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مكتب نائب رئيس اجلامعة
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القاهرة 22621217/02فاكس:  – 22621218/02 – 22621216تليفون:  –اإلسماعيلية  – 3213318/064تليفون + فاكس: 

اإلمتحانية معايري الورقة وضع جلنة

   أنه
 
 الدراسات مجلس قبل من المشكلة اللجنة اجتمعتم 20/4/2017 الموافق الخميس يوم ف

 هجرس محمد ماجدةالدكتور/  االستاذ برئاسة السويس قناة بجامعة والبحوث العليا

 :الكليات وكالء السادة من كل وعضوية والبحوث العليا الدراسات الجامعة لشئون رئيس نائب

 العليا الدراسات لشئون العلوم كليه وكيل  صميدة محمد محمد فايزأ.د/  (1

 العليا الدراسات لشئون الزراعة كليه وكيل عبد المنعم محمد مجديأ.د/  (2

 العليا الدراسات لشئون البيطري الطب كليه كيلو   أحمد معوض عل  أ.د/  (3

 ووضعت التعليم جودة متطلبات وكذلك اإلمتحانية للورقة المختلفة المعايي   مناقشة وتم

ح اللجنة :االتية بالنماذج مقير

ية.  باللغة اإلمتحانية الورقة شكل 1 رقم نموذج -   اإلنجلي  

. العربية باللغة اإلمتحانية الورقة شكل 2 رقم نموذج -

. اإلمتحانية الورقة مضمون 3 رقم نموذج -

 نائب رئيس اجلامعة 
 للدراسات العليا والبحوث

 
 أ.د/ ماجدة حممد هجرس



 شكل الورقة االمتحانية باالنجليزية 1نموذج رقم 

Suez Canal University Faculty of................................. 
Dept. of.......................    Course Name & Code.............

Degree ................................. Date..........................................
Total Exam Degree................... Total Time............................... 
General Instructions
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

================================================================= 

Best Wishes

لوجو
 االعتماد

لوجو
 الكلية

وضع درجة كل 

 سؤال علي حدى

صفحات يتم ترقيم ال

 اذا زادت عن واحدة

 نوع الخط
Times new – or - Arial 

وثقيل لعنوان السؤال 11حجم الخط   

عادي للمحتوي السؤال 11و  

المسافة بين السطور 

سم 1.1  

2/4
Examiners Committee

……………………..  ……………………..  ……………………..



بالعربية شكل الورقة االمتحانية 2نموذج رقم   

......................................................كلية  جامعة قناة السويس

رمز ورقم المقرر........................القسم العلمي  ..........................................
..................................تاريخ االمتحان الدرجة العلمیة .........................................   

.......................................الزمن الكلي     ...................................درجات االمتحان

========================================================================================================== 

 تعليمات عامة
................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 
==========================================================================================================

 لوجو
 االعتماد

 لوجو
 الكلية

3/4

وضع درجة كل 

 سؤال علي حدى

يتم ترقيم الصفحات 

 اذا زادت عن واحدة

 نوع الخط
Times new – or - Arial 

 حجم الخط 11 وثقيل لعنوان السؤال

 و11 عادي للمحتوي السؤال

المسافة بين السطور 

 1.1 سم

مع أطیب األمنیات

أسماء لجنة االمتحان  ......................... .......................... .......................



  الورقة االمتحانية مضمون 3نموذج رقم 

......................................................كلية  جامعة قناة السويس

رمز ورقم المقرر ........................القسم العلمي  ..........................................
..................................تاريخ االمتحان الدرجة العلمیة ........................................   

.......................................الزمن الكلي    ...................................درجات االمتحان

========================================================================================================== 

 تعليمات عامة
................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 
==========================================================================================================

 لوجو
 االعتماد

لوجو
 الكلية

 تغطي اسئلة االمتحان كل محتويات المقرر الدراسي بقدر االمكان

 ترتبط اسئلة االمتحان بمخرجات التعلم المستهدفة في المقرر

ILOS 

 تتنوع االسئلة من حيث النوع

 –اعطاء المصطلح العلمي  –أكمل  –اختيار من متعدد  –مقالية 

تفسير -اجابات قصيرة  –مقارنة  –حاالت تطبيقية  –دراسة حالة   

 تتناسب االسئلة مع الزمن الكلي لالمتحان

 تختلف االسئلة لقیاس القدرات والمستویات المختلفة للطالب

4/4 أسماء لجنة االمتحان  ......................... .......................... .......................

مع أطیب األمنیات




