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Since 2012, AGI has developed various assessment products. Two
generations of these products were developed and used in different
national, regional, and international settings. After a large-scale market
survey in 2017, the AGI team decided to resign all the products into one
mature complete-solution platform, which is Assessment Gourmet ©.
This solution has inherited all AGI’s knowledge and experience of modern
psychometrics, test administration types, and users’ needs and
experience into a completely new web platform.
Assessment Gourmet© manages all assessment processes starting from:
establishing courses, identifying assessment plans, creating item-banks,
designing test blueprints, authoring items, assembling test-forms,
scheduling test-sessions, and reserving test-takers, delivering online
tests/quizzes, managing paper-based tests administrations, scoring testtakers’ answers, managing test-takers’ constructed response items, and
generating results and statistics for both test-items and test-takers. In
other words, it manages all the processes from assessment design to testtakers’ grades.

What’s unique in
Assessment Gourmet?
Assessment Gourmet© is configurable to different types of institutions: universities, colleges,
ministries of education (schools), and examination centers. All the institutional information starting
from the name and logo of the institute to the capacity of labs and classrooms are stored and
configured through the Administration Module. It has been established based on the “Workspace”
notion to accommodate the needs of both large- and small- scale institutions and users’ levels and
roles.
Offer well-developed common exams for students in different places either in CBT or PBT format.
Offer summative and formative online exams and show the results to students.
Offer quizzes to students during the courses.
Manage assessment plan for a course and control students’ results.
Minimize the chances of cheating in any computer-based or paper-based exam.
Develop and implement standardized exams.

Streamline the scoring of open-ended questions and having valid and objective scores.
Conduct national assessment studies over the country.
Develop item-banks for different courses/school subjects and review questions by Subject Matter
Experts (SMEs) remotely and anonymously.
Create a test automatically from an item-bank.
Create equivalent and equated test-forms automatically.
Manage and control the administration of paper-based exams.
Utilize the usage of labs and classrooms in any educational institutes.
Always have exams that are aligned with the international standards of test development.
Get the statistics of the questions and the students’ performance with few clicks.

ASSESSMENT GOURMET Modules

The platform consists of several well-established modules. Each
module is responsible for a specific role or a group of features in
the platform. Some of the modules are just logical modules and
cannot be seen, although their role and features are functioning.

Platform
Modules

Administration Module
The Administration Module is a smart module that
defines and manages all the organizational
configurable fields and data (such as organization
definition, structure, and layout) in the setting page.
This module also manages the users and their
privileges through a single sign-on (SSO). A system
administrator can define the system users and an
assistant or more to him/her. The assistants’ security
levels and access are also configurable by the primary
system administrator. Through this module, the
system administrator can create a workspace that can
be used for a college, program, or a state. Then,
academic years and semesters can be defined as well.
Master courses for the organization and assets (labs,
classrooms, devices, etc.) are defined on the level of
the organization. A workspace coordinator needs to
assign courses to the current semester.

Item Banking Module
The Item Banking Module is a flexible, efficient and reliable tool that enables the management of the
following processes: assessment framework creation and test blueprint design, item storage, item
creation, editing, change tracking, smart item search and remote item writing as well..
It also allows a bank-owner to create
a review workflow and define writing
assignments to bank users. It also
provides automation of test forms
assembly using the search engine, the
stored test blueprint or specified
criteria.

Platform
Modules
Labs Management and
Utilization Module
Labs Management and Utilization is a smart module that manages the venue, classrooms, labs for each
organization or institute. In addition to that, it defines the capacity of classrooms and labs and
available equipment.
It helps better management and
utilization of resources and ensures a
single booking of a test on any
classroom or lab in the organization.

Scheduling and Reservations Module
The Scheduling and Reservations Module is a smart unit that manages scheduling test sessions and
registering test-takers in the sessions. It also stores the test-takers’ information like profile, history, and
transactions, photos. Besides, it stores the scheduled classroom and labs. The test schedule can be done on
a daily, weekly, monthly, or yearly basis. It supports both paper-based and online-based exams/quizzes.

