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 :الورشة العامة األولى حول

  
  )النتائج...مراقبة االمتحانات (األعمال اللوجستية 

   
  .٢٥/٢/٢٠١٠الخميس في : التاريخ

  
  

  ـعــلوقائـــــــا
******  

 "١٠,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠عة من السا): " عرض(الجلسة األولى  
 :المقدمــــــــة:اوالً 

  . عضو اللجنة المكلفة اإلعداد لورش العمل ومتابعة تنفيذهااألستاذ مفيد السكاف :مقدم العرض

  :خالصة العرض

في البداية أشار األستاذ السكاف إلى أن الورشة التي يتم تنفيذها اليوم والمخصصة لألعمال اللوجستية 

العامة األولى من المرحلة الثالثة في إطار مراحل مشروع تنفيذ ورش عمل حول هي الورشة 

  :االمتحانات الرسمية والذي يشمل المراحل  التالية 

 ١٦/٩/٢٠٠٩اللقاء الوطني إلطالق  برنامج ورش العمل في :    المرحلة األولى  

 الشهادتين المتوسطة   ورشة عمل أكاديمية لجميع المواد في ٢٣تنفيذ :    المرحلة الثانية  

 .                         والثانوية العامة بفروعها األربعة 
 : ورش عمل عامة تشمل ٣تنفيذ :    المرحلة الثالثة  

o  األعمال اللوجستية  لالمتحانات الرسمية في

٢٥/٢/٢٠١٠ 
o  ٢٧/٢/٢٠١٠التصحيح في 
o  ٦/٣/٢٠١٠بنك األسئلة  في 

 .لتربوي الوطني إلعالن التوصيات اللقاء ا:    المرحلة الرابعة  

  

  :ثم بدأ األستاذ السكاف في هذه الورشة  باستعراض ما يلي

  

  

  



 ٣

  :٢٠٠٩ و ٢٠٠٤تطور أعداد المرشحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية بين العامين   -أ 

  : اإلحصاءات المبينة أدناه كمعدالت وسطيةجحيث تم استنتا

 مرشح يتقدمون للشهادة الثانوية العامة ٤٠٠٠٠متوسطة و مرشح يتقدمون  للشهادة ال٦٠٠٠٠

 مرشح سنويا تقريباً للدورة العادية مما يرتب  ١٠٠٠٠٠بفروعها االربعة مما يعني وجود 

  :كمعدالت وسطية ما يلي

 .  مرشح في كل مركز٣٠٠ مركزاً لالمتحانات بمعدل ٣٥٠تأمين  ♦
 . رئيساً لمراكز االمتحانات٣٥٠تأمين  ♦
 . مراقب عام بمعدل  مراقب عام لكل خمس غرف ١٠٠٠تأمين  ♦
  مراقب للثانوية العامة ٤٠٠٠تأمين  ♦
 . مراقب للشهادة المتوسطة٦٠٠٠تأمين  ♦
 مسابقة لكل مرشح ١١ مسابقة للدورة العادية  بمعدل ١،١٠٠،٠٠٠تأمين طباعة  ♦

 .مع اللوازم 
 .ة لالمتحانات الرسمية فقط        مع اإلشارة إلى أن هذه المعلومات متصلة باألمور اللوجستي

  

ب ـ عرض بعض النتائج التحليلية من خالل االستمارات التي تمت تعبئتها من قبل األساتذة 

  :والتي بينت ما يلي

  :في الشهادة المتوسطة  ♦

من األساتذة يعتبرون أن نسب النجاح في االمتحانات الرسمية تعبر فعلياً عن % ٥١إن نسبة 

  .ال يعتبرون ذلك% ٤٩ن أن نسبة مستوى تالمذة صفهم في حي

  :في الشهادة الثانوية العامة  ♦

يعتبرون أن نتائج االمتحانات الرسمية تعبر عن مستوى تالمذة صفهم في حين % ٤٦إن نسبة 

  .ال يعتبرون ذلك% ٥٤أن نسبة 

  

   استطالع الرأي الموجهة ةعرض نتائج رأي المفتشين التربويين من خالل فرز استمار ج ـ

  : على الشكل التالي جإليهم بحيث جاءت النتائ       

 :بالنسبة لنتائج االمتحانات الرسمية  )١
اعتبار االمتحانات الرسمية غير معبرة عن الواقع بدليل الفارق الواضح  

 .بين النتائج المدرسية واالمتحانات الرسمية
اعتبار نسب النجاح في الشهادة المتوسطة غير معبرة عن المستوى  

 .المذة بسبب تساهل المراقبينالفعلي للت



 ٤

 :بالنسبة لمراكز االمتحانات  )٢
اختيار مراكز عديدة تكون غالباً في مناطق سكنية معرضة للضجيج  

 .وعدم وجود مواقف للسيارات
 . وجود تفاوت ظاهر من حيث الجودة والمالءمة بين مراكز االمتحانات 
 في االمتحاناتعدم  مالءمة المقاعد في معظم المراكز ألعمال التالمذة  
 .وضع المرشحين في غرف ضيقة في مراكز االمتحانات 

 
 .بالنسبة لرؤساء المراكز  )٣

 عدم اعتماد معايير الكفاءة في تكليف بعض رؤساء المراكز  
 .اعتماد المحسوبيات التي تلعب دورها في اختيار رؤساء المراكز  
 التكرار في تكليف رؤساء مراكز االمتحانات  
 .في كفاءة رؤساء مراكز االمتحانات التفاوت الكبير  
 .مخالفة القانون من قبل مساعدي بعض رؤساء مراكز االمتحانات 

 
 :بالنسبة للمراقبين )٤

 :تتلخص المالحظات حول المراقبين بـ 
 . غير مجدي بمراقبته– مسن –مريض : وجود مشاكل عديدة 
 ,ارتفاع نسب الغياب في المراقبة  
 . بالجدية والنزاهة في أعمال المراقبة المراقبيننعدم تمتع الكثير م 
 .من قبل أفراد الهيئة التعليمية)غير مستحب (اعتبار المراقبة واجب  
 .تعاطف بعض المراقبين مع بعض المرشحين المقصرين 
 .عدم الجدية وعدم القدرة على ضبط الوضع داخل الغرفة 
هر تفاوت واضح في أداء المراقبين بغض النظر عن أعمال الغش والتظا 

 .باالنضباط لدى حضور المسؤولين
عدم خبرة عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي المعينين مؤخراً بأعمال  

 .المراقبة
اشتراك المراقبين من جميع األعمار دون التأكد من إمكانية قيامهم بأعمال  

 .المراقبة بشكل جيد
 .عدم معرفة عدد كبير من المراقبين  بنظام االمتحانات الرسمية  



 ٥

ضآلة عدد أساتذة التعليم الثانوي المشاركين في المراقبة في امتحانات  

 .الشهادة المتوسطة
معاناة بعض المراقبين من مشاكل صحية ال تساعدهم على القيام بالمراقبة  

 .الفعالة
 
 .عرض لألعمال اللوجستية في االمتحانات  :ثانياً 
 :مراكز إجراء االمتحانات الرسمية •

 
  :لسيدة منى حيدر رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنانا: مقدم العرض

  :خالصة العرض

 ركزت السيدة حيدر على ان االمتحانات الرسمية هي استحقاق وطني سنوي يتطلب انجازه 

تضافر جهود عدد كبير من الموظفين في وزارة التربية وان أي خلل على مستوى تنظيم هذه 

  :رها، وركزت في عرضها على ما يلياالمتحانات ينعكس سلباً على حسن سي

  

  :  اختيار مراكز االمتحانات-أ 

يعتمد في مجال اختيار مراكز االمتحانات الرسمية نظام االقضية وعدد المراكز 

وبالنظر إلى وجود تفاوت في عدد التالمذة بين , مرتبط بعدد المرشحين في القضاء

 قد تكفي في بعض االقضية وال قضاء وآخر، فان مباني المدارس والثانويات الرسمية

  .تكفي في أقضية أخرى 

  :على هذا الصعيد تم تبيان المعوقات التالية

  : على صعيد المدارس الرسمية 

معظم المدارس هي أبنية سكنية ال تصلح الن تكون مركزا لالمتحانات  )١

 .الرسمية
 .مواقع بعض المدارس الرسمية في أماكن سكنية )٢
 .اغلب المدارسعدم وجود مواقف سيارات في  )٣
مولدات كهربائية، مراوح، (معظم المدارس تفتقر إلى التجهيزات الضرورية  )٤

 ....)برادي، فاكس، آالت تصوير
خدم، (عدم وجود عناصر بشرية توضع بتصرف مدير مركز االمتحانات  )٥

