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تقرير جلنة القياس والتقويم بشأن تقويم اختبارات الكلية للفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 1439/1438هـ

ماهية االختبار
هو مالحظة استجاابت الفرد يف موقف يتضمن منبهات منظمة تنظيما مقصودا وذات صفات حمددة ومقدمة للفرد بطريقة خاصة متكن الباحث من تسجيل
وقياس هذه اإلجاابت تسجيال دقيقا (انتصار يونس).
وميكن تعريفه على أنه جمموعة من األسئلة أو املشكالت أو التمرينات تعطى للفرد هبدف التعرف على معارفه أو قدراته أو استعداداته أو كفاءته (ابرو مايب).
وميكن القول أبن االختبار هو عملية حبث منظم لتقييم اجملهود الرتبوي عامة ولتقييم أثره يف سلوك الطلبة خاصة ،من قبل ومن بعد ،فمن هذه الزاوية ابلذات ميكن أن
تنظر يف االختبارات وحتكم يف جودهتا ولذلك فان االختبار هو وسيلة لتقومي العملية التعليمية الرتبوية ،ووسيلة لقياس قدرات الطالب وحتصيله ،ومستواه العلمي
والفكري واألدائي .واهلدف منه التعرف على ما اكتسبه الطالب من املعارف واملهارات والقدرات واالجتاهات وامليول والقيم اليت تؤثر يف تكوين شخصيته.

عالقة االختبارات ابلقياس والتقومي :
من خالل ما مت االطالع عليه يف الفروق بني القياس واالختبار وعالقة كل منهما ابآلخر فإن بينهما ما يسمى عند املناطقة عموم وخصوص وجهي،
مبعىن أهنما أحياان يتحدان يف املدلول واملعىن وأحياان خيتلفان ويكون لكل منهما معىن خيصه.
ألقوم  ،مبعىن أصدر حكما وأقرر .
ولكن على كل حال فإننا ميدانيا نرى أن االختبار وسيلة للقياس  ،والقياس وسيلة للتقومي فأان أخترب ألقيس  ،وأقيس َّ

أمهية تقومي االختبارات :
 .1عملية التقومي هامة وضرورية لتوجيه النشاط التعليمي.
 .2تكشف عن نقاط الضعف والقوة يف االختبارات مبا متثله من حمك رئيسي لقياس مستوى الطلبة.
 .3إهنا عملية مستمرة يف دراسة أساليبنا وطرائقنا اليت نستخدمها لتحقيق أهدافنا املخططة سلفا.

 .4إهنا عملية نقد متصل ،فهي عملية تشخيصية عالجية يف نفس الوقت.

مواصفات االختبار اجليد
هناااك عاادد ماان الشااروط ااب توافرهااا يف االختبااار التحصاايلي ليكااون اختبااارا موضااوعيا جياادا يااؤدي الأاار الااذي وضااك ماان أجلااه علااى الوجااه األكماال .ومثاال ذلااك
االختبار ال يكتمل إال إذا توافرت معلومات عن مدى صالحيته كأداة للقياس تشتمل على خصائص معينة هي:
أوالا -الصدق:
يقصد به أن االختبار يقيس ما أعد لقياسه وال يقيس شيئا آخر خمتلفا عنه .فاالختبار الذي أعد لقياس التحصيل يف مادة معينة ال ب أن يكون بني أسائلته أسائلة
متعلقااة بقياااس الااذكاء ،فيتحااول االختبااار إك قياااس للااذكاء ،أو أي جمااال آخاار ال يهاادف االختبااار إك قياسااه .ويارتب صادق االختبااار ككاال بصاادق كاال ساؤال فيااه،
واالختبار الصادق الذي يصلح للقياس على جمموعة معينة من الطالب قد ال يكون صادقا جملموعة أخرى ،كما أن جترياب االختباار وتعديلاه يرفاك مان درجاة الصادق،
ولتحديد معامل صدق االختبار تستخدم إحدى الطرق التالية:

 -1صدق احملتوى او املضمون.
أي مدى متثيل االختبار للجوانب املعين بقياسها ،ولتحقياق ذلاك نقاوم بفحاص مضامون االختباار فحصاا دقيقاا بقصاد حتدياد جواناب السالوك الايت يقيساها وونن
كال جانااب ابلنساابة وانااب الساالوك ككال .فعنااد وضااك اختبااار مااادة الرشضاايات ماثال ااب أن يشاامل كاال عنصاار مان عناصاار االختبااار علااى عملياات رشضااية -
حسابية -كما نتأكد من أن مجيك العناصر جمتمعة تتناول وتأطي عمليات الرشضيات فق وال تتناول جمال آخر غريها.
 -2الصدق التطابقي.
أي مقارنااة نتااائخ االختبااار التحصاايلي ا ديااد بنتااائخ اختبااار حتصاايلي آخاار يقاايس الناواحي واألغارا الاايت يقيسااها االختبااار ا ديااد ،وقااد اجريات علااى االختبااار
القدمي حبوث ودراسات سابقة متعددة وثبت صدقه وثباته.
وإذا تعذر وجود اختبار للمقارنة ميكن االساتعانة بارأي ااارباء واملختصاني يف اجملاال نفساه ،ويكاون حتقياق الصادق التطاابقي بتطبياق االختباارين علاى العيناة مان
الطالب نفسها ومقارنة النتائخ الايت صصال عليهاا ،وحبسااب معامال االرتبااط باني نتاائخ االختباارين ،فاإن تعاار االختباار ا دياد ماك القادمي ،دل ذلاك علاى
عدم صدق االختبار ا ديد.
 -3الصدق التنبؤي.
أي قدرة االختبار على التنبؤ بنتيجة معينة يف املستقبل ،وملعرفاة ذلاك يطباق االختباار علاى عيناة مان الطاالب خاالل العاام الدراساي ،و اتفر بتلاك الادرجات
وال تستخدم يف اختاذ أية قرارات خاصة هبم ،وتتم متابعة أفراد العينة إك أن يتم اختبارهم يف وقت الحق كمحك أو ميزان نقارن به أو صدد املدى الذي تتفاق فياه
درجات االختبار مك درجات احملك وهذا االتفاق دد لنا مدى تنبؤية االختبار على أسس إحصائية.

اثنيا-الثبات:

االختبار الثابت هو الذي يعطي النتائخ نفسها للمجموعة نفسها إذا ما طبق مرة أخرى يف الظروف نفسها بشرط عدم حدوث تعلام أو تادريب باني
فرتات االختبار ،أي أن وضاك الطالاب أو ترتيباه يف جمموعتاه ال يتأاري إذا أعياد تطبياق االختباار علياه مارة أخارى .وثباات االختباار مارتب بصادقه ،فاإن
كااان االختبااار صااداقا البااد أن يكااون سبتااا ،ولاايس الثبااات دلياال علااى الصاادق .ولااذلك البااد ماان الباادء بتحدياد الصاادق حن صاادد الثبااات للتأكااد ماان
صدق االختبار.

