قرار ادارى رقو ( )1عاو 2019
بناء ا على الصالحيات الممنوحة لعميد الكلية بصفته مديرا لوحدة القياس والتقووويو ومووا تووو اعتفووان عليووه مو
توزيع المسئوليات والمهاو على رؤساء الفرن اإلدارية والتنفيذية المنصوص عليها فى مووت موووروق القيوواس
والتقويو ووفقا العقد المبرو مع وحدة إدارة الموروعات.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
يقرر ما يلي

✓ متابعة تفعيل الميثاق األخالقي لنظم تقويم الطالب
بالكلية.
✓ متابعة تفعيل الدليل االرشادى لقواعد تطبيق أنظمة
التصحيح اآللي واالختبارات االلكترونية.
د.هبه الغتمى

منسق وحدة التدريب واعستوارات

رفع تقارير دورية عن معدالت األداء بالفرق بالكليات
المختلفة – تشكيل فرق الدعم الفني واالستشارات –
اعداد تقرير دورية وفقا استطالعات الرأي للفئات
المستفيده – المشاركة في اعداد التقرير الربع سنوية
– تنظيم إجراءات التعامل مع المتابعة الداخية
والخارجية للمشروع – تنظيم الندواة واللقاءات
التعريفية – التنسيق والمشاركة في التخطيط للدورات
التدريبية والندوات التعريفية

✓ المشاركة في تصميم وبناء وإعداد أدوات التقويم
المختلفة ،في ضوء األهداف والمعايير المحددة
لمقررات البرامج المختلفة بالكلية.
✓ متابعة تحديث بنوك األسئلة في ضوء األهداف
والمعايير المحددة لمقررات البرامج المختلفة
✓ إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية ألدوات القياس و التقويم

 24وهرا

المدير التنفيذي للوحدة

مدير الوحدة

ا.م.د.رفيق سعيد البربرى

متابعة ومراقبة األداء – رفع تقارير دورية بمعدالت
األداء  -االقرارات المالية والتعهدات اإلدارية وفقا
الصالحيات الممنوحه من رئيس مجلس اإلدارة – تشكيل
فريق اعداد التقرير الختامي – تفوض نائب المدير
التنفيذي فيما يتصل باالختصاصات واإلدارية والفنية

مالحظات
العميد الحالي
للكلية

 24وهرا

توصيف المهاو والمسئوليات

المدى
الزمنى

 24وهرا

المسمى

المكلف بها

األستاذ الدكتور  /صبحى شرف

توكيل الفريق التنفيذي لوحدة القياس والتقويو بالكلية واعتماد خطتها التنفيذية وفقا للبيا التالي :

المسمى

المكلف بها

منسق وحدة الدعو الفني والتصحيح اعلى

م.بيتر ميخائيل لطفى  +صفاء صبحى محمد

منسق وحجدة انتاج
بنوك األسئلة

د.سماح السيد

توصيف المهاو والمسئوليات

المدى
الزمنى

بصورها المختلفة.
✓ متابعة تطبيق االمتحانات اإللكترونية ،و تحليل نتائج
االختبارات ،وتطبيق آليات التغذية الراجعة التخاذ
اإلجراءات التصحيحية حال الحاجة إليها.
✓ تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية ومؤتمرات علمية
خاصة بمجال القياس والتقويم.
✓ إعداد كوادر تدريبية لمختلف جوانب منظومة التقويم
✓ المشاركة في توصيف األجهزة والمعدات الالزمة
لمنظومة التصحيح االلى
✓ إدارة شبكات الربط والخوادم الخاصة بإدارة بنوك
األسئلة بالكلية
✓ إخراج وتوزيع االختبارات اإللكترونية فى أوضاع
تشغيلها المختلفة.

✓ الدعم الفني الخاص بتشغيل وإدارة أجهزة التصحيح
االلى
✓ الدعم الفني الخاص بنتائج االختبارات االستطالعية
والنهائية.

 24وهرا

✓ إخراج وتوزيع االختبارات القابلة للتصحيح
اإللكتروني.

✓ اإلشراف على التدريب التقني
✓ المشاركة فى دورات تأهيل الفنيين للتعامل مع
منظومة التصحيح اآللي واالختبارات االلكترونية.
✓ التدقيق والمراجعة للنتائج قبل اإلعالن.
✓ المشاركة في النشر على الموقع اإللكتروني

✓ المشاركة في تنظيم دورات تدريب أعضاء هيئة
التدريس على مواصفات الورقة االمتحانية والمفردة
االختبارية.
✓ المشاركة في تدريب أعضاء هيئة التدريس على
مهارات التعامل مع بنوك األسئلة

 24وهرا

✓ التوثيق وكتابة تقارير الفاعليات ذات الصلة
بالتصحيح اآللي واالختبارات االلكترونية

مالحظات

المسمى

المكلف بها

✓ منسق وحدة استطالعات الراى واالستشارات

د.أمل الحنفى

توصيف المهاو والمسئوليات

المدى
الزمنى

✓ متابعة مدى تقدم أعضاء هيئة التدريس في ادخال
مفردات األسئلة في بنوك األسئلة .
✓ متابعة تحكيم المفردات ونتائج المراجعة من قبل
الخبراء والمتخصصين .
✓ انتاج ادلة ارشادية توضح خطوات انتاج المفردات
االختبارية وطرق تحكيمها .
✓ وضع قواعد منظمة لالليات التعامل مع البنوك وفقا
صالحيات معتمده من األقسام العلمية .
✓ تعزيز الممارسات الجدية ذات الصلة بأبتكار مفردات
تقييس مهارات عليا في التفكير وتحقق نواتج تعلم هامه
وضرورية.
✓ جمع وتصنيف البيانات وبناء أدوات استطالع الراى
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب) عن ورش العمل.
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب)عن الدورات التدريبية.

✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب)عن خدمات المشروع للكليات
المشاركة وغيرها من كليات ومعاهد الجامعة.
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب ،غيرهم) عن موقع وحدة القياس
والتقويم وخدماته.
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس) عن
بناء وتحكيم بنوك األسئلة.
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج

 24وهرا

✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب)عن الندوات.

مالحظات

المسمى

المكلف بها

توصيف المهاو والمسئوليات
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب) عن التصحيح اآللى.
✓ جمع البيانات الالزمة لتصميم وتوزيع واستالم نماذج
استطالع رأى المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،
اإلداريين ،الطالب) عن االختبارات االلكترونية.
✓ أنشطة مرحلة التحليل اإلحصائي
✓ تكويد مفردات نماذج استطالع الرأى.
✓ إدخال استجابات المستقصى منهم على أحد البرامج
اإلحصائية.
✓ التحقق من ثبات وصدق قوائم االستبيانات.
✓ استخالص وتحليل نتائج استطالعات الرأى فى كل
مرحلة.
✓ عرض نتائج التحليل على مسئول لجنة إعداد
التقارير.
✓ أنشطة المرحلة السادسة :مرحلة إعداد التقارير
✓ تحديد الجهات المستفيدة من تقارير الوحدة.
✓ تحديد األهداف المرجوة من إعداد التقارير.
✓ إعداد التقارير الدورية عن نتائج استطالع الرأى فى
كل مرحلة.
✓ المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن أنشطة
المشروع.

المدى
الزمنى

مالحظات

المسمى

المكلف بها

توصيف المهاو والمسئوليات

المدى
الزمنى

مالحظات

✓ مراجعة الرؤية والرسالة وأهداف االستراتيجية
لوحدة القياس والتقويم.

منسق وحدة مراجعة األداء

✓ مراجعة جميع تقارير الوحدة للمشروع قبل إرسالها
إلى وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي
والجامعة –مركز الجودة بالجامعة – مركز القياس
والتقويم بالجامعة.
✓ مراجعة الخطة التدريبية للمشروع والخاص ببنوك
األسئلة والتصحيح االلكتيرونى.
✓ مراجعة البرنامج الزمني للمشروع وفقآ للخطة
الموضوعة.

 24وهرا

د.دعاء الشاعر  +د .اسماء فتحى

✓ مراجعة البوسترات الخاصة بالمشروع قبل
اعتمادها.

✓ متابعة سير العمل بإعداد وتجهيزات وحدة التدريب
وغرف بنوك األسئلة والتصحيح االلكتروني.
✓ المساهمة في اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية Correction Actionsللمعوقات التي
تعترض المشروع والتي تمنع تكرار ذلك.

ملحوظات هامة:
•
•
•
•
•
•

الوثائق الرسمية الواجب استخدمها فى مهاو الوحدة يجب ا تتوافق مع النماذج الصادرة ع وحدة القياس
والتقويو بأدارة الموروق ذات الصلة بالجوانب الفنية والمتالية
يتو العمل بموجب هذا القرار لمدة عاو م تاريخ اعتماد عميد الكلية للقراراو حتى اوعار اخر.
كافة المخاطبات ع طريق البريد اعلكتروني والرسائل النصية عبر تطبيقات الجوال ( )WhatsAppهي
إوعارات رسمية بالتكليف.
يتو مراجعة رئيس الفريق أسبوعيا م قبل العضو للتعرف على الصعوبات ومعدعت اعنجاز في المهاو.
يتو إوعار مورف الوحدة بخطاب رسمي في حال وجود تكليفات أو ظروف تمنع قياو العضو بمهاو العمل
بالدراسة الذاتية.
سوف يبلغ بالقرار فور اعتماده م عمادة الكلية لكافة قطاعات الكلية سواء على مستوى األقساو العلمية أو
الجهاز اعدارى.
عميد كلية التربية
ا.د .صبحى وعبا ورف

بيا توقيع فريق العمل على التكليفات الموضحة اعاله
اسم العضو
ا.د .صبحى شعبان شرف
ا.م.د .رفيق سعيد البربرى
د.هبه الغتمى
د .سماح السيد
د .دعاء الشاعر
د .امل الحنفي
د .أسماء فتحى السيد
م.بيتر ميخائيل لطفى
صفاء محمد

المهام األساسية
مدير الوحدة
المدير التنفيذى
مدير وحدة التدريب واالستشارات
منسق وحدة بنوك االسئلة
منسق الجودة والمراجعة الداخلية
منسق وحدة استطالعات الراى
عضو وحدة المراجعة وجودة االداء
منسق وحدة الدعم الفني والتصحيح اآللي
المراجعة والتدقيق والطباعة للنتائج
اإللكترونية

التوقيع