 ....)حجاب
 .تعذر اعتماد تصاميم محددة لمقاعد المرشحين ضمن الصفوف )٦



 ٦

 :على صعيد المدارس الخاصة 
وجود مشكلة تتعلق بالتنسيق مع إدارات بعض المدارس الخاصة الستعارة  )١

بعض األبنية بسبب عدم وجود روزنامة تعليمية موحدة بين المدارس الخاصة 

والمدارس الرسمية بحيث يتعذر عليها إخالء أبنيتها لالمتحانات قبل انتهاء 

 .البرامج الدراسية فيها
آالت (خدمات الالزمة لالمتحانات عدم تقديم بعض من هذه المدارس ال )٢

 ....)تصوير، فاكس، هاتف
 

  :ب ـ اختيار رئيس مراكز االمتحانات

 : المعوقات 
 .عدم وجود معيار واحد الختيار رئيس مركز امتحانات )١
 .عدم اعتماد معيار المداورة في اختيار رؤساء المراكز )٢
 .رسميةرفض معظم أساتذة التعليم الثانوي المشاركة في االمتحانات ال )٣

  

  .ج ـ    في اختيار المراقبين العاميين والمراقبين

أشارت السيدة حيدر إلى أن المراقبة في االمتحانات الرسمية عمل إلزامي للمعلم 

 تاريخ ٥٦٩٧واألستاذ باستثناء الحاالت الخاصة التي حددها المرسوم رقم 

١٥/٦/٢٠٠١.  

  :مراقبة لعدة أسباب منهاإال أن معظم أفراد الهيئة التعليمية يتهربون من ال

 .احتجاج على التعويضات غير المناسبة مع طبيعة العمل −
 البعد الجغرافي عن أماكن السكن  −
 تجاوز عدد كبير من األساتذة الستين من العمر  −
 كثرة الحاالت الخاصة  −
 ظاهرة تقديم التقارير الطبية في حال االلتزام بقرار التكليف −
 .ين في أعمال المراقبةعدم جواز االستعانة بالمتعاقد −

  

 :األعمال التحضيرية والتنفيذية لالمتحانات  :ثالثاً 
  .رئيس دائرة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم العاليالسيد حسان ملك : مقدم العرض

  



 ٧

  :خالصة العرض

ركز السيد ملك على أن االمتحانات الرسمية ليست عملية موسمية بل هي عملية مستمرة على 

لسنة تبدأ فور إعالن نتائج امتحانات السنة السابقة، وقد قســم المراحل واإلشكاليات مدى ا

  :كما يلي

تأمين التعويضات المالية للمراقبين والمصححين في االمتحانات السابقة وما  −

يستتبع ذلك من تأمين اعتمادات مالية وإجراءات مالية لتحويل األموال إلى 

 .أصحاب العالقة
 .ت اإلدارية إلى المدارس لتزويد الوزارة بأسماء المصححينإصدار المذكرا −
تحديد الفترة الزمنية لقبول طلبات الترشيح وما يرافق ذلك من عقبات على  −

صعيد بطاقات الهوية للمرشحين التي تتضمن صوراً قديمة ألصحاب العالقة 

 )عندما كانوا أطفاالً(
 .قضية المرشحين من مكتومي القيد −
 .التي ترد إلى الدائرة بعد مرور مهلة تقديم الطلبات) المالحق(طلبات الترشيح  −
إجراءات تلزيم تأمين قرطاسية ومطبوعات ومعدات وأعمال النظافة وغيرها  −

 .من االحتياجات المادية والروتين اإلداري المرافق لهذه اإلجراءات
إجراءات نقل احتياجات مراكز االمتحانات من العاصمة إلى مختلف المناطق  −

 .اللبنانية والعقبات التي تعترض ذلك
 .تأمين حاجات لجان وضع األسئلة خالل الليل −
فئة تشيع على أن األسئلة صعبة (اإلشاعات التي ترافق االمتحانات الرسمية  −

 ).وأخرى أنها سهلة مما يخلق جواً من البلبلة
 

 :موضوع  نتائج االمتحانات  :رابعاً 
  دائرة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي رئيس السيد حسان ملك:  مقدم العرض

  :خالصة العرض

ركز السيد حسان ملك على المشكالت التي تحصل مع بعض النافذين بهدف الحصول 

  .على النتائج قبل صدورها بشكل رسمي ولو بدقائق

  

 ).٢٠٠٩تجربة العلوم العامة (المكننة   :خامساً 
  )ضو اللجنة المكلفة اإلعداد ومتابعة تنفيذ ورش العملع(أستاذ مفيد السكاف : مقدم العرض



 ٨

  : خالصة العرض

استعرض األستاذ السكاف تجربة اعتماد نظام مكننة إدارة االمتحانات الرسمية التي نفذت خالل 

العام الماضي في فرع العلوم العامة من الشهادة الثانوية العامة حيث بين األعمال التي تم تنفيذها 

  :مذكور والتي جاءت على الشكل التاليفي النظام ال

 .بديال من الرقم الوهمي: Barcode    اعتماد الـ  −
 .توزيع المرشحين الكترونياً على مراكز االمتحانات وفقاً لمعايير محددة −
 .إصدار بطاقات المرشحين −
 .توزيع المراقبين الكترونياً على مراكز االمتحانات وفقاً لمعايير محددة −
  (SCAN-0MR)ت الحديثة لتسجيل وإدخال العالمات اعتماد التقنيا −
 .الخاص بكل مصحح ومدقق  Barcodeإصدار الباركود   −
 .إصدار النتائج الكترونياً وإصدار الشهادات: إدارة األعمال اللوجستية −
 )أتعاب المراقبين والمصححين واإلداريين(إدارة األعمال المالية  −
 .إصدار تقارير إحصائية وتربوية متنوعة −

  الخاص بالمرشح وبكل من المصححين األول Barcodeكما تم تبيان آليات وضع الـ  

   وكيفية استعمال Bordereau على الـ Barcodeوالثاني، وآلية استعمال الـ 

OMR Sheet والية التصحيح . 
باإلضافة إلى عملية مقارنة ما بين النظام الحالي والنظام الجديد لجهة التعريف بالمسابقة 

  :والتصحيح األول والثاني والتدقيق وإصدار النتائج وفقاً لما هو مبين في البيانات التالية

  

  النظام الجديد  النظام الحالي  العمل

التعريف 

  بالمسابقة

  (Bar code)الباركود    الرقم الوهمي

التصحيح 

 األول

  والثاني

١( Bordereau العالمات الجزئية  على

  عالمات كل قسم وجمع
 في عالمة األقسامات كل جمع عالم )٢

.(Total)واحدة   

١(  Bordereauالعالمات  على

 عالمات كل قسم الجزئية وجمع
تثبيت عالمة كل قسم بقلم   )٢

   OMRرصاص على  



 ٩

مقارنة عالمات التصحيح األول والثاني  )١

 Bordereauوتثبيت المقبول منها على 

  . التصحيح الثاني

دة  إعاتصحيح ثالث للمسابقات التي يجب )٢

  .خاص  Bordereauعلى  تصحيحها

 اخذ المسابقات المطلوب إعادة -١

بعد أن ) من قبل النظام(تصحيحها 

  .SCANتم إجراء الـ 

 تصحيح هذه المسابقات على -٢

Bordereauخاص  .  