والثبات كالصدق يتأثر بعوامل عدة منهاا ماا يتعلاق مباادة االختباار ،ومادى صاعوبتها ،وساوء فهام التعليماات ،والتخماني...اد .وهنااك عادد مان الطارق لتعياني

ثبات االختبار هي:
 -1طريقة إعادة تطبيق االختبار.
وفيها يطبق االختبار على الطالب أنفساهم مارتني متباعادتني حتات الظاروف نفساها ،ونقاارن النتاائخ حبسااب معامال االرتبااط بينهماا ،وكلماا كاان معامال
االرتباط عاليا وموجبا دل ذلك على ثبات االختبار ،مك مالحظة صعوبة القيام هبذا النوع.
 -2طريقة الصورتني املتكافئتني.

وفيهاا تصااغ صاورة أخارى ماان االختباار الواحاد ،وياتم إعااداد كال منهماا علاى حاادة وبطريقاة مساتقلة ،ماك مراعاااة تاوافر املواصافات والصاياغة نفسااها ،وأن
تتعادل األسئلة من حيث السهولة والصعوبة ونمن اإلجابة ،وطريقة التطبيق والتصحيح ويطباق االختباار يف املارة األوك والصاورة املكافئاة يف املارة الثانياة ،حن
سب معامل
 .3طريقة التجزئة النصفية.
أي تقساايم االختبااار إك نصاافني ،حبيااث يكااون كاال نصااف صااورة قائمااة بااذاهتا ،ميكاان املقارنااة بينهمااا ،وبعااد التصااحيح نقااارن الاادرجات حبساااب معاماال
االرتباط ،والصعوبة هنا يف احلصول على أفضل قسمني للمقارنة.
اثلث ا-املوضوعية:
من أهم صفات االختبار ا يد أن يكون موضوعيا يف قياسه للنواحي اليت أعد لقياسها ،وميكان حتقياق املوضاوعية عان طرياق :فهام الطالاب ألهاداف االختباار
والتعليماات فهمااا جياادا كمااا يريادها واضااك االختبااار ،وأن يكااون هناااك تفساري واحااد لبساائلة واإلجاااابت املطلوبااة ،وتاوفر الظااروف املاديااة كالتهوياة واإلضاااءة،
وتوفر الظروف النفسية وجتنب القلق ،ويعترب االختبار موضوعيا إذا أعطى الدرجة نفسها بأض النظر عمن يصححه.
* تلك هي أهم شروط ومواصفات االختبار اجليد ،وهناك عدد من الشروط ومنها:
 سهولة التطبيق والتصحيح واستخالص النتائج -معامل السهولة .ويحسب بالمعادلة التالية:

عدد الذين كانت إجاباتهم صحيحة
 معامل السهولة= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100عدد الذين حاولوا اإلجابة
 معامل الصعوبة .ويحسب بالمعادلة التالية:عدد الذين كانت إجاباتهم خاطئة
 معامل الصعوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100عدد الذين حاولوا اإلجابة
 معامل التمييز .ويحسب بالمعادلة التاليةعدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

معامل التمييز= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100

عدد الطالب في إحدى المجموعتين

ومساعد اة لعضو هيئة التدريس يف عمله ومهمته احلساسة نقدم له النصائح التالية عند وضع االختبار:
 .1كن صايف الذهن عند وضك األسئلة  ،مراتح ا سم ،هادئ النفس ،خايل االهتمام من كل املشاغل احلياتية.
 .2استحضر أهداف تدريس املادة اليت تضك أسئلتها ،ونواتخ التعلم املستهدفة منها  Learning outcomesواستحضر حمتواها ،وميّز أفكارها الرئيسية،
واجعل األسئلة شاملة كل أو معظم املنهخ الدراسي ،وجتنّب السؤال عن املعلومات الثانوية قليلة األمهية وال تأفل أبدا جدول مواصفات االختبار.

 .3اجعل أسئلتك تتناول مجيك أو معظم املستوشت العقلية من حفر ،وتذ ّكر ،وفهم ،واستيعاب ،وتطبيق ،وحتليل ،وتركيب ،وتقومي ،أو كلما أمكن ذلك
وطبقا ملصفوفة املقرر املعدة سلفا ،وراع يف ذلك الفرق بني املرحلة الدراسية واألخرى ،وما يناسب كل مرحلة.
 .4اجعل األسئلة متواننة بني السهولة والصعوبة ،فيكون صو  %25منها من النوع السهل املباشر %25 ،من النوع متوس الصعوبة ،و %25من النوع
احملتوي على صعوبة بدرجة أكثر و % 25األخرية من األسئلة اليت تقيس املستوشت العليا للتعلم لتتمكن من حتديد الطالب املتميز وحتدد بدقة الفروق
الفردية بني املتعلمني وال تنسى سؤال التميز.
 .5ب أن تكون األسئلة متنوعة بني األسئلة املقالية ]املقيدة) عدد-أذكر )......-واملفتوحة (انقش-اشرح -قارن [)...........واألسئلة املوضوعية ،وراع

.6
.7
.8
.9

ما يناسب كل مرحلة .وال تأفل األسئلة املقالية املفتوحة اليت تتيح للطالب أن يعرب عن أفكاره حبرية لتتبني القدرات اإلبداعية لدى طالبك ليمكنك
قياس مستوشت عليا يف عملية التعلم.
اجعل األسئلة مناسبة للزمن املخصص لالختبار ،حبيث ينتهي الطالب املتوس املستوى من اإلجابة بعد مضي ثلثي الزمن.
اجعل كل سؤال مستقال بنفسه غري متعلّق بأريه ،أو متوقفا عليه يف ا واب ،أو متضمنا لسؤال آخر ،واستخدم الصيغ اليت حتدد املطلوب بدقة ال لبس
فيها.
جتنّب طلب اختيار سؤال من اثنني ،أو اثنني من ثالثة ،وصو ذلك لتتم العدالة بني الطالب وتتمكن من املقارنة بينهم.
اجعل األسئلة واضحة ال تعقيد فيها وال غمو  ،وال حتتاج الستفسار واستيضاح ،وجتنب ما ال عالقة له اب واب وما يطيل السؤال وال تكثر من
استخدام أدوات النفي والعبارات املتعارضة يف األسئلة املوضوعية وخاصة أسئلة الصواب وااطأ.

 .10جتنب الوقوع يف أخطاء علمية أو لأوية ،أو يكون يف سؤال تلميح للجواب ،وراع وضك عالمات الرتقيم يف حملها.
 .11اكتب األسئلة يف وقت مبكر ،وراجعها أكثر من مرة ،وأج ِر التعديالت املطلوبة.
 .12اكتب من األسئلة عددا أكثر مما حتتاجه ،كي تستعمله بديال ملا ترى االستأناء عنه أو تأيريه إذا حدث طارئ يستدعي ذلك.
 .13ضك منوذج لإلجابة تونع عليه الدرجات ،ولتكن الدرجات متناسبة مك أمهية كل سؤال وإذا كانت أوراق االختبار ستعاد للطالب فاكتب عليها
مالحظاتك وتعليقاتك.
 .14أ ِ
حسن إخراج ورقة األسئلة وترتيبها ،ولتكن الكتابة واضحة وابحلاسوب ،وأن تذكر فيها مجيك البياانت الالنمة كالتاريخ ،واسم ا امعة وشعارها
والكلية والقسم أو الربانمخ ،واملقرر الدراسي واملستوى الدراسي ورمزه ،ورقم الشعبة ،والزمن املقرر لالختبار وصو ذلك من املعايري الشكلية الالنمة
لالختبار.
 .15ال تضك االختبار إال وأمامك توصيف املقرر وجدول املواصفات ونواتخ تعلم املقرر وأوناهنا النسبية واجعل األسئلة موجهة لقياس نواتخ التعلم
املخط هلا سلفا ،وكن صايف الذهن مراتح البدن منعزال عن أية ضأوط واستشعر دائما أنك مبثابة القاضي العادل الذي وليت أمر طالبك لتفصل
ٍ
بينهم ٍ
وحكمة ورمحة.
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 .8الزيود ،اندر فهمي ،وآخر( 1998م1418/هـ)  :مبادىء القياس والتقومي يف الرتبية ،دار الفكر عمان .

