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 لجنة امتحان تحديد المستوى اسم اللجنة:  أوال(
 

 أهداف اللجنة: ثانيا(
 

 .تطلعات الجامعة وطموحاتهاالمستوى بما يتناسب مع تحديد تطوير امتحانات 

 2023-2022امتحانات تحديد المستوى للعام الدراسي حوسبة 

.اللغات  لمركز التابع األسئلة بنك ضمنالجديدة   االمتحانات  إدراج     

 حاجة  عن  االمتحانات  تكشف حيث   الطلبة مستويات  في والقوة  الضعف مواطن معرفة 
.معالجتها  ثم  وأخطائه عيوبه تحديد  على  وتساعد  التعليمية الطالب    

المعمول بها في الجامعة  لالمتحانات  المنظمة القواعد طبيق ت  

 االمتحانات  سير لعملية الضرورية  االحتياجات  تحديد 

 
 ثالثا(  مهام اللجنة: 

 . واإلنجليزية العربية اللغتين في جديدة مستوى  امتحانات  وضع
 

  استعدادا النموذجية  إجاباتها وصحة دقتها من والتأكد  وتنسيقها المستوى  تحديد  امتحانات  إعداد 
 . التسجيل قبل من  موعدها المعلن لالمتحانات 

 
 جابة اإل وملفات  األسئلة ملفات  إعداد 

 



 مراجعة بعض العينات العشوائية من االمتحان المحوسب وذلك للتأكد من دقة العالمات.
  

.والتدقيق الرصد  لجنة قبل من مراجعتها ثم  من النتائج طباعة  
 

 وجود  المثال سبيل على, عليه المتعارف الطبيعي التوزيع على شاذة نتائج وجود  عند  
  ما التخاذ  اللجنة  تقرير في هذا يسجل فأكثر % 90 على  حاصلون  الطالب  من% 70  من أكثر
.األمر لتقويم يلزم  

 
  اللغة مهارات  وأ  استدراكي إنجليزي :   المختلفة المساقات  على نتائجهم على  بناء   الطلبة توزيع

 اللغة ومهارات  استدراكي عربي المساقات  و اإلنجليزية اللغة بشعبة يتعلق بما(  1) اإلنجليزية
.العربية اللغة بشعبة يتعلق بما( 1) العربية  

 
 في الضعف نقاط  وتحسين القوة نقاط على  للحث  المستوى  امتحان عملية   سير يبين تقرير إعداد 

.الالحقة الفصول  
 

  ونقاط ودعمها القوة مواطن  لتحديد  السابق بالعام العام لهذا االمتحانات  نتائج مقارنة 
.ا تالفيه على والعمل الضعف  

 
  ووضع  المستوى  امتحان تقويم عملية  أعمال جميع متابعة نتائج  على شامل تقرير كتابة 

. الالزم لتحسين خطة  
 
 

 رابعا( خطة العمل:
 تي: وكانت على النحو ال توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس   تم
التحقق من دقة اإلجابات النموذجية لإلمتحانات التي سيتم اعتمادها خالل الفصل الدراسي  -

 األول. 
 إعادة صياغة الملفات بما يتناسب مع تحويلها للبرنامج المحوسب.  -
 االمتحانات المحوسب.   تقديم امتحانات تجريبية للتأكد من فاعلية -
 االلتزام ببرنامج مراقبة االمتحان الذي سيتم توزيعه في حينه.   -
 
  



 
 خامسا( اجتماعات اللجنة )المتوقعة(:

 التاريخ  اليوم رقم االجتماع

 2022/ 2/10 األحد  1

 2022/ 6/11 األحد  2

 

 

Chairman of committee    Chairman of Department  

 د. حمزة النادي

 د. مرام عليان 


