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  رؤية ورسالة الوحدة
  

 :دةـتعريف الوح •

في إطار مانسعى إليه وننشده �ص�ح التعليم من خ�ل تحسين مدخ�ته وتجويد مخرجاته، فإن التطوير 

باستخدام أساليب تربوية وتكنولوجية حديثة، يتضمن قياس مخرجات  وا&متحانات المستمر لنظم التقويم

للمقررات والبرامج الدراسية في إطار من العدل  )والعامة والسلوكية المعرفية المھارية( التعلم المستھدفة

بكلية التمريض جامعة الط�بى وحدة القياس والتقويم  إليه وھو ما تھدف والشفافية والموضوعيةوالدقة 

 . الزقازيق 

  :مكان وتاريخ إنشاء الوحـدة  •

) ٤٦٦(بناءاعلى قرار من مجلس جامعة الزقازيق بالجلس;ة رق;م  بالكليةالقياس والتقويم الط�بى تم إنشاء وحدة 

ت;م إنش;اء الوح;دة   ٩/٢/٢٠١٥بت;اريخ ) ٤٣( وبناءا عليه بق;رار م;ن مجل;س الكلي;ة رق;م  ٢٠١٥/ ٣١/٣بتاريخ 

  .الكلية ومقرھا الدور اEرضى بجانب مقر الكنترول بمبنى كلية التمريض جامعة الزقازيق ب

  :رؤيـة الوحـدة •

إلى ا�رتقاء بمستوى الخريج لتحقيق  الزقازيقبكلية التمريض جامعة  ىلط�بالقياس والتقويم ا ةتسعى وحد

ومتكامل;;ة للقي;;اس وتق;;ويم ن;;واتج ال;;تعلم حلي;;اً و إقليمي;;اً وعالمي;;اً م;;ن خ;;�ل تط;;وير منظوم;;ة ش;;املة م التمي;;ز

  .يض جامعة الزقازيقالتمربكلية  للبرامج اEكاديمية المستھدفة

 :دة ـرسالة الوح •

 في حشد وتكثيف الجھود القياس والتقويم الط�بى بكلية التمريض جامعة الزقازيق ةتتمثل رسالة وحد

تطوير منظومة التقويم و ا&متحانات من خ�ل  تطوير عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمىو تحديثل

لتحقيق العدالة والشفافية والكفاءة فى  ا&متحاناتبالكلية لضمان وتطبيق معايير الجودة في جميع إجراءات 

لتحقيق المخرجات التعليمية المستھدفة للبرامج و م فى ضمان جودة التعليم بالجامعةتقويم الط�ب فيما يساھ



٣ 

 

قدرة الخريج على المنافسة عالميا ً واكتساب ثقة المستفيدين في سوق العمل و خدمة  اEكاديمية لضمان

  .المجتمع

 

  :دةـأھداف الوح •

توفير الدعم الفني للكلية لتطوير نظم التقويم وا&متحانات بھا بالتنسيق وا�شراف والمتابعة مع  .١

 وحدات التقويم وا&متحانات في الكليات المختلفة بالجامعة

ثقافة منظومة التقويم والتوعية بأھمية تطويره كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم بصفة عامة نشر  .٢

  والتوعية بالميثاق اEخ�قي للتقويم وا&متحانات بجميع مراحله ومجا&ته والتوعية بالمستجدات فيه

ا&متحانات وتطوير إنشاء وتطوير البنية التحتية بالكلية &ستخدام آليات حديثة �دارة نظم التقويم و .٣

  أساليب ووسائل التقويم واستخدام طرق حديثة للتقويم 

  تبنى الوحدة �نشاء بنوك اEسئلة واستخدامھا في عمليات التقويم بالبرامج اEكاديمية بالكلية  .٤

إعداد أدلة بالضوابط والمعايير ال�زمة لضمان جودة عمليات التقويم وا&متحانات المستندة إلى  .٥

  اEكاديمية القياسية التي تتبناھا الكلية المعايير 

  دعم الكلية لتبنى نظم تقويم واختبارات إلكترونية في البرامج اEكاديمية الكلية  .٦

تدريب أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بالكلية ، وإعداد المدربين في مجال التقويم وا&متحانات ،  .٧

تقويم ، بنك اEسئلة ، ا&متحانات ا�لكترونية أدوات ال: عن طريق إعداد برامج تدريبية في إعداد 