 .9سبارزو ،فرانك(1420هـ)  :كيف يعد املعلم اختباراته ،ترمجة :الشمريي ،عبد الرمحن عبد هللا دار املعرفة للتنمية البشرية ،الرايض.
 .10شعلة ،اجلميل حممد عبد السميع( 1421هـ2000/م)  :التقومي الرتبوي للمنظومة التعليمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
.11عبد السالم ،فاروق ،وآخرون( 1414هـ1994/م)  :مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي  ،ط3املكتبة املكية ،مكة املكرمة .
 .12عبد هللا ،عبد هللا أمحد ( 1423هـ)  :التقومي الرتبوي للمتعلمني لدى العلماء املسلمني ،مكتبة الرشد ،مكة املكرمة.
 .13عيسوي ،عبد الرمحن (د.ت) :القياس والتجريب يف علم النفس والرتبية ،دار النهضة العربية بريوت.
 .14غامن ،حممود حممد ( 1418هـ1997/م)  :القياس والتقومي ،دار األندلس ،حائل.
 .15فرج ،صفوت ( 1989م)  :القياس النفسي ،األجنلو املصرية ،القاهرة.

تقرير عن تقييم األوراق االختبارية لقسم الرياضيات للفصل الدراسي األول 1439 /1438هـ
م.

إسم المقرر ورمزه
حساب التفاضل والتكامل1
(101ريض)3

1

المستوى

أستاذ المقرر

األول

ا .سحر جاد هللا
ا .سلوى قريع

ال توجد

بنات

2

3

حساب التفاضل والتكامل1
(101ريض)3
بنين
مبادئ المنطق والجبر الحديث
( 145ريض)3-
بنات
مبادئ المنطق والجبر الحديث
( 145ريض)3-
بنين
حساب التفاضل والتكامل2
( 121ريض)3-

السلبيات ومقترحات التحسين

األول

د .عبده الجواد
د سيد مطاوع

الثاني

أ.ابتسام ابوخضير
أ.امل ال دويس

الثاني

د .اكرم

التوجد
ال توجد
ال يوجد

الثاني

-1لمياء لسلوم السلبيات:
-2هذالء القرني ال توجد.

-3ابتسام
ابوخضير
السلبيات:
/1جميع أسئلة االمتحان من النوع مقالي .
حساب التفاضل والتكامل2
( 121ريض)3-

4

5

6

الهندسة التحليلية
(161ريض)3-
بنات
الهندسة التحليلية
(161ريض)3-
بنين
جبر المصفوفات
(241ريض)3-
بنات
جبر المصفوفات
(241ريض)3-
بنين
إستاتيكا
(171ريض)3-

الثاني

الثالث

د .رشاد الجوفي

مقترحات التحسين :نوصي باآلتي:
 /1تضمين الورقة االمتحانية أسئلة موضوعية باإلضافة الى األسئلة
المقالية .

السلبيات:
أ.سحر جاد الكريم
ال توجد.
أ.بدور الحربي
ال توجد

الثالث

د .رشاد الجوفي

الثالث

أ.بدور الحربي
أ .امل ال دويس

الثالث

د .مصطفى خير
هللا

الثالث

أ .منى عكران

السلبيات:
ال توجد
ال يوجد
السلبيات:
 /1الورقة اإلختبارية تتضمن أسئلة مقالية فقط.

7

8

8

9

10

إستاتيكا
(171ريض)3-
بنين

الثالث

د .السيد مطاوع

مبادئ اإلحصاء واإلحتماالت
(101إحص)3-

الثالث

مبادئ اإلحصاء واإلحتماالت
(101إحص)3-

الثالث

د .حمود الحداد

الرابع

د .محمد حافظ

الديناميكا1-
(212ريض)3-
التحليل الحقيقي 1
(281ريض)3-
بنات
التحليل الحقيقي 1
(281ريض)3-
بنين
هندسة تحليلية مجسمة

أ.لمياء لسلوم
أ .بدور الحربي

.
السلبيات:
 /1الورقة اإلختبارية تتضمن أسئلة مقالية فقط
اليوجد
ال يوجد

الرابع

د .محمد عبد
القوي

الرابع

د .وديع الشميري

الرابع

ا.بدور الحربي

السلبيات:
 /1عدم توضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /2جميع اسئلة االختبار مقالية
مقترحات التحسين:
 /1نوصي بتوضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /2تضمين االختبار أسئلة موضوعية
السلبيات:
ال توحد
ال توجد سلبيات
السلبيات:

(262ريض)2-
بنات

هندسة تحليلية مجسمة
(262ريض)2-
بنين

11

12
14
13

ال توجد

الرابع

د .عبده قهيس

السلبيات :
1
/2جميع اسئلة االمتحان مقالية
مقترحات التحسين  :نوصي بما يلي
 /2تضمين أسئلة موضوعية باإلضافة لألسئلة المقالية بالورقة اإلختبارية

نظرية الزمر
(341ريض)3-
بنين
نظرية الزمر
(341ريض )3-بنات
الجبر الخطي
(342ريض)3-
الجبر الخطي
(342ريض)3-
حساب التفاضل والتكامل3
(221ريض)3-

الخامس

حساب التفاضل والتكامل3
(221ريض)3-

الخامس

الرابع
الرابع
الخامس
الخامس

د .محمد رشاد

اليوجد

د.محمد عبد القوي اليوجد
السلبيات:
ا .احمد ابو هولة
ال توجد.
أ .ابتسام ابو السلبيات:
خضير ال توجد.
السلبيات:
ال توجد
ا .مسفر
جميع اسئلة االمتحان من نوع مقالي
د .سيد مطاوع

14

مقدمة في المعادالت التفاضلية
(222ريض)3-
بنات

مقدمة في المعادالت التفاضلية
(222ريض)3-
بنين

15

16

مبادئ البرمجة
(280ريض)3-
مبادئ البرمجة
(280ريض)3-
بنات
نظرية اإلحتماالت
(241إحص)3-
بنات
نظرية اإلحتماالت
(241إحص)3-
بنين

الخامس

أ .علوة
القرني

السلبيات:
ال توجد
السلبيات :
 /1عدم ذكر المستوى الدراسي
 /2جميع اسئلة االمتحان مقالية

الخامس د .احمد ابو هولة
مقترحات التحسين:
 /1نوصي بتضمين أسئلة موضوعية باإلضافة لألسئلة المقالية بالورقة
اإلختبارية
 /2كتابة المستوى الدراسي
السلبيات:
الخامس د .محمد عبدالقوي
ال توجد
ال توجد
أ .هذالء
الخامس
القرني

