نشرة إعالمية ربع سنوية يصدرها المركز الوطني للقياس ( السنة الثالثة 1438هـ -العدد ) ١٢

السبتي يشيد بقصة النجاح الوطنية لمركز
القياس ويكرم الفائزين بجائزة التميز

الحدث

المدير التنفيذي يشارك في ندوة «دور الجامعات
والكليات في تحقيق رؤية »2030
شارك سمو المدير التنفيذي للمركز األمير الدكتور
فيصــل بن عبدهللا المشــاري آل ســعود في النــدوة العلمية
التــيتنظمهــاوزارةالتعليــممــعالمجلــساالستشــاري
للجامعات والكليات األهلية تحت عنوان « دور الجامعات
والكليات األهلية بالمملكة في تحقيق رؤية  ،»2030والتي
عقد على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع
للتعليم العالي ،في القاعة الرئيســية لمركز الرياض الدولي
للمؤتمرات والمعارض.
شارك سموه في الجلسة األولى تحت عنوان «التعليم

األهلي العالي بالمملكة ومواكبة رؤية .2030
الجدير بالذكر أن المركز شارك بتقديم خدماته داخل جناح هيئ�ة تقويم
التعليــم ،في المعرض والمؤتمر الدولي الســابع للتعليم العالي ،الذي نظمته وزارة
التعليم ويستمر ( )4أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،حيث
تهدف المشاركة إلى تعزيز ثقافة القياس والتقويم واالعتماد ،والتعريف بأهمية
الهيئ�ة والمراكز التابعة لها ،والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمستفيدات،
ودورهــا في تطوير التعليم ،ودعم التنمية بما يحقق رؤية المملكة  ،2030إضافة
إلى اإلجابة على تســاؤالت واستفســارات الزوار ،حيث ستشارك بفريق عمل،
وسيقدمون خالل مشاركتهم في المعرض عدد من النشرات التعريفية التوعوية.

اختبار أساسيات الهندسة  FEلتطوير
المهنة واالرتقاء بالعاملين

للمهندســين
أعلن المركز الوطني للقيــاس بالتعاون مــع الهيئ�ة الســعودية
ً
عن اســتمرار التســجيل في اختب�ار أساســيات الهندســة ( ،)FEوذلكانطالقا
مــن الحــرص علــى تطويــر مهنــة الهندســة واالرتقــاء بالعامليــن فيهــا وتطوير
مهاراتهــم وقدراتهــم الفنيــ�ة والمهنيــ�ة ،إضافة
إلــى زيــادة التن�افس فيما بينهم واالســتثمار في
تخصصاتهم المهني�ة.
وقــد صــدرت موافقة مجلــس الــوزراء على
نظــام مزاولة المهن الهندســية ،حيث يفحص
اال خ ت بــ�ا ر ا ل قــدرات الهندســية األساســية
والمهنيــ�ة للمهندســين حديثــي التخرج ،كما
يســاعد االختبــ�ار علــى تقويــم أداء المهندس،
وكفاءتــه المهنيــ�ة ومعرفــة نقــاط الضعف
وتأهيلهــا،ويعتبــرالخطــوةاألولــىلطريــق
المهندس المحترف ،وزيادة الفرص الوظيفية.
ودعت الهيئ�ة جميع المهندسين الراغبين في الحصول على الدرجات المهني�ة
التخصصيــة التســجيل في االختبــ�ار والحصول علــى درجاتهم المهنيــ�ة ،والذي
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سيعقد في الرياض وجده والدمام.
ويستهدف االختب�ار حديثي التخرج في اخر سنتين من أحد برامج البكالوريوس
الهندســية المعتمدة ،حيث يشــترط لدخول االختب�ار عضوية سارية في الهيئ�ة
الســعودية للمهندســين« ،حيــث تــم ربــط موقع
التســجيل بالهيئ�ة الســعودية للمهندسين بحيث
يتم إدخــال رقم (الســجل المدنــي) للمتقدم على
موقع المركز ( قياس) ُ
ويرســل استفسار الكتروني
للهيئ�ة للتأكد من وجود عضوية سارية».
وحول المراجع ومعلومات االختب�ار كشــف
قياس أن الموقع اإللكتروني يحتوي على ملفات
تعريفية لكل اختب�ار «تخصصــي وعام» ،حيث
يحتــوي الملــف األول علــى معاييــر ومؤشــرات
االختب�ار ،والملف الثاني على مواصفات االختب�ار
باإلضافة إلى أســئلة نموذجية محلولة .وبين المركز
ً
موضحا أن موعد
أنه يمكن التســجيل في االختب�ار من خالل الموقع اإللكتروني
االختب�ار سيكون يوم السبت الموافق 2017/5/13م.

