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القياس والتقـويم المركزية دليل وحدة    

   
 

 : التعريف بالوحدة 

بضم مركز القياس والتقويم  5302/ 4/ 03صدر قرار مجلس جامعة عين شمس بجلسته فى 

ن ضمن وحداته التنظيمية بالجامعة إلى مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ، ليصبح وحدة م

 واإلدارية ، تحت مسمى )وحدة القياس والتقويم المركزية ( .

أحد المخرجات الرئيسية لمشروع ) تطوير نظم  وتعد " وحدة القياس والتقويم المركزية " 

عتمد على ت، إذ  استشارية وخدمية وإنتاجية تسم بطبيعةتطالب واالمتحانات ( بالجامعة ، وتقويم ال

فى مجال القياس  صة  ً  متخص ابأنه الوحدة تميزتزة والبرمجيات فى هذا المجال . وجهأحدث األ توظيف

أنشطة  وحدةقدم التث فى التخصصات المختلفة ، كما والتقويم ، الذى يعد مجاال  مشتركا  للدراسات واألبحا

ماد .وخدمات للمؤسسات الراغبة فى مواكبة التطور وفقا لمعايير ضمان الجودة واالعت  

  الوحدة رؤية ورسالة: 

تتمثل الرسالة األساسية لوحدة " القياس والتقويم المركزية " فى أن تكون أحد بيوت الخبرة المتميزة فى 

هذا المجال ، حيث تسعى الوحدة إلى تحقيق التميز فى مجال القياس والتقويم على المستويين المحلى 

ا ليغطى المنطقة العربية كلها.واإلقليمى ، إذ يتسع نطاق أنشطتها وخدماته  

  … ويتبع وحدة القياس والتقويم المركزية أربع وحدات فرعية ، وهى :

 وحدة كلية اآلداب . .0

 وحدة كلية التربية . .5

 .وحدة كلية البنات  .0

 وحدة كلية الطب . .4
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 : أهداف الوحدة 

 فراد .تطوير وتحديث أساليب القياس والتقويم بما يلبى احتياجات المؤسسات واأل .0

 تقديم الدعم الفنى واالستشارات العلمية للمؤسسات المختلفة فى مجال القياس والتقويم. .5

 تقديم خدمات تدريبية فى المجاالت البحثية والتعليمية المرتبطة بالقياس والتقويم . .0

 متابعة وحدات القياس والتقويم الفرعية بكليات الجامعة والتنسيق بينها . .4

طة بالتعاون مع مجموعة من كبرى المراكز المتخصصة فى مجال القياس تقديم الخدمات واألنش .2

والتقويم ، ومنها : المراكز المناظرة فى الجامعات العربية واألجنبية ، مركز القياس المصرى 

متحانات والتقويم التربوى ، ومراكز أخرى يم العالى ، المركز القومى لالالتابع لوزارة التعل

 . ذات االهتمام المشترك

 تقديم خدمات فى مجالى التوجيه التعليمى والمهنى محليا  وإقليميا . .6

o . إصدار مجلة علمية متخصصة فى القياس والتقويم للنشر المحلى واإلقليمى 

o . تقديم برنامج تدريبى فى إعداد وإدارة بنوك األسئلة 

 :أنشطة الوحدة 

دة من مجموعة متكاملة ومتميزة من توفر الوحدة للمتعاملين معها من األفراد والمؤسسات االستفا

 :مستويين المحلى واإلقليمى ، وهىاألنشطة والخدمات واالستشارات التى تتفرد بها على ال

 النشر العلمى بمجلة جامعة عين شمس للقياس والتقويم . .0

 برنامج إعداد وإدارة بنوك األسئلة . .5

 الخدمات البحثية لألفراد والمؤسسات . .0

 المؤسسات .االستشارات لألفراد و .4

 الدورات التدريبية . .2
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 مجلة جامعة عين شمس للقياس والتقويم

مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة عين 

شمس ، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة فى مجال القياس والتقويم ، مثل قضايا 

وك أساليب القياس المختلفة ، وبناء وتحليل وتوظيف بنالقياس النفسى والتربوى ، وتقنين 

األسئلة،وقياس الفروق الفردية والشخصية ، وطرق التحليل اإلحصائى ، والدراسات 

العاملية المقارنة ، وتقويم أداء العاملين فى المؤسسات المختلفة ، كما تهتم المجلة بقضايا 

 .القياس والتقويم فى مختلف التخصصات األكاديمية 

 عنوان المراسالت الخاصة بالمجلة

 المبنى اإلدارى الجديد –جامعة عين شمس  -العباسية العنوان : 

 الدور الخامس .)خلف قصر الزعفران (  

 30300952065 تليفون :

 qaac.asu@ainshams.edu.eg بريد الكترونى :

 facebook.com/qaacainshams  صفحة الفيس بوك :

 qaac.asu.edu.eg للمركز :الموقع االلكترونى 
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 النشر بالمجلة شروط  : 

ينبغى أن يكون البحث مبتكرا  ويتناول مشكلة بحثية أصيلة ولم يسبق نشرها فى مجال القياس  -

 والتقويم .

