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 كلمة معاىل رئيس اجلامعة ومدير املشروع

حتتديا   والتتعلم ميفى عملية التعل املستمررض التطور ف
التقتويم كحدتد والقيتا   على مستوى مفتاييم وااراتا 

علتى  يقتصترفلتم يعتد القيتا   ،ايم عناصتر للتا العمليتة 
بت  اجلانتب  بكل أصتحت  أنممتة القيتا   متد ولتدم  متا ؛اجلانب الكمى فقط

لتفق فتى ايقاعاتا الت م   learning analyticsالكمى والنوعى وفقا حتليال  لعلم 
للمتتعلم وادتيااالتا اينيتة واملستتقحلية ولطلعتا  املستتفيدي   األداء الفعلى مد

stockholders   وااشا فيا يناك العديد م  اوانب القصور فى عمليتة القيتا .
 والتقويم مبؤاسا  التعليم العاىل بصفة عامة واامعة املنوفيتة بصتفة صاصتة اتا

مشتروعا   اركة فتىحنتو املشتقتدما دعى قيادلاا ايكادمييتة وادداريتة اىل الستع  
لنافسية ذا  الصلة باذا اجملال م  اال نشر ثقافة القيا  والتقويم ب  منستوبى 
اجلامعة بكافة فئالام ودس أعضاء ييئتة التتدريس مبلتلفتة الكليتا  علتى ايصتذ 

متدى اكتستاا الطتالا للمعتارمل واملاتارا  باي ايا  احلديث فى قيا  ولقتويم 
علتى املستتوى  احملليتة والعامليتة وايعتمتاد ري اجلودةوفقا معاي التلصصية والعامة 
.كما لتمافر ااود كافة القطاعا  باجلامعة للناوض مبستتوى املؤاسى والرباجمى

الحنيتتة التتتيتتة للمرافتتق وامتتدما  متت  ااتتل التواتتد فتتى لطحيتتق ايصتحتتارا  
فتتى ايلكرتونيتتة وأنممتتة التصتتتيل ايىل لتتقيتتق املولتتوعية والعدالتتة والشتتفافية 

مرادل لقييم ولقويم أداء طالباا وفقا مناجية لراعى الفروق الفرديتة ومواصتفا  
امتتري  التتت  هتاااتتا اتتوق العمتتل فتتى احلالتتر واملستتتقحل ولطحيقتتا  لللطتتة 

 م فى لطوير األداء املؤاسى  للجامعا  املصرية . 2030ايارتاليجية للدولة 

 مدير املشروع ورئيس اجلامعة                                                                         

 األاتاذ الدكتور / عادل السيد محارك                                                                   
  



 

 كلمة املدير التنفيذي
لشاد عملية التقويم لطورا  يامة جنم عناا لغيريا  اذرية أد  

نمام اديد للتقويم اطلق  اديدة مناا ، وم  ينا ظار   أمناطإىل ظاور 
عليا التقويم ادلكرتون  ، نمر اليا الحعض على انا ميك  ان يكون واداة 
فعالية للتغلب على ما نعانيا م  مشكال  فى ظل النمم التقليدية 

لكنولوايا  ومستتدثا يف حماولة لالاتفادة م  معطيا  العصر وللتقويم  
ما  وايلصال للتغلب على ما يوااا نمم التقويم احلالية م  الحيا  املعلو

وفى يذا ايطار انشا  وددة ادارة مشروعا  لطوير  ومشكال  لتعلق بكل اوانحاا وإاراءالاا.
 MACالتعليم العايل بوزارة التعليم العايل ، مرك  للقيا  والتقويم باا مرك  للقيا  والتقويم 

اليب قيا  ولقويم الطالا باجلامعا  ، م  صالل لشجيد ااتلدام لطوير اا يادمل اىل ، 
 ILO’Sالتقويم ادلكرتون  بالشكل الذى ميك  معا قيا  مجيد خمراا  التعلم املستادمل 

وقد فاز  اامعة املنوفية بإددى ولمان العدالة واملولوعية وعدم التميي  ب  الطالا ، ،.
م وانشاء مرك  للقيا  والتقويم باا بادمل نشر مشروعا  الدورة امامسة م  مشروعا  دع

ثقافة القيا  والتقويم ب  منسوب  اجلامعة ؛ لدريب أعضاء ييئة التدريس على مناجيا  
اعداد ايصتحارا  التتصيلية والعملية املتفق علياا ب  امرباء واملتلصص  يف يذا اجملال 

عداد ادلة ارشادية ملواصفا  ومعايري بناء والنمريا  احلديثة يف القيا  التقويم الرتبوى ؛ أ
الورقة ايمتتانية ، وانتاج بنوك أائلة مولوعية لشكل نواة لقواعد معلوما  أنممة التقويم 

التصتيل األيل ، والدليل الذى ب  يدى دضرالكم يو  انممةااتلدام التواد فى ادلكرتون  ؛ 
وماام كل وددة م  وددالا متضمنا بعض ادد ايدلة الت  انتجاا املشروع للتعريف مبااما 

املعارمل املتعلقة باذا اجملال اهلام م  اوانب العملية الرتبوية. ويحمل فريق ادارة املشروع أن 
يكون يذا الدليل مفيدا حلضرالكم وكل املعني  بعملية القيا  والتقويم ، يفتل الطريق 

قويم ما يرلحط باا م  ااراا  عملية أمامام لوع  أكثر عمقُا والساعًا بعملية القيا  والت
 على املستوى القوم  والعامل .

                   املدير التنفيذي للمشروع                                                                                     

 األاتاذ الدكتور / مجال على صليل الديشان                                                                    

  



 

 كلمة نائب املدير التنفيذي

لطتورا  اشتكال لوظيتف املستتتدث التكنولتواىفتى  املتذيلاددث التقدم 
فيا أنممة التقتويم التقليديتة  لرااع  فى جمال القيا  والتقويم  نوعيا

الت  لستادمل رفد حتصيل املتعلم للمعارمل او املاتارا   امتام التقتويم 
ولنمية  ،املواا لتنمية قدرة املتعلم على دل املشكال  فى جمال ختصصا

التقتويم املواتا بتايداء والتذى  ااتاليب ولطوير ،لفكريه الناقد وايبداعى 
 .Authentic Evaluationيطلق عليا التقويم األصيل 

ا دعى العديد م  مؤاسا  التعليم العاىل على مستوى الدوىل واحمللى اىل مرااعة منمومة ا 
التواد فى انشتاء مراكت  قيتا  ولقتويم لستادمل م  صالل إدارة مرك ية  باا القيا  والتقويم