Platform
Modules
PBT Module
Gourmet assists educators and evaluators in creating paper-based tests (PBT). Once test forms
have been constructed and reviewed by the bank owner, the PBT module allows users to export
the test in Microsoft Word File Format © or save it in PDF format before sending it to the printer.
Test scoring rubrics can also be printed for constructed response items in various test forms. An
exceptional feature of this module is that it can create a test PDF file for each test-taker with
his/her data (name, ID, gender, barcode, etc.) on the cover page. It also allows the user to import
an OMR designed pdf booklet and generate a new pdf file with the personal data for each testtaker. It also handles the attendance of the test-takers on the test.

Platform
Modules

CBT Module
The Computer-based Test (CBT) Module is one of the
most distinctive modules of Gourmet. It is a secure etesting platform that delivers tests via either internet or
intranet, i.e., either internet-based test (IBT) or
computer-based tests (CBT).

It has an easy-to-use user-friendly bilingual interface that supports both Arabic and English users. Other
languages are supported upon request as a customization service. It conducts the test delivery process
with a very informative monitoring page.
Two other applications are also available with the CBT module: LabAdmin and Client applications.
LabAdmin is an application that is installed on the proctor’s machine in each lab to manage test sessions.
The Client application is installed on each test-taker’s machine to allow each test-taker login to the
system and answer the test-form assigned to him/her by the system. This approach enables the system to
have full control over the testing environment and control the chances of cheating and malpractice. Data
is encrypted, and a high level of security is achieved.
For all objective items, test-takers can select the answers using their computers. For the constructed
response items, CBT can be configured to collect the test-takers’ responses either from the screen editor
on the Client application or from pre-printed forms. In the case of the pre-printed forms, the proctor can
use the LabAdmin application to print a form for each test-taker. A form contains the test-taker
information, barcode, and space to answer the items. After the session ends, the proctor scans and
uploads the filled forms to the system.

Platform
Modules

Scoring Module

The scoring module is not just scoring the test-takers’
responses on objective items. It is also an on-screen marking
module that automates the scoring process for the
constructed-response items and assures the accuracy and
objectivity of the scores.
The scoring process begins after scanning all students’ answer booklets and collecting student responses
and capturing image clips for constructed response items (in case of PBT and pre-printed CBT forms) or
capturing student responses from the screen (in case of CBT). Then, these image clips will be distributed
among raters based on user-defined scoring policies and workflow. The system provides support materials
for all items such as rubrics, exemplars, item stem, etc. The system also supports double scoring and
anchoring to validate the scoring process. The scoring process can be configured to run a pre-scoring session
on a random sample of test-takers. Also, it can be configured to run a training and certification module for
each rater before he/she start marking using the system.

Data Management and Analysis Module
The Data Management and Analysis Module is the logical
module in which data management procedures take place,
and various statistical analyses are done. Data verification
procedures are created and checked by this module and
reported within different reports in the system. This
module also performs both Classical Test Theory (CTT) and
Item Response Theory (IRT) analysis. The analysis is done
on both item and test levels. Its role in test assembly is
massive to ensure the formation of equated test-forms.
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(-2019اآلن)

تحت مظلة ودعم اليونيسف ،UNICIEFعملت املعاهد األمريكية للبحوث AIR
في مشروع تطوير اختبارات وطنية لجميع الواليات الهندية تعتمد على
استخدام بنوك األسئلة وتكوين الصور االختبارية وتطبيقها ورقيا على طلبة
التعليم ما قبل الجامعي ،ومن ثم تحليل النتائج باستخدام نماذج نظرية
االستجابة للمفردة .وقد اختارت إدارة املشروع منظومة بنوك األسئلة IBMP
ملا بها من خصائص تلبي جميع احتياجات املشروع وقدرة املنظومة على العمل
في ظروف ضعف اإلنترنت .وقدمت املجموعة املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات
خدمات استضافة املنظومة على الويب مع التدريب عليها ،حيث سافر فريق
من املختصين لتدريب املختصين في وزارة التعليم بالهند على بناء البنوك
وكتابة األسئلة ومراجعتها بواسطة فرق متعددة في واليات مختلفة ،وتكوين
الصور االختبارية وطباعتها .واستطاع املعلمون واملوجهون الهنود استخدام
املنظومة بنجاح في بناء االختبارات الوطنية في أكثر من  10مقررات دراسية
باللغة اإلنجليزية واللغات الهندية .وقد أظهرت املنظومة كفاءة عالية ،وقام
فريق الدعم الفني بجهود كبيرة في بناء القدرات البشرية وفي تقديم الدعم
الفني عن بعد لفريق العمل بالوزارة منذ يوليو  2019وحتى اآلن

