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 كلية : 
 قسم : 

 سلمه هللا                                           سعادة رئيس قسم           
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

فيما يلي مؤشرات قياس جوودة اختتبوارات بمسومكم  موت التكورم بتابيمىوا علو   عموات 
تحووت العمووود الوون  يبووين درجووة اااباقىووا  نا )√( اختتبووارات بمسوومكم ووالوو  عالمووة 

كاات تاابق علماً بونن درجوات اخاابواق تتودر  مون تموس درجوات  نا كااوت تاابوق 
و نا كااوت خ تاابوق توالو  العالموة تحوت  تماماً ودرجة واحدة  نا كاات تاابق اادراً 

عمود خ ياابق , مو  الورورة نكور الشووااد وا دلوة التوي تطبوت اااباقىوا فوي العموود 
المتصص لىا , عل   ن تصت تلك الموائم مجمعة لكت ا قسام إلدارة التميز في التعلم 

ن ااتىوا   عموات والتعليم بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية في موعد  قصاه طالطة  يام م
 . مرفماً بىا الشوااد وا دلة اتتبارات الفصت الدراسي 

الشوااد  مدى اااباقه  المؤشر  م
 وا دلة 

خ  ياابق 
 ياابق 

 

5 4 3 2 1 
كفاية ا سئلة لتميس مترجات التعلم المتوقعة من  1

 الممررات وتلتزم بتوصيف الممررات و ادافىا . 
       

        ا سئلة ما بين الموالوعي والممالي .تاوع  2

اباعة ا سئلة بالحاسب اآللي وليس بتا اليد م   3
 والوح التا بباا مااسب .

       

توحيد الجز  التواص بالبيااوات التعريفيوة ) ابمواً  4
(  سئلة امتحااات في حالة اخجابة فوي 1لامون  )

(  سووئلة امتحااووات 2ورقووة ا سووئلة ,  و امووون  )
 في حالة اخجابة في كراسة اخجابة  (. 

       

توزيوو  الوودرجات علووي  سووئلة اختتبووار الرئيسووية  5
 والفرعية. 

       

 عوووداد اموووون  لمجابوووة موالووون عليوووه البيااوووات  6
التعريفية  للممرر وتوزي  الدرجات علوي ا سوئلة  
وتسووليمه لوورئيس لجاووة اختتبووارات ) الكاتووروت ( 
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 م  كراسات اإلجابة بعد تصحيحىا. 

        التوقي  علي ورقة ا سئلة من  ستان الممرر.  7

ككلمووة موو  التعزيووز علووي ورقووة ا سووئلة للاووالب  8
 تماياتي بالتوفيق.

       

تشكيت لجان للتدقيق )لمراجعة جم  الدرجات  9
والتنكد من تصحين كافة ا سئلة ( واعتماداا 

علي  ن يلتزم  طاان علي ا قت من اللجاة بالتوقي  
 علي ورقة اإلجابة.

       

تشكيت لجان اختتبارات ) المالحظة  11
 والكاتروخت ( واعتماداا.

       

تشكيت لجاة داتلية بالمسم لمراجعة تصحين عياة  11
من  وراق  جابة اختتبار لكت ممرر باسبة  خ 

 % .5تمت عن 

       

تصحين عياة من  وراق  جابة اختتبار تارجياً  12
 علي مستو  المتتصصين في الكليات المااظرة.

       

لجان تجىيز الالفتات التوجيىية للاالب بنماكن  13
 اختتبار .

       

 عالن تعليمات اختتبارات في  ماكن بارزة لكت  14
الاالب  و عالا  ايئة التدريس والمالحظين 

 بما فيىا لوائن الجزا ات .

       

 عداد الجدوت المبدئي لالتتبار و تن ر    15
 الاالب فيه واخحتفاظ به .

       

تاظيم لما  توجيىي للاالب بتصوص  16
اختتبارات وتعليماتىا واخستعداد لىا واخحتفاظ 

 بكشوف حالور الاالب لىنا اللما   .

       

تاظيم لما  توجيىي لجمي   عالا  ايئة التدريس  17
بتصوص اختتبارات وتعليماتىا واخستعداد لىا 
 واخحتفاظ بكشف حالور ا عالا  لىنا اللما  .

       

موعد اختتبار بوقِت  عالن الجدوت الاىائي قبت  18
 كاِف وفي  ماكن بارزة .

       

        تجىيز قاعة لنو  اخحتياجات التاصة . 19
تحديد ممر إلرشاد وتوجيه الاالب بتصوص  21

اختتبارات وتتصيص موظف للرد علي 
 استفساراتىم .

       

         عداد امون  لتوقي  المراقبين بحالور اختتبار. 21
 ماكن اختتبارات بما يتفق م  عدد  تجىيز 22

الاالب في كت لجاة ومراعاة ) الاظافة والتىوية 
 واإلالا ة وتوفير مياه شرب للاالب .

       

 عداد ملف متالفات الاالب يتالمن العموبات  23
 التي ُوقعت علي الاالب المتالفين  .

       

        عداد كشف يومي لسير اختتبارات يتالمن  سم  24
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 –عدد الاالب المميدين  - ستان الممرر –الممرر 
عدد  –عدد الغائبين  –عدد الاالب  الحاالرين 

 اوع العموبة الموص  بىا . –المتالفين 

         عالن اتائج اختتبار في المواعيد المحددة. 25
يموم كت قسم بإعداد تمرير كيفي عن اتائج  26

 وختتبارات المسم عامة.اختتبارات لكت ممرر 
       

 عداد قاعدة بيااات بالاالب واتائجىم واسب  27
 الاجاح علي مستو  الممرر والمسم .

       

 عداد ملف للتغنية الراجعة تالت اختتبارات  28
يتالمن ) حاخت استفسار الاالب عن صعوبة 

  سئلة اختتبار و جابة  ستان الممرر عاىا.

       

استبااة تمييم الممرر قبت موعد اختتبار  تابيق 29
بنسبوعين و عداد تمرير  حصائي عاىا بمعرفة 
وحدة الجودة في المسم المتتص ويرست  ستان 

 الممرر لتالمين اتائجه في تمرير الممرر .

       

وجود تمرير يعده رئيس لجاة السير  يرست  31
  ستان الممرر عن سير اختتبار تالت ممرره .

       

        توطيق كافة  عمات اختتبارات . 31
 عالن  درجات  عمات الساة للاالب في كشوف  32

معتمدة من رئيس المسم وتسليم استة ماىا  للجاة 
 اختتبارات .

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