لسعى اىل نشر املصطلتا  واملفاييم احلديثتة فتى جمتال القيتا  والتقتويم ولابعا هلا باجلامعا  
وأاتاليب الت  لستادمل لطوير اليتا  وأدوا   اجليدةم  اانب وم  اانب اصر دعم املماراا  

لشتجيد أعضتاء ييئتة التتدريس علتى لصتميم  لسعى اىل . كما إدارة منمومة القيا  والتقويم 
ومقارنا  مراعية على املستوى احمللى والدوىل مد النمتراء فتى وإنتاج بنوك أائلة وفقا معايري 

وكذا مراعاة امصائص السيكومرتية ملفردا  للا الحنوك فتى لتوء اراء امترباء ، جمال التلصص 
يستعى مركت  القيتا  والتقتويم ةامعتة املنوفيتة اىل على لوء للا التوااا  و.   واملتلصص 

كليا  املشاركة فى املشروع م  صالل التواتد فتى منمومتة لطوير منمومة القيا  والتقويم بال
املولوعية ولطحيق ايصتحارا  ايلكرتونية م  صالل برجميا  وأنممة التصتيل ايىل لالصتحارا  

لراعى الفروق الفردية ب  الطالا ولتدعم التقتويم املستتمر  مبتايؤثر حبيث إدارة لعلم متقدمة 
تفيدي  واقحال أعضاء ييئة التتدريس علتى التدم  والتوفيتق بادجياا على رفد مستوى رلا املس

 ااتجابا  م  قحل املتتعلم ماب   مفردا  اصتحارا  اصتيار وإنتاج م  صالل بنوك أائلة مقننا 
واملستتتدثا  التكنولوايتة ذا  الصتلة .كمتا  وفقا النمريا  احلديثة فى جمال القيا  والتقتويم

فتى مجيتد كليتا  اجلامعتة   رك  قيا  ولقويم ووددا  فرعيتة نحمل ان يكون يذا املشروع نواة مل
لرااد مسار عملية التقويم مبا هقق املولوعية والشفافية والعدالة وم  ثتم مصتداقية اجلامعتة 

 ودراة املوثوقية فياا فى حتقيق ادتيااا  اجملتمد احمللى على مستوى احلالر واملستقحل .

 .يذا وباهلل التوفيق والسداد

 نائب املدير التنفيذي للوددة                                                                     

 ا.م.د. رفيق اعيد إمساعيل الرببرى                                                                      



 

 

ملشروع القيا  والتقويم ادداريالفريق   

    رئااة السيد األاتاذ الدكتور بللمشروع  اددارييشكل الفريق 

 عادل السيد محارك رئيس اجلامعة وعضوية كل م  :      

  

 أ.د/ مجال على صليل الديشان املدير التنفيذي للمشروع 
 أ.م.د/ رفيق اعيد إمساعيل الرببرى نائب املدير التنفيذى

 دامد عحد الدايم أ.اكرم الشئون املالية
 أ.د/ وفاء امحد زيران وددة املتابعة واودة ايداء
 أ.د/ اياان صالح صادق  وددة انتاج بنوك األائلة 
 أ.د/ أاامة عحد الرؤومل عحد الرمح   وددة لكنولوايا املعلوما  

 د.عمرو مسعد صابر  مدما  التكنولواية والدعم الفن  ا
 أ.د/ ييام مصطفى عحد اهلل  واياتشارا وددة التدريب 

 د.إكرامى مجال السيد زير وددة ااتطالعا  الراى وايدصاء
 أ.امساء حممد رفع  حممد الشئون اددارية 



 

 

 

 

 
 حمتوى الدليل

  



 

 رؤية املرك 
مجال تطبيق وتطوير نظم القياس وفقا معايير جودة األداء المؤسسى والبرامجى والتقويم على  الريادة فى

 المستوى المحلى واالقليمى 

 راالة املرك  

يسعى مركز القباس والتقويم بجامعة المنوفية الى نشر ثقافة القياس والتقويم بين منسوبى الجامعة من       

طالب وأعضاء هيئة تدريس واداريين وكذا متابعة وتقييم وتطوير أنظمة القياس والتقويم بالجامعة  بما يتفق 

 والعالمية لمؤسسات التعليم العالي. مع احتياجات المجتمع وسوق العمل ومواصفات ومعايير الجودة  المحلية

 أيدامل املرك 
نشر ثقافة القياس والتقويم  لدى العاملين بالجامعة  من الجهاز االدارى والفني وأعضاء  •

 هيئة التدريس والطالب.

 متابعة وتقييم أداء منظمة القياس والتقويم بالجامعة  . •

أداء نظم التقويم بالجامعة من حيث اإلدارة والتنفيذ ومدى  إصدار تقارير دورية  لتقييم •

 مراعاة مواصفات الورقة االمتحانية لمعايير الجودة ذات الصلة

تطوير اليات تصحيح االختبارات عبر استخدام أنظمة التصحيح االلى لالختبارات الورقية  •

 فى الكليات كثيفة العدد.

 ونية فى اعمال الفصل وكذا االختيارات الختامية دعم التوسع فى تطبيق االختبارات االلكتر •

وضع لوائح وأنظمة مالية وادارية لمركز القياس والتقويم وفقا توجهات وزارة التعليم  •

 العالى 

توفير اآلليات التي تسمح للطالب بالمشاركة بآرائهم في صناعة واتخاذ القرار وتقييم  •

 مستوى جودة إدارة وتنفيذ عمليات تقويم األداء 

تنظيم دورات تدريبيه لتدريب أعضاء هيئة التدريس  على التعامل مع منظومة التصحيح  •

 االلى 

 . التوسع فى تطبيق االختبارات االلكترونية عبر أنظمة إدارة التعلم •

 

 

 



 

 النواتج المتوقعه من المشروع 

اعداد ادلة ارشادية موضح بها مواصفات ومعايير بناء الورقة االمتحانية وفقا للمقاييس  •

السيكومترية لالختبارات الموضوعية واراء الخبراء والمتخصصين في مجال القياس 

 والتقويم التربوى.

اكساب أعضاء هيئة التدريس المعارف والمهارات ذات الصلة بمنهجيات بناء االختبارات  •

لية والعملية وفقا مواصفات ومعايير بناءها في تراث بحوث ونظريات القياس التحصي

 والتقويم.

اكساب أعضاء هيئة التدريب مهارات تصميم وإنتاج ونشر االختبارات االلكترونية عبر  •

المتاحه  Learning management systemأنظمة إدارة التعليم االلكترونى  

 ,Moodle, Blackboardعلى سبيل المثال عبر شبكة إدارة الخدمات المعلوتية 

schoology. 

