
تعلیمات  حول وضع االسئلة

التحضیر لالمتحانات النھائیة
تدعو "سیاسة التقییم" لجامعة بیت لحم للتقییم الدوري للطلبة مع تغذیة راجعة منتظمة حول إنجازاتھم خالل الفصل
الدراسي والتي تعتبر ضروریة ألغراض التعلیم والتعلّم.  إن اإلمتحان النھائي والذي یمثل الجزء األخیر في حزمة

التقییم التي حددت في وصف المساق یجب أن یعطي صورة كاملة عن مدى تحقیق مخرجات التعلّم للمساق. ومن ھنا
یجب أخذ ھذا األمر بعین االعتبار عند وضع أسئلة اإلمتحان النھائي .

في ما یلي اإلجراءات الخاصة لضمان أن اإلمتحانات النھائیة تلبي المعاییر المنصوص علیھا في السیاسة:
التأكد بانھ تم تنفیذ جمیع المھام للتقییم المنصوص علیھا في الخطة الدراسیة للمساق والتأكد من أن مخرجات●

التعلّم كانت مغطاة بشكل كاف .
ینبغي قبل بدایة فترة اإلمتحانات النھائیة أن یكون الطلبة قد استلموا جمیع اإلمتحانات والتقییمات مدققة مع●

التغذیة الراجعة المناسبة.
إعطاء الطلبة فكرة واضحة عن المادة المطلوبة التي سیغطیھا االمتحان النھائي.●
للمساق.النھائيالمعدلمن٪35منأكثرالنھائياالمتحانیشكلأال●

وضع اسئلة االمتحان النھائي
وفیما یلي التوجیھات التي انبثقت عن مناقشات المجلس األكادیمي فیما یخص أسئلة اإلمتحان النھائي:

یجب أن تكون األسئلة في االمتحان النھائي ذات صلة مباشرة بمخرجات التعلّم المنصوصة للمساق.●
اإلمتحانات النھائیة التي یتم إجراؤھا في مجملھا من االسئلة المغلقة (مثل أسئلة االختیارات المتعددة أو صح/●

خطأ) غیر مقبولة. وحتى إذا كانت األسئلة المغلقة تخدم غرضا تعلیمیا معینا، ینبغي الحفاظ على نسبة
متوازنة بین األسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة.

یفضل أال یحتوي اإلمتحان النھائي على أسئلة یطلب فیھا من الطالب أن یبدي رأیھ في المساق.  وبالتأكید ال●
یجوز تعیین نقاط في االمتحان أو نسبة من العالمة لمثل ھذه األسئلة.

مدة االمتحان النھائي ساعتان.  لذلك عند وضع اسئلة االمتحان یجب مراعاة  ان ال یكون مقدار الوقت الالزم●
للطالب إلنھاء اإلمتحان أقل بكثیر أو أكثر بكثیر من المدة المحددة لإلمتحان.

یجب أن تكون لغة اإلمتحان صحیحة وخالیة من األخطاء اللغویة و اإلمالئیة .●
یجب أن یتضمن االمتحان توزیع العالمات على األسئلة وكذلك النقاط المخصصة لكل سؤال بوضوح.●
أسئلة االمتحان التي یتم نسخھا من بنوك األسئلة غیر مقبولة. ویجب التأكد من أن الطالب على درایة باللغة و●

السیاق الذي یتم كتابة أسئلة االمتحان فیھا.
تم تطویر نموذج  لإلمتحان النھائي  وقد وافق علیھ المجلس األكادیمي . یتضمن النموذج المعلومات●

والتعلیمات األساسیة (مثل اسم المعلم، اسم ورقم المساق، عدد صفحات االمتحان وأیة تعلیمات إضافیة عن
استخدام اآلالت الحاسبة، و المعاجم ، والكتب، وما إلى ذلك).  یطلب من جمیع األساتذة استخدام ھذا النموذج

لكتابة امتحاناتھم النھائیة (للحصول على النموذج اضغط ھنا).  إذا كنت بحاجة إلى أي توضیحات حول
النموذج یمكنك مراجعة العمید أو رئیس القسم.

●
مراجعة اإلمتحان

كوسیلٍة لضمان أن إعداد اإلمتحانات قد تم وفقا لسیاسة التقییم  في الجامعة، یطالب المجلس األكادیمي ان یراجع كل
إمتحان من قبل العمید أو رئیس القسم أو أي زمیل اخر یختاره المدرس.  وسیقوم كل رئیس دائرة بالترتیب الداخلي

لعملیة المراجعة ھذه.  إن اطالع شخص اخر على اإلمتحان یساعد على تجنب أمور أو إشكالیات من الممكن ان
یواجھھا الطالب خالل اإلمتحان.

طلب للمطبعة لعمل نسخ من اإلمتحان
یرجى استخدام نموذج الطلب الذي یجب تعبئتھ لیقدم الى المطبعة لعمل النسخ المطلوبة من اإلمتحان. الرجاء تعبئة

ھذا النموذج وتسلیمھ للمكتب االكادیمي عند تسلیم اسئلة اإلمتحان النھائي.


