيق ما التعليم جيعل  تقنيات وبني اإللكرتوين التقومي املباشر بني االرتباط أن الباحثتان وترى     
يرتبط  اإللكرتوين التقومي أن إذ  بشكل خاص؛ اإللكرتوين التقومي على ينسحب  بشكل عام التعليم تقنيات
 :يلي فيما املعوقات تلك إجيازميكن  وعليه التعليم، بتقنيات وثيقاً  ارتباطاً 
 .اآليل احلاسب معامل وجتهيزات اإلنرتنت وشبكات التحتية، البنية  يف تتمثل: مادية معوقات ▪
  املهارات  ابمتالك اإللكرتوين  التقومي بعملية القائمني أتهيل  ضعف يف تتمثل: بشرية معوقات ▪

 .احلاسوبية  الطالب مهارات ضعف وكذلك التقومي، لعملية  الالزمة 
 واملعلمني اجملتمع، من اإللكرتوين  التقومي لعملية  الرافض االجتاه  يف  وتتمثل:  اجتماعية معوقات ▪

 .التعلم عملية  يف اإللكرتوين التقومي أبمهية  الوعي وغياب
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 .اإللكرتوين  والتقومي والقياس،  الربجمة، جمال يف والفنيني اخلرباء،  نقص يف وتتمثل:  فنية معوقات ▪
 ( 232-231 ، ص2006ربيع هادي مشعان، )

 دور التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كورون:  سابعا: 
الدول، مما زاد من عامل   التعليمية يف كثري من  لقد أظهرت جائحة كوروان تفاواتت يف األنظمة 

عليم متوفر للجميع بشكل عادل ومتساو، الضغط النفسي على األهل واملتعلمني على حد سواء ومل يعد الت
 انهيكم عن املتعلمني من ذوي الصعوابت التعلم واالحتياجات اخلاصة.  

بعض    يف  وتسبب  وتقييمه،  الطالب  تقومي  يف كيفية  تغيريات  إجراء  املدارس  إغالق  استلزم  وقد 
ن، ومت إلغاؤها يف بعضها، احلاالت بتعطيل خطري لتلك العملية، فقد مت أتجيل االمتحاانت يف معظم البلدا

ومت استبدال االمتحاانت يف بعضها اآلخر بتقييمات مستمرة أو إتباع طرائق بديلة، مثل إجراء االمتحاانت  
النهائية عرب االنرتنت. كما فرضت هذه الظروف ممارسات جديدة لعملية التقومي لدرجة أنه أصبح ميكن  

اهلاتف احملمول، وتتبع إحصاءات االستخدام واألداء    رصد تقدم الطالب بواسطة إجراء استطالعات عرب
بديلة لتلبية االحتياجات التعليمية،  عرب منصات وتطبيقات التعلم، وتنفيذ تقييمات التعلم السريعة كحلول  

 وتوفري فرص التعلم للجميع يف ظل انتشار فريوس كوروان املستجد.
أزمة كوفيد التعليم صدمة غري    19كما أن صدمة  فقد تسببت يف رجوع عقارب على  مسبوقة، 

الفئات   متناسب على  وأثرت بشكل غري  الدولية،  التعليم  أهداف  بتحقيق  يتصل  فيما  الوراء  إىل  الساعة 
األشد فقرا واألشد ضعفا. ومع ذلك، أثبتت أوساط التعليم قدرهتا على الصمود، وأرسى ذلك األساس 

 ( 23، ص 2020النتعاش القطاع. )موجز سياسيت، 
فقد أحدث تغيريا كبريا يف حياتنا، وتسبب يف حالة اخلوف واهللع    19-ومع انتشار فريوس كوفيد

والفزع يف اجملتمع، مما توجب على ذلك إجراءات صارمة فتوقفت املدارس واجلامعات والعديد من التجمعات  
 اللكرتوين. وحركة املطارات وحركة االقتصاد، مما ترتب على ذلك توجه اجلامعات إىل التقومي ا

التدريسية   طرائقه  يف  ابلتنويع  مطالب  األستاذ  أصبح  الصحية  والظروف  الوضع  هذا  مع  ومتاشيا 
واستحداث أساليبه التقوميية من أجل حتسني التدريس والتعلم، وحتفيز الطلبة على البحث العلمي وتعديل 