  وميكنة التصحيح وغيرھا من البرامج 

مراجعة وإعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم أعمال ا&متحانات عامة ونتائج الط�ب خاصة ،  .٨

 وإعداد خطط تنفيذية لRجراءات التصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز نقاط القوة

اTليات الكفيلة بالتواصل بين الوحدة ووحدات التقويم بالجامعات اEخرى محليا وعالميا، وضع  .٩

 .وا&ستفادة من تجاربھا، وتعميمھا بين وحدات التقويم بالكليات وتبادل الخبرات بينھا

 :وحدةال مھام •

المعايير ال�زمة التأكد من أن ا&متحانات الموضوعة تتفق مع نظام ا&متحانات بالجامعة وتستوفى  ••••

 .وذلك بالتنسيق مع اEقسام اEكاديمية المختلفة والتى تقوم بالعمل الفنى فى ھذا المجال 

 .وضع قواعد محاسبة للقائمين على عملية التقويم وا&متحانات معتمدة بالكلية من خبراء مركز التقويم ••••

 .معتمدة بالكلية وضع آليات لمتابعة ا&لتزام بالقواعد اEخ�قية لعملية التقويم ••••

 .وا&متحانات معتمدة بالكلية  وضع معايير &نتقاء القائمين على أعمال التقويم ••••

تحديد المھام المنوط بھا أعضاء ھيئة التدريس قبل وإثناء وبعد ا&متحانات بعد وضع إجراءات محددة  ••••

  .لمتابعة تنفيذ سير ا&متحانات



٤ 

 

  .سات التى يقدمھا الط�ب والخاصة بالتقويم والقياسإصدار التقارير الدورية عن الشكاوى وا&لتما ••••

  .التأكد من أن باقى أعمال التقويم والقياس تنفذ حسب اEسس العلمية واللوائح المنظمة لذلك ••••

التنسيق لعمل بنوك اEسئلة للمقررات المختارة لذلك وضمان حسن إدارة عملية ا�نشاء وضبط  ••••

  .صة بالمركز لتنفيذ ذلكالجودة فيھا والتعاون مع ا�دارة المخت

الكنترول  ھذا موقع تحديد من بداية ا&لكتروني الكنترول وتفعيل إنشاء فى العمل أداء سير متابعة ••••

  التعميم مرحلة حتى والفنية اEكاديمية البشرية والكوادر باEجھزة وتزويده

  ا&ليكتروني بالكلية تفعيل التصحيح  ••••

  .على مستوى الكليةالخاصة بنظم التقويم وا&متحانات تحديد ا&حتياجات التدريبية  ••••

  .تنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب التابع لمركز الجامعة ••••

  .العمل على نشر ثقافة التقويم والقياس بالكلية ••••

  . الكلية داخل الجودة إدارة وحدة مع الخبرات وتبادل والتفاھم التعاون تواصل او تقوية ••••

  .عمل Eعضاء ھيئة التدريس والط�ب وا�داريين فى أخ�قيات التقويم الط�بىعمل ورش  ••••

 . الوحدة تصادف ان يمكن التى العقبات لتذليل والوك'ء الكلية عميد دور يلتفع   ••••

  :الط�بى لكلية التمريض جامعة الزقازيق  التقويمالقياس و تشكيل مجلس إدارة وحدة 

  ورئيس مجلس ا�دارة  عميد الكليةنادية محمد طه    /د.أ:رئيس مجلس ا�دارة  ••••

  وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب  - عضوا                     إيمان شكرى عبد 3/ د.أ ••••

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا -عضواأمانى صبحى سرور                    / د.أ ••••

  مديرا تنفيذيا للوحدة  إيمان على متولى            /د:رئيس الوحدة ••••

  نائب مديرالوحدة زينب محمد أحمد        /د:نائب رئيس الوحدة ••••

  نائب عن شئون التعليم والط�ب بالكلية  –عضوا أح�م أبو الفتوح                            / أ ••••

 معيدة بقسم تمريض النساء والتوليد –سكرتير الوحدة                              آمنة محمود/م  ••••

 معيدة بقسم تمريض الصحة النفسية والعصبية –سكرتير الوحدة              مى محمد أبوزيد/ م ••••

  :اختصاصات مجلس ا7دارة

 السياسة التي تحقق ووضع ،ھاوتصريف أمور ھاھو السلطة المھيمنة علي شئونالوحدة مجلس إدارة 