 تنشر المجلة البحوث المكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية فى مجاالت اهتمام المجلة. -

 نشره ، ولم يُرسل إلى جهة أخرى للنشر. يقر الباحث كتابة أن بحثه لم يسبق -

( كلمة، ويتضمن 533يُرفق بكل بحث ملخص باللغة العربية وأخر باللغة اإلنجليزية فى حدود ) -

 هدف البحث وعينته وأدواته وإجراءاته وأهم النتائج التى توصل إليها البحث.

  : إجراءات النشر 

ن من الهيئة االستشارية لتقدير تعرض البحوث والدراسات المقدمة للمجلة على محكمي .0

مدى الصالحية للنشر ، ويجوز أن يطلب من الباحث إجراء تعديالت على البحث بناء 

 على توصية المحكمين قبل إجازته للنشر.

 أصول البحث التى تصل المجلة ال ترد للباحث سواء نشرت أم لم تنشر . .5

كما ال يجوز نشر البحوث فى ال تقبل المجلة البحوث التى سبق نشرها فى مكان آخر ،  .0

مجالت علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى المجلة إال بعد الحصول على إذن كتابى بذلك 

 من نائب رئيس تحرير المجلة .

  تنشر البحوث فى المجلة بحسب أسبقية ورودها ، ويتم ترتيب البحوث عند النشر وفق

 البحث .اعتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو أهمية 
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  : قواعد النشر بالمجلة 

 : يجب أن يتضمن الشكل العام للبحث ما يلى 

o : أوال: فى حالة الدراسات الميدانية 

 مقدمة للبحث للتعريف بمشكلة البحث. -

 تحديد مشكلة البحث فى هيئة أسئلة أو فروض. -

 تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية بالبحث. -

 تحديد هدف البحث ثم أهميته . -

 اإلطار النظرى المتصل بالمشكلة . -

 عرض موجز للدراسات ذات الصلة) يمكن دمج الدراسات ذات الصلة مع اإلطار النظرى ( . -

، وعينته، وأدواته وخصائصها السيكومترية ، وخطوات إجراءات البحث متضمنة منهج البحث -

 إجراء البحث.

 نتائج البحث وتفسيرها. -

 قائمة بالمراجع والمالحق. -

o ثانيا : فى حالة الدراسات النظرية 

 مقدمة للتعريف بمجال البحث . -

 هدف البحث وأهميته فى المجال الذى يتنمى إليه . -

يتم تقسيم العرض بعد ذلك إلى أقسام مستقلة فيما بينها، يتضمن كل منها فكرة أو جانب من  -

 جوانب الموضوع الكلى .

 خالصة للموضوع فى نهاية العرض . -

 ع.قائمة بالمراج -
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 : ترحب المجلة بنشر كل مما يلى 

فى مجال اهتمام ( Theoretical and Empirical )االمبيريقية والنظريةالبحوث العلمية  -

 المجلة .

مراجعات وعرض الكتب العربية واألجنبية الجديدة فى مجال اهتمام المجلة والتى لم يتجاوز  -

اجعة اسم المؤلف كامال  ، وعنوان تاريخ إصدارها ثالث سنوات ، ويشترط أن تتضمن المر

للغة اد الصفحات ،وتُكتب المراجعة بنفس الكتاب ، وبلد النشر، ودار النشر، وسنة النشر، وعد

المكتوب بها الكتاب سواء كانت عربية أو أجنبية ،وتتضمن المراجعة ملخصا  ألهم محتويات 

صفحات مكتوبة على  (2) الكتاب وتبرز أهميته وتطبيقاته ، على أال تزيد المراجعة عن

 . A4حجم  -الكمبيوتر

تقارير مختصرة عن االختبارات والمقاييس المنشورة ، على أن يتضمن التقرير المعلومات  -

ير ،ويحتوى التقر)اسم معد االختبار ، عنوان االختبار ، اسم الناشر، تاريخ النشر( األساسية 

ترية لالختبار أو المقياس وتعريف السيكوم ص للهدف من االختبار ألهم الخصائصعلى ملخ

 بعينة التقنين ، واستخدامات االختبار .

