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منىذج تقييم خىدة الىرقت االمتحانيت 
  ...............................:الكمية

 ...................... ورمزهركود المقر ....................: المقرر...........................:البرنامج
.......................... العام ألكاديمي: ...............الفصل الدراسي......................... .الفرقة

 

م 
 
 

عناصر التقييم 

 درجة االستيفاء
غير مستوفى   مستوفى
1 - 

 ( 14               ) .... / :تشتمل الىرقت االمتحانيت على البياناث التاليت: من حيث اجلانب الشكلً : أوال
  اسم وشعار الجامعة  1

  اسم الكمية  2

   اسم القسم 3

   اسم المقرر 4

  إذا كان ينطبق      (كما ورد في الئحة الكمية)كود المقرر ورمزه  5

  التخصص العممي /الشعبة الدراسية  6

    (الثاني/ األول)الفصل الدراسي  7

   (/....مايو / يناير  )تاريخ االمتحان  8

   (كما ورد بالئحة الكمية)زمن االمتحان  9

  الدرجة الكمية لالمتحان  10

  . الدرجات التفصيمية لألسئمة 11

  .  اإلشارة إلى عدد ورقات االمتحان  12

  عبارة توحي بانتهاء األسئمة  13

   اسم أستاذ المقرر /توقيع أعضاء لجنة الممتحنين 14

  (8) .... /   من حيث اجلانب  الفنً                                                                                            : ثانيا
    رطباعة الورقة عمى الكمبيوت 1

  وضوح الورقة وسهولة قراءتها  2

  تحديد واضح لعدد األسئمة اإلجبارية واالختيارية  3

  وضوح تعميمات اإلجابة وأال تحتمل التأويل  4

  تنوع األسئمة بين الموضوعية والمقالية  5

   وعدم اعتماد أحدها عمى اآلخر ةاستقالل األسئل 6

  خمو األسئمة من العبارات الموحية باإلجابة  7
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   (وفقا لالئحة الكمية)الوقت المطموب لحل األسئمة مناسب لموقت المقرر لالمتحان  8

 

 ILOs       / .... (                                 5  ) من حيث قياس نىاتح التعلم املستهدفت: ثالثا
  األسئمة مرتبطة بنواتج التعمم المستهدفة الواردة في توصيف المقرر  1

   والمفاهيم تاألسئمة تقيس المعموما 2

  األسئمة تقيس المهارات الذهنية  3

  األسئمة تقيس المهارات المهنية والعممية  4

  األسئمة تقيس المهارات العامة  5

 

 

 

:حماور االستيفاء  
  

مستوى                            

االستيفاء 

      العنصر 

غير مستوفى مستوفى جزئيا مستوفى 

                        %                      %               %  الجانب الشكمي

                        %                      %              %  الجانب  الفني

                        %                      %              % قياس نواتج التعمم المستهدفة 

                        %                      %              % إجمالي نسب االستيفاء 

 

 

 

: جلىدة الىرقت االمتحانيتءنسب االستيفا  
 

%75أقل من = غير مستوفي %      75% -  84,5= فأكثر      مستوفي إلي حد ما %  85= مستوفي  

 

 

 (    )غير مستوفي                 (    )مستوفي جزئيا                (    ) مستوفي :الرأي النهائً

 
 

 
                                                            مدير مركز القياس والتقويم الطالبي بالجامعة

 
إبراهيم عباس الزهيري.د.                                                               أ                


