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   2020خريف منتصف الفصل الدراسي  المتحانات اإلليكتروني سياسات االختبار  

من تحقيق المخرجات التعليمية  يتأكدو (Learning objectives)االهداف التعليمية  اإلليكتروني االختبار يجب ان يغطي -1

 .(blueprint)جدول المواصفات  بحسب للمقرر  Intended Learning Outcomesالمستهدفة 

 ويعاونباللجنة( )شرط وجود من يدرس المقرر  لجنة الممتحنين والتوثيقمسئوال عن التنفيذ  يكون والشفافيةا للعدالة انضم -2

 بالكليات. والتقويممتابعة هذا االمر وحدات القياس  في والطالبرئيس القسم ووكيل الكلية لشئون التعليم 

 لدخول االمتحان. عيلجاميل اخدام االيمستباعلى السماح فقط للطالب  التأكيد -3

 . الكليةتعلن من قبل   الزمنيةالخطط  -4

 رونية االليكت وباالختباراتسمح بالتدريس عن بعد ئحي الذي حسب التعديل الالرونية تتم االختبارات االليكت -5

 كالتالي:  وهيبعض االشتراطات   توجدexam  -Eاالختبارات االليكترونية   -6

  ن بحسب اللوائححامتالا ودرجات الكلي االمتحان زمن بطض. 

 بثالث)بوقت كافي  متحان االساسيقبل اال ويتمنفس المنصة  على االختبار قبل تجريبي اختبار إعداد  

 شرط الزامي()محاوالت. عدد طالب  ولكل لمدة يوم متاحا   ويترك (القلا علىايام        

 قبل اجراء صول االفتراضية الف  داخلمسجلين لا  الطالبكل  واجدت من أعضاء هيئة التدريس السادة تأكد

 االليكترونيةاالختبارات 

 تحسبا الي   والثانينشر اختبار واحد فقط  ويتم كاملالبختبارين رفع اال ويتم نسختان متكافئتان لالختبار  إعداد

 . ظرف طارئ

 ذات التعاقد المؤسسي الجامعة تحددها التي المنصات على يتم سوف االختبار( Microsoft -MOODLE   )فقط  

 ورصد النتائج. االمتحانية العملية وتأمين إدارة من للتمكن

   المقترحزمن مراعابح  االسئلة  مع  عالمياً  والمتبعة  المنشورة  القواعد  المعرفسب  المستوى  من  ة  المستهدف  ى 

 45-)الوصل    ث(،  60  -45  ث(، )االختيار من متعدد30 45-سؤال الصح والخطأ  )السؤال    وصياغة السؤال

)ا30 ذث(،  القصيرة  لمقالي  االجابة  )السؤال(  ث(  120-150و  المفردة  مطابقة  مراعاة  الف  مع  نية للمعايير 

 .للغويةوا والتربوية

  اليكترونيا اجابةيتم التصحيح باستخدام نموذج . 

  .ال يتم إظهار الدرجة للطالب 

  فيه صورة ايميل )مرفق  الطالب الي سبب يرسل  تعذر   المعلن  الشكاوىايميل    علىالعذر(  سبب  توضح    حال 

) exam.complains@alexu.edu.eg(  الشكوي  ويتم القياس    فحص  مركز  من  بلجنة  المرسل  الدليل  مع 

المعلومات    ومركز  والتقويم العليا لل  ولجنةتكنولوجيا  العميد ووكيل شئوكلية مالممتحنين بقيادة االدارة  ن ن سيادة 

 بحسب المقرر محل الشكوي. وذلك والطالبالتعليم 
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 Microsoftبعد على    عنexam  -Eاالختبارات االليكترونية في ق تقليل الغش طر -7

 الب  للط shuffle questions األسئلةعن طريق تبديل ظهور   •

 واحد   sectionفي  االمتحان أسئلةع يجب ان تكون جمي  -

 shuffle questionsواختيار  settingsبالضغط على  -

وذلك  األسئلةقام كتب ارا ،األساسيةالبيانات  أسئلة لتثبيت lock questions ختارا -

 االمتحان  في أسئلةيجب ان تكون اول  ألنها األساسيةالبيانات  أسئلةمكان لعدم تغير  

   ) متعددتيار من االخ) shuffle options عن طريق تبديل ظهور االختيارات في سؤال •

  اإلجاباتان تبديل ظهور  أيكان السؤال يسمح بذلك ) إذالطريقة تستخدم هذه ا -

 على جودة السؤال( ر ال يؤث للطالب 

 السؤال  أسفلنقاط الموجودين اضغط علة الثالث  -
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 للطالب  اإلجابات لتبديل ظهور  shuffle options اختار -

                                                                      

 

 االسكندرية  جامعة  – والتقويم ركز القياس  م
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