
 سبهاجامعة 

 مكتب وكيل الشؤون العلمية 

 ومعايير التصحيحالنموذجية مواصفات الورقة االمتحانية دليل 

 الورقة االمتحانية:عامة يجب توفرها في  معاييرأوال: 

 من حيث الشكل   .أ

 للورقة االمتحانية حيث يتضمن العام ذج وااللتزام بالنميجب  .1

 والقسم العلمي والشعبة ان وجدت الكليةشعار واسم الجامعة و 

  اسم المقرر ورمزه 

 الدراسي وتاريخ االمتحان  لالفص 

  ويكون حسب عدد الوحدات وفي جميع االحول يجب ال يقل عنهازمن االمتحان 

  المرحلة الممنوحة ان كانت جامعية او عليا 

 وضع الدرجة النهائية لالمتحان 

 اسم عضو هيئة التدريس الذي وضع االمتحان 

 تعليمات االمتحان وطريقة االجابة 

 من حيث التنسيق والتنظيميجب االلتزام بالنموذج العام للورقة االمتحانية  .2

  يطبع االمتحان بواسطة جهاز الحاسوب وال يجوز كتابة بخط اليد 

 : يكتب حسب الشروط التالية 

مسافة بين  1.5، وصلنصل عادي 14و ينلعنوانعريض ل 14 الخط وحجم ،( times new romanنوع الخط )

 السطور 

  نوع الورقة المستخدمA4  

  واالمتحان من ورقتين 2-1توضع ارقام عدد األوراق اسفل ورقة األسئلة حسب الصيغة 

 من حيث المضمون  .ب

  حسب نموذج الجودة المعد تغطي اسئلة االمتحان كل محتوى المقرريجب ان بصورة عامة  .1

 توزيع الدرجات امام كل فقرة ووضع الدرجة النهائية للسؤال في نهاية السؤال وضع  .2

 مستوى التذكر والفهم والتطبيق لدى الطالب لتحديدتقيس جوانب المعرفة عبارة عن أسئلة صياغة االسئلة يجب ان تكون  .3

 اإلجابة واضحة المعنى ومحددة  بصورةان تصاغ االسئلة يجب  .4

 االسئلة من االسهل الى االصعب يتدرج يجب ان يراعى ان  .5

 االسئلة من حيث النوع  في تنوعيجب ان يكون هناك  .6

 تحصيل الطالب  تميز بين مستوياتتوضع األسئلة على أساس ال .7

 : معايير تصحيح ورقة االجابة نياثا

 ( ساعة 72يتم تسليم كراسات االجابة في نفس يوم إجراء االمتحان ويتم اعادتها مصححة خالل ) .1

 والمراجعة باألخضر من لجنة المراجعةيتم التصحيح بالقلم االحمر  .2

 اجابة كل سؤال  ىتوضع عالمة الصح أو الخطا عل .3

  اإلجابة وخارجها في المكان المخصصتوضع درجة تقييم المصحح لإلجابة على إجابة كل سؤال داخل كراسة  .4

 كليةثم تجمع درجات االجزاء في درجة داخل دائرة اسئلة فرعية توضع درجة لكل جزء  عدة السؤال مكون من في حالة .5

 داخل مربع داخل الكراسة بجوار رقم السؤال توضع

 بدقة من داخل الكراسة الى جدول الدرجات على غالف كراسة االسئلة  نقل درجة كل سؤالت .6

 ي المكان المخصص لها على غالف كراسة االجابة ف تجمع في درجة كلية .7

 الكلية لكل سؤال والدرجة  يتم التوقيع على الدرجة .8

 

 