الخامس

الخامس

??/

د .سلطان علي

السلبيات
عدم ذكر من اعد االمتحان
مقترحات التحسين
توضيح اسم من اعد االمتحان
ال توجد

17

18

19

التحليل الحقيقي 2
(381ريض)3-

السادس

د .محمد السيد

التحليل الحقيقي 2
(381ريض)3-
بنين

السادس

تبولوجي عام
(471ريض)3-
بنات

السادس

تبولوجي عام
(471ريض)3-
بنين

السادس

التحليل العددي1
(452ريض)3-
بنات

السادس

د .محمد سباق

التحليل العددي1

السادس

د .مصطفى خير

د .محمد السيد
د.عبد الجواد
القباطي

د .محمد السيد

السلبيات:
ال توجد
السلبيات:
ال توجد
السلبيات:
التوجد.
السلبيات :
جميع اسئلة االمتحان مقالية
مقترحات التحسين :نوصي باآلتي:
 /تضمين أسئلة موضوعية باإلضافة لألسئلة المقالية بالورقة اإلختبارية
السلبيات:
 /1عدم توضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /2الورقة اإلختبارية تتضمن أسئلة مقالية فقط.
مقترحات التحسين :نوصي باآلتي:
 /1توضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /2تضمين أسئلة موضوعية باإلضافة لألسئلة المقالية بالورقة اإلختبارية.
السلبيات :

(452ريض)3-
بنين
التحليل العددي1
(452ريض)3-
بنين

هللا

جميع األسئلة مقالية
السادس

ا .منى عكران

20

التحليل الدالي
(483ريض)3-

السابع

د .رشاد الشرعبي

21

المعادالت التفاضلية 1
(321ريض)3-

السابع

22

23

الحلقات والحقول
(441ريض)3-
الحلقات والحقول
(441ريض)3-
بنات
نظرية المتغير المركب

ال توجد

السلبيات :ال توجد

د .خالد الهمام

السلبيات:
 /1عدم كتابة المستوى الدراسي.
 /2عدم توضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /3كتابة أسئلة اإلختبار موجهة للطالبات بصيغة المذكر.
 /4الورقة اإلختبارية تتضمن أسئلة مقالية فقط.
مقترحات التحسين :نوصي باآلتي:
 /1كتابة المستوى الدراسي.
 /2توضيح الدرجة الكلية لإلختبار.
 /3مراعاة الصياغة اللغوية لألسئلة بما يناسب إختبارات البنات عن البنين.
 /4تضمين أسئلة موضوعية باإلضافة لألسئلة المقالية بالورقة اإلختبارية.

السابع

د .محمد رشاد

ال توجد سلبيات

السابع

د .عبده محمد
قهيس

ال توجد سلبيات

السابع

د .حمود الحداد

السلبيات:

(383ريض)3-
بنات
نظرية المتغير المركب
(383ريض)3-
بنين

ال توجد
السابع

د .حمود الحداد

السلبيات:
ال توجد

مالحظات عامة:
 /1جميع االختبارات تقيس نواتج تعلم المقرر بمستوياتها المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات.
 /2نواتج التعًلم لكل سؤال غير محددة في أغلب االختبارات؛ وبالتالي ال يمكن تقييم الورقة اإلختبارية من حيث قياسها لمحتويات المقرر طبقا ً ألهميتها النسبية
الواردة بجدول المواصفات .
 /3سؤال التميز يوجد ضمنيا ً بجميعاالختبارات؛ ولكن ال يمكن قياسه وتقييمه لعدم وضع آلية لذلك .كما لم يتم تحديد مواصفات سؤال التميز لتحديده دون
اإلشارة إليه بورقة األسئلة.
 /4عدم توحيد مواصفات مصفوفات االختبارات بين القسمين الرجالي والنسائي؛ حيث لم تُقدم آلية موحدة ألعضاء هيئة التدريس لعمل مصفوفة االختبار.

عضو لجنة القياس والتقويم لقسم الرياضيات:
د .محمد رشاد الكوري

تقرير عن تقييم األوراق االختبارية لقسم الفيزياء للفصل الدراسي األول 1439 /1438هـ
تم تقييم األوراق االختبارية للمقررات التخصصية التي تدرس في برنامج الفيزياء حسب النموذج المرسل من لجنة القياس والتقويم بالكلية والمحتوى على
البنود األساسية التالية:
أوال :إخراج الورقة االختبارية
ثانيا ً  :صياغة األسئلة ومدى مراعاتها لشروط الصياغة الجيدة للسؤال
ثالثاً :الورقة االختبارية تتضمن أسئلة مقاليه وأسئلة موضوعية
رابعاً :مدى توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
خامساً :الورقة االختبارية تقيس نواتج تعلم المقرر بمستوياتها المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات.
سادساً :الورقة االختبارية تقيس محتويات المقرر طبقا ً ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات.
ومن خالل التقييم تم رصد أهم االيجابيات والسلبيات الواردة في كل ورقة اختبارية ومن ثم تم وضع مقترحات تحسين لتالفى السلبيات الواردة من خالل كتابة
تقرير فردى لكل ورقة اختبارية إلرساله ألستاذ المقرر لتعزيز نقاط القوة و لتالفى نقاط الضعف الواردة من خالل القيام بإجراءات تصحيحية وقد تم تجميع
االيجابيات والسلبيات ومقترحات التحسين لجميع المقررات في الجدول التالي :

(مقررات أعضاء هيئة التدريس)
م

1

اسم املقرر ورمزه

مقدمة في
الفيزياء (بنين)

املستو
ى

علم األول

 101فيز4-

2

الحرارة والديناميكا الثانى
الحرارية (بنين)
 241فيز3-

-3

الثانى

الكهرباء (بنين)
 221فيز3-

أستاذ املقرر

د .ايهاب عبد
اللطيف
د .محمد عيسى
د.حسين عمار

االجيابيات

 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
 -2صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.

د .عصام محمد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
نصر الدين
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د .عصام محمد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
نصر الدين
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة

السلبيات

وجود بعض األخطاء المطبعية.

مقرتحات التحسني

مراعاة األخطاء المطبعية.

ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

املستو

م

اسم املقرر ورمزه

-4

ميكانيكا ( 1-بنين)
110فيز 3-

-5

أمواج واهتزازات الثالث
وصوت (بنين)
212فيز2-

-6

الثالث

ى

أستاذ املقرر

االجيابيات

مقرتحات التحسني

السلبيات

وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.

ضوء( 1-بنين)
 231فيز3-

الثانى

د .ايهاب عبد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
اللطيف
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د .حاتم النظارى
ال يوجد.
 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
ال يوجد.
د .عصام محمد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
نصر الدين
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.

وجود بعض األخطاء المطبعية.

مراعاة األخطاء المطبعية.

ال يوجد.

ال يوجد.

املستو

م

اسم املقرر ورمزه

-7

فيزياء رياضية 1-الثالث
(بنين)
 250فيز3-

-8

ميكانيكا ( 2-بنين)
310فيز 2-

الثالث

-9

الكترونيات
(1بنين)
222فيز 3-

-10

نسبية الرابع
ميكانيكا
وتقليدية (بنين)
315فيز2-

ى

 -الثالث

أستاذ املقرر

االجيابيات

د .عصام محمد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
نصر الدين
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د .حاتم النظارى
 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د .ايهاب عبد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
اللطيف
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د.حسين عمار
 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.