الحدث

وفد من كلية التربية واآلداب
بجامعة تبوك يزور المركز
ضمن اتفاقية التعاون بين المركز وجامعة تبوك في
مجال الدراسات العليا التي تهدف إلى تهيئ�ة وتدريب
كوادر متخصصــة بالقيــاس والتقويــم ,قــام وفد من
جامعة تبوك مساء األربعاء  16جمادى اآلخرة 1438هـ،
زيارة لمقر المركز بالرياض .
وفــي بدايــة اللقــاء رحــب صاحــب الســمو األميــر
الدكتور فيصل بن عبدهللا المشاري آل ســعود المدير
التنفيذي للمركز ,بوفد الجامعة برئاسة عميد كلية
التربي�ة واآلداب الدكتور محمد بن ماجد البليهشــي,
ً
ً
ّ
حيث قدم سموه شرحا مفصال عن المركز والخدمات
التــي يقدمهــا للمؤسســات التعليميــة والحكوميــة,
إضافــة إلــى االختبــ�ارات والمقاييــس ،والبرامــج التي
يقدمها المركز .بعدهــا تجــول الوفد الــذي يضم عدد
من األكاديميين وطالب مرحلة الماجستير تخصص
القيــاس والتقويــم ،علــى مرافق المركز شــملت إدارة
االختب�ارات المحوسبة ،وإدارة التصحيح ،وتعرفوا على
ً
آلية رصد البي�انات إلكتروني�ا وتصحيح أوراق اإلجابة،
وقراءة المعلومات وحفظها.

اختبار كفايات لمعلمي قطر

عقد المركز بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم
العالي في دولة قطر الشقيقة ألول مرة اختب�ارات
كفايات المعلمين والمعلمات لمعلمــي قطر،
وذلك بهدف قيــاس أداء المعلمين والمعلمات
فــي المدارس والميــدان التربوي ،ولرفع مســتوى
المعلم والحفــاظ على جودة الخبرات التعليمية
التي يتلقاها الطلبة داخل المدارس.
ويقيس اختب�ار كفايات المعلمين والمعلمات
مدى تحقــق المعايير التي ينبغي توفرها في مهنة
التدريس ،بما تشتمل عليه من معارف ومهارات
تغطي الجوانب األساسية للمهنة.
وأوضح مديــر العالقات واإلعــام واالتصال

والمتحدث الرســمي للمركز إبراهيم الرشيد أن
اختبــ�ار كفايات المعلمين الذي يقدمه المركز
يت�ألف مــن اختب�ارين أساســيين ،همــا :االختب�ار
العام الذييغطي المجاالت التربوية العامة التي
تشــترك فيها جميع التخصصات التدريســية،
ويتضمــن المعرفــة المهنيــ�ة ،وتعزيــز التعلــم،
ودعم التعلم ،والمسؤولية المهني�ة ،كما تغطى
هــذه المجاالت عــدد مــن المعاييــر العامــة ،أما
االختب�ار الثاني من اختب�ارات المعلمين هواختب�ار
التخصــصوالــذي يغطي المجاالت األساســية
لكل تخصص من التخصصات التدريســية التي
تتن�اولها االختب�ارات.