  التدقيق

 Bordereauتثبيت العالمة على  )٣

 .التصحيح الثاني
 .كتابة العالمة النهائية على المسابقة )٤
بتها على المسابقة تثقيل العالمة وكتا )٥

  .واألحرفباألرقام 

 الخاصة OMR sheet تعبئة -٣

  .بهذه المسابقات

 إلى OMR sheet إدخال-٤

   Scanـال

  .صمركز خا إلىنقل المسابقات  )١  النتائج
  .فتح المسابقات في كل مادة )٢

ترتيب المسابقات في كل مادة   حسب  )٣

  . الحقيقية للتالميذاألرقام

ي كل  مادة قراءة عالمات كل تلميذ ف )٤

 العالمات    يدوياً وإدخالضمن لجنة 

  .Computer ال إلى

  .جمع العالمات )٥

  .  النتائجإصدار )٦

  إصدار آلي للنتائج  -١

  

وأخيراً خلص إلى أن هذا هو النظام الذي تمت تجربته في مراحل مكننة إدارة االمتحانات الرسمية 

 تلميذاً وقد تـــم تنفيذ ٥٢٠٠ حوالي  بحيث كان عدد المرشحين ٢٠٠٩لشهادة العلوم العامة لسنة 

  :ما يلي

 .جمع وتدقيق المعطيات االلكترونية المطلوبة للنظام )١
 .توزيع التالمذة والمصححين وطباعة البطاقات والباركود )٢
 .التصحيح وإصدار النتائج )٣

  :قد أظهرت التجربة الحاجة إلى

 .إعداد أفضل للبنى التحتية والموارد البشرية )١
 .واألنظمة والمراسيمتعديل القرارات  )٢



 ١٠

 .إجراء بعض التعديالت للنظام ليصبح أكثر مالءمة لحاجات العمل )٣
 . مع تقني) Computer scan(تأمين تجهيزات لكل لجنة  )٤
 تدريب المراقبين )٥
  .تدريب المصححين )٦

  

  .خالصة عامة عن الجلسة األولى

غرافي والمساحة التركيز على أهمية اختيار مراكز مالئمة لالمتحانات من حيث الموقع الج -

  .والتجهيزات

 أهمية وضع معايير الختيار رؤساء مراكز االمتحانات الرسمية  -
 .  الرسمية وعدم التهرب منهاتإيجاد آلية  لتشجيع أفراد الهيئة التعليمية على المراقبة في االمتحانا -
لذلك من التركيز على أهمية اعتماد نظام مكننة االمتحانات الرسمية وتأمين مستلزماته لما  -

  .انعكاسات ايجابية لوجستياً وتربويا وإدارياً  على العملية التعليمية 

  

  

  - نتائج وتوصيات عامة -
  

 

  :خالصة التوصيات)

  اختيار المراقبيـن العاميـن،  - اختيار رئيس المركز-اختيار المركز: (اإلعداد للمراقبة ♦
  ).طالب توزيع ال-                   اختيار المراقبين

 :مراكز االمتحانات 
جعل مراكز االمتحانات في مراكز المحافظات مع تأمين وسائل   -أ 

 .النقل الالزمة 
اعتماد مباني الثانويات الرسمية كمراكز لالمتحانات الرسمية  -ب 

بالدرجة األولى على أن يكون طاقم الثانوية مسؤوالً عن مركز 

  . تاالمتحانا
 عن األحياء السكنية والمصانع اختيار مراكز االمتحانات البعيدة -ج 

 .ومصادر الضجيج مع إمكانية توافر مواقف للسيارات 
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اعتماد المدارس الرسمية التي تتوافر فيها الشروط أعاله في حال   -د 

 .عدم توفر ثانويات رسمية كافية
االستعانة بمباني المدارس الخاصة عند الضرورة وتأمين التنسيق   -ه 

 .الالزم على هذا الصعيد 
 :مركز االمتحانات بـ تجهيز   -و 

  مقاعد  دراسية مناسبة للمرشحين  
 . مراوح، برادي، هاتف، فاكس، آلة تصوير مستندات 

 .تأمين نظافة مركز االمتحانات  -ز 
 .رئيس المركز  

  :معايير الختيار رئيس مركز االمتحانات 

أن يكون من أساتذة التعليم الثانوي في الدرجة األولى أو من التعليم   -أ 

 ن اثبت قدرة وجدية األساسي مم
 ان يكون من ذوي الخبرة اإلدارية  -ب 
 ان يكون ممن تدرج في المراقبة من مراقب الى مراقب عام  -ج 
 ان يكون ذا سيرة حسنة، انضباطياً ، مشهوداً  له بالنزاهة والتجرد   -د 
 سنويا % ٢٠تبديل رؤساء مراكز االمتحانات بنسبة   -ه 
 تأمين حوافز معنوية لرئيس المركز   -و 
واصل السريع بين رئيس المركز واألجهزة المعنية في تأمين الت -ز 

 .وزارة التربية
 :المراقبون العامون  

 أن يكون المراقب العام ممن يشهد له بالنزاهة والتجرد  -أ 
أن يكون من ذوي الخبرة في أعمال المراقبة العادية لثالث سنوات على  -ب 

 األقل 
 :المراقبون  

 دقيقة عن إمكانية مشاركة التأكيد على مديري المدارس إعطاء معلومات  -أ 

 .كل من أفراد الهيئة التعليمية في أعمال المراقبة 
مثالُ إرفاق ( التشدد في دراسة التقارير الطبية للتأكد من صحتها  -ب 

 )التقرير بإيصال من الطبيب ووصفة طبية وفاتورة صيدلية 
 .إجراء دورات تدريبية للمراقبين  -ج 
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 المراقبين  عبر البدالت المالية جعل عملية المراقبة إلزامية أو تحفيز  -د 

 .المغرية 
إشراك المتعاقدين في التعليم الرسمي في عملية المراقبة عبر ضوابط   -ه 

 .قانونية 
دراسة إمكانية مشاركة مراقبين من القطاع الخاص ضمن ضوابط   -و 

 .قانونية
 :توزيع الطالب المرشحين  

 .توزيع المرشحين في المدرسة الواحدة  على اكثر من مركز   -أ 
  .اعتماد المكننة في توزيع المرشحين وفق نظام محدد  -ب 

    
 

 المراقب ،حاالت الغش في - المراقب العام-رئيس المركز: تقييم عمل: (المراقبة ♦

 ).االمتحانات
 . المراقب - المراقب العام –رئيس المركز : تقييم عمل  

ذ وضع استمارة تقييم ألداء رئيس المركز والمراقب العام والمراقب واألخ  -أ 

  .بهذه االستمارة عبر اتخاذ اإلجراءات الالزمة بمن تثبت مخالفته
 :حاالت الغش  

 .ضرورة إعداد بطاقات ممغنطة للطالب المرشحين  -أ 
مكننة اإلفادات المدرسية واللوائح الصادرة عن المناطق التربوية  -ب 

 .لمعالجة بعض جوانب الغش 
 – مراقب –مرشح ( التشدد في اإلجراءات المتخذة  بحق المخالفين  -ج 

 .) رئيس مركز –ومراقب عام 
 .ضبط الدخول إلى مراكز االمتحانات والتشدد في ذلك   -د 
التأكيد على حضور القوى األمنية الفعال في إطار الصالحية العائدة   -ه 

 ,لها
قبل فترة من ) حقوق وواجبات( تعميم الئحة أخالقيات االمتحانات   -و 

ية توجيهية االمتحانات والتشديد عليها من خالل حمالت توع

 .وإعالمية إذا أمكن
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التأكيد على استمرار وجود غرفة عمليات مركزية مؤلفة من  -ز 

مندوبين عن وزارة التربية وأجهزة التفتيش المعنية  والقطاع 

 .الخاص لتلقي الشكاوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
  

 ). العامةتجربة العلوم( دور المكننة - إصدار النتائج-المراحل التحضيرية: النتائج ♦
 المراحل التحضيرية  

التأكيد على حسن اختيار المشاركين في األعمال التحضيرية التي   -أ 

 .تسبق إصدار النتائج بحيث يكونون من األشخاص الموثوق بهم 
 .تدوين أسماء المشاركين في األعمال التحضيرية في كل غرفة  -ب 

  
 

 .إصدار النتائج  
 االمتحانات الرسمية ضرورة اعتماد المكننة في كل مراحل تنفيذ  -أ 

 .بدءاً ببطاقات المرشحين حتى إعالن النتائج 
بانتظار تطبيق المكننة بصورة نهائية  بحيث ستعتمد الطريقة  -ب 

 :التقليدية يجب اجراء ما يلي 
 تحديد أو تسمية مسؤول عن كل لجنة  .١
 ضبط أسماء المشاركين مع تواقيعهم في كل مادة .٢
 )ملقن ومسجل ( الكومبيوتر تحديد أسماء المشاركين  على أجهزة .٣
 رفع المسابقة عالياً أمام اللجنة أثناء قراءة العالمة  .٤
عدم مغادرة أي مشارك قبل االنتهاء من فرز النتائج إال في  .٥

 الحاالت الضرورية 
التأكيد  على عدم إدخال األجهزة الخليوية إلى غرف إعالن  .٦

 .النتائج 
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  الورشة العامة الثانية
  ححول التصحي

  .٢٧/٢/٢٠١٠السبت في : التاريخ
  

  الوقائــــــــــع

******  
 "١٠,٠٠ إلى الساعة ٩,٠٠من الساعة ): " عرض(الجلسة األولى  

 :المقدمــــــــة  :اوالً 
  )عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفيذ ورش العمل(مفيد السكاف : مقدم العرض

