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 2015القياس والتقويم الطالبى الهيكل التنظيمى لوحدة 
 

 دةـتعريف الوح: 

لمستمر اخالل تحسين مدخالته وتجويد مخرجاته، فإن التطوير  في إطار مانسعى إليه وننشده إلصالح التعليم من 

باستخدام أساليب تربوية وتكنولوجية حديثة، يتضمن قياس مخرجات التعلم  واالمتحانات لنظم التقويم

 عيةقة والموضوالمستهدفة)المعرفية المهاريةوالسلوكيةوالعامة(للمقررات والبرامج الدراسية في إطار من العدل والد

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق . الطالبى وحدة القياس والتقويم  إليهوهو ما تهدف شفافيةوال

 مكان وتاريخ إنشاء الوحـدة :

( 466بناا اعلى قارار مان مجلاس جامعاة الزقاازيق بالجلساة رقام ) بالكلياةالقيااس والتقاويم الطالباى تم إنشاا  وحادة 

تم إنشاا  الوحادة بالكلياة   9/2/2015( بتاريخ 43وبنا ا عليه بقرار من مجلس الكلية رقم )  2015/ 31/3بتاريخ 

 .جامعة الزقازيق  بمبنى كلية التمريض األرضى بجانب مقر الكنترولمقرها الدور و

 :رؤيـة الوحـدة 

 إلاى اإلرتقاا  بمساتول الخاريج لتحقياق التمياز الزقازيقبكلية التمريض جامعة  ىلطالبالقياس والتقويم اتسعى وحده 

و ماان خااالل تطااوير منظومااة شاااملة ومتكاملااة للقياااس وتقااويم نااواتج الااتعلم المسااتهدفةم و وعالميااا و و إقليميااا للبرامج حليااا

 .يض جامعة الزقازيقالتمربكلية  األكاديمية

 دة ـرسالة الوح: 

 حديثتل في حشد وتكثيف الجهود التمريض جامعة الزقازيقالقياس والتقويم الطالبى بكلية تتمثل رسالة وحده 

ة لضمان االمتحانات بالكلي وتطوير منظومة التقويم من خالل  تطوير عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمىو

اهم سيلطالب فيما لتحقيق العدالة والشفافية والكفا ة فى تقويم ا وتطبيق معايير الجودة في جميع إجرا ات االمتحانات

 درة الخريجقستهدفة للبرامج األكاديمية لضمان لتحقيق المخرجات التعليمية الموفى ضمان جودة التعليم بالجامعة.

 على المنافسة عالميا و واكتساب ثقة المستفيدين في سوق العمل و خدمة المجتمع.

 دةـأهداف الوح: 

يرالدعم الفني للكلية لتطوير نظم التقويم واالمتحانات بها بالتنسيق واإلشراف والمتابعة مع وحدات التقويم فتو .1

 .المختلفة بالجامعةواالمتحانات في الكليات 
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نشرثقافة منظومة التقويم والتوعية بأهمية تطويره كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم بصفة عامة والتوعية  .2

 بجميع مراحله ومجاالته والتوعية بالمستجدات فيه. واالمتحانات قي للتقويمبالميثاق األخال

إنشا  وتطوير البنية التحتية بالكلية الستخدام آليات حديثة إلدارة نظم التقويم واالمتحانات وتطوير أساليب  .3

 ووسائل التقويم واستخدام طرق حديثة للتقويم .

 بالكلية . بالبرامج األكاديميةها في عمليات التقويم تبنى الوحدة إلنشا  بنوك األسئلة واستخدام .4

إعداد أدلة بالضوابط والمعايير الالزمة لضمان جودة عمليات التقويم واالمتحانات المستندة إلى المعايير  .5

 األكاديمية القياسية التي تتبناها الكلية .

 الكلية . األكاديميةالبرامج م واختبارات إلكترونية في ويدعم الكلية لتبنى نظم تق .6

تدريب أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، وإعداد المدربين في مجال التقويم واالمتحانات ، عن طريق  .7

إعداد برامج تدريبية في إعداد : أدوات التقويم ، بنك األسئلة ، االمتحانات اإللكترونية وميكنة التصحيح 

 وغيرها من البرامج .

ارير السنوية الخاصة بتقييم أعمال االمتحانات عامة ونتائج الطالب خاصة ، وإعداد خطط مراجعة وإعداد التق .8

 تنفيذية لإلجرا ات التصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز نقاط القوة .