التواضع المؤسسي

التواضــع خلــق محمود جــاءت النصوص الشــرعية
للتأكيد عليه حيث زخرت الســنة النبوية بالعديد من
األحاديــث التــي تحــث على خلــق التواضع  ،وعكس
التواضع الكبر المذموم والذي اســتفاضت كثير من
النصوص الشرعية للتحذير منه وتفاديه .وكلما زادت
منزلة اإلنسان وعال شأنه كانت المسؤولية عليه أكبر في
تمثل خلق التواضع والحذر من الكبر الذي يقود للسقوط
في الدني�ا واآلخرة .وما ينطبق على األفراد ينطبق كذلك
على المنظمات فمتى ما كانت المنظمة أكثر قابلية
لالنفتاح ولديها القدرة الســتيعاب التغذية الراجعة عن
أدائها واالســتفادة منه في تطوير عملها كلما كان ذلك
أدعــى الســتقرارها وارتفاع نســبة الرضاء لــدى عمالئها
الداخليين والخارجيين على حد سواء.
وفي البيئ�ات اإلدارية تبرز أهمية خلــق التواضع لدى
المديريــن والموظفيــن حيث يســهم خلــق التواضع في
زيادة مســتوى الثقة لدى الطرفين والشــعور باأللفة مما
يعــزز من القبــول وبالتالي التطوير الذاتي لكل طرف.
الشــك أن الشــخص المتواضــع ال يعانــي مــن أزمــة أو
ضيــق حين تــرده أي مالحظات عــن أدائه وذلك لعلمه
بالفائدة التي سيجنيها من تلك الملحوظات والتوظيف
اإليجابــي لها .وحيــن يصبح خلق التواضع قيمة راســخة
في المنظمــة ويتن�ادى الجميع بالحث عليــه والتخلق به
حينهــا تــزول الحواجــز المصطنعــة بين أفرادها وتســود
المحبــة واأللفة بينهم ويصبحون بمثابة الجســد الواحد
إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالحمى
والسهر كما ورد في الحديث.
إن الحديــث عن أهميــة تمثل وتطبيق خلــق التواضع
لــدى األفراد داخــل المنظمــة ال يقل عن أهمية تجســيد
ذلــك التواضع في ســلوكيات المنظمات علــى وجه
العمــوم .فبقدر ما تكون المنظمة متواضعة ومتســامحة
مع نفسها وتتقبل النقد بكل رحابة صدر وتؤمن بحدود
المنافســة وأخالقياتها بين المنظمات األخرى وال تب�الغ
في النرجســية وازدراء المنافســين فإن ذلك ينعكس
إيجابــا على أدائها ويخلق مناخا رحبا لإلبداع والمنافســة
الشــريفة واســتدامة النجاحات والفاعلية مما يعزز من
فرص البقاء لها وحيويتها وديمومتها .وتؤكد االدبي�ات
إلــى العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــ�ة التي تنعكــس على
المنظمــات نتيجــة انتشــار ثقافــة التواضع المؤسســي
ومنها :التركيز االستراتيجي على رؤية المنظمة ورسالتها
،والتطوير واالبتكار المســتدام وتحقق درجة عالية من
الشــفافية عن أداء المنظمة ومؤشرات أداءها باإلضافة
إلــى الرضا المجتمعــي عن اداء المنظمة ســيما في قطاع
المنظمات الخدمية أو غير الربحية.
ما أجمل أن يكــون التواضــع ســجية في خلــق أفراد
المنظمة كما هــو فــي المنظمة نفســها ،عندها يســود
التفاؤل والثقة على مستوى العاملين كما تنعم المنظمة
بمزيــد من الفاعليــة والتطويــر النوعي الذي تنشــده أي
منظمة متعلمة.
بقلم  /خالد بن عبد العزيز المبارك
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متابعات

