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 مقدمة

 

  والزملاء الكرام السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بنين بالقاهرة. الأساتذة

 كل عام وحضراتكم بكل خير ......

 (Mid Termحيث أن الكلية بأقسامها وبرامجها المختلفة بصدد عقد إمتحانات )

التى يجب أت  إرشاداتبعض ال لحضراتكمرسل تأن  وحدة القياس والتقويم شرفتت

تحقيقا لمبادىء القياس الصحيح (  Mid Term)فى إمتحانات تتضمنها الورقة الإمتحانية 

مج اخلال دراسته لمقررات البر  إكتسابها مرجوجدارات الالتحقيق و لمستوى الطالب

 .المختلفة بكلية الهندسة

 ( والإمتحانات النهائيةMid Termيرجى مراعاة ذلك فى إمتحانات )
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 إرشادات معايير الورقة الإمتحانية

 أوال: معايير الشكل العام: 

  على كلا من: فى مقدمتها ةتشمل ورقة الأسئليجب أن 

 والكلية إسم الجامعة 

 إسم القسم أو البرنامج 

 الفصل الدراسى 

 سنة اإلمتحان 

  المقرروكود إسم 

 زمن اإلمتحان 

 إسم الممتحن أو لجنة الممتحنين 

 للطالب. نفسيةالراحة الورقة الأسئلة بما يحقق  إستهلال وختام  

  بخط اليدكتابة ورقة الإمتحان يحظر. 

  على الحل بسهولة ودون  المحفز للطالبورقة الإمتحان بالشكل المناسب تنسيق

 ضغط نفسى عليه.

  داخل الورقة المكتوبة إلكترونيا   بخط اليدهندسية موز الر أى تجنب كتابة. 

  لطالب قراءتهااالطباعة الواضحة بحيث يسهل علي. 

  والأسئلة الفرعية داخل ورقة الإمتحان. ترقيم الأسئلةوضوح 

  للتأكد من الطباعة على كلا الوجهين قبل  ذات الوجهينجعة ورقة الإمتحان امر

 .التسليم للكنترول

  للأسئلة يجب إعلام الطالب بذلك كتابة بوضوح داخل  أكثر من صفحةفى حالة وجود

 ورقة الإمتحان.

 الصياغة السليمة لغويا والخالية من الأخطاء الإملائية. 

 مفهومةو الأسئلة واضحة  تكونن أ. 

 جابةإسب مع الصعوبة و الوقت اللازم لليتم توزيع الدرجات على الأســـئلة بالتنا 

 .على كل سؤال

   بخط واضح كل سؤال من الأسئلةالدرجات أمام تكتب. 

  رجاء  التي يقيسها هذا السؤال. الجداراتتحدد درجة كل سؤال على حسب مستوى(

 (وممثل وحدة القياس والتقويم بالقسم بالقسم التواصل مع منسق البرنامج

  إرباكا أو ضغطا نفسيا على الطالبحتى لا تسبب عدم ضغط الأسئلة فى الورقة. 
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 المضمون: ثانيا: معايير 

 تنسيق ورقة الإمتحان وتوحيد نمط الأسئلة. 

 .إعلام الطالب بأى مرفقات يمكنه إستخدامها ككجداول أو خرائط داخل ورقة الأسئلة 

 رجاء التواصل مع منسق البرنامج. تنوع الأسئلة لقياس المهارات المختلفة للطلاب( 

 (وممثل وحدة القياس والتقويم بالقسم بالقسم

  صعوبة الأسئلةالتدرج فى. 

  بوضوح للطالب الإجابة المطلوبةتحديد طريقة. 

  لحل أسئلة الإمتحان الوقت المتاحمرعاة. 

  داخل أكثر من سؤال تكرار مطلوبتجنب. 

  لى ورقة الإمتحان.ع)منسق المقرر( أو  لجنة الممتحنينتوقيع 

 

 ثالثا: معايير األسئلة: 

 يقيس الجدارات المختلفةى الذى كافالقدر التغطية كل أجزاء المقرر ب 

  )مرعاة تنوع الأسئلة )مقالية وموضوعية ........إلخ 

Objective Questions 

Systematic Questions 

Essay Questions 

TFQs 

MCQs 

 قياس جميع الجدارات للطلاب بناءا على توصيف المقرر المعتمد داحل البرنامج 

 (وحدة القياس والتقويم بالقسموممثل  بالقسم )رجاء التواصل مع منسق البرنامج

 التى يحققها السؤال  أو الجدارات يكتب قرينة كل سؤال رئيسي أو فرعى الجدارة

(A, B ,….) 

  تابة الدرجةكمع  كتب توزيع درجات كل سؤال فرعىيفى حالة وجود أسئلة فرعية 

 الكلية للسؤال.

 ارة التى يقيسها حتى يسهل على أستاذ المقرر لاحقا دزاء الأسئلة وتحديد الجتوزيع أج

 الملفات الأتية للجودة:إعداد 

CBM (Curriculum Blueprint Matrix) 

ABM (Assessment Blueprint Matrix) 

 

 مرفق نموذج لتنسيق ورقة اإلمتحان
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 نموذج لمقدمة الإمتحان مع كتابة أى تعليمات إضافية خاصة بالإمتحان

 لجنة الإمتحان على ورقة الأسئلةيشترط توقيع 

 

Al-Azhar University 

 

Fourth Year  

Faculty of Engineering Electrical Machines (4)   
Electrical Engineering. Dept. CODE: ELP 401 

2023-Term 2022 stFinal Exam, 1 Time 3 hrs.  Total Mark 70 
Electrical Power & Machines Prog. Prof. Dr. Hamdy Shatla & Others 

 

Attempt to solve all questions. 

Assume any missing data 

…..………………………. 

……………….…………..  etc 

Q1 Comp: A,B 20M 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 Comp: A 20M 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
 

etc……. 

 

 

Good Luck 

Exam Committee: 

1. 

2. 

 


