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 مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة – استبانة تقييم الورقة االمتحانية

 تقييم الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون  بانةاست( 5نموذج رقم )

 البيانات العامة
 القسم العلمي:.......................... الكلية:....................................
 الدراسي:.........................المقرر  التخصص:..............................

 العام الدراسي:......................... الفصل الدراسي:...........................
 استاذ المقرر:.......................... تاريخ االمتحان:........................

 

 أواًل: من حيث الشكل

 المؤشرات م
مستويات 

 مالحظات التقدير
 ال نعم

    الورقة االمتحانية مطبوعة على الحاسب االلي  1
    تضمنت الورقة االمتحانية شعار الجامعة والكلية  2

3 
 القسم و تضمنت الورقة االمتحانية البيانات االساسية )اسم الجامعة، اسم الكلية، اسم

    البرنامج االكاديمي(

دراسي، )اسم المقرر، ورمزه، والفصل ال االساسية للمقررتضمنت الورقة االمتحانية البيانات  4
    والعام الجامعي(

    تضمنت الورقة االمتحانية الفئة المستهدفة من االختبار 5
    تتضمن الورقة االمتحانية زمن االختبار 6
    سم(3 -  2ش من جميع الجوانب بمقدار )مالتزمت الورقة االمتحانية بالها 7
    Times new roman Boldعلى االقل  14كتابة االسئلة بحجم خط  8
    تحدد الورقة االمتحانية درجة كل سؤال رئيسي واالسئلة الفرعية 9
    التنوع في االسئلة بين المقالي والموضوعي 10

11 
وضوح تعليمات االختبار بوضع خط اسفل التعليمات الخاصة بعدد االسئلة المطلوب 

    عنها أو التعليمات الخاصة بطريقة االجابةاالجابة 
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    .(A4) سطر  في الورقة الواحدة من نوع 24عدد االسطر ال تزيد عن  12
    تحدد الورقة االمتحانية عدد صفحات االختبار )أذا كان أكثر من ورقة( 13
    تضمنت الورقة عبارة مع التمنيات بالنجاح 14
    في نهاية الورقة . قررتوقيع استاذ الم تضمنت الورقة االمتحانية 15

 

 ثانيًا: من حيث المضمون 

 المؤشرات م
 مستويات التقدير

 نعم مالحظات
الى حد 

 ما
 ال

      االسئلة تقيس نواتج التعلم المستهدفة في المقرر. 1
      تغطي األسئلة كل موضوعات المقرر. 2
     في توزيع الدرجاتتم مراعاة االهمية النسبية لكل موضوع  3

4 
يل التحلو االسئلة االختبارية تقيس المستويات المعرفية المختلفة القدرة على الفهم والتطبيق 

     والتركيب والتقويم.

     يقيس االختبار عينة من مخرجات التعلم المهنية والعملية والتطبيقية للمقرر. 5
     القابلة للنقل للمقرر.يقيس االختبار عينة من مخرجات التعلم  6
     تتدرج اسئلة االختبار من الجزء إلى الكل ومسلسلة بشكل منطقي. 7
     االسئلة تتدرج من السهل إلى الصعب. 8
     يشمل االختبار على اسئلة تميز الطالب المتفوقين. 9
     عدد االسئلة يتناسب مع الوقت المخصص لالختبار. 10
     شروط صياغة االسئلة المقالية.تمت مراعاة  11
     تمت مراعاة شروط صياغة االسئلة الموضوعية. 12
     االسئلة موضوعة بلغة واضحة وسليمة وخالية من االخطاء االمالئية والنحوية. 13
     االسئلة واضحة ومحددة ودقيقة. 14
     السؤال مصاغ بشكل ال يوحي باإلجابة على سؤال اخر.  15
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 مالحظات المراجع:
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

 

 االسم:..........................

 التوقيع:........................

 

 

 

 


