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 مقدمة
يقدم ىذا الدليل الخطوات الالزمة إلنشاء وحدات التقويم واالمتحانات بكميات الجامعة وكيفية     

ام بيا. ولعمو من المناسب أن نشير إلى أن تشكيل مجالس إدارتيا والميام التى يجب عمييا القي
ىيكمية نظم التقويم واالمتحانات في الجامعة تقوم عمى وجود مركز بالجامعة يتبعو وحدات فرعية 

الخاص به ومهامه  ظيميفي كميات الجامعة المختمفة. ويبين الدليل الخاص بالمركز الييكل التن

 دات الفرعية نظير ذلك.ورسالته ورؤيته كما يبين الدليل الخاص بالوح
 

 ميام الوحدة

 تقوم وحدة القياس والتقويم الطالبي بالميام التالية: 
التأكد من أن االمتحانات الموضوعة تتفق مع نظام االمتحانات بالجامعة وتستوفى المعايير  -1

 المجال . الالزمة وذلك بالتنسيق مع األقسام األكاديمية المختمفة والتي تقوم بالعمل الفتى في ىذا

 إصدار اإلحصاءات والتقارير الدورية عن وضع التقييم والقياس بالكمية. -6

إصدار التقارير الدورية عن الشكاوى وااللتماسات التى يقدميا الطالب والخاصة بالتقييم  -3
 والقياس.

التأكد من أن باقي أعمال التقييم والقياس تنفذ حسب األسس العممية والموائح  -2
 لذلك.المنظمة 

التنسيق لعمل بنوك األسئمة لممقررات المختارة لذلك وضمان حسن إدارة عممية  -0
 المختصة بالمركز لتنفيذ ذلك. اإلدارةوضبط الجودة فييا والتعاون مع  اإلنشاء

 التصحيح اآللي لالمتحانات و المسوح. -2

 تحديد االحتياجات التدريبية عمى مستوى الكمية. -7

 التدريبية بالتنسيق مع وحدة التدريب بمركز القياس والتقويم الطالبي بالجامعة.تنفيذ الدورات  -2

 بالكمية. مالعمل عمى نشر ثقافة القياس والتقوي -5

 التنسيق مع وحدة ضمان الجودة بالكمية. -15
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فئ  نعمل ورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس والطالب والراداريي -11 
 أخالقيات التقويم الطالبي.

 ر والتجييزاتالمق\
متر مربع( يتم  35يحدد مقرًا لوحدة االمتحانات بالكميات ذو مساحة مناسبة )ال تقل عن     

وآلة تصوير  ضوئيوطابعة وماسح  األقلبحاسب واحد عمى  مزودتجييزه باألثاث المناسب 
 وفاكس ويتم تعيين سكرتارية لموحدة.

 تشكيل مجمس إدارة الوحدة
 كما يمي: رة لموحدةيتم تشكيل مجمس إدا

 عميد الكمية )رئيسًا(.-1
 اختصاصو. وكالء الكمية الثالث كل في مجال-6
 مدير الوحدة بالكمية.-3
 نائب مدير الوحدة بالكمية.-2
 مدير وحدة ضمان الجودة بالكمية.-0
 رئيس قسم شئون الطالب.-2
 معايير اختيار مدير الوحدةممثل عن الطالب )األول عمى الفرقة قبل النيائية(.-7

 مراعاتيا عند اختيار مدير الوحدة وىى: أىم المعايير التى يجب بمىفيما 
 الخبرة بأعمال التقويم واالمتحانات. -1
 الخبرة بأعمال الجودة حسب متطمبات الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد. -6

حاالت الضرورة  فيأن يكون أحد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية وبدرجة أستاذ ويمكن  -3
 ذلك إلى أحد األساتذة المساعدين. إسناد

 عميد(. -وكيل -أال يتولى منصبًا إداريًا أخر بالكمية )رئيس قسم -2
 

 الوحدة فيالسجالت التى يحتفظ بيا 

رساليجب االحتفاظ بمحاضر جمسات مجمس إدارة الوحدة  -1  نسخة منيا لمركز الجامعة. وا 
 الوحدات. ومديريالمتحانات يجب االحتفاظ بمحاضر جمسات مجمس إدارة مركز ا -6
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 نسخة من كافة االمتحانات التى تجرى فى الكمية. -3

بالكمية بعد إجراء االمتحانات  األكاديميةتقارير جودة االمتحانات والتي تصدرىا األقسام  -2
 الفنية الخاصة بذلك. واألصولوالتي تتحقق فييا من كون االمتحانات تتبع النظام الموضوع 

 اءات النجاح في كافة مواد الكمية بصورة دورية مع تحميميا.سجالت إحص -0
 صور من قرارات لجان الممتحنين)إذا حدث ذلك(. -2

 التقارير التى تصدرىا الوحدة

وترفع لمجمس الكمية ومركز االمتحانات  دراسينياية كل فصل  فيتصدر الوحدة تقارير دورية 
 بالجامعة وىى:

األكاديمية المعنية  األقساماالمتحانات ويتم ذلك بالتنسيق مع  التقرير الفني الخاص بجودة -1
 المقترحة فى المقرر. ILOsوأن ىذه االمتحانات تقيس 

 التقارير اإلحصائية بنسب النجاح مع تحميميا. -6

 التقارير الخاصة ببنوك األسئمة الخاصة بمقررات الكمية بما فييا تحميل األسئمة. -3

 الخاصة بالتماسات الطالب وحاالت الغش ونسب الغياب.التقارير اإلحصائية  -2

 الكمية. فيتم تنفيذىا  والتيتقارير عن ورش العمل، والدورات التدريبية وغير ذلك  -0

 الخاصة بمقررات الكمية. األسئمةالتعديالت التى تمت عمى بنوك  -2

 أيوكذا مع  ىذا الخصوص فيعما تم  التنسيق مع وحدة الجودة بالكمية وعمل تقرير -7
 مشروعات تطوير أخرى تتعامل مع قضية االمتحانات والتقويم.
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