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الجهة المدققة :عمادة التطوير والجودة
عدد صفحات النموذج :

القسم االول  :المعلومات
.1معلومات االمتحان المقيم :
السنة الدراسية :
الفصل الدراسي :
اسم المادة :
اليوم والتاريخ:
النهائي
الثاني
االول
نوع االمتحان :
الوثائق المرفقة :
( خطة المنهاج  % 10 /من اوراق االجابة  /نسخة عن ورقة اسئلة االمتحان /االجابة النموذجية وتوزيع العالمات )
المعلومات في البند ( )1تعبأ من قبل مدرس المادة

.2معلومات الممتحن الخارجي :
اسم الممتحن الخارجي :
التخصص :
الرتبة العلمية :
المؤسسة التعليمية :
عنوان المؤسسة :
عنوان المراسلة :
البريد االلكتروني :
المعلومات في البند ( )2تعبأ من قبل الممتحن الخارجي
القسم الثاني :التقييم:
الرجاء إبداء الرأي في النقاط التالية :
 -1درجة جودة االمتحان
البرنامج  /الخطة الدراسية :

االهداف  /المخرجات التعليمية :

توافق األسئلة مع اهداف البرنامج :
توافق االسئلة مع المخرجات التعليمية :

3

الصلة والتوازن بين االسئلة:

طريقة تقديم االسئلة

تناسب األسئلة مع مستوى الطلبة :

صالحية االسئلة لتقييم المخرجات التعليمية :

جودة أساليب التعليم والتعلم التي يشير إليها أداء الطلبة:

الجودة في أداء الطلبة مقارنة مع أقرانهم في المواد المشابهة:

عناصر الجودة في االمتحان مقارنة مع امتحانات نفس المادة في المؤسسات األخرى:

توصيات:

 -2توزيع الدرجات :
مالئمة توزيع الدرجات على االسئلة :

أخطاء في التصحيح :

تعليقات حول توزيع الدرجات :

 -3إنجاز الطلبة
درجة تقدم الطلبة وإنجازهم في المادة (من خالل اجابات الطلبة ) :
مدة تحصيل الطلبة للمخرجات التعليمية (من خالل اجابات الطلبة):

 -4التقييم النهائي ( العام )

القسم الثالث  :إرشادات
 -1يرجى تعبئة النموذج وارساله خالل شهر ليتم تمريره من خالل كلية الحقوق البى الهيئة التدريسية والطلبة واللجان المعنية .
 -2في حال رغبة الممتحن الخارجي بالحصول على نسخـة الكترونية من التقرير ،يرجى المراسلة لطلب النسخة ليتم ارسالها عبر البريـــد
االلكتروني او من خالل موقع الكلية.
www. Philadelphia.edu.jo/asp.law
 -3في حال الرغبة بكتابة تقرير سري إضافي حول مسائــل هامـــــــــــة وحساسة  ،يرجى إرفاقه مع هذا التقرير بعد إغالقه سيتم التعامل
معه بسرية تامة .

اسم الممتحن الخارجي :
التاريخ :

/

/

التوقيع :

