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 تشكيل الفريق التنفيدي لوحده القياس والتقويم 

 كليه الطب جامعة المنوفيه 

الوحده: عميد الكليه  مدير  

 المدير التنفيذي للوحده: اد جيهان صالح صادق

و ا م د نهي عيسي  د رانيا ياسينا م نائب المدير التنفيذي:   

 رئيس لجنه تقييم االمتحانات النظريه: د امنيه امين 

لجنة بنوك االسئله واالختبارات االلكترونيه: د شيماء عبد الحميد رئيس   

نهي عيسي رئيس لجنة التصحيح االلكتروني: د   

 رئيس لجنه متابعة وتقييم االمتحانات العمليه واالكلينيكيه: د صفا القلش 

 رئيس لجنة االحصاء واستطالع الرأي: د ايمان سويد 

 رئيس لجنة التدريب: د رانيا ياسين 

لجنة تقييم البرامج: د نهي عيسي  رئيس   
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 وحده القياس والتقويم 
 كليه الطب جامعة المنوفيه 

 
ان تكون كليه الطب جامعه المنوفيه هي الكليه االعلي ترتيبا علي مستوي الجمهوريه فيما  رؤيه الوحده: 

 يخص التقويم واالمتحانات 
تعمل الوحده علي تغيير كل أنواع االمتحانات لتتميز بالموضوعيه والثبات والشموليه  رساله الوحده: 

علي قياس المستويات المعرفيه باالضافه لتكوين بنوك اسئله عاليه الجوده وتنفيد التصحيح  والقدره 
 االلكتروني واالمتحانات االلكترونيه 

 إلى : تهدف الوحده:  وحدهأهداف ال

القياس والتقويم ورفع مستوى الوعي بأهمية تطوير عمليات القياس والتقويم كأحد مداخل نشر ثقافة   .1
 . كليه على المستويين التعليمي واإلدارى تحسين منظومة التعليم بال

لتطوير آليات تقويم الطالب واالمتحانات وإعالن النتائج واستثمارها في تطوير وتحسين    هدعم الكلي .2
   ية مخرجات العملية التعليم 

إصدار األدلة المطلوبة في مجال تطوير نظم التقويم واالمتحانات فى ضوء المعايير األكاديمية   .3
 الكليه القومية المرجعية المعتمدة ونشرها ب

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال القياس والتقويم.  إعداد كوادر مدربة من  .4
متابعة إعداد وتحديث بنوك األسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير  .5

 ه االكاديمية للبرامج الدراسية في الكلي
وتقويم الطالب متابعة مؤشرات قياس رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول نظم القياس  .6

 ه واالمتحانات بالكلي 
مراجعة و اعداد التقارير الدوريه الخاصة بتقييم األمتحانات النظريه و إعداد خطط تنفيذية   .7

 لإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف و التأكيد على تعزيز نقاط القوة. 
اء لدى جميع  التقويم المستمر للعملية التعليمية من خالل قياس مدى تحقق معايير جودة األد  .8

 عناصر العملية التعليمية.  
 تبنى نظم تقويم للطالب باستخدام اساليب تربوية و تكنولوجيا حديثة.   .9
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 خطط إعداد  االشراف علي االمتحانات العمليه واالكلينيكيه واعداد التقارير عنها و .10
 .  القوة نقاط تعزيز على التأكيد  و  الضعف لنقاط التصحيحية لإلجراءات  تنفيذية

تطبيق نظم التقييم اإلليكتروني )تطبيق االمتحااانااات اإلليكترونيااةص والتصااااااااااااااحيح اإلليكترونيص   .11
 وتحليل نتائج االمتحانات(.