وضع اآلليات الكفيلة بالتواصل بين الوحدة ووحدات التقويم بالجامعات األخرل محليا وعالميا، واالستفادة من   .9

 .جاربها، وتعميمها بين وحدات التقويم بالكليات وتبادل الخبرات بينهات

 بالكلية: ىلطالبوحدة القياس والتقويم ا مهام 

 يم الطالبى بالمهام التالية:وتقوم وحدة القياس والتق 

وذلك  التأكد من أن االمتحانات الموضوعة تتفق مع نظام االمتحانات بالجامعة وتستوفى المعايير الالزمة .1

 بالتنسيق مع األقسام األكاديمية المختلفة والتى تقوم بالعمل الفنى فى هذا المجال .

 .يمبالكلية من خبرا  مركز التقو معتمدة توضع قواعد محاسبة للقائمين على عملية التقويم واالمتحانا .2

 الكلية.ب معتمدةلعملية التقويم  األخالقيةلمتابعة االلتزام بالقواعد  آلياتوضع  .3

 معتمدة بالكلية . تواالمتحانا معايير النتقا  القائمين على أعمال التقويموضع  .4

ة لمتابعة تحديد المهام المنوط بها أعضا  هيئة التدريس قبل وإثنا  وبعد االمتحانات بعد وضع إجرا ات محدد .5

 .تنفيذ سير االمتحانات

 يم والقياس.والطالب والخاصة بالتقإصدار التقارير الدورية عن الشكاول وااللتماسات التى يقدمها  .6

 يم والقياس تنفذ حسب األسس العلمية واللوائح المنظمة لذلك.والتأكد من أن باقى أعمال التق .7

فيها  وضبط الجودة اإلنشا التنسيق لعمل بنوك األسئلة للمقررات المختارة لذلك وضمان حسن إدارة عملية  .8

 والتعاون مع اإلدارة المختصة بالمركز لتنفيذ ذلك.

 هوتزويد الكنترول هذا موقع تحديد من بداية االلكتروني الكنترول وتفعيل إنشاء فى  العمل أداء سير متابعة .9

 التعميم مرحلة حتى والفنية األكاديمية والكوادرالبشرية باألجهزة

 .بالكلية .االليكتروني التصحيح تفعيل  .10



4 
 

 على مستول الكلية.الخاصة بنظم التقويم واالمتحانات تحديد االحتياجات التدريبية  .11

 تنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب التابع لمركز الجامعة. .12

 العمل على نشر ثقافة التقويم والقياس بالكلية. .13

 .الكلية داخل الجودة إدارة دةوح مع الخبرات وتبادل والتفاهم التعاون تواصل او تقوية .14

 عمل ورش عمل ألعضا  هيئة التدريس والطالب واإلداريين فى أخالقيات التقويم الطالبى. .15

 . الوحدة تصادف ان يمكن التى العقبات لتذليل والوكالء الكلية دورعميد يلتفع .16

 

 تشكيل مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم الطالبى : 

ب، ومدير عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطال برئاسةتشكيل مجلس إدارة للوحدة إعادة تم     

  هيئة الوحدة، وممثل عن الطالب، ورئيس قسم شئون الطالب بالكلية وأمين الكلية باإلضافة إلى عدد من أعضا

 التدريس حسب حجم الكلية.

 

 : الطالبى لكلية التمريض جامعة الزقازيق التقويمالقياس و تشكيل مجلس إدارة وحدة

 : ورئيس مجلس اإلدارة  عميد الكليةنادية محمد طه    أ.د/رئيس مجلس اإلدارة 

 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب و -عضوا                     أ.د/ إيمان شكرى عبد هللا 

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

 :مديرا تنفيذيا للوحدة إيمان على متولى             د/رئيس الوحدة 

 :نائب مديرالوحدة   زينب محمد أحمد     د/نائب رئيس الوحدة 

 شئون التعليم والطالب بالكلية  نائب عن –عضوا أحالم أبو الفتوح                             /أ 

 ممثل عن الطالب 

  معيدة بقسم تمريض النسا  والتوليد –سكرتير الوحدة                        محمودآمنة /م 

  النفسية والعصبيةمعيدة بقسم تمريض الصحة  –سكرتير الوحدة                  زيدأبومحمد م/ مى 
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 وممثلون عن األقسام العلمية بالكلية  ى لوحدة القياس والتقويم الطالبىالفريق التنفيذ: 

 البريد االليكتروني التليفون المنسق القسم م

 م/ إسرا  عبد العزيز محمد  تمريض صحة المجتمع  1

 حمد محمود عبد السالم أم/ 

 

 

 

  السيد/ محسن محمد  .مم تمريض المسنين  2

 احمد رضا عبد الرحمن /.مم

 

 

 

تمريض الصحة النفسية  3

 والعصبية 

  بسمة الغرباول /م

 السعيدمرول سامى  /.مم

 