اكساب أعضاء هيئة التدريس والفنين مهارات التصحيح االلى لالختبارات الموضوعية  •

 الورقية بأستخدام أجهزة وتطبيقات اليكترونية متخصصه في هذا المجال .

ارات في اصدار تقارير دورية تحتوى على بيانات كمية ونوعية لعمليات تحليل االختب •

ضوء معايير هيئة ضمان الجودة واالعتماد تشير الى جوانب القوة والضعف واولويات 

 التحسين في أنظمة االمتحانات والتقويم بالجامعة.

انتاج بنوك أسئلة وفقا للمواصفات القياسية المتعارف عليها محليا ودوليا في بناء تلك  •

 النوعية من البنوك .

 

 للمرك األدوار األاااية 
دور تثقيفي وإرشادى من خالل نشر مفاهيم القياس والتقويم بين الطالب وأعضاء هيئة  •

التدريسوعرض إجراءات وعمليات بناء بنوك أسئلة وتطبيق التصحيح االلى واالختبارات 

 االلكترونية فى مجال التخصص 

سئلة دورتدريبى يستهدف رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس فى بناء بنوك أ •

 والتعامل مع برؤامج التصحيح االلى واالختبارات االلكترونية 

 دور تقييمي ألداء الكليات  فى تطبيق منظومة التصحيح االلى واالختبارات االلكترونية •



 

دور تقويمي من خالل إعداد برامج وتقديم توصيات ومقترحات لجوانب الضعف فى األداء  •

 تصل بعمليات القياس والتقويم .العام للمؤسسة كمنظومة تعليمية فيما ي

دور تطويري من خالل استحداث برامج وأنظمة عمل ذات صلة بأعمال االمتحانات وقياس  •

 وتقويم أداء الطالب .

 

 الوددا  اياااية باملرك 
 وحدة التدريب واالستشارات  •

 وحدة انتاج بنوك األسئلة  •

 وحدة استطالعات الراى واالحصاء . •

 ضبط الجودةوحدة مراجعة األداء و •

 وحدة الخدمات التكنولوجية والدعم الفني •

  



 

 للمرك التنميم اهلرمى 
  

 مدير مرك  القيا  والتقويم  )رئيس اجلامعة(  

 املدير التنفيذي 

 وددة احملااحة والشئون القانونية

 لكنولوايا املعلوما  وددة 

وددة التدريب 
 واياتشارا  

وددة الدعم الفن  
 وامدما  التكنولواية

وددة انتاج ولقييم بنوك 
 ايائلة

وددة مرااعة اودة 
 ايداء

ااتطالعا  وددة 
 الراى وايدصاء

 اجمللس اياتشاري )نواا رئيس اجلامعة لشئون التعليم والدرااا  العليا  وصدمة اجملتمد(  

 املدير التنفيذي نائب 



 

 الهيكل التنظيمى للوحدات الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  عميد الكلية)مدير وددة القيا  والتقويم  

وحدة مراجعة جودة االداء 

اعضاء ممثلين لوحدة الجودة 
بالكلية

وحدة استطالعات 
الراى واالحصاء

اعضاء ممثلين لوحدة 
للدعم الفنى والتدريب

واالعالم 

ئلة وحدة التصحيح االلى وبنوك االس
واالختبارات االلكترونية 

كلية اعضاء ممثلين لالقسام بال

وحدة التدريب 

اعضاء ممثلين لالقسام 
العلمية

وحدة الدعم الفنى والخدمات االلكترونية 

 الكلية لشئون الطالا والدرااا  العليا  وصدمة اجملتمد ( اجمللس اياتشاري ) وكالء

 املدير التنفيذي للوددة



 

 

 أوي : وددة التدريب واياتشارا  

 التدريب واالستشاراتوحدة كلمة: مدير 

دسرررتراًلدلترصع ارررلتدرب رررل تليتيلنررريت صررر تد  تً يررر تيعتبرررلتدرتررر لي ت
وريستد  تًج،تناًتأنتدرت لي تيعتبلتانتأهمتدرالتنيدتتدرحضرًلي ت
درت تتالتبًألامتلرر تتحييرأتأهر دلتدرت اير تتودراعلور ،تويعرللت
درت لي تبأ هتتدر  رً تدراسرتالترتيوير تدر رل تبًراترًلدتتودر برلدتت

 تايدوررر ت اصررهتبترر لتييررً  تودالت ًهررًتتتدرترر تت عصررهتعررً لدت صرر
د  تً يررر تو يرررلتدراعرررًللتودراترررًلدتتودرسرررصونيًتتدر  يررر  ترت رررويلت

وو تظلتدالعتارً تدرعرًرا تدريرًعمت صرمتدراعلور تور تتن ًءتهتأل دءتدراتًمتدراونص تلريه
  رر تأنتدرا ظارر تدر ً حرر تهرر تتصررطتدرترر تتسررت ياتأنتتايرريت  سررتً،ت ررنت ليررأت

ودرترر لي تدراتايررريتودررررلو تدتتدراتعررر   تبًراتررًلتتتوظيررلتوت رررويلتوليررأت ارررلتيتاترررا
رت ررويلتتودرحاررًس،تودرترر تتتأنرر تبت ررويلت ظررمتتيررويمتدراتعصاررينتوتحييررأتتيررويمت يرر 

ولورراتن ررًء تأ ضررًءتهيعررر تتا ظوارر تتيررويمتدر ود رر تدرا تص رر تر  اررري تدراررتعصمت،
تتدرترر ليستودرتيعرر تدراعًو رر تورر تت ررويلتا ظوارر تدرتيررويمتدرتلبررو تباررًتيحيررأتا ل ررً

درتيررويمتدرتلبررو تتدرييررًستوتدرتعصرريمتدراسررتت و تودد رر د تنررود لتا لبرر تألحرر  تأ ظارر 
ويتحيأتيرطتانت  لتت ظيمتوت  ييتدر ولدتتدرت ليبي تو تدرييرًستودرتيرويمترا سروب ت

  ًاع تدرا ووي تتبت لتت ويلتاتًلدتتدرييًستودرتيويمتت.

   اا  مت ب تدهلليًمتدألستًيتدر نتولت/تهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
    

 

 

ت



 

ت

 

 

 

دراتعصاينتوتحييأتتيويمت ي ترا ظوا تتيويمتتعيًستوتت ويلت ظمبتوح  تدرت لي صتيمتت ❖
  ود  ت  اي تدراتعصمت.