مقرتحات التحسني

السلبيات

ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

المستوى الدراسي به خطأ.

مراعاة تعديل المستوى
الدراسي .

 -1وجود بعض األخطاء المطبعية.
 -2يتضمن اإلختبار نوع واحد

 -1مراعااااااااااااااة األخطااااااااااااااء

م

اسم املقرر ورمزه

املستو
ى

أستاذ املقرر

االجيابيات

 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
د .حاتم النظارى
 -11فيزياء رياضية 2-الرابع
 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
(بنين)
موضوعات المقرر.
 350فيز3-
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
 -12مفاهيم في الفيزياء الخامس د .ايمن عبد  -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
المعطى
الحديثة (بنين)
موضوعات المقرر.
345فيز2-
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
الخامس د حاتم النظاري
 -13النظرية
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
الكهرومغناطيسية
موضوعات المقرر.
(بنين)
-2تنوع األسئلة.
331فيز3-

مقرتحات التحسني

السلبيات

فقط من االسئلة.

المطبعية.

يتضمن اإلختبار نوع واحد فقط
من االسئلة.

 -2تنوياااااااع االساااااااائلة بااااااااين
المقالية والموضوعية.
تنويااع االسااائلة باااين المقالياااة
والموضوعية.

يتضمن اإلختبار نوع واحد فقط
من االسئلة.

تنويااع االسااائلة باااين المقالياااة
والموضوعية.

ال يوجد.

ال يوجد.

م

اسم املقرر ورمزه

املستو
ى

أستاذ املقرر

االجيابيات

مقرتحات التحسني

السلبيات

-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
-14

فيزياءاحصائية
(بنين)
341فيز2-

السادس

د ايمن عبدالمعطي

-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.

يتضمن اإلختبار نوع واحد فقط
من االسئلة.

تنويع االسئلة بين المقالية
والموضوعية.

-15

فيزياء الكم (بنين)

السادس

د حسين عمار

-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.

ال يوجد.

ال يوجد.

352فيز3-

-16

فيزياء ذرية (بنين)
480فيز2-

السادس

د ايمن عبدالمعطي

-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.
-3صياغة األسئلة محددة وواضحة

يتضمن اإلختبار نوع واحد فقط
من االسئلة.

تنويع االسئلة بين المقالية
والموضوعية.

م

اسم املقرر ورمزه

املستو
ى

أستاذ املقرر

االجيابيات

مقرتحات التحسني

السلبيات

وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
-17

نسبية الرابع
ميكانيكا
وتقليدية (بنات)
315فيز2-

د.حسين عمار

-18

فيزياءاحصائية
(بنات)
341فيز2-

السادس

د ايمن عبدالمعطي

-19

فيزياء الكم (بنات)

السادس

د حسين عمار

352فيز3-

 -1وجود بعض األخطاء المطبعية.

 -1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
 -2تنوع األسئلة.
 -3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
 -1يتضمن اإلختبار نوع واحد
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
فقط من االسئلة.
موضوعات المقرر.
 -2المستوى الدراسي به خطأ.
-2صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.

ال يوجد.

 -1مراعااااااااااااااة األخطااااااااااااااء
المطبعية.

 -1تنويع االسئلة بين
المقالية والموضوعية.
 -2مراعاة تعديل المستوى
الدراسي .
ال يوجد.

م

-20

اسم املقرر ورمزه

مواضيع
(بنات)

املستو
ى

خاصة السابع

أستاذ املقرر

د ايمن عبدالمعطي

498فيز2-

-21

مبادئ علم الفيزياء الثالث
(حاسبات بنين)
104فيز4-

د عبدهللا مرغوب

-22

مبادئ علم الفيزياء الثالث
(هندسة بنين)
104فيز4-

د عبدهللا مرغوب

االجيابيات

السلبيات

-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب
ال يوجد.
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.
-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب.
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.
-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب
-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.

مقرتحات التحسني

ال يوجد.

البيانات األساسية فى الجزء
الخاص باخراج الورقة اإلختبارية
غير مكتملة

عماال نمااوذج موحااد للبيانااات
األساسااية فااى اخااراج الورقااة
اإلختبارية

البيانات األساسية فى الجزء
الخاص باخراج الورقة اإلختبارية
غير مكتملة

عماال نمااوذج موحااد للبيانااات
األساسااية فااى اخااراج الورقااة
اإلختبارية

اسم املقرر ورمزه

م

املستو
ى

أستاذ املقرر

االجيابيات

السلبيات

مقرتحات التحسني

-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب
-23

فيزياء متقدمة
(هندسة بنين)
105فيز4-

أعد التقرير
د .عصام نصرالدين

الخامس

د شمعون صديقي

-1الورقة اإلختبارية تغطى كافة
موضوعات المقرر.
-2تنوع األسئلة.
-3صياغة األسئلة محددة وواضحة
وتراعى الفروق الفردية بين الطالب

البيانات األساسية فى الجزء
الخاص باخراج الورقة اإلختبارية
غير مكتملة

عماال نمااوذج موحااد للبيانااات
األساسااية فااى اخااراج الورقااة
اإلختبارية

(مقررات عضوات هيئة التدريس)
المستو
ى

اسم
المقرر
ورمزه

أستاذ المقرر

األول

مقدمة
فى علم
الفيزياء
101
فيز4-

أ/منى األحمري-
أ/فايزة ال حامد-
ا/مها جابر

الثاني

ميكانيكا
1110فيز
3-

االيجابيات

مقترحات التحسين

السلبيات
المستوى األول



 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية



الشروط الجيدة للصياغة.

نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج

 عادم كتاباة (اساام
البرناااااااااااااااااااامج-
المساااااااااااااااااااااتوى
الدراسااااااااااااااااااااى-
الدرجاااااة الكلياااااة
لالختبااااار -اساااام
عضااااااااو هيئااااااااة
التاادريس واضااع
االختبااااار) علااااى
ورقة الغالف.

 كتابااااااااة (اساااااااام البرنااااااااامج-
المساااتوى الدراساااى -الدرجاااة
الكلياااة لالختباااار -اسااام عضاااو
هيئااااااااة التاااااااادريس واضاااااااااع
االختبار) على ورقة الغالف.

المستوى الثاني
أ /نجوى ابراهيم




االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية


 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود




الشروط الجيدة للصياغة.
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر

 ال يوجد

 ال يوجد




نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقووة االختباريووة تقوويس محتويووات المقوورر طبقوووا ً
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
 يوجد سؤال التميز ضومن أسوئلة الورقوة االختباريوة
والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ
حرارة
وديناميك
ا
حرارية
241فيز
3-

د /زينب محمد
أ/فايزة ال حامد




االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية


 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود






الشروط الجيدة للصياغة.
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقووة االختباريووة تقوويس محتويووات المقوورر طبقوووا ً
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
 يوجد سؤال التميز ضومن أسوئلة الورقوة االختباريوة
والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ

ال يوجد

ال يوجد

كهرباء
221فيز
3-

د /هبة بدران
ا/منى األحمري



 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية





ال يوجد

ال يوجد

الشروط الجيدة للصياغة.

تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج

المستوى الثالث
الثالث

رياضية
1250فيز
3-

أ .شرعاء القرني












االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
صاااياغة للسااائلة المقالياااة والموضاااوعية تحقاااق بناااود
الشروط الجيدة للصياغة.
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات
الورقة االختبارية تقيس محتويات المقرر طبقا ً ألهميتها
النسبية الواردة بجدول المواصفات
يوجاااد ساااتال التمياااز ضااامن أسااائلة الورقاااة االختبارياااة

ال يوجد

ال يوجد

والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ

ضوء -
1
231فيز
3-

د /تيسير النجار
ا/فلوة قهمان

ميكانيكا
2310فيز
2-

د/زينب محمد



 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية

الشروط الجيدة للصياغة.





تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج




االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية


 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود






ال يوجد

ال يوجد

الشروط الجيدة للصياغة.

زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقووة االختباريووة تقوويس محتويووات المقوورر طبقوووا
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
 يوجد سؤال التميز ضومن أسوئلة الورقوة االختباريوة

ال يوجد

ال يوجد

والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ

امواج
واهتزازا
ت
212فيز
2-

د/تيسير النجار
أ /فايزة ال حامد






االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقووة االختباريووة تقوويس محتويووات المقوورر طبقوووا ً
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
المستوى الرابع

ال يوجد

ال يوجد

الرابع

فيزياء
رياضية-
2
350فيز
3-

د هبة محمد

ميكانيكا

د /حسين عمار




ال يوجد

االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب

ال يوجد

 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
الشروط الجيدة للصياغة.







زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقووة االختباريووة تقوويس محتويووات المقوورر طبقوووا ً
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
 يوجد سؤال التميز ضومن أسوئلة الورقوة االختباريوة
والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ
نسبية

وتقليدية
315
فيز2-




االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية


 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود



الشروط الجيدة للصياغة.
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط

المستوى الخامس

 ال يوجد

 ال يوجد

الخامس

االلكترونيات
222فيز3-

د/زينب محمد

مفاهيم في

د /هبة محمد





االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى
المقرر الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية
وموضوعية

 ال يوجد

 ال يوجد

 صووووياغة لألسووووئلة المقاليووووة والموضوووووعية
تحقق بنود الشروط الجيدة للصياغة.







زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة
االختبارية وكذلك درجة كل ناتج
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر
بمستوياتها المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول
المواصفات

 الورقووة االختباريوة تقوويس محتويووات المقوورر
طبقووووا ً ألهميتهووووا النسووووبية الووووواردة بجوووودول
المواصفات
 يوجد سؤال التميز ضمن أسئلة الورقة
االختبارية والموضح بنموذج اإلجابة المقدم
من قبل األستاذ
الفيزياء
الحديثة

 350فيز2-




االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية
وموضوعية

 صووووياغة لألسووووئلة المقاليووووة والموضوووووعية
تحقق بنود الشروط الجيدة للصياغة.

 ال يوجد

 ال يوجد

النظرية

الكهرومغناطيس

ية  331فيز-
3




تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.




االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية
وموضوعية

ال يوجد

ال يوجد

 صووووياغة لألسووووئلة المقاليووووة والموضوووووعية
تحقق بنود الشروط الجيدة للصياغة.




تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.

المستوى السادس
السادس

فيزياء

احصائية
341
فيز3-

فيزياء

الكم
352
فيز3-

د /أيمن عبد
المعطي





توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب

 صياغة لألسئلة المقالية تحقق بنود الشروط الجيدة
للصياغة.
 زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
 كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط
د /حسين عمار




االخراج الجيد للورقة االختبارية
توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية


 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
الشروط الجيدة للصياغة.

ال يوجد



ال يوجد أسئلة
موضوعية
يقتصر
االختبار على
األسئلة
المقالية فقط
ال يوجد

تنوع االختبار بين االسئلة
المقالية والموضوعية



 يوجد سؤال الت ميز ضومن أسوئلة الورقوة االختباريوة
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
كتابة جميع الورقة االختبارية بنفس الخط

والموضح بنموذج اإلجابة المقدم من قبل األستاذ

الفيزياء
الذرية
480فيز
2-

د/تيسير النجار






االخراج الجيد للورقة االختبارية

ال يوجد

ال يوجد

توافق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر
الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
تقيس الورقة االختبارية نواتج تعلم المقرر بمستوياتها
المختلفة طبقا ً لما ورد بجدول المواصفات

 الورقة االختبارية تقيس محتويات المقرر طبقا ً
ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات
المستوى السابع
السابع



 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود

ضوء
حديث
وليزر
435فيز
2-

فيزياء
نووية
481فيز
3-

االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية




د/هبة محمد

ال يوجد

ال يوجد

الشروط الجيدة للصياغة.
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.
نواتج التعلم توجد على غالف الورقة االختبارية وكذلك
درجة كل ناتج



 صياغة لألسئلة المقالية والموضووعية تحقوق بنوود
االخراج الجيد للورقة االختبارية
وضوح االختبار وتنوع األسئلة بين مقالية وموضوعية

ال يوجد

ال يوجد

مواضيع

خاصة
481
فيز3-

ايمن محمد عبد
المعطي

الشروط الجيدة للصياغة.




تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر
زمن االختبار يتناسب مع عدد االسئلة وكمها.






اإلخراج العام للورقة االختيارية
وضوح أسئلة االختبار
تنوع األسئلة بين مقاليه وموضوعية
تقيس األسئلة نواتج تعلم المقرر

 قلااة عاادد فقاارات
السااااااااااتال األول
(اكماال مااا يااأتي)
حياااااااث اشاااااااتمل
علااااى  6فقاااارات
فقاااااط والدرجاااااة
الكليااااة للسااااتال
 20درجة.
 قلااة عاادد فقاارات
السااااتال الثاااااني
حياااااااث اشاااااااتمل
علاااااى فقااااارتين
فقاااااط والدرجاااااة
الكليااااة للسااااتال
 20درجاااة ممااال
يااااااادل علاااااااى ان
درجااااااة الفقاااااارة
( )2ماان السااتال
(وهااااي مسااااألة)
 10درجات.
 السااااتال الثالااااث
يحتااااااوي علااااااى
فقرة واحدة فقاط
اختيار من متعدد

 زيااااادة عاااادد فقاااارات السااااتال
األول (اكمل ما يأتي) لتتناسب
درجاااة كااال فقااارة ماااع الدرجاااة
الكلية للستال.
 زيااااادة عاااادد فقاااارات السااااتال
الثاني لتتناسب درجة كل فقرة
مع الدرجة الكلية للستال.
 وضع ستال اختيار مان متعادد
كساااتال مساااتقل ولااايس فقااارة
واحدة ضمن ستال مقالي.

.
 عااااااااادم تااااااااارقيم
جزئيااااااااااااااااااااااااات
الفقااااارة( )5فاااااي
الستال الثالث.