(-2018اآلن)

(-2018اآلن)

سعيا من كلية الطب بجامعة حلوان إلى
مواكبة املعايير العاملية في التعليم الطبي،
ُ
أنشأت وحدة القياس والتقويم الطالبي
لتقديم االختبارات اإللكترونية وفقا ألحدث
اإلجراءات املتبعة دوليا .وعمل فريق خبراء
املجموعة سويا مع خبراء الوحدة في تطوير
ومن ثم تكوين الصور Assessment Gourmetبنوك األسئلة باستخدام منظومة
االختبارية وتقديم االختبارات اإللكترونية لطلبة الكلية ،وقد كللت جهود الجميع
بالنجاح والذي تم تثمينه على مستوى الكلية والجامعة.

أهتمت جامعة حلوان مبكرا باالختبارات اإللكترونية فأنشأت مركز ضمان الجودة
والذين كان من أدواره تقديم خدمات االختبارات اإللكترونية لجميع الكليات
إضافة إلى االختبارات املوحدة لطلبة الجامعة .وبعد فحص العديد من البرمجيات
املتوفرة في السوق املحلي والدولي ،اختار املركز شراء اإلصدار األول من منظومة
( Assessment Gourmetوتم تحديثه إلى اإلصدار الثاني في  ) 2020لتقديم
االختبارات اإللكترونية باملركز .وقد عمل فريق املجموعة وخبرائها على دعم فريق
املركزحتى استطاع تطبيق أول اختبارإلكتروني موحد لقياس مخرجات التعلم على
مستوى الجامعة .وتعد قصة نجاح مركز جامعة حلوان من أحد القصص املتميزة
حيث حققت منظومة االختبارات نجاحا باهرا بشهادة أعضاء هيئة التدريب
والطالب

(-2010اآلن)

قام قسم االختبارات وتقييم النشاط التعليمي ETADبالجامعة األمريكية بتجربة
رائدة في بناء اختبار مرجعي لقياس كفاءة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEPTحيث
تطور االختبار في ضوء اإلطار املرجعي األوربي املوحد CEFRلتعلم اللغات
وتدريسها واختباراتها ،وتم تجريبه االختبارعلى عينة كبيرة من الطالب واستخدام
نظرية االستجابة للمفردة في تطوير مفرداته وتقدير نتائج الطالب اتساقا مع
االختبارات الدولية األخرى .ويستخدم هذا االختبار كاختبار قبول رسمي لكلية
التعليم املستمر وبعد الجامعات الخاصة واملؤسسات املصرية حتى تاريخ هذه
الوثيقة.
وقد استخدم قسم االختبارات بالجامعة األمريكية نظام بنوك األسئلة IBMPفي
تأليف األسئلة وحفظها مع خصائصها السيكومترية باستخدام النظرية الحديثة
في القياس  ،IRTوقد أسهم النظام في دعم بناء مثل هذا االختبار الدولي ذو
املواصفات العاملية في تقدير مستوى كفاءة اللغة اإلنجليزية .ويقدم هذا االختبار
لعدد كبير من طالب الجامعة يقدر بحوالي  12000سنويا .وتعد تجربة بناء مثل
هذا االختبار في مصر من التجارب الرائدة على املستوى اإلقليمي .وجاري العمل
مع قسم االختبارات لتقديم عدة اختبارات إلكترونية عبر الويب ( Assessment
)Gourmetفي اللغة اإلنجليزية واللغة العربية داخل وخارج الحرم الجامعي
ملنتسبي الجامعة األمريكية واملشروعات التعليمية امللحقة بها.