قة لمشروع إجراء ورش عمل حول  استعرض األستاذ السكاف المراحل الساب:خالصة العرض

  .االمتحانات الرسمية التي جرت على مراحل عدة

واليوم نحن بصدد تنفيذ الورشة العامة الثانية المتعلقة بأعمال التصحيح بحيث أن 

اإلحصاءات بينت أن المعدل الوسطي لعدد المرشحين سنوياً في الدورة العادية هو 

  : الثانوية مما يرتب ما يلي مرشح في الشهادتين المتوسطة و١٠٠٠٠٠

  مسابقة لكل مرشح ١١ مسابقة بمعدل وسطي ١١٠٠٠٠٠ التعامل يتم 
   لجنة لالمتحانات الرسمية في الثانوية العامة١٣وجود 

  لجان للشهادة المتوسطة ١٠وجود  
 والسؤال المطروح هل اللجان تعمل بمعيار واحد؟ 

السكاف نتائج االستمارات التي أرسلت بعد عرض برنامج عمل الورشة استعرض األستاذ 

  :إلى األساتذة والمنسقين في المدارس والتي تضمنت األسئلة التالية

  

  ؟  Barème هل تحضر جلسة وضع أسس التصحيح  .١
  نعم %  ٨٢الثانوية العامة        

   كال  %١٨                       
  نعم  % ٦٦ المتوسطة                

   كال %٣٤                         
 :هل تشارك في اعمال التصحيح في االمتحانات الرسمية .٢

  نعم  % ٤٣الثانوية العامة        

  كال % ٥٧                       

  نعم  % ٣٨ المتوسطة                

  كال % ٦٢                         
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 هل ترى وجود بعض الثغرات في عملية التصحيح ؟ .٣
  نعم  % ٤٩العامة        الثانوية 

  كال % ٥١                       

  نعم  % ٣٦ المتوسطة                

  كال  % ٦٤                          

  هل تعتبر نسب النجاح في االمتحانات الرسمية تعبر فعلياً عن مستوى تالمذة صفك؟ .٤
  نعم  % ٤٦الثانوية العامة       

  كال % ٥٤                       

  نعم  % ٥١ المتوسطة                

  كال  % ٤٩                          

  

 .التصحيـــح: ثانياً 
 

  )رئيس دائرة االمتحانات في وزارة التربية(أستاذ حسان ملك :مقدم العرض
 
  :خالصة العرض

روراً بأعمال تناول األستاذ ملك في عرضه األعمال اللوجستية التحضيرية للجان التصحيح م

  :التصحيح لغاية إعالن النتائج ،بحيث توقف عند األمور التالية

  : بالنسبة للنظافة في مراكز التصحيح .١

كان يتم االعتماد سابقاً على مدير الثانوية التي اعتمدت مركز تصحيح لالفادة عن مدى 

  .تأمين اللوازم الضرورية للنظافة

مال النظافة إلى شركة خاصة كما أشار إلى أن عملية خالل العام الماضي وحالياً تم تلزيم أع

  .النظافة هي مسؤولية مشتركة بين المصححين ومسؤولي اللجان والمعاونين

 : بالنسبة لألسئلة .٢
إن مقولة أسئلة صعبة وأسئلة سهلة هي مسألة نسبية طالما أن األسئلة تطرح من ضمن 

 األسئلة ليست على مستوى المنهج وغير ذلك يعتبر كالماً غير مسؤول وان مقولة

التالمذة، هي مسؤولية األساتذة نظراً لتوجيهاتهم الخطأ في هذا المجال وعدم تقيدهم 

 .بالمنهج
 :بالنسبة ألعمال التصحيح .٣

من خالل مراجعة مقرري لجان بعض المواد يتبين انه وبالرغم من وجوب تصحيح 

 عالمات وهي مسؤولية المسابقة من قبل مصححين وتدقيقها، فهناك مسابقات بدون

  . المدققين

وهنا طرح إشكالية الحاجة إلى مزيد من الرقابة اإلدارية على صعيد اللجنة لتالفي األمور 

  .التي تشكل خطراً على عملية التصحيح
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 اما بالنسبة للسرعة في التصحيح فان االحتجاجات هنا نسبية، باعتبار أن بعض 

اعة السادسة والنصف صباحاً لغاية الساعة المصححين يداومون على التصحيح من الس

السابعة مساًء دون انقطاع بينما هناك مصححون يتوقفون للراحة خالل النهار لمدة تزيد 

على ثالث ساعات أحياناً من هنا يختلف الفرق في عدد المسابقات المصححة بين مصحح 

  .وآخر باإلضافة إلى التفاوت في قدرة بعض المصححين وانضباطيتهم

  

 :بالنسبة لبدل  التصحيح .٤
 بالمقارنة مع لأشار إلى أن البدل يعتبر عادالً بالمقارنة مع اإلمكانيات ولكن غير عاد

  .الجهد والتعب وهناك تعديالت تطرأ على البدالت سنة بعد أخرى
 

 :بالنسبة للنتائج .٥
 :فتح المسابقات  −

 .لجنة هناك خلل حول نسبة المشاركة في هذه العملية من قبل أعضاء كل 
 :فرز النتائج والمداوالت −

  :عرض المعوقات التي تعرقل سير العمل منها

o  عدم وجود أجهزة كومبيوتر خاصة بالموضوع بحيث تتم استعارة أجهزة

الكومبيوتر من بعض الثانويات الرسمية، وان بعض هذه األجهزة تطرأ 

 .عليها أعطال أثناء عملية الفرز فتؤدي إلى عرقلة العمل
o ن أعضاء اللجان يقومون بعملية تنصت لمعرفة نتائج بعض عدد كبير م

 .المرشحين وال يشاركون فعلياً وبشكل جدي في عملية الفرز
o  شخص ٧٠٠٠وأخيراً رأى أن عملية االمتحانات الرسمية يقوم بها حوالي 

األمر الذي يستوجب األخذ باالعتبار الظروف الصعبة النفسية واإلجهاد 

 .اوالتعب التي يعانون منه
 

  

  )مدير اإلرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي( األستاذ جان حايك :مقدم العرض

  :خالصة العرض

تولى األستاذ جان حايك اإلضاءة على بعض النقاط وطرح بعض اإلشكاليات بينما ترك 

  :للمشاركين أمر إصدار توصيات بشأنها وقد جاءت هذه النقاط على الشكل التالي
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 :ار المصححيناختي .١
أشار إلى انه توجد مراسيم تحدد أصول اختيار المصححين بحيث تم تحديد ان يكون 

وهنا تساءل هل هذا المعيار كاف ؟ وطرح سؤاالً ! المصحح يدرس الصف لمدة سنتين

إذا كان األستاذ قد درس هذا الصف لمدة عشر سنوات وألمر ما ال يدرس هذا الصف 

  ط حقه في التصحيح بالرغم من كفاءته، سؤال يطرح؟في السنة نفسها، هل يسق

  

 : اختيار المدققين .٢
طرح إشكالية انه من غير المسموح أن يكون نصف المدققين قد تم اختيارهم ألسباب 

وضرورة التدرج من مصحح إلى , غير أكاديمية وليس لديهم خبرة في التصحيح

  .يف الختيار المدققوبالتالي ترك لمجموعات العمل  وضع معيار وتوص, مدقق

  

 : اختيار أعضاء اللجان ومقرري اللجان .٣
طرح تساؤالً حول مدى الحاجة إلى اللجان الفضفاضة لوضع األسئلة بالرغم من 

وجود بنك األسئلة بحيث تقتصر عملية وضع األسئلة على سحب المسابقة من بنك 

 .األسئلة ودرسها فقط دون أي تحضير
ما هو العدد الالزم لعضوية كل لجنة في كل :  ينوهنا طرح سؤاالً على المشارك

  مادة؟
 

 :  األسئلة .٤
طرح األستاذ حايك إشكالية حول سهولة وصعوبة األسئلة والتي هي نسبية، باعتبار 

أنها صعبة عند البعض وسهلة عند البعض اآلخر، وشدد على وجوب التركيز على 

سئلة ال توضع من ضمن مفهوم معين عند األساتذة وليس عند التلميذ وهو أن األ

الكتاب المدرسي بل من ضمن المنهج والمسؤولية هنا تقع على األستاذ حيث يجب 

  .عليه االطالع على المنهج والتعويض عن النقص الموجود في الكتاب للتلميذ
 

 :جلسات وضع الباريم .٥
أشار األستاذ حايك إلى أن حضرة المدير العام للتربية قد اتخذ قراراً يقضي بوضع 