من خالل هذا التقييم تم رصد أهم نقاط القوة ونقاط الضعف ومقترحات التحسين للمقررات التخصصية التي تدرس بالجانب النسائي بالبرنمج وهى كما يلى:
أوال :اهم نقاط القوة على مستوى البرنامج
-1
-2
-3
-4

 % 100تقريبا من المقررات حققت شروط اإلخراج الجيد للورقة االختبارية
 % 100تقريبا من المقررات حققت شروط الصياغة الجيدة لألسئلة المقالية والموضوعية
 % 94من المقررات تحتوى على أسئلة موضوعية بجانب األسئلة المقالية
 %100من المقررات يتوافق فيها محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر الدراسي المعلن بالتوصيف للطالب.
ثانيا :اهم نقاط الضعف

 .1يوجد مقرر واحد البيانات غير مكتملة بياناته على ورقة الغالف.
 .2يوجد مقرر واحد ال يوجد به اسئلة موضوعية
ثالثا :مقترحات التحسين
 .1مراعاة كتابة جميع بيانات االختبار على ورقة الغالف.

 .2مراعاة تنوع اسئلة االحتبار بين مقالية وموضوعية.
لجنة المراجعة :
د /زينب محمد
د /تيسير النجار
د /هبة محمد

التوقيع :

تحريرا في 1439/5:

منسقة البرنامج:
أ /فايزة ال حامد

تقرير عن تقييم األوراق االختبارية لقسم الكيمياء للفصل الدراسي األول 1439 /1438هـ

تقرير عن تقييم األوراق االختبارية لقسم اللغة العربية للفصل الدراسي األول 1439 /1438هـ
م

اسم املقرر
ورمزه

املستوى

1

البالغة1
161عرب2

 -األول

2

البالغة-2
162عرب2

الثاني

3

البالغة-3

الثالث

السلبيات

االجيابيات

 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 
إخراج الورقة االختيارية
 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
عدم تنظيم االختبار



االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
.



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي






االختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 عدم استخدام عبارات من شأنها ان
تقيس المستويات العليا من األهداف

 رسالة البرنامج لم توضع في مكان

مقرتحات التحسني
 تنظيم ورقة االختبار




عدم تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

عدم تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 وضع رسالة البرنامج في أعلى الصفحة

م

اسم املقرر

املستوى

ورمزه

االجيابيات

263عرب2



4

البالغة

القرآنية الرابع

264عرب2

5

الشعرالعربي
الحديث1
448عرب2



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
االختبار
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد

يوجد نموذج إجابة لإلختبار



 عدم تحديد ستال التميز في ورقة

6

الشعرالعربي



السابع

 اإلفراط في استخدام النفي





-

واضح
 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



السادس

إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار

السلبيات

اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار



مقرتحات التحسني



تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 التقليل في استخدام صيغة النفي


عدم تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

م

اسم املقرر

املستوى

ورمزه
الحديث2
449عرب-2

االجيابيات

-




7

الشعرالعربي القديم 1الثالث

8

الشعرالعربي القديم 2الرابع

9

الثالث

244 -عرب-2





اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية


245 -عرب3



الصرف-1
221عرب2

إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



السلبيات

مقرتحات التحسني

االختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 لم يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ


عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ


عدم تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

م

اسم املقرر
ورمزه

االجيابيات

املستوى


االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار



اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل


10

البحث اللغوي عند  :السابع
العرب 485عرب3

11

النثرالعربي
الحديث-1
320عرب2

السادس

12

النثرالعربي الحديث 2السابع







454 -عرب2



السلبيات

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 عدم وضوح بعض االسئلة

 اإلفراط في أسئلة الصواب والخطأ
 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

مقرتحات التحسني

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 توضيح األسئلة المبهمة

 التقليل في أسئلة الصواب والخطأ
 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

م

اسم املقرر
ورمزه

املستوى

االجيابيات


13

النثرالعربي القديم -2الرابع

14

النثرالقديم1
251عرب2

 -الثالث

15

النحو1
111عرب3

 -األول

228عرب2





السلبيات

الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 لم يُطلب وضع تبرير لإلجابة
الخطأ

 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي  لم يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ




مقرتحات التحسني

إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار

 عدم تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ
تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي  ال توجااد زيااادة فااي عاادد االسااتجابات عاان  زيادة عدد عدد االستجابات عن المقدمات


إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل 

عدد المقدمات
ال يوجد تبرير الخطأ

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

اسم املقرر

م

ورمزه

املستوى

16

النحو113 -2عرب 3الثاني

17

النحو214 3عرب 3الثالث

االجيابيات





-





18

النحو-5
316عرب-2

الخامس

19

النقداألدبي

السابع







الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة 
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 
إخراج الورقة االختيارية

االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 
إخراج الورقة االختيارية

االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 

السلبيات

مقرتحات التحسني

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

عدم وجود تبرير لإلجابة الخطأ
عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ
عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

اإلفراط في أسئلة الصواب والخطأ

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

 التقليل في أسئلة الصواب والخطأ

م

اسم املقرر
ورمزه

املستوى

الحديث335عرب3

20

النقدالعربي
322عرب3

21

تاريخ
األدب131عرب2

22

تحليل
414عرب2

القديم السادس

الثاني

الخطاب السابع

االجيابيات
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
 يوجد نموذج إجابة لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
 يوجد نموذج إجابة لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
 يوجد نموذج إجابة لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة

السلبيات


عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة

 تحديد ستال التميز في ورقة
االختبار

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

االختبار



مقرتحات التحسني



 كثرة األسئلة الموضوعية
 التوازن بين األسئلة المقالية
 عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
والموضوعية



االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار



م

23

اسم املقرر
ورمزه

صرف
226عرب2

املستوى

 -2الرابع

25

علم اللغة
281عرب3

الثالث

26

فن اإللقاء
143عرب2

الثاني

االجيابيات
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
 يوجد نموذج إجابة لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
 يوجد نموذج إجابة لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
 يوجااااااااد نمااااااااوذج إجابااااااااة
لإلختبار
 اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
 االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة

السلبيات



عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

 عدم وضوح تعليمات الجداول

مقرتحات التحسني


 توضيح تعليمات الجداول

تحديد ستال التميز في ورقة االختبار








 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار

ال توجااد زيااادة فااي عاادد االسااتجابات عاان
عدد المقدمات

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

زيادة في عدد االستجابات عن عدد المقدمات





عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار

 تحديد ستال التميز في ورقة االختبار



م

اسم املقرر
ورمزه

املستوى

27

مصادر اللغة واألدب الثالث

28

موسيقا
271عرب3

الشعر -الرابع

29

مهارات
والفهم 112عرب

142عرب3

االجيابيات








القراءة األول








الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة الشااكل
الخاااارجي وتغطيتاااه للماااادة
العلمية جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار

السلبيات




مقرتحات التحسني

التوازن بين االسئلة المقالية والموضوعية

كثرة األسئلة المقالية
عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
تحديد ستال التميز في ورقة االختبار
االختبار في أسئلة




عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة تحديد ستال التميز في ورقة االختبار
االختبار في أسئلة





عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة
االختبار في أسئلة



تحديد ساتال التمياز فاي ورقاة االختباار فاي
أسئلة



لم يكتب اسم عضو هيئة التدريس في ورقة



كتابة اسم عضو هيئة التدريس في ورقة

االختبار

 لم يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

االختبار

 يُطلب وضع تبرير لإلجابة الخطأ

م

اسم املقرر
ورمزه

االجيابيات

املستوى



الكتابة

30

مهارات
141عرب2

31

الشعر العربي القديم - 3
346عرب3

الخامس

32

األدب السعودي
232عرب2

الثالث










السلبيات

عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة 
االختبار في أسئلة

صياغة متن الستال غير قصيرة

مقرتحات التحسني

اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي 
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه 
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع 
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي  عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة تحديد ستال التميز في ورقة االختبار
إخراج الورقة االختيارية
االختبار
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات
جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي  عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة تحديد ستال التميز في ورقة االختبار
إخراج الورقة االختيارية
االختبار
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للمااااادة العلميااااة والناحيااااة
الشااكلية وتوزيااع الاادرجات

تحدياد سااتال التميااز فااي ورقااة االختبااار فااي
أسئلة
إعادة صياغة متن الستال المقالي

اسم املقرر

م

ورمزه

33

النحو
عرب3

-4

املستوى

 215الرابع

االجيابيات






جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
اسااتيفاء معااايير الجااودة فااي
إخراج الورقة االختيارية
االختبااار ماان ناحيااة تغطيتااه
للماااااادة العلمياااااة وتوزياااااع
الدرجات جيد
يوجد نموذج إجابة لإلختبار
.

أعد التقرير
د .عصام محمد قبيصي

د /عفاف عبد المنعم

السلبيات

مقرتحات التحسني

 عااادم تحدياااد ساااتال التمياااز فاااي ورقاااة تحديد ستال التميز في ورقة االختبار
االختبار

هـ1439 /1438 تقرير عن تقييم األوراق االختبارية لقسم اللغة االنجليزية للفصل الدراسي األول
No.
.1

Course Title
Grammar I

Code
Eng 111

Course Instructor
Yasser Jafshwer

Positive points
The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

.2

Reading 1

Eng.
114

Ahmed Mahmoud

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

.3

Listening &
Speaking 1

Eng 112

Sultan Althaibi + Dr Khan

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

Writing 1

Eng-113

Mr. Sameh Mahmoud+
prof Emdad

.4

.5

Reading 2

Eng 124

Sultan

The layout is OK.

General Comments
 Some topics have not been covered in the
exam.
 Recognition questions are higher than
productive ones.
 No examples are given to instruct students how
to answer.
 It seems that the passage has been given from
the textbook, and this creates no challenge for
students.
 Two questions have been asked that are related
to grammar.
 Some distractors are not related to the
investigated issue.
 Only multiple-choice questions do exist in the
exam paper. Other forms of questions would
highlybe recommended.


The number of the test pages is not
mentioned on the cover page.




Pages No. are not provided.
The passages have been given from the
original textbook.
Only three distractors have been given in
multiple-choice questions.

Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.


.6

Grammar 2

Eng-121

rajeeb

The layout is OK.

 Pages number are not provided.

Examples are provided
throught the exam sheet.
.7

Listening
&Speaking 2

Eng.
122

Fahd Mosid

Writing2

Eng-123

Mr. Sameh

.9

Grammar 3

Eng.
211

Fahd Almosid

.10

Reading 3

Eng.
214

Sultan

.8

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
 Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

 There is no coverage to the course content.


Some questions may not be acceptable as student can
get hints from other questions






.11

.12

Listening 3

Eng.212

Rajeeb

Writing 3

Eng-213

Dr. Anwar

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

.13

Vocab 1

Eng.
215

Fahd+ Ahmed Mahmoud

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

Nowhere in a test do I find an indication for
testing speaking skills. Only listening
comprehension skills are tested.



The sheet’s layout is not well- designed.
Some questions have been given as scanned
images.
Pages No. are not provided.
The passages have been given from the original
textbook.
Only three distractors have been given in
multiple-choice questions.
Students were asked to write about some topics
listed in the exam sheet. Therefore, the exam
could be a matter of testing writing skills not
speaking since speaking skills could be tested
orally.

 Question no.5 may not be acceptable as in this
question student can copy the answer from
question 4.



The test is not a representative of the content.
Distractors are not homogeneous.

.14

.15

.16

English
Pronunciation

Eng-221

MohyeeAddeen

Listening and
Speaking 4

Eng-222

Dr. Owais Khan

Writing 4

Eng.
223

Yasser Jafsher

The layout is OK.
 Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
 Examples are provided
throught the exam sheet.

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

 No variety in questions, only objective questions
have been provided.
 Course content is not covered in the exam paper.
 The exam contains some topics that have been
given for students to test speaking skills.
Therefore, the test could be a matter of testing
writing skills not speaking, as the speaking skills
could be tested orally.


.17

Reading 4

Eng.
224

Yasser Jafsher

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.




.18

Vocab 2

Eng.
225

Prof Sardar

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.





.19

Introduction to
Linguistics

Eng-311

Dr. Abdul HafeedFakih

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

Many examples were given from the textbook.
Then, the exam could be a matter of testing
memory. Therefore, this could threat exam’s
validity.
The question sheet is not properly formatted.
There seems to be inconsistency with course
specification.
I do not think that Q.5. creates any challenge to
the students because it is very easy.
No consistency in capitalizing the distractors
since some words are capitalized while others
are not.
Some distractors are not homogeneous because
some of them contain one word, while others
contain more than one word.

 All the questions are subjective and no
objective questions are there in the test sheet.
 The rubric of some questions is not clear.

 The questions represent some of the course
content, but other topics are not covered in the
test sheet.
.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

Introduction to
literature

Eng.
312

Phonetics and
Phonology

Eng-314

Introduction to
Translation

Eng-315

Applied
Linguistics

Eng-321

Language
Testing

Eng-323

Translation 2

Eng-325

Language
acquisition

Prof. Emdad

Dr. Abdul HafeedFakih

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.



The layout is OK.

 All the questions are subjective and no
objective questions are there in a test sheet.
 No examples are given to instruct students how
to answer some questions.

Examples are provided
throught the exam sheet.

Dr Mohammed Ali

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.

The layout is OK.
 Examples are
provided throught the
exam sheet.
The layout is OK.
Prof.SardarMdFazlulHaque
 Examples are provided
throught the exam sheet.
The layout is OK.
Sameh
 Examples are provided
throught the exam sheet.
Dr Sami
The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.
Dr. Sardar



All the questions aresubjective,no objective
questions are there in a test sheet.
No coverage of the course content is found.

 There are only 2 questions of 20 and 30 marks
each.
 No objective questions have been given in the
exam paper.
 Knowledge domain is tested more than other
domains.
 Variety of questions is not included.
 Only subjective questions have been given.
 Variety of questions is not included.




No balance is found in distributing the marks.
No subjective questions are given in the exam
paper.

.27

Morphology
and syntax 1

Eng.
414

Dr. Anwar

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.




.28

Research
Methods

Eng.
416

Dr.anwar

The layout is OK.
Examples are provided
throught the exam sheet.




No balance is found in distributing the marks.
The exam does not represent the course content
as the questions mainly test morphology not
syntax.
Only one productive questions has beengiven.
Knowledge domain is tested more than other
domains.

أعد التقرير
 حسين حبتور.د

لجنة قياس األداء بكلية العلوم واآلداب
منسق اللجنة
عضو
مساعد منسق اللجنة

 حاتم عمر النظاري.د
أبو الحمد أحمد.د
 زينب محمد.د

 محمد العسكري.د