هيئة التقويم تشارك بمعرض التعليم الدولي ٢٠١٧

شاركت هيئ�ة تقويم التعليم والمراكز التابعة لها
األربعــاء 2017/4/12م ،فــي المعرض والمؤتمــر الدولي
الســابع للتعليم العالي ،الــذي نظمتــه وزارة التعليم في
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
كان تحت عنوان«الجامعات السعودية ورؤية 2030
 :المعرفة وقود المســتقبل»بجناح خاص ،حيث هدف
المشــاركة إلى تعزيز ثقافة القياس والتقويم واالعتماد،
والتعريف بأهمية الهيئ�ة والمراكز التابعة لها ،والخدمات

التي تقدمها للمســتفيدين والمســتفيدات ،ودورها في
تطويــر التعليم ،ودعم التنمية بما يحقق رؤية المملكة
 ،2030إضافة إلى اإلجابة على تساؤالت واستفسارات
الزوار ،حيث ستشارك الهيئ�ة والمراكز التابعة بفريق
عمل ،وسيقدمون خالل مشاركتهم في المعرض عدد
من النشرات التعريفية التوعوية.
تحــرص الهيئــ�ة مــن خــال مشــاركتها فــي هــذه
المعــارض وخاصة التي تعنى بالتعليم لتعريف وتوعية

الطــاب والطالبات ،والمســتفيدين والمســتفيدات
وأولياء األمــور ،والمتخصصين وغيرهــم بثقافة القياس
والتقويم واالعتماد وايصال الرســالة والرؤيا إلى كافة
أفراد المجتمع.
كما جاءت مشاركة الهيئ�ة بوصفها هيئ�ة معني�ة
بتطويــر التعليــم والقياس والتقويــم ،حيث تعرض أبرز
الخدمــات والبرامــج ،وتعرف بأنشــطتها ،وتتيــح آفاق
التواصل مع المؤسسات التعليمية.

وفد رؤساء اتحادات اللغة العربية يتعرف على الخدمات

اســتقبل نائــب المديــر التنفيــذي لالختب�ارات
بالمركز الدكتور عبــدهللا القاطعي يوم الخميس 3
ً
جمادى األخرة 1438هـ ،وفدا من رؤســاء اتحادات
اللغة العربي�ة في البالد غير العربي�ة.
ً
ً
وجرى خالل اللقاء تقديم عرضا مرئي�ا عن المركز
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والخدمات التــي يقدمها للمؤسســات التعليمية
والمهنيــ�ة من المقاييس واالختب�ارات كما أطلع
الوفد على اختب�ار اللغة العربيــ�ة لغير الناطقين بها
والذي يستهدف الجهات األكاديمية ،من المدارس
والمعاهد والجامعات ،التي تعمل على استقطاب

دارسين من غير الناطقين باللغة العربي�ة .
بعدها تجول الوفد على مرافق المركز شملت
إدارة االختبــ�ارات المحوســبة ،وإدارة التصحيــح،
ً
وتعرفوا على آلية رصد البي�انات إلكتروني�ا وتصحيح
أوراق اإلجابة ،وقراءة المعلومات وحفظها.

متابعات

المشاركة في ملتقى «جامعتي بوابة مستقبلي»
قدم المركز الوطني للقياس االثنين  30جمادى األولى 1438هـ،
نــدوة تعريفية وتوعوية ألكثر مــن  700طالب من طالب المرحلة
الثانويــة وذلــك خــال مشــاركته فــي ملتقــى «جامعتــي بوابــة
مســتقبلي» ،والمقام في مدارس المملكة بالريــاض تحت رعاية
مدير عام التعليم بمنطقة الرياض.
ّ
وعرف الفريق الممثل للمركز ،االختب�ارات التي قياس ،إضافة إلى
ً
شــرحا عن المقاييس وأنواعها ،واستعراض بعض األمثلة التدريبي�ة
واألســاليب العلميــة ،لتوعيــة الطالب على االختبــ�ارات ،والطرق
السليمة لالستعداد الختب�ارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي
مــن خــال موقــع التهيئــ�ة والتدريب الخاص بالمركز ،ومميزات
االختب�ارات عبر الحاســب اآللي «المحوسبة» ،كما أجاب فريق
«قياس» في نهاية الندوة عن استفسارات الطالب.
ّ
وكرم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتــور عبدهللا بن
محمد المانع ،مركز «قياس» على مشاركته في الملتقى.
يذكر أن المركز الوطني للقياس شــارك بالمعرض المصاحب
لفعاليــات الملتقــى مــن خالل جنــاح خــاص بهدف تعزيــز ثقافة
القياس ،والتعريف بأهمية المركــز ومنتجاتــه للمســتفيدين من
االختب�ارات التي يعقدها المركز ،إضافة إلى االجابة عن تســاؤالت
واستفسارات الزوار.
وتأتي مشــاركة المركز ضمن المشــاريع التــي تعنــى بتوعية
وتثقيــف المســتفيدين ،والمتخصصيــن بثقافــة القيــاس وايصال
رسالة المركز إلى كافة أفراد المجتمع.