ولواتن ًء تأ ضًءتهيع تدرت ليستودرتيع تدراعًو  تومتت ويلتا ظوا تدرييًستوت ❖
 درتيويمتباًتيحيأتا ل ًتتدرتعصمتدراستت و ت.

 د  د تنود لتا لب تالح  تد ظا تتدرييًستودرتيويمت. ❖
 
 
 

 

 

ودرتو ي تبضلول تت ويلهتانتأ لت،ت  لتريًو تدرت ويلتدراستالتر ظمتدرييًستوتدرتيويم -1
تدر توضتباستوىتدرعاصي تدرتعصياي .

در ود  تدرا تص  تر  اي تدراتعصمت نت ليأتتايًغ تودد  د تدراعًييلتواودا ًتتتيويمتت -2
ت،تودد  د تدال ر .تتدرت لي تدراستال

ضودب تت–ودرتيع تدراعًو  تومت)تل  د تأ ودتتدرييًستتت ويلتن ًءدتتد ضًءتهيع تدرت ليس -3
تتدست لدجتدر تًعجتودت ًيتدريلدلتدرا ًسب ت(ت–تي يلتدر ل ًتتت–ت بيأتدال ودتت

ت  ياتدربحو تو تا ًلتت ويلت ظمتدرييًستوتدرتيويمتوتت  ياتتبً لتدر بلدتتوتي يمت -4
ت.در  متودالست ًل تو تا ًلتدرتيويمتدرتلبو تودرات  

 ودرتيويمت.تدرت ًل تدراحصي تود عصياي تودر وري ترإلوً  تا تًتو تا ًلتدرييًست لدس  -5
ت
ت

 :واالستشارات  أهداف وحدة التدريب  

 الة الوحدة  ــــــرس



 

 
 
ت
ت

 .ًر ًاع اتًبع تت عيلتدرايرًأتدأل  ع تر ظمتتيويمتدر   تب -1

تودرتيويمتبًر ًاع .بالنيتدرييًستاتًبع تت عيلت ريلتاعًييلتدرييًستوتدرتيويمتدر ًصت -2

تاايمتوب ًءتودد  د تأ ودتتدرتيويمتدرا تص  .و تضوءتدأله دلتوتدراعًييلتدراح   ت -3

ت.درا تص  تبًرنصيًتتبًر ًاع ترايللدتتدربلداجت

اتًبع تتح ي تب وطتدألسعص تو تضوءتدأله دلتوتدراعًييلتدراح   ترايللدتتدربلداجت -4

ت.درا تص  تبًرنصيًتتبًر ًاع 

ت.درتيويمتباولهًتدرا تص  درييًستوتل  ًءتعً   تبيً ًتتلرنتلو ي تأل ودتت -5

وت بيأتآريًتتدرتغيي تتتاتًبع تت بيأتدالاتحً ًتتد نتلو ي ،توتتحصيلت تًعجتدال تبًلدت،ت -6

 درلد ع تالت ًيتد  لدءدتتدرتاحيحي تحًلتدرحً  تلريتً.

تبا ًلتدرييًستودرتيويم.ت ظيمتولشت التوحصيًتت يً ي تواؤتالدتت صاي ت ًا ت -7

تل  د تنود لتت ليبي ترا تصلت ود  تا ظوا تدرتيويمت.ت -8

ت
تت

وحدة التدريب وظائف ومهام 
: واالستشارات 



 

الهيكل التنظيمى

التدريب واالستشارات مدير وحدة 
بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

التدريب مدير وحدة 
بكلية الطبواالستشارات 

التدريب لجنة 
واالعالم 

التوعية لجنة 
والمتابعة لنشر 
ثقافة القياس 
والتقويم 

االستشارات لجنة 

التدريب مدير وحدة 
ة التجاربكلية واالستشارات 

التدريب لجنة 
واالعالم 

التوعية لجنة 
افة والمتابعة لنشر ثق

القياس والتقويم 

االستشاراتلجنة 

التدريب مدير وحدة 
يةبكلية التربواالستشارات 

التدريب لجنة 
واالعالم 

التوعية لجنة 
ر والمتابعة لنش
ثقافة القياس

والتقويم    

االستشارات لجنة 

التدريب مدير وحدة 
ية الترببكلية واالستشارات 

النوعية 

التدريب لجنة 
واالعالم 

التوعية لجنة 
والمتابعة لنشر
ثقافة القياس 
والتقويم  

االستشاراتلجنة  لجنة تقييم 
ة البرامج التدريبي

سكرتارية

لجنة تقييم 
البرامج التدريبية

لجنة تقييم 
البرامج 
التدريبية 

لجنة تقييم 
البرامج 
التدريبية 



 

  



 

  

 

ت

ل لدءدتتت/دسمتدر ول ت/تول  تدرعال درت لتدرعًم
تت  ييي ت

تدرا  

 )بًريوم(
 درع  

 تًليختدال عيً 
ت

 انًنتدال عيً 

 دراست ي ين

  لرم ان

رت  لتريًو تدرييًستودرتيويمت1
بينت   توأ ضًءتهيع ت
درت ليستود دلىتدر ًاع ت

 ودراست ي ينت

 درييًس ريًءدتتتعلي ي ت نت ظمتت-1
 درح ير ت ودرتيويم

 -التطوير فكر لنشر المطبوعات توزيع
 صور   –   CD  -مواقع التواصل

  االحصائيات فى جميع الدورات -

 2 يواًنت
ي ًيل
ت2019

ي ًيل
2019 

 النيترييًستدرتيويمت

درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-
أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين

ودرانتبًتتتدر   تتداحً ت
 درااًرحتت

  لتريًو تدرييًستودرتيويمتبينتت-2
   توأ ضًءتهيع تدرت ليستود دلىت
-در ًاع تودراست ي ينت نت)تدرا توم

تدألسًري (تت– دالسست-دالهاي ت ت

 -التطوير فكر لنشر المطبوعات توزيع
 صور –   CD  -مواقع التواصل

يومت
 ودح 

4 
ي ًيل
2019 

ي ًيل
2019 

 وح دتتدرييًستدرتيويمت)بًرنصيًت(ت

درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-
أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين

ودرانتبًتتتدر   تتداحً ت
 درااًرحتت

 جامعة المنوفية –بمركز القياس والتقويم    واالستشارات  مصفوفة وحدة التدريب



 

