
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  بوحدة القياس والتقويم بالكليةتشكيل الفريق اإلداري 

 رئيس مجلس اإلدارةو عميد الكلية

 (بشير )أ.د/ هدى إبراهيم

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 )أ.د/ رحاب صالح برغوث(

 

 مدير الوحدة 

 )أ.د/ رحاب محمود صديق(

 نائب مدير الوحدة 

 )أ.د/ إيمان العربي(

 لجنة التقويم اإللكترونى

 د/ إيمان صديق

  لجنة التدريب واإلعالم

 أ.د/ ماجدة محمود صالح

 لجنة بنك األسئلة

 د/ تقوى عمرو

 حصا إللجنة القياس وا

 د/ سمر يوسف

 لجنة التصحيح اإللكترونى

 د/ حنان غنيم

 



 

 

 الحئة املهام الوظيفية لوحدة القياس والتقومي ابللكية

دارة الوحدة  همام رئيس جملس ا 

 تعيني مدير الوحدة وفق معايري حمددة ومعلنة سلفًا. -1

دارة الوحدة. -2  اال رشاف عىل ا 

 والتنفيذي اال دارياال رشاف عىل الفريق  -3

 وجتديدمه بناء عىل مقرتحات مدير الوحدة. التنفيذياختيار أ عضاء الفريق  -4

 اعامتد اعالانت الاجامتعات والندوات وحمارضها. -5

دارة الوحدة. -6  اعامتد قرارات جملس ا 

 لالجامتعات. والتنفيذي اال داريدعوة الفريق  -7

 ة.اعامتد التقارير الفنية واملالية ربع الس نوية والس نوية للوحد -8

 اختيار املرحشني لدلورات التدريبية ابملركز وفق معايري معلنة. -9

 متابعة أ عامل مجموعات العمل اخملتلفة ابلوحدة ومتابعة اكفة ال نشطة والتقارير املتعلقة هبا. -11

ابللكية والسادة أ عضاء هيئة التدريس ومعاونهيم  واال داري التنفيذيعقد اجامتعات مع مدير الوحدة والفريق  -11

 ل فرق العمل وتوزيع املهام.لتشكي

 اعامتد قرارات تشكيل فرق العمل بناء عىل مقرتح من مدير الوحدة. -12

 متابعة أ ليات تنفيذ ال نشطة وتطبيقاهتا داخل أ قسام اللكية. -13

 همام انئب رئيس جملس الوحدة

بداء  -1  فهيا. الرأ يمتابعة أ نشطة الوحدة ابللكية وا 

دارة الوحذدة بذذ   اليتقبات أ نشطة الوحدة وتذليل الع  يفرصد التطور  -2 حا ذة جملذس ا  تواجه تنفيذذ ال نشذطةو وا 

 لكه.

 من شأ هنا دمع أ نشطة الوحدة وحتقيق رسالهتا. اليتتقدمي املشورة والاقرتاحات  -3

عذالو  -4 متابعة أ ليات تنفيذ ال نشطة وتطبيقاهتذا داخذل ال قسذام العلميذة وأ  نذاء مراحذل الامتلذاو والتقذومي وعقذب ا 

دارة الوحدة.النتاجئو وعرض تق  ارير بذ  عىل جملس ا 

 متابعة أ عامل مجموعات العمل وفرق العمل اخملتلفة ابلوحدة. -5

 همام مدير الوحدة ابللكيـة:

عداد خطط العمل الالزمة والتوجيه واال رشاف عىل العاملني ابلوحدة. -1  ا 

جناز ال عامل اليومية والتأ كد من مطابقهتا خلطة معل الوحدةو والتنس يق  -2  بني العاملني ابلوحدة.متابعة ا 



 

 

تعذوق القيذام  الذيتتقدمي تقارير دورية جمللس اال دارة عن تطور العمل ابلوحذدة وفقذًا للمهذام املنو ذة هبذاو واملشذا   -3

 ابملهام.

دارة اللكية لتس يري العمل  -4  .التنفيذياالتصال ابل قسام العلمية واال دارية من خالل ا 

اللجذاو  -متلذاانت عذىل اجملذالس املتةصصذة ابللكيذة اجملذس اللكيذةمتابعة عرض ومناقشة موضوعات التقومي والا -5

 ال قسام العلمية( واعامتدها وتنفيذ القرارات املتعلقة هبا. -العلمية

النذدوات  يفالوحذدات وكذذ  املشذاركة  ملذديرييدعى لها اكالجامتعات ادلورية  اليتالاجامتعات  يفمتثيل الوحدة  -6

 وير التقومي.واملؤمترات ذات الصةل بأ نشطة تط

 .نظم تقومي الطالب وتقيميوقياس التدريب  -7

عداد النرشات ادلورية. والامتلاانتنرش  قافة تطوير تقومي الطالب  -8  وا 

وامليكنة لذنظم لذنظم تقذومي الطذالب والامتلذاانت مذن ال أد وال دوات  التطوير املس مترحتديد احتياجات وحدة  -9

 يراد رشاؤها. اليتوال هجزة 

عداد تقرير مفصل ابحتياجذات وحذدة التطذوير املسذ متر وامليكنذة لذنظم تقذومي الطذالب والامتلذاانت مذن ال أد  -11 ا 

 يراد رشاؤها. اليتوال دوات وال هجزة 

دخال خمرجات ال نشطة السابقة وحتميلها عىل موقع اللكية وتو يقها. -11  تصممي قاعدة بياانت للوحدة وا 

عداد تقرير  -12  .عن أ نشطة الوحدة شهريا 

 تقدمي مقرتح تشكيل فرق العمل واعامتدها من معيد اللكية. -13

 حتديد املاكفأ ت وعدد الساعات وتوزيعها عىل العاملني ابلوحدة. -14

 عرض أ نشطة الوحدة عىل جلنة ش ئوو التعلمي والطالب ابللكية بصفة شهرية. -15

ة التقذومي ومذدق تنفيذذها معليذ يفلعميد اللكية ومدير وحذدة عذن مذدق تقذدم ال قسذام العلميذة  دوريمعل تقرير  -16

 ل نشطة الوحدة.