استقبال طالب المدارس
للتعريف بأنشطة المركز

«قياس» ُي َن ّفذْ اختبارات الزمالة لهيئة المحاسبين
القانونيين عبر مراكز المحوسبة بالمملكة

ينفذ المركــز الوطنــي للقيــاس وبالتعــاون مــع الهيئ�ة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن خــال الفتــرة 14-11
شــعبان 1438هـ ،اختب�ار الزمالة الخاص بالهيئ�ة «socpa
«  ،وذلك عبر مقرات االختب�ارات المحوســبة التابعة لمركز
«قياس» في مناطق المملكة.
وأوضح مدير إدارة العالقات واإلعــام واالتصال بمركز
لمن تم ترشــيحهم من قبــل الهيئ�ة فقط،
«قيــاس» إبراهيــم الرشــيد أن االختب�ار متاح ً
ً
مشــيرا إلى أن التســجيل في االختب�ار متاح حاليا وذلك عبر موقــع «قياس» www.
.Qiyas.org
ّ
وبين مدير العالقات واإلعالم أن اختب�ار «  »socpaيشمل عدد من المواد الخاصة
منهــا :المحاســبة ،المراجعــة ،فقه المعامالت ،الزكاة والدخل،
بهيئــ�ة المحاســبين ً
علما بأن هذه االختب�ارات تؤهل المختبرين والمختبرات إلى درجة
األنظمــة التجاريةً .
محاسب قانوني ،مؤكدا أن االختب�ار يهدف إلى قياس كفاءة األفراد الذين يرغبون في
الحصــول علــى زمالة الهيئ�ة من حيث المعرفــة النظرية والقدرة علــى تطبيقها بمهارة
ومدى إدراك المســؤولية المهني�ة والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب
القانوني التحلي بها .
الجدير بالذكر أن اختبــ�ار الزمالة يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين مركز «قياس»
وهيئ�ة «المحاسبين القانونيين»  ،والذي يهدف إلى قيام «قياس» بتنفيذ االختب�ار عبر
مراكز االختب�ارات المحوسبة ،لجميع المتقدمين في مختلف مناطق ومدن المملكة.

قدم المركز الوطني للقيــاس األربعاء  25جمــادى األولــى 1438هـ ،ندوة
توعوية وتعريفية لطالب المرحلة الثانوية ،وذلك من مــدارس (الرياض،
الصديق  ،الصدارة األهلية)  ،في مقر المركز بمدين�ة الرياض.
وفــي بداية اللقاء رحب فريق «قياس» بالطالب لزيارتهم مقر المركز
والتعــرف بالخدمات التــي يقدمهــا ،وتقديم عرض تعريفي عن المركز،
واالختبــ�ارات التي يقدمهــا للمســتفيدين ,خاصة اختبــ�ار القدرات العامة
واختب�ار التحصيل الدراسي ،إضافة إلى استعراض مميزات االختب�ارات على
الحاســب اآللي (المحوسبة) ،بعد ذلك أوضح فريق قياس طرق وأساليب
االستعداد لدخول اختب�ارات قياسّ ،
وعرف الفريق بموقع التهيئ�ة والتدريب
وأهميت�ه في رفع نسبة االستعداد النفسي والمعرفي لدى الطالب وتهيئتهم
لدخول االختب�ار  ،كما قدم مسابقة تفاعلية بين الطالب ،وذلك ضمن برنامج
الزيارة ،وفي نهاية اللقاء فتح المجال للطالب لطرح أسئلتهم واستفسارات
وتمت االجابة عليها.
يذكر أن المركز يعمل على برنامج الزيارات واالستضافات والذي يهدف
إلى اســتضافة الطالب إلى مقر المركز ،وزيارة المــدارس ،وذلك لتوعية
الطالب والطالبات ،وتعريفهم باالختب�ارات والخدمــات التي يقدمها مركز
القياس.
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المسؤولية المجتمعية