ب ًءتتب وطتأسعص توت بيأتت-2
تدال تبًلدتت

دالرنتلو ي تودرتاحيحت
تدالرنتلو م

ت
ت
ت
ت
ت
 ت

 وت تيي ولشت الت نتتد  د -3
ت ب وط وح دت

  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - صور 

 

 4 يواًنت
ي ًيل
2019 

ي ًيل
2019 

 وح دتتدرييًستودرتيويمت)تبًرنصيًت
درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
 ودرانتبًتتت

توايًغ   ول تت ليبي ت نتد  د ت-4
دال تبًلي تتدرا ل دتتوتا يلتو اا
تدراعلوي تدرعصيًترصاستويًتتوويً

مواقع  -المطبوعات  توزيعتت
 صور -  CD  -التواصل

 ي ًيل 4 ديًمت3
ي ًيل

2019 
 ووح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت

درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-
أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين

 ودرانتبًتتت

 ان دألسعص   و   استوى تحنيمت-5
تدر بلدءت عبل
 

 ي ًيلت 4  تل
وبلديل
2019 

  بلدءت وح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت

 ا ل دت ول  ت التال  ًلت-6
 بتً در ًص دربل ًاج  صم دألسعص 

  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - تصور

 ي ًيلت4 ديًمت3
وبلديل
2019 

 وح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
درت ليستتدرييً دتتتأ ضًءهيع ت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
تودرانتبًتتت



 

  بل دال تبًل ول  ت الترتوييات-7
 دراست  م دالرنتلو م در ظًم

 -اودعاتدرتودالت-درا بو ًتت توييا
تاول -ت CDت

 ي ًيلت4 يواًنت
وبلديل
2019 

توح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
درت ليستتدرييً دتتتأ ضًءهيع ت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
تودرانتبًتتت

 دست ًبًت والدعب  اتًبع تت-8
 ا ل دتتدال تبًل  صم در   

 توييعه ودد لدءدت
تصور -  CD  -مواقع التواصل

 ي ًيلت4 يواًنت
وبلديل
2019 

توح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
درت ليستتدرييً دتتتأ ضًءهيع ت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
تودرانتبًتتت

ت بيأت ظًمتدرتيييمتتت-3
دالرنتلو متو تبعضت

 درت ااًتت د لتدر ًاع 

 درت ليس هيع  أ ضًء ت لي ت-9
 أ ظا  ودد دل تودست  دم ب ًء  صم

 دالرنتلو مت درتيويم
  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - صور 

 4 ديًمت3
ي ًيل
2019 

اًلس
2019 

 وح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
 ودرانتبًتتت

 دح  ول  تت ليب ترت لي ت-10
 دالرنتلو م درتيييم أ ظا 

  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - تصور

 اًلست4 يواًنت
اًلس
2019 

تدرييًستودرتيويمتبًرنصيًتوح دتت
درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
تودرانتبًتتت



 

 دالرنتلو م دال تبًل ت  ييت-11
 درايللدت دح   صم لسا 

تاول -ت CDت -اودعاتدرتودال
ت4 يواًنت

دبليل
2019 

دبليل
2019 

توح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
درييً دتتتأ ضًءهيع تدرت ليستت-

أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين
تودرانتبًتتت

 أ ضًء  و تت ليبي ترت لي ت-12
 دراعًو   ودرتيع  درت ليس هيع 

 أ تي  دست  دم  صم ودر تًيتدال دلى
 دالرم درتاحيح

  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - تصور

ت يواًنت
تدبليل
2019 

تدبليل
2019 

توح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًت
 ودرتيع  درت ليس هيع  أ ضًء
تودر  يينتودر تًيتدال دلى دراعًو  

 درتا يح أ تي  دست  دمت-13
 تاحيحتبعض و  دالرنتلو م
 درع   نري   درنصيًت و  دال تبًلدت

تصور -  CD  -مواقع التواصل

ت3 يواًنت
اًيو
2019 

تاًيو
2019 

تدرتيويمتبًرنصيًتوح دتتدرييًست
أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين

تودرانتبًتتت



 

 أ ضًء  ول تت ليبي ترت لي ت-14
أ ظا ت دست  دم  صم درت ليس هيع 

تترب وطتدالسعص  دالحاًعمت درتحصيلت
وايًييستدرتي يلت ر  تبًلدت و

  تًعج تيًليل د  د تت-دراوضو مت
 درتيييم وويًتال ظا  درايللدت

 دالرنتلو م

  -مواقع التواصل -المطبوعات  توزيع
CD  - تصور

ت تتديًمت4
تاًيو
2019 

تاًيو
2019 

تالنيتدرييًستدرتيويمت

توح دتتدرييًستودرتيويمتبًرنصيًتت-

درت ليستتدرييً دتتتأ ضًءهيع 
أا ًءتدراعًالت-دال دليينتتو ين

تودرانتبًتتت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأىكلمة السيد الدكتور: مدير 
إحدى الوحدات الفنية األساسية  تعتبر وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأى

بمشررروع القيرراس والتقررويم بجامعررة المنوفيررةى حيررث تتررولى مهررام جمررع 

وتصنيف وتحليل البيانات المتعلقة بقضرايا القيراس والتقرويم فرى الكليرات 

المشرراركة فررى المشررروع بصررفة خاصررةى وحيرهررا مررن وحرردات الجامعررة 

الدوريررة الالزمررة  بصررفة عامررةى وإعررداد المؤشرررات اإلحصررائية والتقررارير

لتزويررد إدارة المشررروع والجامعررة بالمعلومررات الضرررورية والمالئمررة فررى 

مجاالت التخطريطى تقيريم األداءى التطرويرى وترشريد القررارات. ونظرراي لاهميرة البال رة 

لما تقدمه وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأى من معلومرات قيمرة لجميرع المسرتفيدين 

لتقويم بالجامعة فقد اهتم فريرق العمرل بالوحردة باعرداد من خدمات مشروع القياس وا

هرذا الرردليل لالسترشرراد برره والرجرروع إليرره للرررد علررى أيررة استفسررارات تتعلررق بخرردمات 

وأنشررطة الوحرردةى حيررث يحترروى علررى الهيكررل التنظيمررى للوحرردةى رسررالتهاى أهرردافهاى 

 .أنشطتهاى ووظائفها المتعددة

 وهللا ولى التوفيق

 د/ إكرامى جمال السيد                                             

 مدير وحدة اإلحصاء                                             

 واستطالعات الرأى                                               

 

  

 ثالثًا: وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأى



 

 رسالة الوحدة
القررررررارات باحتياجررررراتهم مرررررن اإلحصررررراءات والمعلومرررررات عرررررن  تزويرررررد متخرررررذى

خررردمات وأنشرررطة مشرررروع القيررراس والتقرررويم بالجامعرررة مرررن خرررالل رصرررد وتحليرررل 

آراء واتجاهررررات المسررررتفيدين وإعررررداد المؤشرررررات اإلحصررررائية والتقررررارير الدوريررررة 

 ذات الصلة.