 . متابعه وتقييم البرامج المختلفه بالكليه 12
 . متابعه وتقييم مستوي االداء في الكليه13
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 فريق وحده القياس والتقويم كليه الطب جامعة المنوفيةتشكيل 

 

 

 

 

 

 

 

  والطالب التعليم شئون رئيس .1

  العليا الدراسات شون رئيس .2

  للطالب ممثلين .3

 والتكنولوجي الفني الدعم مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوحده )عميد الكليه(  مدير   

 

lعميد الكلية 

 

لوحدة  التنفيذي ل مديرال  

 رئيرئيسس

 رئيس لجنة التدريب 

بنوك االسئله  لجنة رئيس   

االمتحانات االلكترونيه  لجنة  رئيس  

التصحيح االلكتروني لجنة  رئيس  

مراجعة االمتحانات النظريه   لجنة  رئيس  

 رئيس لجنة االشراف علي وتقييم االمتحانات العمليه واالكلينيكيه

 رئيس لجنه تقييم البرامج

مراقبه جودة االداء  لجنة  رئيس  

االحصاء واستطالعات الرأي  لجنة  رئيس  

 

 

 

 

 

1 .    والطالب التعليم شئون رئيس 

2 .    العليا الدراسات شون  رئيس 

3 .    للطالب ممثلين 

والتكنولوجي  الفني الدعم  مسئول  

   والطالب  التعليم شئون رئيس .1

   العليا الدراسات  شون  رئيس .2

   للطالب ممثلين.3

والخدمات االلكترونيه الفني الدعم مسئول.  4  

. سكرتاريه 5  

. المسئول المالي 6  

 مجلس استشاري )الثالث وكالء(  مجلس  
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 الوحدة مديرمهام 

 تعيين مدير الوحدة . -1

 اإلشراف على إدارة الوحدة. -2

 اإلشراف على الفريق التنفيذى -3

 أعضاء الفريق التنفيذى وتجديدهم بناء على مقترحات مدير الوحدة.اختيار  -4

 اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها. -5

 دعوة الفريق التنفيذى لالجتماعات. -6

 اعتماد التقارير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوحدة. -7

 نة.اختيار المرشحين للدورات التدريبية بالوحده وفق معايير معل -8

متابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة األنشطة والتقارير  -9

 المتعلقة بها.

عقد اجتماعات مع المدير التنفيذي للوحدة والفريق التنفيذي والسادة أعضاء هيئة  -10

 التدريس ومعاونيهم لتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام.

 على مقترح من مدير الوحدة التنفيذي.اعتماد قرارات تشكيل فرق العمل بناء  -11

 متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل أقسام الكلية. -12

 

 مهام المدير التنفيذي

 إعداد خطط العمل الالزمة والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة. -1

متاابعاة إنجااز األعماال  والتانكاد من مطاابقتهاا لخطاة عمال الوحادةب والتنسااااايق بين   -2

 العاملين بالوحدة.

ا للمهاام المنوطاة بهااب   -3 تقاديم تقاارير دورياة لمادير الوحاده عن تطور العمال باالوحادة وفقاا

 والمشاكل التى تعوق القيام بالمهام.

 االتصال باألقسام العلمية واإلدارية لتسيير العمل التنفيذى. -4

صاة  متابعة عرض ومناقشاة موضاوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصا  -5

األقساااااام العلمياةم واعتماادهاا وتنفياذ القرارات  -اللجاان العلمياة -باالكلياة جمجلس الكلياة

 المتعلقة بها.

تمثيال الوحدة فى االجتمااعات التى يدعى لهاا كاالجتمااعات الدورية لماديرى الوحدات  -6

 وكذلك المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بننشطة تطوير التقويم.

 .نظم تقويم الطالب وتقييم وقياسالتدريب  -7

 نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانات وإعداد النشرات الدورية. -8

 إعداد تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة. -9

 تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد الكلية. -10
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 تحديد المكافآت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة. -11

لعمياد الكلياة  عن مادى تقادم األقساااااام العلمياة فى عملياة التقويم  عمال تقرير دورى  -12

 ومدى تنفيذها ألنشطة الوحدة.