 في مبنى وزارة التربية باإلضافة إلى قاعات في مبنى قصر ١٢القاعة في الطابق 

 .االونسكو بتصرف جلسات وضع الباريم وأسس التصحيح
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ي التصحيح وطرح إشكالية هل المفروض حضور جلسات الباريم إلزامي للمشاركة ف

 ام ال؟
 :وطلب إلى المشاركين اإلجابة عن السؤال التالي

هل يجب ان يكون هناك مقياس واحد حول إلزامية حضور الباريم للمشاركة في 

  التصحيح؟

  

 :أسس التصحيح .٦
أشار إلى وجود اختالفات فردية بين المصححين أما بشكل عام فان أسس التصحيح 

ما بالنسبة لموضوع تعديل الباريم عدة مرات أ. هي عينها في جميع لجان التصحيح

فقد أجاب إلى أن ذلك مرده إلى وجود حاالت غير متوقعة في بعض المسابقات األمر 

الذي يفرض التوقف عندها وأخذها باالعتبار وتعميمها على المصححين ويمكن 

تسميتها استكمال وضع أسس التصحيح وليس تعديل التصحيح، وهذا مبرر لمصلحة 

  .ميذالتل
 

 :آليات التصحيح .٧
   Bordereauتوقف عند الالئحة المستخدمة في تسجيل العالمات أو ما يعرف بـ

 مناسبة أم ال؟ 
  .كما أشار إلى قضية تدوير العالمة النهائية وضرورة توحيد المعيار على هذا الصعيد

  ؟كما طرح سؤاالً يتعلق بموضوع قيام المصحح في أعمال التصحيح في أكثر من لجنة

  .وطلب اتخاذ موقف من ذلك ووضع معيار على هذا الصعيد

  

 :أوقات التصحيح  .٨
 صباحاً لغاية ٦،٣٠طرح تساؤالً مفاده هل أن الوقت المخصص للتصحيح من الساعة 

الساعة السابعة مساًء هو مالئم ؟ وهل هناك طاقة لدى المصحح باالستمرار طيلة هذا 

 ة التصحيح؟الوقت دون تغيب أو تأثير سلبي على عملي
وعليه طرح سؤاالً على الحاضرين لجهة هل يجب تحديد الحد األقصى لعدد 

  المسابقات المصححة تقريباً أو ترك الموضوع مفتوحاً؟
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 :المشاركة في التصحيح .٩
أشار األستاذ حايك إلى ان نسبة كبيرة من األساتذة ال تشارك في التصحيح ولديها 

فروض عمله الستقطاب هذه النخبة واالستفادة من خبرات في هذا المجال، فما هو الم

  .خبرتها

كما أشار إلى انه . وهنا طرح زيادة التعويضات كأحد الحلول الستقطاب هذه العناصر

فيجب ان تكون التعويضات مبنية . ال توجد عدالة بين اللجان في تعويضات التصحيح

  .على أسس عادلة
 

 ).٢٠٠٩ة تجربة العلوم العام(التصحيح والمكننة -ج
  )عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفيذ ورش العمل(مفيد السكاف : مقدم العرض

   :خالصة العرض

عرض األستاذ مفيد السكاف التجربة التي نفذت العام الماضي لجهة اعتماد نظام المكننة في 

نظام حيث حدد األعمال المطلوبة من .  فرع العلوم العامة–امتحانات شهادة الثانوية العامة 

  :المكننة واألساليب المعتمدة مقارنة مع النظام العادي وقد تم تبيان ما يلي

 . بديالً عن الرقم الوهمي Barcodeاعتماد  .١
 .توزيع المرشحين الكترونياً على مراكز االمتحانات وفقاً لمعايير محددة .٢
 .اصدار بطاقات المرشحين .٣
 .وفقاً لمعايير محددةتوزيع المراقبين الكترونياً على مراكز االمتحانات  .٤
 . (Scan – OMR)اعتماد التقنيات الحديثة لتسجيل وإدخال العالمات .٥
 . الخاص بكل مصحح ومدققBarcodeإصدار الباركود  .٦
 .إصدار النتائج الكترونياً وإصدار الشهادات : إدارة األعمال اللوجستية .٧
 .أتعاب المراقبين والمصححين واإلداريين: إدارة األعمال المالية .٨
 .إصدار تقارير إحصائية وتربوية متنوعة .٩

 الخاص بالمرشح من قبل المراقب ، وبالتالـي الـ Barcodeكما عرض آلية وضع  الـ 

Barcode المتعلق بالمصححين األول والثاني والفرق في استعمال الـ Bordereau   ما 

  ).وفقاً لما هو مبين ربطاً(بين النظام العادي والنظام الممكنن 

ض مقارنة عن عملية التصحيح والتدقيق بين النظامين واظهر الفرق في ذلك، كما عر

توصالً إلى جمع العالمات وإصدار النتائج بحيث بين ان النظام الممكنن ليس بحاجة إلى 

فكل ذلك يتم عبر النظام الـ . نقل المسابقات وفتحها وترتيبها وقراءة عالمات كل مرشح

Systeme ).(   
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 النظام يسمح باستخدام تقارير تظهر اسم المصحح وعدد األخطاء كما اظهر أن هذا

  .المرتكبة من قبله وعدد المسابقات التي أعيد تصحيحها وتدقيقها ورقم الملف

  .النظام ال يرحم وال يغطي أحداً 

كما ان هذا النظام يعطي عالمات كل سؤال أو كل قسم من المسابقة وعلى مستوى لبنان 

متحان والغرفة، مما يسهل كشف الثغرات في عملية المراقبة والمحافظة ومركز اال

  .والتصحيح

  

  .خالصة عامة عن الجلسة األولى

تصحيح سريع، وعدم كفاءة (وجود أحكام مسبقة حول التصحيح في االمتحانات الرسمية  -

  .)المصححين

 .عدم إقبال على أعمال التصحيح من قبل أساتذة كفوئين  -
  كنن في تنفيذ االمتحانات الرسمية شرط تأمين  مستلزماته وفقاً لألصول أهمية اعتماد النظام المم -

  

  

  حول التصحيح نتائج وتوصيات عامة -
 

  :خالصة التوصيات)

 .مستلزمات التصحيح ♦
 :بالنسبة لمراكز التصحيح  ♦

  :على المدى البعيد  −
o  إيجاد مقر دائم خاص بدائرة االمتحانات يخصص لجلسات وضع أسس

 .لتصحيح يوفر جميع مستلزمات التصحيح وبالشكل المناسب وأعمال ا

 :على المدى القريب  −
o  ضرورة اختيار مراكز وقاعات مالئمة لجلسات وضع أسس التصحيح

 مواقف –مقاعد وطاوالت مالئمة ( من حيث المساحة والتجهيزات 

 ...) برادات مياه – أجهزة تكييف – جيدة ودائمة ة إضاء–واسعة 
o ين النظافة التشدد في تأم. 

 :بالنسبة ألدوات التصحيح  ♦
تأمين األدوات المكتبية الضرورية ألعمال التصحيح وبالنوعية  −

 )صمغ، أقالم  متنوعة ، أوراق مغلفات ، مساطر، كباسات (الجيدة 
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إيجاد رفوف في غرفة اللجنة لوضع المسابقات بشكل مرتب ومنظم  −

 .لى سالمتهامما يسهل سحبها للتصحيح وإعادتها بشكل يحافظ ع
 .تأمين مغلفات بحجم اكبر وبنوعية أفضل −

 :وضع أسس التصحيح  ♦
التأكيد على ما أشار إليه رئيس دائرة االمتحانات لجهة تأمين مراكز  −

مناسبة فسيحة ومالئمة  لمناقشة معايير التصحيح في مبنى وزارة 

 .التربية وفي قصر األونسكو 
 قبل موعد تنترنيعرض المسابقة ومعيار التصحيح على شبكة اال −

 عليها عمناقشته بيوم واحد على األقل لتمكين األساتذة من اإلطال

 .مسبقاً وبالتالي تفعيل المناقشة 
 وتحديد هذا الوقت بالتنسيق مإعطاء الوقت  الكافي لمناقشة الباري −

 .مع مقرر لجنة كل مادة ووفق خصوصيتها
اسب مع ترتيب جدول زمني لمناقشة معايير التصحيح بشكل يتن −

 .وضع اللجنة
تجهيز مراكز وضع الباريم بالتجهيزات المتعلقة بالصوت والصورة  −

 .تسهيالً لمشاركة أفضل من قبل الحاضرين 
إيجاد آلية لضبط إلزامية حضور المصححين خالل مناقشة أسس  −

