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 (استمارة تقييم منظومة بنوك األسئلة)

  عن الفترة  اسم الجامعة

  اسم معد التقرير  اسم الكلية

  التوقيع  كود المشروع

    تاريخ الزيارة
 

 مالحظات ال يتوفر يتوفر البند  
    إدارة بنك األسئلة

 -سكرتارية  -القياس والتقومي )أدمن  بوحدةيوجد فريق إدارة بنك األسئلة   .1
 خبري قياس وتقومي( -مدخل بيانات 

   

يوجد مفوض/فريق إدارة بنك األسئلة من أعضاء هيئة التدريس بكل قسم   .2
 أكادديي

   

    مت اعتماد آلية بناء بنوك األسئلة من جملس الكلية  .3

    حتديث بنوك األسئلة من جملس الكليةمت اعتماد آلية   .4

دتت خماطبة األقسام األكادديية رمسيا مبتطلبات بنك األسئلة وحتديد   .5
 ادلسؤوليات والصالحيات اإلدارية الالزمة

   

    بناء بنوك األسئلة

    مت إنشاء بنك أسئلة لعدد من ادلقررات )يذكر(  .6

    ادلقننة )يذكر( االسئلة من األدىن احلد مستوىف أسئلة بنك يوجد  .7

قام خرباء احملتوى بتزويد ادلركز بأسئلة ادلقرر ادلوضوعية حمددة درجة   .8
 ( للمقررILOsالصعوبة وموزعة على النواتج التعليمية )

   

    مت جتريب األسئلة استطالعيا على عينة من الطالب  .9

منوذج إجابة الراجعة )وفق  التغذية مبفردات اخلاصة اإلجابات مت تصحيح  .11
 وجلنة مصححني(

   

    دتت معاجلة بيانات األسئلة إحصائيا واستبعاد األسئلة غري الصاحلة   .11

درجة  -الناتج التعليمي  -األسئلة اجليدة بكافة بياناهتا )النوع  مت ختزين  .12
 معامل التمييز ...( بالبنك -الصعوبة 
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    األجهزة والحزم البرمجية الخاصة ببنك األسئلة

يوجد خادم رئيسي حيتوي على بنك األسئلة مع عدد من األجهزة ادلتصلة   .13
 به

   

    توجد شبكة اتصاالت مفعلة داخلية وخارجية  .14

برنامج  -توجد منصة )حزمة( بنك األسئلة وتشمل )برنامج بنك األسئلة   .15
 برنامج إنشاء االختبارات( -بناء ادلفردة 

   

    األسئلة باستخدام الطرق الكالسيكية وادلتقدمةتوجد حزم برامج حتليل   .16

    األمان

    األجهزة واحملتويات حمفوظة مبكان يتمتع مبواصفات األمان القياسية  .17

    يوجد بروتوكول أمان معتمد خيضع له الدخول على وإدارة بنوك األسئلة  .18

    لالمتحانات اإللكتروني التصحيح

    لالمتحانات اإللكرتوىن للتصحيح برنامج الكلية لدى  .19

 التصحيح برنامج على ادلوضوعية امتحاناهتم التدريس هيئة أعضاء يصحح  .21
 اإللكرتوىن

   

    اإلمتحان لنتائج اإلحصائى التحليل من االستفادة يتم  .21

    بالكلية العلمية األقسام على تعرض تقارير إعداد يتم  .22

     لمقراراتهم أسئلة بنوك واستخدام إعداد على التدريس هيئة أعضاء تدريب

    األسئلة بنك متطلبات عن عمل ورش عقد  .23

    للمقررات ادلواصفات جدول اعداد على للتدريب عمل ورش عقد  .24

    ادلوضوعية االسئلة إعداد على للتدريب عمل ورش عقد  .25

    اإلسئلة بنك مع التعامل على عضاءاأل تدريب  .26

 وادلتقدم الكالسيكى اإلحصائى التحليل استخدام على عضاءاأل تدريب  .27
 االختبارات لنتائج

   

 