 

 

  نسرين مصباح م.م/  تمريض األطفال  4

  عاطفم/ مروة 

 

 

 

تمريض الباطنة  5

 والجراحة 

 زينب مخمد أحمد /د

  سوزان محمد السيد /.مم

 

 

 

 حسنمانى عبده أم.م/  تمريض النساء والتوليد  6

  على إبراهيمم.م/عزة 

 

 

 

  هبه صبحىم.م/  إدارة خدمات التمريض 7

 محمد عادل  /.مم

 

 

 

 االنظام اإلداري للمركز
 

 على حسببالتنسيق مع رؤسا  األقسام منه بانجاز المهام المطلوبة لوحدة القياس والتقويم  يقوم الفريق التنفيذل 

 كال فى اختصاصه وتنفيذا ألهداف العمل بالوحدة . انجازها بالمهام المطلو 

 اختصاصات مجلس اإلدارة: 

،  ها، ووضع السياسة التي تحقق أغراض هاوتصريف أمور هاهو السلطة المهيمنة علي شئونالوحدة مجلس إدارة 

 وله علي وجه الخصوص :

 .فه ن تحقيق أهدا، ووضع البرامج التنفيذية التي تضمبالكلية إقرار السياسات العامة للتقويم الطالبى واالختبارات  .1

 ةالل الوحدخواإلشراف علي تطبيقه من  بالكليةاعتماد نظام التقويم والقياس في المراكز األكاديمية واإلدارية  .2

 . ةالفنية بالكلي
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 . ة بالكليةومتابعة تنفيذه من خالل الوحدبالكلية  والقياس اعتماد نظام نشر ثقافة التقويم .3

 الوحدة.وتحديد االختصاصات والتوصيف العام لمهام وحدة وضع النظام الداخلي للعمل بال .4

 . ةالكليبالفنية  ةاعتماد تعيين مدير الوحد .5

 ورفعها إلي رئيس الجامعة .للوحدة اعتماد التقرير السنوي  .6

 اعتماد الميزانية السنوية ورفعها إلي رئيس الجامعة . .7

 . الوحدةنشطة المختلفة في اقتراح الحوافز والمكافآت لأل .8

 .بالوحدةاقتراح تعيين اإلداريين والفنيين  .9

 اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة: 

فويض تيتولى رئيس مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس وله علي وجه الخصوص مباشرة االختصاصات التالية ، أو 

 غيره في ممارسة بعضها :

 جلساته .دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة  -1

 الوحدة.متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض  -2

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة . -3

 في بداية كل عام وعرضها علي مجلس اإلدارة . لوحدةاإلشراف علي إعداد الموازنة التقديرية ل -4

 . هايذ أنشطتلتنف لوحدةاعتماد قرارات تعيين وانتداب كل من يحتاجهم ا -5

 أمام الغير .الوحدة تمثيل  -6

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 

و بدعوة من رئيس مجلس االدارة، و وحدة التقويم والقياسيجتمع مجلس إدارة  يكون مرة واحدة على األقل شهريا

و بحضور أغلبية األعضا ، وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة، وتدون محاضر الجلس ات فى االجتماع صحيحا

 ورئيس مجلس اإلدارة. الوحدة سجل خاص يوقع عليه مدير 

  وحدة القياس والتقويم الطالبى مدير : 

من  بقرارة الوحدممن لهم خبرة فى المجال، ويكون تعين مديربالكلية من بين أعضا  هيئة التدريس  الوحدةيعين مدير 

 من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.عميد الكلية و

  /اطنى والجراحىالبمدرس تمريض  -  إيمان على متولىد  

o  /ت 

o  االليكترونيالبريد/ 

  وحدة القياس والتقويم الطالبى  اختصاصات مدير: 

 وجهتصريف أموره اإلدارية والفنية في إطار السياسة العامة لمجلس اإلدارة وقراراته ، وله علي  الوحدة يتولى مدير 
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 الخصوص :

 .وحدةإلداري والفني اليومي بالتسيير العمل ا -1

 مجلس اإلدارة . متابعه تنفيذ قرارات -2

 . أهدافه، ووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق ةبالكلياقتراح السياسة العامة للتقويم  -3

