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لتطابق متطلبات الجودة؛ يجب أن يراعي في ورقة األسئلة النقاط التالية:
أ .من حيث القالب ( الفورمات):
 .1مكتوبة علي الكمبيوتر .و تكتب بفنط  14إلاير (بهوامش 1.5 :سم من أعلي و أسفل ؛  2سم من
اليمين و الشمال) و مطبوعة طباعة جيدة.
 .2تص ّدر باسم الجامعة و الكلية و القسم المسئول عن امتحان المادة؛ و الطالب* و شعبتهم**؛ و
إسم المقرر و رقمه الكودي؛ تاريخ اإلمتحان؛ و درجته الكلية؛ و الفصل الدراسي لإلمتحان .و زمن
اإلمتحان (كما هو مبين أعاله).
 .2يجب أن تصاغ األسئلة بصورة واضحة ومفهومة ال تحتاج إلى سؤال األستاذ بين الحين
واآلخر داخل لجان اإلمتحان؛ إذ أن كثرة أسئلة الطالب داللة علي عدم وضوح صياغة السؤال.
 . 3إذا كانت ورقة األسئلة تشمل مقررين يفضل دمجهما مع بعض بالتوالي في نفس الورقة بحيث
تراعي المحافظة علي التسلسل األسئلة .و إذا زادت ورقة األسئلة علي أكثر من ورقة يجب كتابة
ملحوظة واضحة تدل علي ذلك.
 .3تضاف كلمة ( )RESITقبل كلمة ( )EXAMINATIONإذا كان اإلمتحان خاص بطالب التخلف.
 .4تذيل ورقة األسئلة بأسماء السادة أعضاء لجنة الممتحنين كما هو مبين بالنموذج المرفق.
ب .من حيث نوعية األسئلة و توزيع الدرجات في ورقة األسئلة:
 .1يجب أن تشمل ورقة األسئلة علي الدرجة الكلية لإلمتحان في أول الورقة؛ و كذلك درجة كل
سؤال بجانب رأس السؤال ؛ و إذا كان السؤال مقسم إلي عناصر توضع درجة السؤال الكلية بجانب
رأس السؤال و بجانب كل عنصر الدرجة الخاصة به.
 .2بجب أن تغطي األسئلة معظم المقرر و تقيس كل األهداف التعليمية (أي أن تقيس المهارت المحتلفة :
المعرفة الفهم و المهارات الذهنية  -طبقا لتوصيف المقرر) .أي يجب أن يكون لكل سؤال هدفا تعليميا يقيسه.

 .3يجب التنوع في أنواع األسئلة بين مقالية و اإلختيار متعدد و أسئلة الصواب و الخطأ.
 .يرفق مع ورقة األسئلة نموذج لإلجابة (  )Answer Modelفي مظروف منفصل و مغلق؛ مكتوب
عليه البانات المنصوص عليها في بند (2أ) المبينة أعاله.
*يقسم الطالب علي السنوات بالتسمية التالية:
 .1طالب السنة األولي
 .2طالب السنة الثانية
 .3طالب السنة الثالثة
 .4طالب السنة الرابعة
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