 
 مهـــــام السكرتيــــر:

 إعداد ومتابعة المراسالت والمذكرات والقرارات والتقارير الخاصة بالمركز. .1

 استقبال البريد الوارد الخاص بالمركز وكذلك تصدير المراسالت الصادرة. .2

 فظ الوثائق الخاصة بالمركز بطريقة علمية وعملية وسليمة.تنظيم ح  .3

 استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها. .4

 تنظيم االجتماعات الخاصة بالوحده .5

 تدوين محاضر االجتماعات .6

 تعقب المكاتبات الصادرة عن الوحده .7

 مهام مدير إدارة الكلية أو أمين بالكليـة:

 األعمال اإلدارية المنوطة بوحدة القياس والتقويم بالكليه.متابعة وتنفيذ  -1

 حضور اجتماعات الفريق التنفيذى للوحدة اذا استدعي االمر. -2

 تذليل العقبات اإلدارية التى تقابل تنفيذ مهام الوحدة بالكلية. -3

 

 ملحوظات 

مهام  يتولى مدير الوحدة التنفيذي تصريف شئونه الفنية واإلدارية بما ال يتعارض مع  -

 مدير الوحدة

يعين المسئول المالى والسكرتارية بالوحدة بقرار من مدير الوحده بناءا على اقتراح  -

 مدير الوحدة التنفيذي.

 مهام اللجان:
 لجنة بنوك األسئلة :   .1

 . هتقديم الدعم الالزم في صياغة اسئلة االمتحانات وبناء المفردات للمقررات المختلف •
 مراجعة وتحديث بنك األأسئلة متابعة ألية  •
 مراجعة معايير السرية و األمان ألعمال بنوك األسئلة   •
تقديم الدعم الالزم لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع بنوك األسئلة بما يحقق    •

 %. 10زيادة سنوية ال تقل عن 
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 لجنة التصحيح األلكتروني:  .2

 
بما فيها التاكد من التزام اساتذة    هبالكلي االلكتروني متابعة تنفيذ أليات واجراءات التصحيح  •

 . الماده بالتواجد وقت التصحيح ولديهم االجابه النموذجيه

تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التحليل االحصائي الكالسيكي و المتقدم لنتائج   •

 األختبارات 

 ألحصائي لنتائج األمتحانات  اعداد تقارير التحليل ا •

 

 لجنة التدريب و اإلعالم:  .3
للسادة اعضاء هيئة    لتلبية االحتياجات التدريبيةو تنفيذ دورات تدريبية/ وورش  وضع خطة   •

)النظري والعملي  التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة فيما يخص القياس و التقويم 
 .  والسريري(

 . قياس أثر ومردود التدريب  •
توفير خبراء متخصصين فى مجال القياس و التقويم عند الحاجة من داخل الجامعة او   •

 خارجها. 
لالطالع على كل ما هو جديد التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  •

في مجاالت قياس نواتج التعلم ونظم التقويم والحصول على النماذج واالدلة التي تصدرها  
 الهيئة وكذلك لالطالع على برامج التدريب التي تقدمها الهيئةص إلخ.  

من خالل  في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت  وحدهإظهار أهمية ودور ال •
 . الموقع األلكتروني. 

 إعداد الندوات و المؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم و القياس    •
 إصدار النشرات الفصلية / السنوية عن أعمال المركز و أنشطته.   •
 ه  إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس و التقويم بالكلي •
إعداد الملصقات الالزمة و األعالنات الورقية و األلكترونية للتعريف بالوحده و انشطتها   •
 . 
المناظرة في الجامعات األخرى والعمل على إيجاد آلية   وحدات التنسيق مع الاالتصال و  •

 للتعاون والتكامل والتنسيق. 
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 نشر ثقافة القياس والتقويم بين المجتمع الجامعى .  •

 التحليل و اإلحصاء و تكنولوجيا المعلومات: لجنة  .4
 الدعم الالزم التمام التحليل االحصائي لالختبارات في الكليه . •
 القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن أداء وأنشطة المركز. •
 تحديد نظم تسجيل بيانات األختبارات  •
 

 . لجنه مراجعه االمتحانات النظريه:5
 مراجعة الورقة األمتحانية من حيث الشكل و المضمون  ورفع تقرير عنها الي القسم المختص  •
 متابعة األجراءات التصحيحية فى الكليه رفع تقرير عنها.  •
 
 )السريريه( . لجنه تقييم االمتحانات العمليه واالكلينيكيه6

 االشراف علي االمتحانات واعداد وتقديم تقرير للقسم المختص 
 
 جنة االمتحانات االلكترونيه . ل7

 االشراف علي االمتحانات واعداد كل الترتيبات الالزمه لها قبل انعقادها 
 

 


