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 م 1024/  1023  توثٌق أعمال لجان رصد الدرجات - وحدة تقٌٌم األداء وضمان الجودة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة المنصورة 

 

 لورقظ اإلمتحانيظالشكليظ والفنيظ ل مواصفاتالنقاط االرشاديظ لل
 Headerرأس الورقظ اإلمتحانيظ ) الترويسظ( -1

ا اشييم المييادة  ٌنبغييً أن ٌلييمل رأو الوراليية ايمتحانٌيية بٌانييات أشاشييٌة مثييل لييعار الجامعيية واشييمماا اشييم الكلٌيية والقشييم العلمييًا اللييعبة
عيدد الكلٌية لالتتبيار   تارٌخ ايمتحانا الزمنا الدرجةالالئحة الداشٌة ا  البرنامج الدراشً ا و الثانً(االدراشٌةا الفصل الدراشً)األول أ

 اإللارة إلى عدد أوراق ايتتبار إن تعددتا عنوان وكود المقرر)إن وجد(. ونوع األشئلة ا 
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 األشئلة مع التمنٌات بالتوفٌق. للطالب انتماء األشئلة مثل: انتمت تنتمً الورالة ايمتحانٌة بعبارة توضح -

 كتابة اشم أو أشماء واضعى ايمتحان ودرجتمم العلمٌة. -
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 ٌجب أن تشتمدف اشئلة ايتتبار التحرٌري المترجات المشتمدفة من واالع توصٌف المقرر الدراشً. -

 يجبارٌة بوضوحا وتحدٌد عدد األ شئلة ايتتٌارٌة المطلوب إجابتما.تحدٌد األشئلة ا -
مراعاة الوضوح التام لتعلٌمات ايتتبارا فإذا كان المطلوب اإلجابة عن جمٌع األشئلة فإنة ٌجيب ايليارة إليى ذليض بوضيوح تيام  -

وب اإلجابية عنميا بليكل ي ٌحتميل الليض عنيد دون تحدٌد عدد معٌن لماا أما األشئلة ايتتٌارٌة فٌنبغً تحدٌد عيدد األشيئلة المطلي
 الطالب.

ي ٌنبغً أن تكون هناض أشئلة إجبارٌة داتل األشئلة ايتتٌارٌة بل ٌنبغً فصل األشئلة اإلجبارٌة عين ايتتٌارٌية بوضيوح حتيى  -
 ي ٌتتلط األمر على الطالب.

 تعدد األفكار داتل الشؤال الواحد. تجنب -

 ة األشئلة.مراعاة الصحة اللغوٌة عند صٌاغ -

 مراعاة التوازن بٌن األشئلة الموضوعٌة واألشئلة المقالٌة. -

 مراعاة أي تعتمد إجابة شؤال على إجابة شؤال آتر )اإلحالة إلى مجمول(.  -

 تنوع مشتوٌات األشئلة من حٌث الصعوبة وٌفضل ترتٌب األشئلة حشب مشتوى صعوبتما.  -

 ضرورة أن تتوزع أشئلة ايمتحان على جمٌع  أجزاء المقرر الدراشً الذي درشه الطالب .  -

ضرورة أن ٌتالءم عدد أشئلة ايمتحان مع الزمن المتصص لها وٌنبغيً أن ٌراعيً ذليض بليدة إذا اليترض أكثير مين عضيو مين  -
 أعضاء هٌئة التدرٌو فً تدرٌو المقرر ووضع ايمتحان.

 درجة فرعٌة فً الشؤال.كل كل شؤال أمامه وكذلض وضع الدرجة المتصصة ل -

إذا كانت الورالة ايمتحانٌة تلتمل على أكثر من صفحة واحدة بنبغً أن ٌكتب فً نماٌة الصفحة األولً عبارة تليٌر إليى وجيود  -
 بقٌة أشئلة ايمتحان فً الصفحة أو الصفحات التالٌة
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 برامج  الكمبٌوتر لكتابة واتراج الورالة ايمتحانٌة. اشتتدام -
. بمعنيى اشيتتدام كلميات أو مفيردات شيملة الفميم ومللوفية ليدى Readabilityوضوح أشئلة الورالة ايمتحانٌة وارتفاع مشتوى انقرائتميا -

 الطالب .
 ات الترالٌم.ٌراعً حجم التط والمشافات بٌن األشطر والكلماتا عالم -
 عدم إزدحام الورالة ايمتحانٌة بالكلمات والجمل واألفكار والرشوم. -
 البعد عن اشتتدام الكلمات والجمل والعبارات الغامضة التً تقلل من مشتوى انقرائٌة الشؤال. -

 تلو الورالة ايمتحانٌة من األتطاء المطبعٌة. 
 

 5/21/1023فً    تحرٌرا
 األالشام العلمٌة إلبالغ الشادة أعضاء هٌئة التدرٌو بالقشم صورة مبلغة  لششادة رؤشاء

 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة 
 

 د /  أحمد عبد الفتاح حشٌن

 وكٌل الكلٌة للئون التعلٌم والطالب
 

                                            أ د /  

 عمٌد الكلٌة
 

 أ د /  ألرف الدشوالً لعالن

 


