
 قسم علم النفس  –معايير الورقة االمتحانية 

 

والتي حضرها كل  11/11/6116بناء على اجتماعات لجنة فحص الورقة االمتحانية والتي اجريت بتاريخ 

من اد/ طريف شوقي، اد/ هشام عبد الحميد ، د/ غادة عبد الغفار ، استخلصت اللجنة بعض المعايير 

 على جودة الورقة االمتحانية بقسم علم النفس وهي كما يلي :االساسية التي يتم الحكم وفقا لها 

 :وال( معايير خاصة بالشكل العاما

اسم  -القسم–اسم الكلية -االخراج الجيد للورقة  بمعنى )توحيد المعلومات االساسية للورقة )اسم الجامعة  -1

 من قبل الكلية. وذج المعدزمن االمتحان( وااللتزام  بالنم -تاريخ االمتحان  -كود المقرر -المقرر

 .الطباعة الواضحة بحيث يسهل علي آلطالب قراءتها -6

 .الصياغة السليمة لغويا والخالية من األخطاء اإلمالئية -3

 .أن تكتب بطريقة الكترونية ، وتنسق تنسيقا جيدا -4

 .معناها الطلبةان تصاغ األسئلة بلغة التدريس و أن تكون مفهومة وواضحة، بحيث ال يختلف على  -5

 .أن ترتب األسئلة بحيث يراعي التدرج فى الصعوبة و يحسب بعد ذلك معامل للصعوبة -6

يتم توزيع الدرجات على األســـئلة بالتناسب مع الصعوبة و الوقت الالزم لالجابة و تكتب الدرجات أمام   -7

 .التعلم التي يقيسها هذا السؤالكل سؤال من األسئلة، و أن تحدد درجة كل سؤال على حسب مستوى نواتج 

 .عدم ضغط األسئلة فى الورقة بحيث تبدو مكدسة تربك الطالب في قراءتها -8

 .أن تكون أرقام األسئلة وفروعها واضحة وبعيدة عن اللبس بحيث ال تتداخل األسئلة وال الفروع -9

 ان تتضمن  تعليمات االمتحان وطريقة االجابة.-11

 

 :يد للورقة والذى يستلزم)ثانيا( المضمون الج

 ان تغطى االسئلة كل المنهج الدراسىومراعاة تنسيق الورقة  -1

يعنى هذا أن تقيس األسلة كل من ما  .تسبها الطالبكالتى ا  تنوع األسئلة لقياس المهارات المختلفة  -6

و التركيب و االبداع و  درجات التعلم الدنيا )المعرفة و الفهم و التطبيق( و درجات التعلم العليا )التحليل

 .االختراع(

 .تدرج األسئلة من السهل إلي الصعب لتحديد الفروق الفردية بين الطالب -3

 .أن يتناسب مستوى لغة االمتحان مع لغة واسلوب التدريس -4

 .تناسب عدد األسئلة مع زمن االمتحانيأن  -5



 .ثر من سؤالكتجنب تكرار وتداخل المطلوب فى أ -6

األسئلة منها المقالية وينبغي ان تكون واضحة لما هو مطلوب من الطالب ، و أنواع األســـــئلةان تتنوع  -7

  الموضوعية

  .وقيع الممتحنين أو منسق االمتحان في نهاية الورقةت -8

 

 قة االمتحانية توقيع اعضاء لجنة فحص الور                                                                    

 اد / طريف شوقي                                                                    

 اد/ هشام عبد الحميد                                                                    

 / غادة عبد الغفارد                                                                     

 