لتطوير اه لديهم، وتعزيز اجتاهاهتم، واستثارهتم  التعلم  تماماهتم حنو تعلم جديد حسب ما  وتطوير عادات 
 (. Ogunkol & Clifford, 2013يؤكده الباحثان )
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االلكرتوين مسح  التقومي  ووسائطه   ولعّل  وشبكاته  احلديثة من حاسوب،  االتصال  آليات  بتوظيف 
املتعددة من صوت وصورة، ورسومات وآليات حبث، ومكتبات االلكرتونية، وكذلك بواابت االنرتنت سواء 

يعمل على تقدمي اخلربات واملواقف التعليمية املتعددة واملتنوعة  بعد أم يف الفصل الدراسي. كما  أكان عن  
والغنية ابملثريات السمعية والبصرية واإللكرتونية ذات املعين ابلنسبة للطلبة، تساعد على التحول حنو طريقة  

ماع واحلفظ من جانب الطلبة،  االستكشاف والبحث بدال من التلقني والعرض من جانب املعلمني، واالست
واآلراء،   التعليمية  اخلربات  تبادل  خالل  من  والطلبة  املعلمني  بني  اإللكرتوين  التفاعل  دعم  إىل  ابإلضافة 
واملناقشات واحلوارات اهلادفة من خالل استخدام أدوات التفاعل واالتصال املتزامنة وغري املتزامنة وتوسيع 

كة االنرتنت، وعدم االقتصار على األساتذة بوصفها مصدر للمعرفة،  دائرة اتصاالت الطلبة من خالل شب
 (.  2016حجازي،  طارق والتغلب على مشكلة املكان والزمان اللذان يعرتضان الطلبة واملعلمني. )

إال أنه ومن خالل استطالعنا للواقع  التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل،  وابلرغم من أمهية     
أبرزها ضعف  تبني   ومن  منها  االستفادة  أجل  من  املناسب  تنفيذه ابلشكل  تعوق  معوقات  هناك  أن  لنا 

احلاسوب   أجهزة  وبطء  الطلبة،  لبعض  اإلنرتنت  خدمات  توفر  وعدم  اإلنرتنت،  شبكة  يف  اإلمكانيات 
صة ابملنصات  واإلنرتنت، وكثرة األعطال يف شبكة اإلنرتنت وضعف امليزانية املخصصة القتناء التجهيزات اخلا

عدم   التعليمية االلكرتونية، وقلة تدريب و إعداد األساتذة والطلبة يف التعامل مع املنصات االلكرتونية بسبب
االستعداد الفعلي لألساتذة والطلبة اجلامعيني هلذه املرحلة االنتقالية املفاجئة، وقلة الوسائل الالزمة اليت متكن 

ة الكافية يف اجلانب التقين اليت تسمح إبدارة عملية التقومي عن بعد  من دعم التعليم عن بعد، وعدم اخلرب 
إىل جانب عدم قدرة الطلبة على التعلم يف    وى التعليمي املالئموتنفيذها على أكمل وجه أو صناعة احملت

صفوف افرتاضية يف بعض التخصصات اليت تتطلب أعماال تطبيقية وتدريبات وتقييمات مباشرة يف ورش 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  الالزمة. )منظمة  واملعدات  واملواد  األدوات  استخدام  يلزمها   ،العمل، 

 (. 20ص  ،2020
يعيق الطلبة من االستفادة من خدمات املنصات التعليمية االلكرتونية األمر  لعوامل وغريها قد  كل هذه ا      

الطلبة،   التقومي الذايت لدى  نزاهتها  وعدم وضوحالذي أدى إىل اخنفاض مهارات  التقومي وضمان  آليات 
  وتنفيذها من قبل املتعلم نفسه.

