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 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرمريضيه ت العداد كوادر المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم : كلية التمريض رسالة

 

 

 وحدة القياس والتقويمرسالة 

تطوير نظم التقويم واألمتحانات للطالب فى الكلية لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة تهدف وحدة القياس والتقويم الى 
 للبرامج األكاديمية بما يتوافق مع المعايير األكاديمية القياسية واألرتقاء بمستوى الطالب كأحد متطلبات األعتماد والجودة.

 

 

 وحدة القياس والتقويمرؤية 

والتقويم الى تطبيق منظومة شاملة ومتكاملة لقياس وتقويم نواتج التعلم المستهدفة بالكلية لكى تظهر النتائج تسعى وحدة القياس 
 األمتحانية المهارات المختلفة المكتسبة من العملية التعليمية واألرتقاء بمستوى الخريج.

. 

 

 

 استمارة مراجعة مواصفات الورقة األمتحانية 

 كنترول الفرقة
 

 امتحانات العام الجامعى/الترم
 

 اسم المادة
 

 اعضاء لجنة المراجعة

 

 

 

 تاريخ المراجعة
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 مواصفات الورقة األمتحانية

غير  المحتوى 

 مستوفى

 واالقتراحاتالمالحظات  مستوفى مستوفى جزئيا

 اوال: غالف الورقة االمتحانية :

 

تنفيذ النموذج الموحد لغالف اوراق اسئلة االمتحانات بحيث تكتب  1

 علية اسم الجامعة والكلية والقسم على اليمين من اعلى .

    

اسم المقرر ورقمة الكودى . الفصل الدراسى والسنة ونوع االمتحان  2

( وذلك فى   Quizالفصل او اختباراو نصف  –نهاية الفصل )  –

 منتصف السطر .

    

  -يصمم جدول لرصد الدرجات يحتوى على : 3

 اجزاء االمتحان ومسمياتها  -العمود االول :

 الدرجة المخصصة لكل جزء  -العمود الثانى :

 الدرجة التى حصل عليها الطالب لكل جزء  -العمود الثالث :

 توقيع مصحح كل جزء . -العمود الرابع :

    

زيل الجدول بالمجموع الكلى المخصص لالمتحان والمجموع تم يت 4

الكلى لدرجات الطالب وتوقيع كل من العضو الذى قام بالتجميع 

 والذى قام بالمراجعة .
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 استاذ المادة                       رئيس الكنترول                                                             عضو الكنترول        -أعضاء اللجنة :امضاء 

 

غير  المحتوى 

 مستوفى

 المالحظات واالقتراحات مستوفى مستوفى جزئيا

تذيل كل صفحات االمتحان بما فى ذلك الغالف باسم االمتحان  5

 وبالفصل الدراسى وبالتاريخ .

    

 -الشكل العام للورقة االمتحانية :ثانيا 

يبدأ ترقيم صفحات االمتحان من ورقة االسئلة االولى والتى تلى  6

 الغالف ) ال يرقم الغالف ( 

    

     تكون الكتابة واضحة من حيث نوعية الحروف والحجم . 7

تترك مسافات كافية بعد كل سؤال ليجيب عليها الطالب بصورة  8

 واضحة 

    

تكتب الدرجات المخصصة لكل جزء من اجزاء االمتحان وتترك  9

 مسافة بين اسم جزئية االمتحان والدرجة لتكون واضحة .

    

يكتب عنوان لكل جزء من اجزاء االمتحان قبل كتابة رأ س  10

 السؤال.

    