 ال س ئةل :  جلنة بنك .1

 . تقدمي ادلمع الالزم يف صياغة اس ئةل الامتلاانت وبناء املفردات للمقررات اخملتلفة ابللكيات 

 . متابعة انظمة بنوك الاس ئةل بوحدات القياس والتقومي ابللكيات 

  ال س ئةلمتابعة أ لية مراجعة وحتديث بنك 

  .مراجعة معايري الرسية و ال ماو ل عامل بنوك ال س ئةل ابملركز و اللكيات 

   تقدمي ادلمع الالزم لتدريب أ عضاء هيئة التدريس عىل التعامل مع بنوك ال س ئةل مبا حيقق زايدة س نوية ال

 . %11تقل عن 

 



 

 

 : اال لكرتوينالتصحيح  جلنة .2

  ابللكيات . الالكرتوينمتابعة تنفيذ أ ليات واجراءات التصحيح 

  الاختباراتتدريب أ عضاء هيئة التدريس عىل اس تخدام التلليل الاحصايئ الالكس ييك و املتقدم لنتاجئ 

  و تقدميها للمركز.  الامتلاانتلنتاجئ  اال حصايئاعداد تقارير التلليل 

 جلنة التدريب و اال عالم:  .3

  بية للسادة اعضاء هيئة التدريس و وضع خطة و تنفيذ دورات تدريبية/ وورش لتلبية الاحتياجات التدري

 امعة ف ام صخ  القياس و التقوميالهيئة املعاونة ابجل

  .قياس أ ثر ومردود التدريب 

  س و التقومي عند احلاجة من داخلجمال القيا يفتوفري خرباء متةصصني 

 جلامعة او خارهجا. ا

  لال الع عىل   ما هو جديد يف جماالت قياس التواصل مع الهيئة القومية لضامو جودة التعلمي والاعامتد

نواجت التعمل ونظم التقومي واحلصول عىل الامنذج والادةل اليت تصدرها الهيئة وكذ  لال الع عىل برامج 

خل.   التدريب اليت تقدهما الهيئةو ا 

  ظهار أ مهية ودور املركز يف وسائل اال عالم اخملتلفة وعىل ش بكة الانرتنت من خالل املوقع  . .اال لكرتوينا 

  .عداد الندوات و املؤمترات ذات العالقة بتطوير نظم التقومي و القياس ابجلامعة  ا 

  .صدار النرشات الفصلية / الس نوية عن أ عامل املركز و أ نشطته  ا 

  . صدار كتيبات س نوية عن تطور نظم القياس و التقومي ابجلامعة  ا 

  عداد امللصقات الالزمة و  ملركز و انشطته . اب اال عالانت الورقية ا 

  جياد أ لية للتعاوو والتاكمل االتصال و التنس يق مع املراكز املناظرة يف اجلامعات ال خرق والعمل عىل ا 

 والتنس يق.

 . جراء البحود وادلراسات املتعلقة بنظم تقومي الطالب والامتلاانت  ا 

  اجلامعينرش  قافة القياس والتقومي بني اجملمتع . 

 اال حصاء و تكنولوجيا املعلومات:جلنة التلليل و  .4

  التلليل الاحصايئ لالختبارات يف اللكيات . ال متامادلمع الالزم 

 . انشاء وحدة للتلليل الاحصايئ ابجلامعة اتبع ملركز القياس والتقومي 



 

 

 .القياس ادلوري لرضا ال  راف املعنية عن أ داء وأ نشطة املركز 

  الاختباراتحتديد نظم تسجيل بياانت 

  الربط الش بيك بني املركز و لكيات اجلامعة 

  عىل اهجزة مكوانت بنوك ال س ئةل  الفيناال رشاف 

 جلنة املتابعة و ادلمع الفين: .5

  والتقومي ابللكياتادلمع الفين لتطبيق نظم القياس. 

  والتقومي ووحدات القياس والتقومي ابللكيات. القياسمتابعة التقارير الفنية ادلورية ملرشوعات 

 بعة تنفيذ خطط اس مترارية مرشوعات القياس والتقومي اليت مت الانهتاء مهنا وتسلميها.متا 

 .. عداد اخلطط الس نوية لوحدات القياس والتقومي ابللكيات  متابعة ا 

 متابعة استيفاء البيئة الامتلانية من خالل معايري املوارد املادية اNorms.لللكيات ) 

 املعنية عن نظم وادوات القياس والتقومي ابللكيات . متابعة القياس ادلوري لرضا ال  راف 

  بلكيات اجلامعة.  الامتلاانتاقرتاح ومتابعة تطوير الكونرتوالت و أ عامل 

  لوحدات القياس والتقومي ابللكيات و اقرتاح تطوير معلها. الفينتقدمي ادلمع 

  .عداد تقارير عن اداء وحدات للقياس و التقومي ابجلامعات وفق معايري حمددة و معلنة  ا 

 السكرتري الاداري للوحدة

 القيام باكفة أ عامل السكراترية اخلاصة ابلوحدة. .1

 معل ال رشفة والفهرسة مجليع الوأئق اخلاصة ابلوحدة. .2

 املتابعة اال دارية للمهام املطلوبة لضبط ال داء ابلوحدة. .3

 متابعة تنفيذ تعل امت املدير التنفيذق. .4

 

 

                    

 