دورة تدريبية لآلباء واألمهات
ضمن مسؤوليت�ه المجتمعية قدم المركز االثنين  23جمادى
األول 1438هـ ،دورة تدريبي�ة مجاني�ة بعنوان «تنمية ذكاء طفلك
وتعزيز فرص نجاحه» ،يقدمها مستشار المركز ورئيس مؤسسة
إنماء التعليمية الدكتور علي الحكمي ،وذلك في مقر المركز
بمدين�ة الرياض.
ً
وتهــدف الدورة إلــى تقديــم عرضــا لنت�ائــج األبحاث العلمية
الحديثــ�ة عــن الدماغ ونمــوه منــذ الــوالدة ،والعوامــل العاطفية
واالجتماعيــة والصحيــة والتربوية المعززة لذلك كمــا تتن�اول
ً
العوامل األخرى المؤثرة سلبي�ا عليه .كما تتطرق إلى التعريف
بذكاء الطفل ،وأنماطه ،والعوامــل المؤثرة فيه ،واألفكار الخاطئة
عن نمو ذكاء الطفل ،وكيف يمكن للوالدين المســاعدة على
تحسين ذكاء أطفالهم ونموهم الذهني واالنفعالي واالجتماعي.
وتتنــ�اول الــدورة األســاليب التربويــة الفعالــة فــي مســاعدة
األطفال لتحقيق النجاح المدرســي والنجاح في الحياة بشكل عام
وكيفية تنمية ثقت الطفل بنفسه وتستعرض أهم العوائق لنجاح
الطفــل وتفوقه ،وتســتهدف الــدورة اآلبــاء واألمهات والمربين
والمربي�اتُ ،
وسيقدم للمشاركين في نهاية الدورة شهادة حضور.
ً
يذكر أن الدورة امتدادا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي
يقدمه المركز الوطني للقياس ،والذي يسهم في تطوير القدرات
والمهارات ،وتطوير التعليم والمجتمع.

دورة تدريبية في مهارات الحفظ والتذكر
عقد المركز مساء يوم األحد القادم  6جمادى
اآلخــرة 1438هـــ دورة تدريبيــ�ة مجانيــ�ة فــي
الرياض بعنوان «الذاكرة العجيب�ة  ..مهارات
الحفظ والتذكر» في مقر المركز بحي النخيل
بالرياض.
وتهــدف الــدورة التــي ســيقدمها المــدرب
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األســتاذ علي الحربي ،إلى تنمية مهارة التذكر
ً
واســترجاع المعلومات ،كما تقدم خاللها عرضا
لطريقة عمل الدماغ ،وكيفية حفظ واســترجاع
المعلومــات ،والمعتقدات الســلبي�ة التي تؤثر
علــى الحفــظ ،وأســاليب الحفــظ المتعــددة،
والخريطــة الذهنيــ�ة ودورهــا فــي تلخيــص

المعلومات وتسهيل عملية تذكرها.
ً
وتأتي هذه الدورة امتدادا لبرنامج المسؤولية
المجتمعيــة الــذي يقدمــه المركــز الوطنــي
للقيــاس ،والــذي يســهم فــي تطوير القدرات
و المهــارات ،ويســاهم فــي تطويــر التعليــم
والمجتمع ،وهي متاحة للجميع.

