
 

 
 

 

2015 اكتوبر-جامعة بنها    -كلية الزراعة بمشتهر -وحدة ضمان الجودة    

 عميد الكلية مدير وحدة الجودة منسق المعيار
 
 

جرإء الامتحاانت إلشفهية  لطالب مرحةل إلباكلوريوس                             آ لية إ 

 2015/ 11/ 11 بتارخي (  406مت الاعامتد جملس إللكية جلسة رمق ) 
ًًًأواًل:ًلجانًاالمتحاناتًالشفهيةً: ًً ًً ًًً ً ًًًً ًً ً ًً ً ًً ًًً  ً ً ً 

المقرر ومن أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية تشكل لجان االمتحانات من أساتذة ًً• 

 لكل مقرر بحد أقصى أربعة أعضاء ويتم تقسيم الطالب على اللجان المختلفة .

ًًًًثانيًا:ًالمواعيد:  ًً ً ًًً ً  ًًًًً 

                                                                        للقسم العلمي حريةة اختيةار الموعةد المناسةب ءجةراء االمتحانةات الشةفوية و عالن ةا ًًً• 

       للطالب.

                                               االختبارات الشف ية للطالب الذين تخلفوا عن الحضور                                يتم تحديد يوم في ن اية مواعيد   •  
                                           لعذر ق ري مقبول من رئيس مجلس القسم المعني.

                                                                          بعد انت اء مواعيةد االمتحةان الشةف ي وامتحانةات الةدروس العمليةة الن ائيةة ال يسةم     • 
                                                                             بإجراء امتحانات شف ية للطالب الذين يتخلفون عن الحضور  ال بعد تقديم عذر يقبل من 

                                              تاذ الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.   األس

ًًًثالثًا:ًمواصفاتًاالمتحانًالشفهيً:  ً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًً ً ًًً ًً ً ًً  ًًًًً 

                                                                             تتوافق األسئلة مع توصيف المقرر الموجود بالئحة القسم ووحدة ضمان الجودة بالكلية.ًً• 

                                                  تبرز المادة العلمية باألسئلة نواتج التعلم المتوقعة   • 

(Intended Learning Outcomes) ilo's 

                                      ترتبط األسئلة بما تم تدريسه في المقرر.   •

                                 تتوافق لغة التقويم ولغة التدريس.   • 

                                                               تشمل األسئلة كافة جوانب التعلم )المعرفية والوجدانية والم ارية(.   •

                                                            تشمل األسئلة الناحية التطبيقية بما ينم عن تعلم حقيقي وواقعي.    • 

                          والشةفافية )فةي ضةوء األسةاليب                                            يتصف تقدير درجات االمتحةان بالعدالةة والوضةو     •
          العلمية(.

                                                                   يتم تحديد عناصر اءجابة على السؤال وتوزيع الةدرجات علةى كةل عنصةر وسةؤال     • 
              ألعضاء اللجنة.

                                                                       يكون مستوى األسئلة الشف ية متقارب في المستوى وتكون واضحة ومحددة اءجابة.    • 

  

ًًًرابعًا:ًآليةًطرحًاألسئلةً: ًًً ً ًً ً ً ً ًً ًًًًً  ًًًًً 

  

                                                         الشف ي حوار بين الطالب واللجنة فتترك آلية طر  األسئلة حسب     ً            نظراً ألن االمتحان ًًً•ً

                        رؤية اللجنة مع الطالب .

  

ًًًخامسًا:ًالتقييمًوإعالنًنتيجةًاالمتحانً: ًً ًً ً ًً ً ً ًًًًً ً ً ًً ًًًًًًًًً ً  ًً ً ًً 

  

                                                                            يأخذ متوسط تقييم أعضاء اللجنة ويعلن الطالب بنتيجة االمتحانات الشف ية فةي لوحةة ًًً•ً

         ائية .   الن                            انعقاد االمتحانات التحريرية                    عالنات القسم قبل

  

 