 أهداف الوحدة
 األهداف التالية:إلى تحقيق الرأي  اتواستطالع ءاإلحصا وحدة  تسعى -
 مشاركة باقى وحدات المشروع فى نشر ثقافة القياس والتقويم. -
يسررررهل تحررررديثها واسررررترجاعها عررررن خرررردمات وأنشررررطة قاعرررردة بيانررررات  إنشرررراء -

 المشروع ووحداته.
 التى تعكس حجم األعمال المنجزة  حصائيةاإل والجداول مؤشراتتصميم ال -
 التخطيط.ات التطوير وساعد في عمليتاستشراف بيانات مستقبلية  -
بالمشرررروع فررري دعرررم متخرررذي القررررار  المسرررتفيدينتفعيرررل دور اسرررتطالعات رأي  -

 .ووحداته والجامعة
تزويرررررد إدارة المشرررررروع ووحداتررررره والجامعرررررة باحتياجررررراتهم مرررررن المعلومرررررات  -

 واإلحصائيات.
دوريرررة عررررن خررردمات وأنشررررطة مشررراركة إدارة المشرررروع فررررى إعرررداد التقررررارير ال -

 المشروع ووحداته.
 

 وظائف ومهام الوحدة
 تقوم وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأي بالوظائف التالية: -
: وتخرررررتص بجمرررررع البيانرررررات ورصرررررد آراء جمرررررع البيانرررررات واسرررررتطالع الررررررأى -

واتجاهرررررات المسرررررتفيدين مرررررن خررررردمات وأنشرررررطة مشرررررروع  القيررررراس والتقرررررويم 
 بالجامعة.

التحليررررل اإلحصرررررائى: وتخرررررتص بادخرررررال البيانررررات المرررررراد تحليلهرررررا علرررررى أحرررررد  -
 البرامج اإلحصائية واستخالص نتائج التحليل.

شرررراط الوحرررردة و إعررررداد التقررررارير: وتخررررتص باعررررداد التقررررارير الدوريررررة عررررن ن -
نترررائج تحليرررل آراء واتجاهرررات المسرررتفيدين مرررع التركيرررز علرررى أهرررم نقررراط القررروة 

 والنقاط التى تحتاج إلى تحسين.
  



 

مدير وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأى 
بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

مدير وحدة اإلحصاء واستطالعات 
الرأى بكلية الطب

لجنة التحليل 
اإلحصائى

لجنة استطالع 
الرأى

لجنة التقارير

مدير وحدة اإلحصاء واستطالعات 
الرأى بكلية التربية النوعية

لجنة التحليل 
اإلحصائى

لجنة استطالع 
الرأى

لجنة التقارير

مدير وحدة اإلحصاء واستطالعات 
الرأى بكلية التربية

لجنة التحليل 
اإلحصائى

لجنة استطالع 
الرأى

لجنة التقارير

مدير وحدة اإلحصاء واستطالعات 
الرأى بكلية التجارة 

لجنة التحليل 
اإلحصائى

لجنة استطالع 
الرأى

لجنة التقارير

سكرتارية

 

 

 الرأى واستطالعات إلاحصاء لوحدة التنظيمى الهيكل



 

 الخطة الزمنية ألنشطة الوحدة 
يعرض الجدول التالى الخطة الزمنية لتنفيذ أنشطة وحدة اإلحصاء واستطالعات الرأى بالتوازى 

 مع مراحل العمل بمشروع القياس والتقويم بالجامعة

 لتنفيذ أنشطة الوحدة الفترة الزمنية مراحل العمل بالمشروع م

 (11/2020 -11/2018شهر ) 24 نشر ثقافة القياس والتقويم 1

 (5/2020 -1/2019شهر ) 17 بناء بنوك األسئلة 2

 (7/2020-4/2019شهر ) 20 لىالتصحيح اآل 3

 (7/2020 -4/2019شهر ) 20 االختبارات اإللكترونية 4

 (11/2020-1/2019شهر ) 21 اإلحصائىالتحليل  5

 (11/2020 -11/2018شهر ) 24 إعداد التقارير 6

 

 

 

 

 

 

  

 إعداد التقارير

 التحليل اإلحصائى

 نشر ثقافة القياس والتقويم

 بنوك األسئلة

 التصحيح اآللى

 اإلختبارات اإللكترونية



 

 

 أنشطة الوحدة 
تم تقسيم أنشطة الوحدة إلى ستة أنشطة رئيسية يقابل كل منها مرحلة من مراحل العمل 

 بمشروع القياس والتقويم كما يلى:

 أنشطة المرحلة األولى: مرحلة نشر ثقافة القياس والتقويم

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين جمع البيانات الالزمة ل .1
 .اإلداريينى الطالب( عن ورش العمل )أعضاء هيئة التدريسى

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين جمع البيانات الالزمة ل .2
 .)أعضاء هيئة التدريسى اإلداريينى الطالب(عن الدورات التدريبية

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين جمع البيانات الالزمة ل .3
 .يسى اإلداريينى الطالب(عن الندوات)أعضاء هيئة التدر

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين جمع البيانات الالزمة ل .4
المشاركة  للكليات المشروع )أعضاء هيئة التدريسى اإلداريينى الطالب(عن خدمات 

 وحيرها من كليات ومعاهد الجامعة.
ماذج استطالع رأى المستفيدين تصميم وتوزيع واستالم نجمع البيانات الالزمة ل .5

  المشروع وخدماته. عن موقع (ى حيرهم)أعضاء هيئة التدريسى اإلداريينى الطالب
 بناء بنوك األسئلةمرحلة المرحلة الثانية: أنشطة 

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين )أعضاء هيئة جمع البيانات الالزمة ل

 .بنوك األسئلةبناء وتحكيم  عن التدريس(

 اآللىالتصحيح مرحلة المرحلة الثالثة: أنشطة 

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين )أعضاء هيئة جمع البيانات الالزمة ل

  اآللى.عن التصحيح  التدريسى اإلداريينى الطالب(

 االختبارات اإللكترونية مرحلة المرحلة الرابعة:أنشطة 

تصميم وتوزيع واستالم نماذج استطالع رأى المستفيدين )أعضاء هيئة البيانات الالزمة ل جمع