المسؤولية المجتمعية

اللقاء األول ألصدقاء قياس بحضور سمو المدير التنفيذي
عقد المركز وبحضور صاحب الســمو األمير الدكتور فيصل بن عبدهللا آل ســعود المدير
التنفيذي  ،اللقاء األول ألصدقاء قياس ،وذلك بمقر المركز بالرياض.
وأوضح مدير إدارة االتصال واإلعالم والعالقات بمركز «قياس» إبراهيم الرشــيد أنه
ً
ســعيا من قياس للتوعية برســالته وأهدافه وبن�اء صورة إيجابي�ة ،نشــأت فكرة مشــروع
أصدقاء قياس ،والذي يقوم بتكوين شبكة من األصدقاء على مراحل متعددة لكل منطقة
من مناطق المملكة ،ويتم من خالل هذه الشبكة نشر ثقافة القياس والتقويم ،وتصحيح

المعلومــات العلمية الخاطئة بين الطالب ،كما يعنى بنقل المعلومات العلمية الصحيحة
والجديدة ،ونشر ثقافة التدريب على االختب�ارات.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مبدأ المبادرة والتطوع في خدمة المجتمع عبر
بوابــة التعليم ،وإيصــال ونقل المعلومات الصحيحــة للمجتمــع ،وزيادة قنوات التواصل
االجتماعي الفاعلة ،وكذلك زيادة الوعي بأهمية تطوير التعليم من خالل القياس والتقويم،
واالرتقاء بخدمة المستفيدين من خالل األصدقاء ،ورفع مستوى المفهوم العلمي.

دورة في مهارات اختيار التخصص الجامعي
ضمــن مســؤوليت�ه المجتمعية أقام
المركز يوم االثنيــن  20رجب 1438هـ
دو رة تدريبيــ�ة مجانيــ�ة بعنــوان «
كيف تختار تخصصــك الجامعي؟
« ،وذلك في مقر المركــز بالرياض،
يقدمهــا الدكتور ياســر عبدالكريم
بكار؛ المستشار والمدرب في التطوير
المهني.
و تهــدف الــدورة إلــى تعريــف
ال مشــاركون عــن كيفيــة اختيــ�ار
التخصص الجامعــي ،والذي يعتبر من
القرارات المهمة ،إضافة إلى تعريفهم
عن كيفية اتخاذ هذا القرار بشكل علمي
وصحيــح عبــر مناقشــة عــدة محــاور؛
من هــا (المبــادئ األساســية الختيــ�ار
التخصــص الجامعــي ،ومعرفة الميول
والقدرات الشخصية ،وكيفية مطابقة

التخصــص مع الميــول والقدرات من
أجــل اتخاذ القــرار الصحيح ،والتعرف
ع ل ـ ـ ى أهــم التخصصــات الجامعيــة
والفرق بينها).
و ت س ـ ـ ت ه دفالــدورةالطــاب
و ا ل ط ا ل ب ـ ـ ا تفــيالمرحلــةالثانويــة
و ا ل س ـ ـ ن ةا ل ت حضيريــةلمســاعدتهم
علــى اختيــ�ار التخصــص الجامعــي،
حيث تقــدم لهم حلول علميــة لمعرفة
التخصص الدراســي المناسب .كما
ُ
ســيقدم للمشاركين في نهاية الدورة
شهادة حضور.
ً
يذكــر أن الــدورة تأتــي امتــدادا
لبرنامــج المســؤولية المجتمعية الذي
يقدمه المركــز الوطني للقياس ،والذي
يسهم في تطوير القدرات والمهارات،
ويساهم في تطوير التعليم والمجتمع.

