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 مواصفات الورقة االمتحانیة
 
 

  

  عمید الكلیة    مدیر الوحدة
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  ٢٠١٣ دیسمبر 10بتاریخ ) 4(معتمد من مجلس الكلیة رقم 
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  :الصدق والثبات والشمول: أوالً 

   ً ي )ILOs(ویتحقق ذلك بأن تغطي األھداف جمیعا وى، وتعط ة للمحت ون ممثل ، وأن تك
ُعید االختبار بنفس الظروف   .نفس النتائج لو أ

  :التمیــیز:ثانیاً 

ى سبیل    ة، وعل تویاتھن المختلف ویُقصد بھ أن تراعي الفروق الفردیة بین الطالبات ومس
  : المثال

 للطالبة الضعیفة %١٦. 

 للطالبة المتفوقة% ١٦  . 

 للطالبة المتوسطة% ٦٨.  

ـــدرج:ثالثاً    :الت

لة    ون متسلس ل، وأن تك ى الك زء إل ن الج عب، وم أن تتدرج األسئلة من السھل إلى الص
  .بشكل منطقي

  :العـــدالة:رابعاً 

د   اة ج دة، أي مراع ل وح ي ك ذول ف د المب ا بالجھ ئلة ودرجاتھ رتبط األس ث ت ول بحی
  .المواصفات والوزن النسبي للوحدات الدراسیة التى تم دراستھا

  :التنـــوع:خامساً 

اشتمال الورقة االمتحانیة على األسئلة المقالیة، واألسئلة الموضوعیة : التنوع یُقصد بھ  
  .باختالف أنواعھا

  :اإلخـــراج:سادساً 

ى    ة، وحت د اإلخراج الجید من أھم األمور في الورقة االمتحانی ً الب دا راج جی ون اإلخ یك
  :من

د .١ كل جی ة بش یم الورق م : تنظ م القس ا إس ً فیھ ا بین ُ ون م ث یك ة بحی یم الورق ك بتنظ وذل
دد  دد األسئلة، وع اریخ االمتحان، وع زمن، وت ا، وال والفصل الدراسى والمادة وكودھ

 .إلخ… أوراق اسئلة االمتحان إذا كانت األسئلة فى أكثر من ورقة 

 .وعدم الكتابة بخط الید: تحانیة باستخدام الحاسب اآللىكتابة الورقة االم .٢
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 .والخالیة من األخطاء اإلمالئیة: الصیاغة السلیمة نحویاً  .٣

رر مراعاة .٤ وعات المق بیة لموض دول المواصفات، : األوزان النس ي ج ا ھو وارد ف كم
ة ب اآلتی ة بالنس تویات المعرفی ئلة المس یس األس ث تق ة، ٢٠: بحی م ، ٢٠٪ معرف ٪ فھ

 .٪ قدرات التفكیر العلیا وحل مشكالت٢٠تطبیق ،  ٪٤٠

ن األخطاء .٥ حة السلیمة م دون : الطباعة الواض ة قراءتھا ب ل طالب ى ك ھل عل ث یس بحی
 .مساعدة أحد

ح : وضوح بیانات أسئلة الورقة االمتحانیة .٦ كل واض بوضع الدرجات ووقت السؤال بش
 .على األسئلة وفروعھا

  .ث تبدو محشوة تربك الطالبة في قراءتھابحی: عدم ضغط األسئلة في ورقة واحدة .٧

دة : تنظیم األسئلة األصلیة والفرعیة .٨ ا واضحة بعی ام األسئلة وفروعھ ون أرق بحیث تك
 .عن كل لبس، ومن ثم ال تتداخل األسئلة وال الفروع

اح، : اختم ورقة األسئلة بدعاء للطالبات، مثل: التذییل بالتوقیع .٩ مع تمنیاتي للجمیع بالنج
 .ورقة بتوقیع القائم بتدریس المقرروتنتھي  ال

  .یشمل جمیع الحلول الممكنة، وتوزع علیھ الدرجات بدقة :عمل نموذج إجابة .١٠

 
  

  عمید الكلیة    مدیر الوحدة
  زینب عالم/ د.أ    حسام سمیر عمر/ د

      
      

  


