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 الجامعة األردنية

 عن بعد لالختبارات اإللكترونيةعامة  إرشادات

 ،،،عضو هيئة التدريس عزيزتي/عزيزي 

ة يعن بعد تتمتع بالمصداق اختبارات إلكترونيةفيما يلي ملخص باإلرشادات التي يمكن مراعاتها لضمان توفير 
 وتحظى بالثقة:

 أواًل: التخطيط لالختبار

 تعريف الطلبة بمخطط المادة بحيث يت  ،مبكًرا االختبارات اإللكترونية عن بعدالتخطيط وتصممممممممممي  البدء ب 
 السمممممممممتخدا  الم صممممممممممة الالزمة التجهيزات توفيرتأكد من الو  ،وخطة التقيي  من حيث المكونات واألوزان

  .، وجاهزية الطلبة للتعامل معهاالمعتمدة في الجامعة االختبارية
 توفير و  ،ومعل ة واضمممممممممحة و املةعن بعد  باالختبارات اإللكترونيةالمتعلقة مات وال ماذج أن تكون التعلي

إلى  يةوصول متساو  الطلبة فرصجميع ل يتاح، بحيث حولها واالستفسارات لطرح األسئلة للطلبةمساحة 
 .عن بعد ةاإللكتروني المتعلقة باالختبارات المعلومات

  من جمع المالحظات عضمممممممممو هيئة التدريسيمّكن  فهذاقبل وقت  اف، تجريبي )إن أمكن( إجراء اختبار 
إكمال اختبار تدريبي قصممممير ب ،  ما أن قيا  الطلبةوتحديد المشممممكالت لوضممممع خطط ماللمة للتال  عليها

، يمكن أن الرسممممممميوتصممممممحيب اإلجابات الخالئة قبل بدء االختبار  التاذية الراجعة، وتلقي بدون عالمات
 .ن اإلنجازيم حه  الثقة ويحسّ 

 لتسممهيل  بخصمموص الطلبة ذوي اإلعاقات باختالف أنواعها، يت  الت سمميب مسممبقًا مع عمادة شممبون الطلبة
 عن بعد، بما ال يخّل بالمعايير األكاديمية. لالختبارات اإللكترونيةتقدمه  

  بالت سمميب مع المع يين في  ضممع خطة لوار  و حجز موعد االمتحان مسممبقًا بالت سمميب مع الجهة المع ية و
في  اختباراته رسممممال أو إكمال تاحة الفرصممممة للطلبة إل إل  لتك ولوجيا المعلومات،الثاني الملك عبد هللا  كلية

 . مبررةحالة وجود مشكالت 

 وت فيذه ثانيًا: ب اء االختبار

 وت ّوا  للموضممموا والصمممعو ة المصممم فة تبعاً  األسمممئلة يتضممممن عددًا  بيرًا منألسمممئلة لب ك وجود  ضمممرورة
الختبارات  الطلبةاسمممتخدا  التوزيع العشممموالي لضممممان تلقي جميع  بحيث يسمممهل ،المهارات التي يقيسمممها

 . إلى حد  بير صعو ة متساويةفب معامالت فردية تاطي  ل المحتوى األساسي و 
  بشممكل عشمموالي و ذلك ترتي   هور األسممئلة البداللمتعدد، يمكن ترتي  تسمملسممل من في أسممئلة االختيار 

 االختبارية الم صمممممممة   الميزات الموجودة فيااسمممممممتخدف ،عشمممممممواليًا، وهذا ما تتيحا الم صمممممممات االختبارية
األسمممممممئلة  خلطمثل  متعدد،الاش في اختبارات االختيار من  م عسممممممماعد على ي مثالً  المعتمدة في الجامعة

)مع مراعاة عد  اسممممتخدا  بدالل، مثل: جميع ما ذ ر صممممحيب، ال شمممميء مما سممممبب، أ و   وخلط البدالل
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 اً موقوتاالختبار  ، مع الحرص على أن يكون ، وتايير األرقا  في األسئلة الرياضيةصحيحان، أو ما شابا(
 .زم ياً 

 فقرة دقيقة واحدة لكل ولعل . بما يت اسمم  مع لبيعة األسممئلة جعل االختبار متاًحا فقط لوقت محدد/ محدود
تحتاج إلى  إذا ت  اسمممممتخدا  أسمممممئلة، أما على نحو عا  بةمتعدد تكفي للطل اختبارية من نوا االختيار من

 .فيت  زيادة الوقت بما يت اس  مع لبيعة اإلجابة المطلو ة، الم اقشة والمقال وقت ألول أو أسئلة
 الذين لن يكونوا قادرين على لل   للطلبة،ليسممت مر كة و  واضممحة وسممليمة ومدققة، تأكد من أن األسممئلةال

ذاتيًا ومن األسممئلة  االختبار وتدقيب مراجعةلذا ال بد من وجًها لوجا.  االختبارفي  ما سممهولة بالتوضمميب 
 .(و ما ال يخّل بأمن االمتحان قبل الزمالء )إن أمكن

  ًعلى الوقوف على جودة االختبار  يمكن أن يسممممممممماعد قيا  عضمممممممممو هيئة التدريس بتجري  االختبار ذاتيا
ووضمممموح األسممممئلة، و فاية الوقت، مما يمّك ا من تدارض أي مموال أو مشممممكالت في األسممممئلة أو البدالل 

 مثاًل. 
  بالمحاضرات الصفية المتزام ة عبر م صة من األسئلة مباشرة  بيرة أن ترتبط نسبةTeams أو ميرها ،

 ومشار ته  الفاعلة فيها أمرًا أساسيًا.والتي يعتبر حضور الطلبة وتحضيره  لها 
  وتحلياًل وتر يزًا تتطل  تفكيًرا  بحيث أسئلة مفتوحة اإلجابة ال بد من استخدا فيما يتعلب باألسئلة المقالية

  حيث ال يمكن نسخ اإلجابات ولصقها بسهولة من مصادر خارجية.و  ،على المهارات العقلية العليا
  عن بعد، االختبارات اإللكترونية ال زاهة األكاديمية في بيئة  لتزا  بمعاييرضمممممممممرورة التأكيد للطلبة على اال

 .يخّل بهذه المعايير، ويبثر عليه  سلباً الوقوا فيما تج   إلى  يفية  ه توجيهو 
 ل ومهاراته   بفرصممممممة إ هار فهمه  للطلبةالتقيي  للسممممممماح  فقرات  مجموعة مت وعة من ااسممممممتخد ُيفضممممممّ

 مختلفة. بأشكال
 لة تكوي يةتاذية راجعة  إعطاء ضمممممممممرورة ليتعلموا ويفيدوا م ها في ، إجابات الطلبة على محددة ومفصمممممممممّ

 .اختباراته  المستقبلية

 