اختتام أعمال مشروع مقياس الذكاء الفردي
اختتم المركــز مســاء يــوم الخميــس  ١٤٣٨ / ٧/ ١٦هـ،
الورشــة التدريبيــ�ة بعنــوان « مشــروع مقيــاس الــذكاء
الفردي» ،والتي اســتمرت لمدة خمسة أيام بمقر المركز
بالريــاض .وتهدف الورشــة التــي حضرهــا قرابة الـــ ()50
أخصائــي وأخصائيــ�ة نفســيين ،إلــى اإلعــداد المناســب
ليتمكنوا من تطبيق االختب�ار بشكل فردي على األطفال
و ليكتســبوا مهارة التفاعل معهم في المواقف المختلفة
التــي يتطلبهــا الموقــف االختبــ�اري .وتــم خــال الورشــة
التطــرق إلى اإلطار النظري الذي ُبني على أساســه االختب�ار،
وأمــن االختب�ار وضوابط اســتخدامه ومن يحق لــه التعامل
معه وآلية عملها .الجدير بالذكر أن النت�ائــج المتوقعة من
الورشة تكمن في بن�اء فريق من االخصائيين واالخصائي�ات
المؤهلين الســتخدام االختب�ار وتطبيقه على أعمار مختلفة
من الطلبة والطالبات.
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األخيرة

حفل جائزة قياس للتميز

تحت رعاية وحضور رئيس هيئ�ة تقويم التعليم معالي
الدكتور خالد بن عبدهللا الســبتي ،وبحضور ســمو المدير
التنفيذي للمركز الدكتور فيصل بن عبدهللا المشــاري آل
ُ
سعود ،ك ّرم مساء يوم األربعاء  7شعبان 1438هـ ،الطالب
والطالبات المتميزين في اختب�اري القدرات والتحصيل
الدراســي ،والمــدارس المتميــزة ،وذلك في حفــل جائزة
قيــاس للتميز الــذي أقيم فــي قاعة الملك فيصل بفندق
االنتركونتننت�ال بمدين�ة الرياض.
بعدهــا قام معالي رئيــس هيئ�ة تقويم التعليم وســمو
المديــر التنفيــذي لقيــاس بتســليم الجوائــز للطــاب
والطالبــات ،حيث تم منــح الجائزة هــذا العــام لـ ()12
المشرف العام :

ً
طالبا ،و ( )13طالبـــة مـــن خريـجي الثـــانوية (بقسميها
الطبيعــي واإلنســاني) الحاصليــن علــى أعلى الدرجات
فــي اختبــ�اري القــدرات العامــة والتحصـــيل الدراســي،
الذي أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة،
وفـــق ضوابط ومعايير محددة ،وهي متاحة للســعوديين
والمقيمين.
كما تم تقديم دروع وأوسمة للمدارس المتميزة وذلك
وفــق ضوابــط ومعاييــر الجائــزة ،وهــي تمنــح للمدارس
الخمــس األول للبنيــن والمدارس الخمس األول للبن�ات
التــي تحقق أعلى متوســط في اختب�ارات المركز ،ويؤخذ
متوســط درجات الطالب والطالبات من المــدرس في

رئيس التحرير:

تصميم:

عاصم الحضيف

بدر الراجح  +وحدة التصميم

إبراهيم الرشيد

A.Hodaif@Qiyas.org

i.rashed@Qiyas.org

التحرير:
إبراهيم الدخيل
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ّ
اختبــ�اري القدرات العامة والتحصيلي ،كما يجب أل يقل
ً
عــدد الطالب و الطالبات في المدرســة عــن  50طالبا أو
طالبة ،وأن يكون ترتيب المدارس على أساس أداء طالبها
في السنوات الثالث السابقة لتاريخ الجائزة  ،وفي حال
حصلت مدرسة على الجائزة ثالث سنوات متوالية ،فإنها
ً
وساما تمتلكه المدرسة.
تمنح في المرة الرابعة
وتهــدف الجائــزة إلــى لتعزيــز ثقافــة التميــز ،وإبــراز
وعالميا ،وتأكيد دور المركــز ًّ
ًّ
المتميزيــن ًّ
محليا
محليا
ًّ
وعالميا في المجاالت العلميــة واالجتماعية ،إضافة إلى
نشــر ثقافة القيــاس بين الطالب والطالبات والمدارس
والمجتمع.
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