 خامتة:  : اثمنا
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إن التقومي يعد عنصرا أساسيا يف منظومة العملية التعليمية، فهو يؤدي دورا فعاال يف إجناحا مبا حيدثه       
من توازن وتكامل بني خمتلف عناصرها، ومبا حيدثه فيها من تعديل أو تصويب يف ضوء البياانت واملعلومات 

لتعلم غري ذي جدوى دون رؤية واسعة للتقومي، اليت تنشأ عنه، إذ أن تغيري حمتوى املنهج وأساليب التعليم وا
رؤية تتخطى حدود النظر إىل التقومي على أنه جمرد اختبار يقدمه األستاذ لطالبه، فكما هو معروف أن املتبع 
الوسيلة  هو  االمتحان  وأصبح  التحصيل،  تقيس  اليت  االمتحاانت  إجراء  التقومي على  اقتصار  املدارس  يف 

مستو  على  للحكم  حتصيل الوحيدة  هو  فقط  واحد  جانب  يف  التعلم  نواتج  مجيع  واختصرت  الطلبة،  ى 
املعلومات املقررة يف الكتب املدرسية، األمر الذي جعل االمتحان هدفا يف ذاته، مما يعدو شكال من أشكال 

من   اهلدر الرتبوي الذي يفقد املنتج الرتبوي قيمته وقدرته على املنافسة يف اجملتمع املعاصر بكل ما حيمله
 يلي:  لذلك نقرتح ماحتدايت، 

أداء   • يف  واستخدامها  العلمي  الوعي  نشر  يف  دورها  لتفعيل  التعليمية  ابملنصات  االهتمام 
 االمتحاانت.  

 تفعيل الدورات والتدريبات املختلفة من أجل إكساب األساتذة املهارات التفاعلية.  •
 .املتنوعة  رتويناإللك التقومي برامج توظيف على اجلامعات يف األساتذة تشجيع •
 .اإللكرتوين التقومي جمال يف جديدة وبرجميات تطبيقات ابتكار جمال يف العلمي البحث تشجيع •
 تصبح حىت االلكرتوين التقومي تطبيقات استخدام على اجلدد التدريس هيئة  ألعضاء تدريب توفري •

 .للطلبة ومتعة  جاذبية  أكثر احملاضرات
 . تناسبهم اليت إلكرتونية  تقومي أداة الختيار هلم الفرصة   إاتحة  و للطالب الدراسية  األعباء تقليل •
 .التعليم تكنولوجيا مع التعامل مهارات والطالب األساتذة إكساب •

CONCLUSION: 
       Evaluation is an essential element in the educational process system, as 

it plays an effective role in making it a success due to the balance and 

integration it brings about between its various elements,  and the modification 

or correction it causes in them in the light of the data and information that 

arise from it, as changing the curriculum content and methods of teaching and 

learning is useless. It is feasible without a broad view of the assessment, a 

vision that goes beyond looking at the assessment as just a test that the 

professor gives to his students. In one aspect only is the collection of the 
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information prescribed in the textbooks, which made the exam a goal in itself, 

which is a form of educational waste that loses the educational product’s 

value and ability to compete in contemporary society with all the challenges 

it carries. Therefore we suggest the following:  

•Paying attention to educational platforms to activate their role in spreading 

scientific awareness and using them in performing exams. 

•Activating the various courses and exercises in order to provide the 

professors with interactive skills. 

•Encouraging university professors to employ various electronic assessment 

programs.  

•Encouraging scientific research in the field of creating new applications and 

software in the field of electronic calendar. 

•Providing training for new faculty members on the use of electronic calendar 

applications so that the lectures become more attractive and enjoyable for 

students. 

•Reducing students' study loads and giving them the opportunity to choose an 

electronic assessment tool that suits them. 

•Providing teachers and students with the skills to deal with educational 

technology. 
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Abstract: 

   Through this research paper, we aim to know the role of electronic evaluation in 

ensuring the quality of higher education in light of the Corona pandemic, as the latter 

is a recent trend in educational thought and a fundamental shift in the traditional 

practices prevailing in evaluating and measuring the achievement and performance 

of learners in the educational and learning process stages, and it improves The 

learning process supports the teaching effectiveness, encourages students to put 

forward new and creative ideas, and works to provide them with the multiple skills 

necessary for them in life and in practice. It also works to build the student’s self-

confidence in evaluating his self-performance, changing his view of exams, and 

saving time and effort, in addition to the importance of evaluation in ensuring From 

the safety of operations, the accuracy of the teaching-learning process, and the 

accuracy of evaluation based on a system of multiple evaluation strategies and tools. 

Keywords: electronic calendar, quality in higher education, corona pandemic. 

 

 