(-2016اآلن)

()2018

كانت كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية من أو ائل الكليات التي انتبهت إلى مزايا
استخدام االختبارات اإللكترونية .وقد اشترت منظومة االختبارات اإللكترونية
( ITGاإلصدار األول من )Assessment Gourmetفي عام  ،2016حيث عملت
الكلية والفنيون باملجموعة املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات AGIسويا على
ضمان نجاح تجربة االختبارات اإللكترونية ألول مرة في الجامعات املصرية
( ،)2016وقد نجحت مبادرة كلية اآلداب في تطبيق االختبارات اإللكترونية
بفعالية عالية خالل السنة األولي وتم اعتمادها كأسلوب تقييم أساس ي بالكلية.
والذي كان من مزاياه توفير وقت وجهد عضو هيئة التدريس وسرعة إصدار
النتائج
تهتم سلطنة عمان كثيرا بالتعليم وبتحقيق أعلى املعايير الدولية ،لذا اهتمت
بتحويل نظام تصحيح الشهادة الثانوية من النظام الورقي إلى النظام الرقمي،
حيث يتم املسح الضوئي إلجابات الطلبة على أسئلة االختبارات النهائية ،ويقوم
املصححون بتصحيح األسئلة املقالية على منظومة إلكترونية حيث ُيصحح كل
سؤال من قبل عدد  2مصحح .وقد طلبت الوزارة من املجموعة املتقدمة
للتكنولوجية املعلومات تجريب منظومة Assessment Gourmetفي تصحيح
أوراق إجابة عينة ( 714طالب وطالبة) من طالب الصف العاشر في محافظتي
مسقط والخارجية .وقد جاء نتيجة التجربة ُمبشرة حيث تم االلتزام بتحقيق
جميع املهام وفقا للخطة الزمنية املحددة مسبقا مع الحفاظ على إجراءات
ضبط الجودة التي تضمن دقة العمل .وقد جاء تقييم املصححين واملشرفين عن
كفاءة املنظومة مرتفع (.)%98.25

(-2020اآلن)

( -2015اآلن)

أهتمت جامعة قناة السويس في اآلونة األخيرة بتوفير منظومة بنوك األسئلة
واالختبارات اإللكترونية Assessment Gourmetحيث تعاقدت الجامعة مع
املجموعة املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات على توريد املنظومة لعدد  16كلية
بالجامعة مع تدريب أعضاء التدريس والهيئة املعاونة حتى تطوير بنوك أسئلة
لجميع املقررات واستخراج االختبارات بشكل آلي يضمن جودة عالية مع إمكانية
تطبيق االختبارات اإللكترونية .وتعمل املجموعة اآلن مع الكليات لتركيب
املنظومة وتدريب أعضاء التدريس.

تعاقدت وزارة التربية والتعليم بدولة ليبيا مع املجموعة على استخدام بعض
موديوالت املنظومة مع أحداث بعض التعديالت الخاصة بالوزارة وذلك بناء
االختبارات التحصيلية للشهادة اإلعدادية و الثانوية بجميع أقسامها العلمي
واألدبي والديني ،بحيث يتم تكوين صورة اختبارية مختلفة لكل طالب ويتم
الكتيب ببيانات الطالب ،ثم يتم مسح استجابات الطالب وتصحيحها وإصدار
النتائج واإلحصاءات العامة .ويعمل هذا النظام حتى الوقت الحالي حيث
يستوعب اكثر من  70.000طالب في جميع املواد الدراسية .ويتكون االختبار من
أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد ،اختيار أكثر من إجابة) وأسئلة مقالية
(مقال قصير ومقال طويل) .والنظام يعمل بكفاءة منذ إنشاء في  2015ومازال
فريق املجموعة يقدم الدعم الفني للمنظومة.