فى مجاالت اهتمام المجلة ، ويتضمن  دكتوراه( -) ماجستيرملخصات الرسائل الجامعية  -

الملخص مشكلة البحث ، وأهم المفاهيم النظرية المتصلة بالبحث ، وفروضه وإجراءاته ونتائجه 

 . A4حجم  –صفحات مكتوبة على الكمبيوتر  (2)الملخص عن وتفسيرها ، على أال يزيد 

 تقارير المؤتمرات أو الندوات العلمية التى تتعلق بمجال القياس والتقويم. -
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 : شروط الطباعة 

 تتم كتابة البحث باستخدام إحدى برمجيات معالجة النصوص المتوافقة مع نظام ويندوز . -

 –ثين أوالباح –الصفحة، ويليه اسم المؤلف / البحث يبدأ البحث بكتابة عنوانه فى منتصف  -

 ودرجته العلمية أسفل العنوان .

 سم . 5يسار  –سم  5يمين  –سم 5سفلى  –سم  5، والهوامش علوى  54*  00حجم الصفحة  -

، ومسافة  04، ومتن البحث  06، والعناوين الفرعية  01حجم الكتابة للعناوين الرئيسية  -

 ( 03)يث ال يتعدى عدد صفحات البحث فى صورته المقبولة للنشر ونصف بين األسطر ، بح

 صفحة بما فى ذلك الملخص.

يراعى فى قائمة المراجع كتابة اسم المرجع سواء كان كتابا  أو مجلة أو رسالة علمية بخط مائل  -

 عن باقى التوثيق.

لمدمج قرص اجلة من أصل وصورتين، مع تقديم اليتم تقديم البحث إلى سكرتارية تحرير الم -

( CD) . الذى ُكتب عليه البحث ، باإلضافة إلى رسوم النشر المقررة 

يلتزم الباحث بقواعد الكتابة العلمية الصحيحة كما أقرتها الجمعيات العالمية لعلم النفس ، وخاصة  -

فى حالة المراجع األجنبية واإلنجليزية أو األلمانية أو  – APAالجمعية األمريكية لعلم النفس 

 مع االلتزام بقواعد اللغة العربية . –فرنسية ال

يلتزم الباحث باألمانة العلمية وأصولها المتبعة فى النقل واالقتباس وإثبات المراجع والحصول  -

 على البيانات .

يُشار إلى المراجع العربية فى متن البحث باالسم األول واالخير للمؤلف وسنة النشر ورقم  -

،  )أبو حطب(، وليس 02: 0910ؤاد أبو حطب ،الصفحة أو الصفحات ، مثل )ف

، وفى حالة وجود ثالثة مؤلفين فأكثر يُشار إلى االسم األول واألخير  ( 02: 0910فؤاد،

(  50 -53:  0992)حامد زهران واخرون ، للمؤلف األول ويكتب بعده كلمة واخرون ، مثل 

 يا كان عددهم .، أما فى قائمة المراجع فتكتب أسماء المؤلفين كاملة أ
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وفى حالة المراجع األجنبية يكتب االسم األخير للمؤلف مع سنة النشر ورقم الصفحة أو  -

، وفى حالة وجود ثالثة مؤلفين فأكثر يشار  ( Cronbach,1951:310) الصفحات، مثل 

 ,.Press  et  al، مثل   .et    alإلى االسم األخير للمؤلف األول ويكتب بعده كلمة 

 أما فى قائمة المراجع فتكتب أسماء المؤلفين كاملة أيا  كان عددهم. 1986:106

يجب أن تُدرج جميع المراجع المشار إليها فى متن البحث فى قائمة المراجع ، وتُرتب أبجديا   -

 مبتدئا  بالمراجع العربية ثم المراجع األجنبية .

ة وأخرى مشتركة، يتم ترتيب فى حالة االستعانة بأكثر من مرجع لمؤلف واحد له بحوث منفرد -

األعمال الفردية له قبل أعماله المشتركة، بحيث يتم الترتيب من األقدم لألحدث فى البحوث 

 المنفردة ، بينما يتم الترتيب أبجديا  فى البحوث المشتركة .

ين من الهيئة االستشارية لتقدير مدى متُعرض البحوث والدراسات المقدمة للمجلة على محك -

ية ناء  على توصة للنشر، ويجوز أن يُطلب من الباحث إجراء تعديالت على البحث بالصالحي

 زته للنشر.المحكمين قبل إجا

 أصول البحوث التى تصل للمجلة ال تُرد وال تُسترجع للباحث سواء نُشرت أو لم تنُشر . -

مجالت  ىال تقبل المجلة البحوث التى سبق نشرها فى مكان أخر ، كما ال يجوز نشر البحوث ف -

علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى المجلة إال بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من نائب رئيس 

 تحرير المجلة .

 تُنشر البحوث فى المجلة بحسب أسبقية ورودها . -

 يتم ترتيب البحوث عند النشر وفق اعتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو أهمية البحث. -

 مستالت من بحثه مجانا  مع نسخة من العدد الذى يظهر فيه بحثه . يتسلم الباحث ثالث -


