
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 وكالة الكلية للشؤون التعليمية

 التقويم ألعمال االختباراتالقياس ووحدة 

   لالختبارات النهائية  هيئة التدريس  وعض  دليل
  : األسئلة كتابة عيداوال: 

 

o اجلامعة اسه تشنل) الشلل حيح مً حمددة مبواصفات األسئلة وزقة تتسه ,

, اللغة وضوح و سالمة, االختباز بياىات وضوح, اجلامعة شعاز, الللية اسه

 (.واضخة اللرتوىية طباعة

o الوجداىية و,  املَازية و, املعسفية التعله جواىب لتغطي األسئلة تتيوع. 

o ٌتدزيسُ مت مبا تستبط أٌ و, املتوقعة التعله ىواتج االختباز مادة تظَس أ. 

  قبل االختبازثاىيا 

o تسليه ىسدة احتياطية مً االختباز قبل بدة  التدزيس ٍيئة عضو على

 االختبازات اليَائية بيومني على اال تستددو اال يف حالة الطوازئ فقط

o اىل( األسئلة) االختباز أوزاق تسليه اجملنعة يف املقيه التدزيس ٍيئة عضو على 

 ساعة بيصف االختباز بدء قبل االختبازات جلية

o قبل اللجية اىل األسئلة تسليه اجملنعة خازج املقيه التدزيس ٍيئة عضو على 

 .بيوو االختباز موعد

  اثياء االختبازثالجا 

o اخلاصة االختبازات إجساء أثياء الللية يف التواجد التدزيس ٍيئة عضو على 

 .يدزسَا اليت باملقسزات

o احلضوز اىل قاعة االختباز بعد مضي ىصف ساعة  التدزيس ٍيئة عضو على

 مً بداية االختبازات

  بعد االختباززابعا 

o اىتَاء بعد مباشسة اللجية مً اإلجابة أوزاق استالو التدزيس ٍيئة عضو على 

 .االختباز

o الدزجات عليُ موشع إجابة منوذج وفق اإلجابة أوزاق تصخيح يته. 

o التدزيس ٍيئة أعضاء بني القسه مستوى على داخليا اإلجابة أوزاق مساجعة تته 

 الدزجات زصد ومت تصخيخَا مت قد اإلجابات مجيع أٌ مً التأكد يته حبيح

 .اجلنع ىاتج مً والتأكد اإلجابة منوذج حسب

o مساعاة مع, اإلللرتوىية البوابة طسيق عً اليَائية الدزجات زصد: 

 كشف يف( الطالب حالة) تغيري خالل مً السصد عنلية اثياء احلسماٌ تجبيت .1

 .حمسوو اىل ميتظه مً السصد

 الفصلية االعنال دزجة لُ تجبت اليَائي االختباز عً يتغيب الري امليتظه الطالب .2

 . اليَائي االختباز دزجة يف( صفس) لُ يسصد و ٍي كنا

 

 جلية إىل توقيعَا و صختَا مً التأكد و مساجعتَا بعد اليَائية اليتائج تسليه 

 .االختباز إجساء تازيذ مً يومني خالل االختبازات

 

 

 

 



 Duration of exam 
o Teachers should be available in the college during the 

exams of the courses they teach. 
o The course teacher can come to the exam room after half an hour 

of the beginning of the courses they teach 

 After exam 
o Immediately at the end of the exam, the teacher must 

take the answer sheets from the exam committee. 
o Answer papers are corrected according to a key-answer 

that shows the distribution of marks. 
o Answer sheets are reviewed by another faculty member 

in the same department to ensure that all answers are 
corrected, marks are put according to the key-answer, 
and the sum of marks is correct. 

o Marks are inserted through online academic portal, pay 
attention for: 

 Deprive students by changing "student position" 
from regular to deprived. 

 Fix zero for final exam result for regular students 
who did not attend the final exam, keeping the 
mark of works during the term as it is.  

 Final results must be reviewed, checked, and 
signed by the teacher then all the answer sheets, 
grade sheets and edugate mark list should  be 
submitted  to the committee within two days from 
the exam. 
 

 
*********************** 

 

 

 

C o l l e g e  o f  A p p l i e d  M e d i c a l  S c i e n c e 

VICE DEANSHIP OF ACADEMIC AFFAIR 

 Assessment and Measurement Unit for exams affair 

faculty member Guide for Final exam 
 when writing the questions: 

o Question paper has certain qualities in its form (It 
includes university name, college name, university logo, 
clear instructions for the exam, clear and correct 
language, and obvious electronic print). 

o Questions must vary to cover all aspects of the learning 
process (knowledge and cognitive learning domains). 

o The exam materials must reveal the expected learning 
outcome and to be related with what has been taught. 

 Before exam  
o A faculty member should provide a standby copy of the 

question papers two days before the starting of final exams 

which will be used only in case of emergency. 
o All teachers living in Al-majmaah should provide the 

questions’ papers 30 minutes before the start of exam to 
the exams' committee. 

o Teachers who live outside Al-majmaah should submit the 
questions one day before the exam. 


