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 يتم تقويم الطالب باساليب متعددة للتاكد من تحقيق األهداف التعليمية , منها :

 Written exams (Quizzes, Midterm & Final)   ( امتحاناتاالمتحانات التحريرية 

 ( نهاية الفصل الدراسينصف الفصل الدراسى و  امتحاناتموجزة, 

 Laboratory exams (Weekly and/or final)                  نصف فصلية  امتحانات معملية 

  Oral exams (final)                   مرفق وثيقة تقويم امتحان شفهي(     شفهية امتحانات( 

 Assignments                                                                 ابحاث 

 Interactive learning (e-learning, Games, peer-teaching, self-learning)   تعليم

 تعليم الكتروني, العاب, التعلم الذاتي, التعلم من االقران((تفاعلي 

 projects Field      مرفق وثيقة تقويم المشروع الميداني(        مشاريع ميدانية( 

 Graduation project     مرفق وثيقة تقويم مشروع التخرج متضمنة وثيقة مشروع التخرج(

 تقييم عرض المشروع(

Evaluation of graduation project:  

Discussion of graduation project is through a committee consisted of 2 

faculty members. 

 50% of the total mark (100 marks) are assigned by the supervisor to 

include: Collecting the references, collecting and interpretation of data, 

writing and preparing a presentation for the project. 

 50% of the total mark (100 marks) are assigned by an oral committee 

including the 2 examiners. 

 يتم مناقشة مشروع التخرج امام لجنة مكونة من عضوين من هيئة التدريس بالكلية

درجة( يتم بواسطة المشرف على مشروع التخرج و يتضمن  000من مجموع الدرجات ) 50% 

 .للمشروع تقييم االتي: تجميع المراجع, تجميع و تحليل المعلومات, كتابة و تحضير عرض

 ممتحنين. 2 درجة( يتم من خالل لجنة امتحان شفهي تضمن  000من مجموع الدرجات ) 00%
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بالمادة  في حال وجود اختبار شفوي و يتم توزيع درجات التقييم على االساليب السابق ذكرها كاآلتى

 :محل التقييم

 Mid-term written (10 % of total marks)       امتحان نصف الفصل الدراسي 

 Course  Works including interactive learning(30 % of total marks)  اعمال

 السنة متضمنة درجات التعليم التفاعلي 

  Oral exam (10 % of total marks) متحان شفهيا 

  Final written exam (50 % of total marks)نهاية الفصل الدراسي امتحان 

 فويوجود اختبارشعدم  يتم توزيع درجات التقييم على االساليب السابق ذكرها كاآلتى  في حال بينما

 بالمادة محل التقييم:

 Mid-term written (20 % of total marks)      امتحان نصف الفصل الدراسي 

 Course  Works including interactive learning (30 % of total marks) اعمال

 السنة متضمنة درجات التعليم التفاعلي 

 Final written exam (50 % of total marks) امتحان نهاية الفصل الدراسي 
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