رؤية المركز

ً
ً
أن نكون مرجعا عامليا يف القياس والتقويم.

رسالة المركز

تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات والقدرات وتقويمها؛ بمنهجية علمية؛
ً
ً
إسهاما يف حتقيق العدالة واجلودة وتلبي�ة لالحتي�اجات التنموية.
1 .1ينبغي االطالع على شروط القبول يف اجلهات اليت تشرتط
اختب�ارات املركز.
2 .2ينبغي التسجيل يف اليوم واملكان املناسب لك خالل فتـرة
التسجيل املحددة.
3 .3جيب احلضور لالختب�ار يف املوعد الذي سجلت به.

للتذكير

4 .4ال يمكنك دخول االختب�ار بدون أصل اثب�ات الشخصية املوضح
يف هذا الكتيب.
ً
5 .5سرتسل نت�اجئ االختب�ار إلكرتوني�ا إىل جميع اجلهات اليت تشرتط
االختب�ار ،لذلك ال يتطلب منك احضار شهادة ورقية.
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+966 11 490 7000
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هل نحن
بحاجة الختبار القدرات ؟

هل حنن حباجة الختب�ار القدرات ؟
يعتقد الكثري من الناس أن اختب�ار القدرات العامة يركز على معلومات عامة ال تمت
بصلة إىل ما درسه الطالب أو إىل مستقبله الدرايس .
•وهذا من األخطاء الشائعة؛ فاهلل سبحانه وتعاىل هيأ كل إنسان بقدرات معين�ة ،لكن
هذه القدرات ليست متساوية يف قوتها عند كل الناس ،بل تتب�اين من شخص آلخر
ومن قدرة ألخرى ،بمعىن أن بعض القدرات تكون عالية عند شخص وغريها عالية
عند شخص آخر.
•ومجموع قدرات اإلنسان اليت يتمزي بها هي اليت تساعده ،بعد توفيق هللا ،يف النجاح
يف ختصص درايس معني أو يف مهنة معين�ة .وهذه القدرات كامنة يف النفس البشرية؛
ّ
فهي أشبه بالبذرة أو النبت�ة الصغرية تنمو مع الزمن من خالل التعليم الرسيم والتعلم
الذايت ومن خالل قراءات اإلنسان وما يشاهده من حوله وجتاربه يف احلياة .
•والطالب حيتاج إىل القدرات اليت تساعد على سرعة التعلم ورسوخه ،مثل  :دقة
املالحظة ،والتفكري املنطقي ،والقدرة على االستنت�اج ،والقدرة على إدراك العالقات
بني األشياء؛ حيث أن هذه القدرات ذات عالقة وثيقة بالنجاح يف املجال الدرايس .
•واختب�ار القدرات العامة الذي يطبقه املركز يسعى إىل اكتشاف مدى توافر القدرات
اليت حيتاجها الطالب للنجاح يف التعليم اجلامعي ليتجنب التعرث والرسوب ،وغريها من
املشكالت الناجتة عن ضعف القدرات املتعلقة بالتعليم .
•واخنفاض القدرات التعليمية لدى الشخص ،ال يعين عدم امتالكه قدرات أخرى
تساعده على النجاح يف درب من دروب احلياة األخرى .واختب�ار القدرات ال يسعى
إىل اكتشاف كل القدرات اليت أعطاها هللا لإلنسان ،بل يركز فقط على القدرات ذات
الصلة بالتعلم .
•ومن ضمن أهداف اختب�ارات املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العايل تبصري
الطالب بطبيعة قدراتهم الدراسية؛ وتبصري اجلامعات بفرص جناح من يتقدم إليها
ً
ً
وخاصة يف التخصصات اليت تشهد تن�افسا عاليا .وهذا يوفر للجامعة والطالب
ً
سنوات من الفشل والتعرث .فليس كل ما يرغبه الطالب أو ويل أمره يكون متوافقا
ُّ
مع طبيعة القدرات اليت يتمتع بها الطالب.فدرجات الطالب يف اختب�ار القدرات تعد
ً
ً
مؤشرا مهما يتعاضد مع مؤشرات أخرى إلعطاء صورة أشمل عن الطالب وإمكاناته
الدراسية .
•ومن املالحظ يف كل اجلامعات أن تسرب الطالب وفشلهم يف التخصصات التن�افسية
قد اخنفض بشكل الفت بعد تطبيق اختب�ارات املركز؛ مقارنة بما كان عليه الوضع
ً
ً
سابقا حيث كانت درجة الثانوية العامة وحدها هي املحك .لهذا وجدنا أن طالبا كرث،
قبل تطبيق اختب�ارات املركز ،دخلوا ختصصات ال تتن�اسب وقدراتهم فامتد فشلهم
لعدة سنوات وانتهى بهم األمر إىل االنسحاب من اجلامعة أو التخرج بعد الوقت
ً
املحدد بسنوات وبمعدالت ضعيفة جدا ال تؤهلهم للمنافسة يف سوق العمل.
•هذا عدا عن اإلحباط الذي انغرس يف نفس الطالب طوال سنوات الدراسة؛ وهو أمر
ً
ً
ً
يؤثر تأثريا سلبي�ا بالغا يف حياته العملية .وال أحد منا يرغب ألبن�ائه أن يشعروا باإلحباط
أو اليأس من النجاح يف احلياة.