  .عن االختبارات االلكترونية التدريسى اإلداريينى الطالب(

 اإلحصائى التحليلمرحلة المرحلة الخامسة: أنشطة 

 تكويد مفردات نماذج استطالع الرأى. .1
 برامج اإلحصائية.إدخال استجابات المستقصى منهم على أحد ال .2
 التحقق من ثبات وصدق قوائم االستبيانات. .3
 .تحليل نتائج استطالعات الرأى فى كل مرحلةاستخالص و .4
 عرض نتائج التحليل على مسئول لجنة إعداد التقارير. .5

 إعداد التقاريرمرحلة سة: داسالمرحلة الأنشطة 

 تحديد الجهات المستفيدة من تقارير الوحدة. .6
 األهداف المرجوة من إعداد التقارير.تحديد  .7
 .دورية عن نتائج استطالع الرأى فى كل مرحلةالتقارير الإعداد  .8



 

 .المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المشروع .9



 

 وحدة بنوك األسئلة 
  :  الرسالة

 والتربية والتربية والتجاره الطب كليات في اسئله بنوك وتحكيم وتقييم انتاج
 بها الخاص االلكتروني البرنامج علي للدخول  واعدادها محدده لمعايير وفقا النوعيه

 منها الكتروني امتحان لسحب جاهزيه في لتكون

 األهداف : 

 علي يحتوي منها وكل الطب كلية مقررات من مقررا 22 تشمل أسئلة بنك 22 إنشاء *
 اختبارية مفرده 600

 علي يحتوي منها وكل التجارة كلية مقررات من مقررا 22 تشمل أسئلة بنك 22 إنشاء  *
 اختبارية مفرده 600

 يحتوي منها وكل  التربيه كلية مقررات من مقررا 22 تشمل أسئلة بنك 22 إنشاء* 
 اختبارية مفرده 600 علي

 منها وكل  النوعية التربيه كلية مقررات من مقررا 22 تشمل أسئلة بنك 22 إنشاء* 
 اختبارية مفرده 600 علي يحتوي

 المهام 

 المعرفية مستوياتها وفق االسئله وتصنيف وجمع اعداد (

 لألسئلة الداخلية المراجعة (2

 لالسئله الخارجيه المراجعه (3

 االسئله بنك برنامج تطبيق علي االسئله مفردات ادخال( 4

  



 

 الهيكل التنظيمى

 المدير التنفيذي للمشروع: أ.د. جمال الدهشان 

 نائب المدير التنفيذي للمشروع: أ.د. رفيق البربري

 مدير وحدة انتاج وتقييم وتحكيم بنوك االسئله: ا.د. جيهان صالح صادق

* مديروحده انتاج وتقييم وتحكيم بنوك االسئله بكليه التربيه والتربيه النوعيه 
 نهم:والتجارة والطب ويلي كل م

 االسئله بنوك تكوين علي التدريب لجنة( 1

 االسئله بنوك تكوين في االقسام متابعة لجنة( 2

 (االقسام كل من ممثلين) االسئله لبنوك الداخليه المراجعه لجنة( 3

 (االقسام كل من ممثلين) البرنامج علي االسئله بنوك ادخال لجنة( 4

 الخطة التشغيلية

 المعرفية مستوياتها وفق االسئله وتصنيف وجمع اعداد( 1

 :التنفيذيه االجراءات

 المفردات صياغة على  التدريس هيئة أعضاء لتدريب تدريبية دورات تنظيم  -1
 بإجابات موضوعية أسئلة – مطابقة – أكمل – متعدد من اختيار)  المختلفة االختبارية

 خبرة واكتساب( القصيره المقاليه االسئله – حالة دراسة -الخطأ و الصواب أسئلة – قصيرة
 بلوم تصنيف الي طبقا المختلفه المعرفيه للمستويات وفقا االسئله تكوين

 ايام 3: الدورة مدة

 :الدوره مواصفات

  يتخللها قصيره محاضرات

Hands on Training 

 (الدوره داخل بانفسهم صحيحه بطريقه اسئله بانشاء المتدربين يقوم ان يجب)

 التنفيذ مسؤول



 

 :الطب كلية الي بالنسبه

 عن تقل ال التقويم مجال في مميزة خبرة لهم و الطبي التعليم مجال في مؤهلون أساتذة 
  االنجليزيه باللغه والتدريب المدربين تدريب شهاده علي الحصول شرط مع سنوات ثالث

 النوعية والتربية والتربية التجارة كليات الي بالنسبه

  المدربين تدريب شهاده علي الحصول شرط مع والتقويم القياس في خبراء اساتذه
 العربية باللغه والتدريب

 2019 مارس 31 الي 2018 نوفمبر 1 من الزمني المدي

 اإلنجاز مؤشر

 إلى مدرس من تدريس هيئة أعضاء من %100 تدريب تم قد يكون مارس شهر بانتهاء
 المختلفه االختبارية المفردات صياغة على أستاذ

 المطلوبة الموارد

 الالزمة األدلة و الورقيات و مناسب أثاث و كمبيوتر أجهزة و شو داتا بها للتدريب قاعات
 التدريب لعملية

 بالعملية يشتركون والذين التدريس هيئة اعضاء كل قبل من اسئله وضع -2
 قسم بكل التدريسيه

 متعدد اختيار أسئلة %50 بمعدل مقرر بكل تدريسية ساعة كل عن أسئلة 10 عدد وضع* 
 – مطابقة – الفراغات إكمال أسئلة) التالية األنواع من أنوع ثالثة يتضمن الباقي و

 مناسبا كان اذا حاالت دراسة – الخطأ و الصواب أسئلة – قصيرة بإجابات موضوعية أسئلة
 ( للكلية

  التنفيذ مسؤول

 قسم كل في واالساتذه المساعدين االساتذه و المدرسين

  2019 ابريل 30 الي 2019 يناير 1

 االنجاز مؤشر



 

 لجميع المطلوبة األسئلة جميع من %100 تجميع تم قد يكون  ابريل شهر بانتهاء
 المشروع ضمن المدرجة المقررات

 :لالتي وفقا االسئله تصنيف -3

 المعرفيه المستويات* 

 المستهدفة التعلم نواتج* 

 والصعوبه السهوله مستويات* 

 التنفيذ مسؤول

 قسم كل في واالساتذه المساعدين االساتذه و المدرسين

 الزمني المدي

  2019 مايو 31 الي 2019 يناير 31  

 االنجاز مؤشر

 لجميع المطلوبة األسئلة جميع من %100 تصنيف  تم قد يكون مايو شهر بانتهاء
 المشروع ضمن المدرجة المقررات