  .التصحيح
إيجاد آلية لإليعاز إلى إدارات المدارس الرسمية والخاصة السماح  −

 . جلسات وضع أسس التصحيحألساتذتها حضور
مراعاة تحديد توقيت جلسة أسس التصحيح بشكل ال يتعارض مع أوقات  −

 .المراقبة
  

 .مواصفات ومعايير اختيار المصححين والمدققين وأعضاء اللجان ومساعديهم ♦
 :المصححون  ♦

أن يكون المصحح قد درس المادة سنتين على األقل في صف  −

 .االشهادة التي يشترك في امتحاناته
السماح للمصحح الذي كان يشارك بأعمال التصحيح في المادة  −

والفرع وانقطع عن تدريس المادة في صف الشهادة لمدة ال تزيد 
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عن السنة المشاركة في أعمال التصحيح ، مع األخذ باالعتبار 

 . كل مادة ةخصوصي
 .عدم السماح للمصحح المشاركة في تصحيح أكثر من مادة  −
 .ة للمصححين الجددإجراء دورات تدريبي −
تقييم دقيق لعمل المصححين واتخاذ تدابير مناسبة لمن يثبت عدم  −

 .كفاءته
 :المدققون  ♦

ان يكون المدقق قد شارك في أعمال التصحيح لمدة خمس سنوات على  −

األقل  وعلى ان يختاره مقرر اللجنة ووفق معايير تقييم موضوعية 

جدارة ، الدقة ، الجدية ، ال( محددة موثقة  من خالل السنوات السابقة 

 ...)الكفاءة ، المثابرة 
 .خضوع المصحح والمدقق للتقييم المستمر −
تحفيز أساتذة  التعليم الثانوي للتدقيق في أعمال التصحيح للشهادة  −

المتوسطة لندرة وجود أساتذة اختصاص في الشهادة المتوسطة  وخاصة 

 ...)فيزياء ، كيمياء( المواد العلمية 
 .لعادل للمسابقات بين المدققين والمصححين التوزيع ا −

 :أعضاء اللجان  ♦
أن يكونوا قد شاركوا في أعمال التدقيق لمدة ال تقل عن خمس  −

 .سنوات
أن يكونوا من ذوي الخبرة في مبادئ التقييم وأسسه وطرائق  −

 .التعليم
 ً سنويا% ٢٠اعتماد مبدأ التبديل المستمر ألعضاء اللجان بنسبة  −
 .أعضاء كل لجنة عن أربعة أشخاصأن ال يقل عدد  −
زيادة أساتذة اللغة االنكليزية  حيث يصبح مناصفة في موضوع  −

 .اللغتين الفرنسية واالنكليزية 
 :المقرر  ♦

اعتماد مواصفات أعضاء اللجان مع التركيز على المواصفات  −

الحوار، ( القيادة، القدرة على اتخاذ القرارات : الشخصية لجهة

  )...التقييم التربوي
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تحقيق المساواة المادية بين مختلف مقرري اللجان ومساعديهم كون  −

األعمال اإلدارية واحدة  مع األخذ باالعتبار  خصوصيات  بعض  

 .......المواد لجهة المتطلبات األكاديمية ومدة المسابقة 
إذا كان من ضمن المنهج أو "عند وجود لغط معين حول سؤال ما  −

كتابة تقرير يوضح اللغط ويعمم ، على مقرر اللجنة "خارجه

 .التوضيح على المدارس 
  

 .آليات التصحيح ♦
 : التصحيح األول والثاني ♦

اعتماد بطاقات لتقييم المصححين يتم على أساسها محاسبة المصحح  −

 .وفق معايير موضوعية لقياس األداء
مصحح أول ( االلتزام بعدم وضع أية إشارة على المسابقات  −

 )ومصحح ثان
 :المدققون  ♦

 المتعلقة بأعمال ٤٥/٢٠٠٣االلتزام بما ورد في المذكرة رقم  −

 .التصحيح
اختيار أوراق مصححة وتدقيقها في بداية عملية التصحيح بغية  −

 .ضبط األخطاء في بداية العملية 
 وجود مدققين  يشاركان  فعلياً في كل مراحل التدقيق  −
لى المسابقة التركيز في أعمال التدقيق على عملية دقة نقل العالمة إ −

 .وصحة تثقيلها
 :العالمة النهائية ♦

 مبدأ موحد لجهة تدوير العالمة في  المادة أو في  المجموع داعتما −

 .العام 
 :المكننة  ♦

التشديد على متابعة األعمال الالزمة لتطبيق نظام المكننة باعتبار أن  −

هذا النظام يختصر مراحل عديدة من األعمال اللوجستية ومراقبة 

 .ونتائج مما يخفف كثير من األخطاء واإلشاعات وتصحيح  
 .ضرورة  مكننة أعمال االمتحانات الرسمية وتأمين مستلزماتها  −
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بالنسبة للتجربة التي جرت العام الماضي يفترض إجراء التعديالت  −

 :التالية
o  أن تكون الخانات للعالمة على ورقة(OMR sheet )  اكبر 

 وأوضح 
o صق وينزع بسهولة أن يكون الباركود ملوناً يل 
o  ضرورة اعتماد ألوان مختلفة بالنسبة للمرشح والمصحح األول

  .والمصحح الثاني
  

 .قضايا أخرى ♦

اعتماد مبدأ العدالة في احتساب البدل المالي في أعمال التصحيح  −

 .والتدقيق 
إعادة النظر في بدالت المدققين وخاصة عند اعتماد المكننة في أعمال  −

 .االمتحانات الرسمية 
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  الورشة العامة الثالثة
  حول بنك األسئلة

  
  .٦/٣/٢٠١٠السبت في : التاريخ

  
  
  

  ـعــلوقائـــــــا
******  

 "١٠,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠من الساعة ): " عرض(الجلسة األولى  
 :المقدمـــــة  -أ 

  )عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفيذ ورش العمل(مفيد السكاف : مقدم العرض

 استعرض األستاذ السكاف المراحل السابقة لمشروع إجراء ورش عمل حول :صة العرضخال

 . على عدة مراحلتاالمتحانات الرسمية التي جر
واليوم  نحن بصدد تنفيذ الورشة العامة الثالثة واألخيرة  المتعلقة ببنك األسئلة ، بحيث أشار 

تجربة وخبرة وجدية في العمل سيما إلى أن  هذه الورشة هي ورشة علمية بامتياز قائمة على 

  .وانه  قد صدرت  إشاعات غير مستندة إلى وقائع  عن بنك األسئلة 

     ثم عرض برنامج عمل الورشة والمواضيع التي ستتم مناقشتها في إطار عمل 

   استعمال بنك األسئلة -:              المجموعات والتي ستشمل

  المسابقات في بنك األسئلة  

 نك األسئلة إدارة ب 
  
 

 .مداخلة لحضرة مدير عام التربية األستاذ فادي يرق  
وكانت مداخلة لألستاذ فادي يرق حيث افتتح الكالم متحدثاً عن وجود بعدين حول بنك األسئلة 

  :هما 

 بنك األسئلة عمل مهم وهذه التجربة التي اعتمدت خالل الدورات الست األخيرة :البعد األول

 كانت بهدف العمل بشفافية بغية تحسين واقع االمتحانات الرسمية وقد لالمتحانات الرسمية

  .أثبتت هذه التجربة أنها  فكرة جيدة وناجحة
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 وجود تحديات وثغرات يجب العمل على تحسينها والتجربة في لبنان  تجربة :البعد الثاني 

  محددة لمعالجة  متقدمة  رائدة في المنطقة أما التحدي اليوم فهو العمل للوصول الى توصيات

  .الثغرات التي بينتها التجربة 

كما طرح األستاذ يرق أفكارا حول بنك األسئلة  لجهة إمكانية تغذيته  ليكون غير مرتبط فقط 

باالمتحانات الرسمية  بحيث يصار إلى  تقسيمه  بما ينسجم مع مراحل تدريس المنهج  ليصبح 

الفصلية في المدارس وتمنى هنا على مندوبي من الممكن استعماله في مسابقات االمتحانات 

المؤسسات التربوية الخاصة المشاركين في هذه الورشة  معرفة أبعاد بنك األسئلة  ونقلها إلى 

  .المؤسسات التي ينتمون إليها 

كما أشار إلى أن المالحظات حول بنك األسئلة  كانت تتقلص  سنة بعد أخرى،  وان جزءاً 

ألمور ذات الصلة بعمل بعض العناصر  البشرية لجهة كيفية وضع من المشكالت  يتعلق با

 .األسئلة وإدخالها إلى البنك 
 

  