  :، وله علي وجه الخصوص ھاأغراض

، ووضع بالكلية إقرار السياسات العامة للتقويم الط�بى وا&ختبارات  .١

  .البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أھدافه 

 بالكليةاعتماد نظام التقويم والقياس في المراكز اEكاديمية وا�دارية  .٢

  . ةالفنية بالكلي ةوا�شراف علي تطبيقه من خ�ل الوحد

  ة بالكليةومتابعة تنفيذه من خ�ل الوحدبالكلية  والقياس د نظام نشر ثقافة التقويماعتما .٣



٥ 

 

  .الوحدةوتحديد ا&ختصاصات والتوصيف العام لمھام وحدة وضع النظام الداخلي للعمل بال .٤

  . ةالكليبالفنية  ةاعتماد تعيين مدير الوحد .٥

  .ورفعھا إلي رئيس الجامعة للوحدة اعتماد التقرير السنوي  .٦

  .اعتماد الميزانية السنوية ورفعھا إلي رئيس الجامعة  .٧

  . الوحدةاقتراح الحوافز والمكافآت لXنشطة المختلفة في  .٨

  .بالوحدةاقتراح تعيين ا�داريين والفنيين  .٩

  :اختصاصات رئيس مجلس ا7دارة

 يتولى رئيس مجلس ا�دارة تنفيذ قرارات المجلس وله علي وجه الخصوص مباشرة 

  :التالية ، أو تفويض غيره في ممارسة بعضھاا&ختصاصات 

  .دعوة مجلس ا�دارة ل�نعقاد ورئاسة جلساته  .١

  .الوحدةمتابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض  .٢

  .متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس ا�دارة  .٣

ھا علي مجلس في بداية كل عام وعرض لوحدةا�شراف علي إعداد الموازنة التقديرية ل .٤

  .ا�دارة 

  .ھالتنفيذ أنشطت لوحدةاعتماد قرارات تعيين وانتداب كل من يحتاجھم ا .٥

 .أمام الغير الوحدة تمثيل  .٦

  :وحدة القياس والتقويم الط�بى  مدير 

ممن لھم خبرة فى المجال، ويكون بالكلية من بين أعضاء ھيئة التدريس  الوحدةيعين مدير      

 .من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديدمن عميد الكلية و بقرارالوحدة  ن مديريتعي

  :وحدة القياس والتقويم الط�بى  اختصاصات مدير 

تصريف أموره ا�دارية والفنية في إطار السياسة العامة لمجلس ا�دارة  الوحدة يتولى مدير 

  :الخصوص  وجهوله علي ، وقراراته 

  .وحدةاليومي بالتسيير العمل ا�داري والفني  -١

  .متابعه تنفيذ قرارات مجلس ا�دارة  -٢

ووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق ، بالكليةاقتراح السياسة العامة للتقويم  -٣

  . أھدافه

  .ةوا�شراف علي تطبيقه من خ�ل الوحد، بالكلية اقتراح نظام التقويم والقياس -٤

  .ةمن خ�ل الوحد تنفيذهومتابعة  والقياس بالكليةاقتراح نظام نشر ثقافة التقويم  -٥

  .ا�دارة   لعرضھا علي مجلس ةا�شراف علي إعداد التقارير الدورية للوحد -٦



٦ 

 

  .تمھيداً لعرضھا علي مجلس ا�دارة  ةحدللوإعداد التقرير السنوي  -٧

  .تمھيداً لعرضھا علي مجلس ا�دارة  للوحدة إعداد الميزانية السنوية  -٨

العلمي في مجال القياس والتقويم الط�بى مع الھيئات بروتوكو&ت التعاون  اقتراح  -٩

 .الداخل والخارج   ومؤسسات التعليم العالي فى

  :وحدة القياس والتقويم الط�بىمدير نائب 

  :المھام واDختصاصات

 ينوب عن مدير وحدة القياس والتقويم الط�بى بالكلية ويقوم بجميع مھامه فى حالة غياب المدير التنفيذى       
  .للوحدة لظروف طارئة 

  الفريق التنفيذى للوحدة مھام واختصاصات •

يقوم الفريق التنفيذى لوحدة القياس والتقويم بانجاز المھام المطلوبة منه بالتنسيق مع رؤساء اEقسام على حسب       
  .انجازھا ك� فى اختصاصه وتنفيذا Eھداف العمل بالوحدة بالمھام المطلو