 لألسئلة الداخلية المراجعة( 2

 التنفيذيه االجراءات

  األسئلة لمراجعة  قسم كل من التدريس هيئة أعضاء من 3-2 عدد ترشيح

 التنفيذ مسؤول

 تحديد مع التدريس هيئة أعضاء من 3 - 2 باختيار القسم مجلس من قرار) القسم مجلس
 (االختيار معايير

 الزمني المدي

 2019 يونيو 30 الي مايو31  من

 االنجاز مؤشر



 

  يونيو بنهاية  الداخليين المراجعين قبل من مقرر كل بنك اسئلة من %100 مراجعة
2019 

 لالسئله الخارجيه المراجعه( 3

 التنفيذيه االجراءات

 دارسا االخر و المقرر في متخصص احدهما خارجي محكم 2 اختيار: الطب كلية الي بالنسبه
 الكليه عميد من بترشيح وذلك الشرطين فيه توفر اذا فقط واحد او الطبي للتعليم
 الكليه مجلس موافقة ثم  بالكليه المشروع رئيس بصفته

 احدهما خارجي محكم 2اختيار: والتجارة النوعيه والتربيه التربيه كليات الي بالنسبه
 الكليه مجلس وموافقة الكليه عميد من بترشيح وذلك واالخرتربويا المقرر في متخصص

 التنفيذ مسؤول

 الخارجيين المحكمين

 الزمني المدي

 2019 يوليو 31 الي 2019 يوليو 1 من

 االنجاز مؤشر

 2019 يوليو بنهاية  المحكمين قبل مقررمن كل بنك اسئلة من %100 مراجعة

 االسئله بنك برنامج تطبيق علي االسئله مفردات ادخال( 3

 التنفيذيه االجراءات

 االسئله برنامج تطبيق علي االسئله ادخال علي التدريس هيئه اعضاء تدريب( 1

 القسم مجلس من بقرار االدخال علي للتدريب قسم كل من تدريس هيئه عضو 3-2 اختيار

 ايام 3: الدوره مدة

 التنفيذ مسؤول

 محدده معايير وضع بعد بالمشروع االداري الفريق عليهم يتفق متخصصين مدربين



 

 الزمني المدي

 2019 اغسطس 31 الي 2019 اغسطس 1 من

 االنجاز مؤشر

 2019 اغسطس بنهايه االدخال علي االقسام قبل من المرشحين كل تدريب

 المستهدفه التعلم ونواتج المعرفيه للمستويات طبقا البرنامج علي المفردات ادخال( 2
 والصعوبه السهولة ومستويات

 التنفيذ مسؤول

 المختلفه االقسام في المرشحين التدريس هيئه اعضاء

 الزمني المدي

 2019 سبتمبر 30 الي 2019 سبتمبر 1 من

 االنجاز مؤشر

 2019 سبتمبر بنهاية االسئله بنوك برامج علي المفردات من %100 ادخال

  



 

 

 

 

الخدمات وحدة كلمة السيد الدكتور: مدير 
 التكنولوجية والدعم الفني

ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والسيما تصحيح 

االمتحانات وسائر فعاليات عمليات القياس والتقويم يعد دعامه 

محورية للتطور والسمو في مستوي المخرج النهائي للعملية 

 المتعلم .التعليمية وهو 

وقد شهدت السنوات االخيرة نقلة نوعية متميزة لوسائل التعليم والتعلم والقياس 

والتقويم وتعد وحدة الخدمات التكنولوجيا والدعم الفني محور الزاوية والداعم 

االساسي داخل منظومة القياس والتقويم لما تقدمه من خدمات تقنية ومساعدة سائر 

يسي والوحدات الفرعية للقيام بسائر اعمالها علي اكمل الوحدات  داخل المركز الرئ

 . وجه وهللا من وراء القصد وعلى هللا التوفيق واألجر

 د/ عمرو مسعد صابر

 مدير وحدة الخدمات التكنولوجية والدعم الفني

 

  

 وحدة الخدمات التكنولوجية والدعم الفني



 

 رؤية الوحدة

بوجه عام ولجميع  التميز فى مجال تقديم الخدمات التكنولوجيه والدعم الفنى لجلمعة المنوفيه

 وحدات مركز القياس والتقويم بوجه خاص.

 رسالة الوحدة

تعمل الوحده لضمان جوده نظام التقويم والفاعليه التعليميه للطالب عن طريق توفيرمصداقيه 

نتائج الطالب ورفع ترتيب الجامعه بين الجامعات المصريه والعالميه فى ما يخص القياس 

 والتقويم

 أهداف الوحدة

 إلى تحقيق األهداف التالية: الوحدة  ىتسع

 وضع ضوابط للورقه االمتحانيه حسب اللوائح  -
 التميز فى استخراج نتائج الورقه االمتحانيه -
 رفع كفاءة الطالب فى كيفيه استخدام اساليب االمتحانات الحديثه -
 توفير الدعم الفنى والخدمات االلكترونيه لكل من الطالب وعضو هيئه التدريس -
اف على االنشطه االلكترونيه الخاصه بوحده القياس والتقويم فى الوحدات الفرعيه االشر -

 وكليات الجامعه المختلفه
نشر الوعى الالزم لتطوير منظومه التعليم االلكترونى بين اعضاء هيئه التدريس  -

 والطالب

 وظائف ومهام الوحدة

 وحدة التالية:التقوم 

 والمعدات الخاصة بالمشروعالمشاركة في توصيف األجهزة  -
 إدارة شبكات الربط والخوادم الخاصة بادارة بنوك األسئلة  -
 .إخراج وتوزيع االختبارات اإللكترونية داخل وخارج الجامعة -
 .إخراج وتوزيع االختبارات القابلة للتصحيح اإللكتروني داخل وخارج الجامعة -
 ما يشابههاالدعم الفني الخاص باختبارات ترخيص مزاولة المهنة و -
 الدعم الفني الخاص بنتائج االختبارات االستطالعية والنهائية. -
 اإلشراف على التدريب التقني -

  



 

 

 

 الخدمات التكنولوجية والدعم الفنيالتنظيمى لوحدة الهيكل 

 

الخدمات مدير وحدة 
نيالتكنولوجية والدعم الف

سكرتارية
التصحيح واالختبارات لجنة 

االلكترونية
لجنة الصيانة والدعم

االستبيانات والنشر لجنة 
االلكتروني



 

 

 

 

 

 

 