 لماذا بنك األسئلة؟   -ب 
 

مقرر مادة الكيمياء في الشهادة الثانوية العامة  في االمتحانات االستاذ فؤاد الخطيب : مقدم العرض

  .الرسمية 
 

  ف من إنشاء بنك األسئلة والتي يمكن   عرض األستاذ فؤاد الخطيب األهدا: خالصة العرض

  :تلخيصها على الشكل التالي                 

 انجاز المسابقة في وقت محدد 
 يعمل على تحقيق هذا االنجاز مجموعة من األخطاءانجاز مسابقة خالية من  

 والفنيين على ان تكون هذه المسابقة متطابقة مع النصوص واإلداريين األساتذة

   .تي ترعى شؤون االمتحانات والتقييم الرسمية ال
  لجهة التطابق مع النصوص الرسمية 

o  ًوالقرار ٥٦٩٨المرسوم رقم (احترام التوصيف الرسمي شكال 

  )٢٠٠١/م/٧٣٥رقم 

o  ً٥٦٩٨ المرسوم رقم (احترام التوصيف الرسمي مضمونا 

  )٢٠٠١/م/٧٣٥القرار رقم و

o  قم ، تعميم ر٢٠٠١/م/٤٩٨قرار رقم (احترام التقليص

  )٢٠٠١/م/٥٩
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 . مسابقة االمتحان الرسميإعداد في األساتذةمشاركة اكبر عدد من  
 وعدم اللجوء الى ةالتأكيد على انجاز المنهج كامال من قبل المدارس والتالمذ 

 الترجيحات والباشوتاج
  

  

  . ما تم تنفيذه حتى اآلن-مراحل إنشاء بنك األسئلة  -ج 

  األستاذ فؤاد الخطيب:مقدم العرض

 

  : التي تمت على الشكل التاليةمراحل إنشاء بنك األسئل عرض األستاذ الخطيب: العرضخالصة

 القرارات والتعاقد مع الشركات .١
 أ ٣-٢-١الجزء تشكيل لجنة تعمل على المتعلق ب ٢٠٠٤/م/٨١٢القرار رقم صدور  

   التربوياإلنماءامتحانات التعليم العام المرتبط بمشروع 

 : التالية ت المؤسساشاريين المكونة مناالستمن التعاقد مع مجموعة  
 )IntelliSoft Lebanon ( و)Christiani ( و)Berg Communications ( 

  .التي قامت بوضع تصور ومشروع إلنشاء بنك األسئلة 

 أ ٣-٢-١تشكيل لجنة تعمل على الجزء  المتعلق ب ٢٠٠٦/م/٥٤٩القرار صدور  

   التربوينماءاإلامتحانات التعليم العام المرتبط بمشروع 

 لجنة المتعلق بتشكيل ٢٠٠٧/م/٢٤٨٠ والقرار رقم ٧٩٤/٣/٢٠٠٧القرار رقم صدور  

 .التربوي اإلنماء أ امتحانات التعليم العام المرتبط بمشروع ٣-٢-١تعمل على الجزء 
 :التدريب .٢

 قبل االمتحانات منتدريب مقرري لجان المواد ونوابهم والموظفين المعنيين في دائرة 

 Berg(و ) Christiani(و ) IntelliSoft Lebanon(االستشاريين المكونة من مجموعة 

Communications ( تحديد بنية : تضمن هذا التدريب. لألسئلة نظام بنك إنشاء آليةعلى

؛ )المسابقة( ورقة االمتحان إلصدار؛ استخدام قاعدة البيانات األسئلة؛ كتابة األسئلةبنك 

  .المتحان للنتائج بعد اإحصائيتحليل 

  :تشكيل لجان المواد  .٣

 ومدرسي التعليم الرسمي والتعليم الخاص للعمل أساتذةتم تشكيل لجان للمواد كافة من  

) Development services (اإلنمائيةشركة الخدمات لعمل االستشاري الضمن فريق 

 المسابقات، وذلك عبر أسئلةلكتابة ) Education Internationale(والشركة الكندية 

 ٢٠٠٧/م/٢٤٨٠ و المعدل بالقرار رقم ٢/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٧٩٤/٣/٢٠٠٧القرار رقم 



 ٢٨

). االجتماع (٣٦و ) تاريخ (٧ اللجنة بين أعضاءتراوح عدد . ٩٢/١١/٢٠٠٧تاريخ 

 .هذا وقد سمي منسق لكل لجنة
 :عدد اللجان  .٤

  :في ما يلي بيان لعدد اللجان 

تدريب مقرري لجان المواد ونوابهم 
والموظفين المعنيين في دائرة االمتحانات من 

قبل شرآة الخدمات االنمائية

  144 في شهادة الثانوية العامة و 291: بلغ عدد اعضاء اللجان   
. عضوا 435الشهادة المتوسطة اي ما مجموعه  
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 :اللجان التدريب وعمل  .٥
  .ان عملية التدريب وعمل اللجان جاءت على الشكل التالي 

تدريب مقرري لجان المواد ونوابهم والموظفين المعنيين في دائرة االمتحانات من قبل  

 اإلنمائيةشركة الخدمات 
  عمل مقرر اللجنةتحديد  

  المسابقةأو بطاقة هوية للسؤال إنشاء 
  خصوصية كل لجنةوضع  

  .ت بنك األسئلة موجودا-إحصائيات  -د 

   فؤاد الخطيب ذاألستا: مقدم العرض

  :عرض األستاذ الخطيب الجداول التي تبين اإلحصائيات التالية:خالصة العرض

  

  



 ٢٩

  والمهلة الزمنية المحددةعدد المسابقات المطلوب ادخالها للبنك .١

  تاريخ التسليم  عدد المسابقات

  ٢٠٠٨حد اقصى آخر شباط   ١٥

  ٢٠٠٨حد أقصى أخر أيار   ١٠

  ٢٠٠٨حد أقصى أخر ايلول   ٧

  ٢٠٠٨حد أقصى أخر ايلول    قديمة١٢

 والمعايير التي يجب األسسكما تم االتفاق على . ٢٠٠٨هذا وقد تم تمديد التاريخ حتى نهاية العام 

  . الواجب احترامها والتقيد بهاوالقوانين واألنظمةاعتمادها 

  

  مخزون بنك األسئلة  .٢

  .ن بنك األسئلة عند انتهاء المرحلة التأسيسية إن الجدول أدناه يبين مخزو

مخزون بنك االسئلة عند انتهاء المرحلة التأسيسية

11

 
  

  :ةاستخدام بنك األسئل .٣

 في األولى مسابقات لعدد محدود من المواد للمرة إلصدار األسئلةلقد تم استخدام بنك  

 لقاءات مع منسقي لجان المواد لتقييم هذهعقدت بعد ذلك .  االستثنائية٢٠٠٧  عامدورة

 . بشأنها  والصعوبات واقتراح الحلول المناسبةتالتجربة الجديدة وتحديد المشكال



 ٣٠

باستثناء المادة التي (سابقات م جميع الإصدار تم ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي في امتحانات 

 . وهي مادة علوم الحياةاألسئلةعن طريق استخدام بنك ) لم تنجز
  

  :تغذية بنك األسئلة  .٤

  : مرنة تراعيآلية إنشاءئلة تتم عبر         ان تغذية بنك األس
 

o االلتزام  

o التجدد  

o  والمعطيات لإلحصاءاتالتحديث المستمر   

o التطابق مع النصوص الرسمية  

o  في القطاعين الرسمي والخاصاألساتذةمشاركة اكبر عدد ممكن من   
  

  .استعمال بنك األسئلة وإصدار المسابقات  -ه 

  األستاذ مفيد السكاف :مقدم العرض

 

 والتي جاءت على الشكل ةعرض األستاذ السكاف  إجراءات استعمال بنك األسئل:ض خالصة العر

   :التالي 

  األسئلة المسابقة من بنك إصدار  -أ 

 : البرنامج تتم الخطوات التاليةإلىبعد الدخول  
   LH-SE-SV-SG-BR تحديد الدورة ثم اختيار الشهادة المعنية -١