  :للوحدةالمراقب المالى 

  ويتولى إمساك الدفاتر،  الوحدةيعين مجلس ا�دارة مراقبا ماليا لمتابعة الموقف المالي واEشراف على حسابات       

  . الوحدةزمة لتحقيق الرقابة على إيرادات ومصرفات �لا    

 :لوحدة القياس والتقويم الط�بى النظام المالي 

  :الوحدة موازنة

    وا&دارى  موازنة سنوية يعتمدھا مجلس ا�دارة ،ويقوم المدير الماليالط�بى  والتقويملوحدة القياس تكون     

  .في مدة أقصاھا ث�ثة أشھر من انتھاء السنة المالية  للوحدةإعداد المركز المالي والحساب الختامي للوحدة 

  :للوحدةالسنة المالية 

في آخر يونيو من العام التالي ويتم ترحيل الفائض المالي  تبدأ السنة المالية في أول يوليو من كل عام وتنتھي

  .للسنوات التالية

  :لوحدة القياس والتقويم الط�بى الموارد المالية 

  :من وحدة القياس والتقويم الط�بى تتكون موارد       

  .إيراد اEعمال ا&ستشارية وبرامج التدريب للغير  .١

  . لوحدةاز أنشطه اما تخصصه الجامعة من موارد مالية �نج .٢

  .إيرادات المؤتمرات والندوات  .٣

  .الوحدةصدرھا تإيرادات المطبوعات والنشرات الدورية التي  .٤



٧ 

 

  الوحدة  إدارةالتبرعات والھبات وا�عانات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس  .٥

  . الوحدةعائد استثمار أموال  .٦

  .الوحدةالموارد اEخرى التي يقرھا مجلس إدارة  .٧

  :الوحدةتشمل نفقات       :وحدة القياس والتقويم الط�بى بالكليةنفقات 

  .اEجور والمكافآت وما في حكمھا  .١

  .المصروفات الجارية  .٢

  .نفقات الدراسات واEبحاث واEنشطة العلمية  .٣

 .التدريبية نفقات تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات  .٤

 .نفقات التجھيزات واEدوات ا&ستثمارية  .٥

  :السج�ت التى يحتفظ بھا فى الوحدة 
  

  .يجب ا&حتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة الوحدة وإرسال نسخة منھا لمركز الجامعة .١

  .يجب ا&حتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة مركز ا&متحانات ومديرى الوحدات .٢

  .التى تجرى فى الكلية نسخة من كافة ا&متحانات .٣

تقارير جودة ا&متحان;ات والت;ى تص;درھا اEقس;ام اEكاديمي;ة بالكلي;ة بع;د إج;راء ا&متحان;ات والت;ى  .٤

  .تتحقق فيھا من كون ا&متحانات تتبع النظام الموضوع واEصول الفنية الخاصة بذلك

  .سج�ت إحصاءات النجاح فى كافة مواد الكلية بصورة دورية مع تحليلھا .٥

  .والمصححين صور من لجان الممتحنين .٦

  :القرارات التى تصدرھا الوحدة 

 :تصدر الوحدة تقارير دورية فى نھاية كل فصل دراسى وترفع لمجلس الكلية ومركز ا&متحانات بالجامعة وھى             

اEكاديمي;;ة المعني;;ة وأن ھ;;ذه  اEقس;;امالتقري;;ر الفن;;ى الخ;;اص بج;;ودة ا&متحان;;ات وي;;تم ذل;;ك بالتنس;;يق م;;ع  .١

  .المقترحة فى المقرر ILOsا&متحانات تقيس 

  .بنسب النجاح مع تحليلھا ا�حصائيةالتقارير  .٢

  .الخاصة بمقررات الكلية بما فيھا تحليل اEسئلة اEسئلةالتقارير الخاصة ببنوك  .٣

  .الخاصة بإلتماسات الط�ب وحا&ت الغش ونسب الغياب ا�حصائيةالتقارير  .٤

  .تقارير عن ورش العمل، والدورات التدريبية وغير ذلك والتى تم تنفيذھا فى الكلية .٥

  .الخاصة بمقررات الكلية اEسئلةالتعدي�ت التى تمت على بنوك  .٦

التنسيق مع وحدة الجودة بالكلية وعمل تقرير عما ت;م ف;ى ھ;ذا الخص;وص وك;ذا م;ع أى مش;روعات تط;وير  .٧

  .التقويمأخرى تتعامل مع قضية ا&متحانات و

 