  .لشهادة من الئحة المواد التابعة لهذه اة المادراختيا -٢
 :تكوين المسابقة -٣

   – الكلمات المفاتيح– المفهوم –المحور (ـ ضمن توصيف يتعلق ب:مسابقة جاهزة -أ

  ...) مستوى الصعوبة                    

  :ضمن خيارين:مسابقة مركبة -ب

 النظام هو من يختار األسئلة التي تتركب منها أن أي :آليتكوين  :األول

المحاور -مجموع العالمات-المدة(  محددة المسابقة من خالل معايير

  ).......المختلفة

 :تكوين موجه: الثاني



 ٣١

 –المحور ( تحديد معايير اختيار السؤال األول من ضمن الئحة هوية السؤال-

نوع - الكفاية-العالمة- المدة-الكلمات المفاتيح- مستوى الصعوبة–المفهوم 

  ) .......السؤال 

   عليه االطالع بعد أوبل  رفضه قأو القبول بالسؤال -

  في حال القبول يصبح هذا السؤال من مكونات المسابقة -

 عليه او بعد االطالع قبل بآخر  السؤالفي حال الرفض يمكن استبدال -

 )ثالث مرات على األكثر( عليه االطالع
  األسئلة األخرى حتى اكتمال المسابقةالختيار الطريقة ذاتها إعادة  -
  سئلة في المسابقة ترتيب األإعادةيمكن  -

 مشاهدة المسابقة على الشاشة -
 )باللغات المعتمدة مع الحل( طباعة نسخة عن المسابقة -
 اعتماد المسابقة -
  نهاية العملية -

 :بعد اعتماد المسابقة تتم الخطوات التالية -٤
لدراستها وحلها سحب نسخ عديدة من المسابقة وتوزيعها على أعضاء اللجنة  -

  ومناقشتها 

حيث تأتي األسئلة ب في المسابقات المركبة وصاخص( الالزمةالتالتعدي إجراء -

  )من عدة مسابقات

  وضع المسابقة بالصيغة النهائية -

بعد تجربة  بعض مقرري اللجان مالحظاتكما عرض األستاذ مفيد السكاف 

  : والتي جاءت على الشكل التالي  المسابقاتإصدار

 Mots clésوفي نافذة Thèmeتكرار في نافذة وجود  
  .الرسومات تختلف من حيث الشكل ونوع الحرف 

  . ظهرت في المسائلالتي األهداف التعلمية تكرار 

صعوبة سحب مسابقة ثانية وثالثة ألن البرنامج مخصص لسحب مسابقة  

  .واحدة

 . تغيير السؤالإمكانيةمحدودية  
 . التعريف بالمسائل غير دقيق 
  . من المنهجاً كبيرًأ غفل جزاالمتحان  

 .وكأن المسابقة من الماضي البعيد مما يفقدها رونقها اإلحساس 



 ٣٢

 . مجزأةبل كانت تكن المسابقة وحدة متكاملة لم 
 .القسم الواحد ضبط الكلمات المفاتيح لمنع التكرار فيضرورة  
  .ربط الكلمات المفاتيح بالقسم التابعة لهضرورة   

  . تعريفات أكثر دقةضرورة إعطاء 

  .للمسابقةالنهائي  اإلصداربل  قراءة ومقارنة قضرورة إجراء  

  . وقت كاف عند اختيار المسابقةضرورة إعطاء  

 .اختيار المسابقة  المجال لخيارات تتعدى الثالثة فيضرورة إفساح 
يسمح نشرها على د إلى ح من نماذج األسئلة والمسابقات ضرورة اإلكثار  

  . جميعايها عللإلطالع شبكة االنترنيت

 .المسابقة  أكثر من تعديل جذري فيإجراءبالسماح دراسة إمكانية   
  .اعتماد المحاور ومستوى الصعوبةضرورة وضع خيار يسمح ب  

  

  :خالصة عامة عن الجلسة األولى 

 .تجربة بنك األسئلة تجربة جديدة ناجحة ورائدة  -

 وجود بعض الثغرات  يفترض معالجتها  -

 . ضرورة تغذية مخزون بنك األسئلة وتجديده باستمرار  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٣

  –نتائج وتوصيات عامة  -

  

  خالصة التوصيات

  
 .استعمال بنك األسئلة  )١

 تحديد وقت دقيق لسحب المسابقة وااللتزام به 
مقرر اللجنة ونائبه وأحد أعضاء اللجنة الذي : تحديد الحضور عند سحب المسابقة بكل من 

 .ينتدب من قبل سائر األعضاء 
  . األسئلة الحضور أثناء إصدار المسابقة من بنك طلب مندوبو المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 . إمكانية االستعانة بأحد أعضاء اللجنة عند سحب المسابقة وفقاً للضرورة 
إعطاء الوقت الكافي لالطالع على مضمون المسابقة أو األسئلة  على الشاشة قبل  

 : اعتمادها نهائيا لعدة أسباب منها 
I. وجود مستندات قديمة 
II. قوانين معدلة 
III. جم المسابقة ح 
IV.  تكرار األهداف التعلمية في المسابقة المركبة 

 . مرات ٣المحافظة على عدد محاوالت التغيير  
 .إعطاء هامش لتغيير سؤال في المسابقة لمزيد من التجانس 
 . ضرورة وجود شخص تقني عند سحب المسابقة 
 كلمات –  الكفاية–المحور : ضرورة استعمال كامل هوية السؤال أثناء السحب لجهة 

 ....  مستوى الصعوبة–المفاتيح 
  

 .المسابقات في بنك األسئلة  )٢
بالنسبة لنوع المسابقة جاهزة أو مركبة بحسب خصوصية كل مادة ففي اللغات مثال ال  

 .يمكن اعتماد إال المسابقة الجاهزة
د ان اعتماد المسابقة الجاهزة يخفف من المشكالت  بحيث تكون أكثر تجانساً إال أن اعتما 

 .هذا المبدأ يستوجب تغذية بنك األسئلة بعدد كبير من المسابقات 
 .التأكيد على العناية  الفائقة والدقيقة في توصيف المسابقة 



 ٣٤

 .اعتماد معايير علمية واضحة ودقيقة لتحديد مستويات الصعوبة والسهولة 
 .اإلكثار من الكلمات المفاتيح بحيث تصبح أكثر داللة على السؤال 
 بدرجات ةوى الصعوبة بان تكون بدرجة وسط مع إمكانية وجود بعض األسئلتحديد مست 

 .صعوبة مختلفة
 .ايجاد آلية لضبط عملية التكرار أو عدم التكرار  في األسئلة  
 .إعطاء الوقت الكافي لتحضير المسابقات وتقييمها وتوضيح الكلمات المفاتيح  

 
 .إدارة بنك األسئلة  )٣

 .قني إلدارة بنك األسئلةضرورة إنشاء جهاز أكاديمي وت 
 أن البنك إذا روجوب تجديد معلومات بنك األسئلة عبر لجان متخصصة لهذه الغاية باعتبا 

فَلم يَل سيكون عاجزاً عن مواكبة التطوراتع. 
 توسيع عدد أعضاء اللجان شرط أن يكونوا جديين وملتزمين في العمل  
 .ة من قبل اللجانتخصيص بدل مالي عادل يتناسب مع الجهود المبذول 
إنشاء لجان تعمل على مدار السنة لدرس المسابقات الواردة من المدارس وتحديد  

 .المسابقات الصالحة لبنك األسئلة
 .إنشاء بنك رديف للمستندات والخرائط 
 .توسيع قاعدة المشاركة في وضع المسابقات  
ي والخاص ضرورة تغذية البنك بمسابقات من جميع المدارس في القطاعين الرسم 

وبمشاركة مندوبي لجان متخصصة تعمل منذ بداية العام الدراسي وذلك بجهد مشترك بين 

 . اإلرشاد والتوجيه واللجان الفاحصة والتفتيش التربوي والمدارس الرسمية والخاصة 
تسمية خمس مدارس رسمية وخمس مدارس خاصة سنوياً ومداورة والطلب إليها إرسال  

 .لتدقيق وتخصيص بدل مالي عادلمسابقات إلى اللجان ل
 . مسابقات جديدة سنوياً في كل مادة ٦ الى٤ضرورة تغذية البنك  بمعدل  
 .ضرورة وجود تقنيين لوضع الجداول ورسم الصور 
 إيجاد آلية توجب على المدارس ترشيح أساتذة للمشاركة في وضع المسابقات بإشراف  

 .اللجنة المعنية
 . شبكة اإلنترنيت التعريف عن بنك األسئلة  على 

  

 .قضايا أخرى  )٤

 .ضرورة إجراء مراجعة سنوية لالمتحانات بين المسؤولين والقطاع األهلي  



 ٣٥

  

  .توصيات عملية لتفعيل بنك األسئلة وتعزيز إيجابيات عمله: التوقعات  )٥
 .إيجاد آلية لتجديد مضامين المسابقات بشكل يجعلها مواكبة للحدث  
األسئلة يجعل من الممكن وضع هذه األسئلة على شبكة تغذية بنك األسئلة بعدد كبير من  

 .اإلنترنيت 
  

  
  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 