 ة.راف علي تطبيقه من خالل الوحد، واإلشبالكلية اقتراح نظام التقويم والقياس -4

 .ةمن خالل الوحد تنفيذهومتابعة  س بالكليةوالقيااقتراح نظام نشر ثقافة التقويم  -5

 لعرضها علي مجلس اإلدارة . ةعلي إعداد التقارير الدورية للوحد اإلشراف -6

 إلدارة .تمهيداو لعرضها علي مجلس ا ةحدللوإعداد التقرير السنوي  -7

 لي مجلس اإلدارة .عتمهيداو لعرضها  للوحدة إعداد الميزانية السنوية  -8

الطالبى مع الهيئات ومؤسسات التعليم العالي جال القياس والتقويم مبروتوكوالت التعاون العلمي في  اقتراح  -9

 الداخل والخارج . فى

  وحدة القياس والتقويم الطالبى  :مدير نائب 

  /اطنى والجراحىالبمدرس تمريض  -   أحمد محمد زينبد  

o  /ت 

o البريد االليكترونى/ 

 :المهام واالختصاصات 

 فيذل للوحدةبجميع مهامه فى حالة غياب المدير التنينوب عن مدير وحدة القياس والتقويم الطالبى بالكلية ويقوم 

 لظروف طارئة .

 قب المالى للوحدة:االمر 

 ، ويتولى إمساك الدفاتر الوحدةيعين مجلس اإلدارة مراقبا ماليا لمتابعة الموقف المالي واألشراف على حسابات  

 . الوحدةزمة لتحقيق الرقابة على إيرادات ومصرفات اللا 

  عبدهللاأ / مراد 

 

  لوحدة القياس والتقويم الطالبى :النظام المالي 

 الوحدة: موازنة 

للوحدة واالدارل  موازنة سنوية يعتمدها مجلس اإلدارة ،ويقوم المدير الماليلوحدة القياس والتقويمالطالبى تكون 
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 في مدة أقصاها ثالثة أشهر من انتها  السنة المالية . للوحدةإعداد المركز المالي والحساب الختامي 

  للوحدة:السنة المالية 

 ائض الماليتبدأ السنة المالية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي ويتم ترحيل الف

 للسنوات التالية.

  لوحدة القياس والتقويم الطالبى :الموارد المالية 

 من : وحدة القياس والتقويم الطالبى تتكون موارد 

 يراد األعمال االستشارية وبرامج التدريب للغير .إ -1

 . لوحدةا تخصصه الجامعة من موارد مالية إلنجاز أنشطه ام -2

 إيرادات المؤتمرات والندوات . -3

 الوحدة.صدرها تت المطبوعات والنشرات الدورية التي إيرادا -4

 إدارةالوحدة جلس الجامعة بنا  على اقتراح من مجلس معانات وذلك بعد موافقة التبرعات والهبات واإل -5

 . الوحدةعائد استثمار أموال  -6

 الوحدة.خرل التي يقرها مجلس إدارة الموارد األ -7

  الوحدةتشمل نفقات       وحدة القياس والتقويم الطالبى بالكلية:نفقات : 

 حكمها . األجور والمكافآت وما في -1

 المصروفات الجارية . -2

 قات الدراسات واألبحاث واألنشطة العلمية .نف -3

 نفقات تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية . -3

 هيزات واألدوات االستثمارية .نفقات التج -4

 

 سكرتارية الوحدة : 

 المهام :

يق وعندها معامالت الكمبيوتر ولها خبرة في التسووتحدث وتجيد جميع  سكرتارية تجيد اللغة االنجليزية كتابة

 .الناس مهارة التعامل مع

o  النساء والتوليد معيدة بقسم تمريض                 محمودآمنة 

 / تليفون 

 / البريد االليكتروني 
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o  تمريض الصحة النفسية والعصبية  معيدة بقسم        زيد  أبومحمد مى  

 / تليفون 

 / البريد االليكتروني 

  : السجالت التى يحتفظ بها فى الوحدة 
 جب االحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة الوحدة وإرسال نسخة منها لمركز الجامعة.ي    -1

 جلس إدارة مركز االمتحانات ومديرل الوحدات.ميجب االحتفاظ بمحاضر جلسات     -2

 نسخة من كافة االمتحانات التى تجرل فى الكلية.    -3

يهاا مان ية بالكلية بعد إجرا  االمتحانات والتاى تتحقاق فودة االمتحانات والتى تصدرها األقسام األكاديمتقارير ج  -4

 كون االمتحانات تتبع النظام الموضوع واألصول الفنية الخاصة بذلك.

 واد الكلية بصورة دورية مع تحليلها.سجالت إحصا ات النجاح فى كافة م    -5

 )إذا حدث ذلك(.والمصححين . نلممتحنيصور من لجان ا    -6

 : القرارات التى تصدرها الوحدة 

  

 هى:وتصدر الوحدة تقارير دورية فى نهاية كل فصل دراسى وترفع لمجلس الكلية ومركز االمتحانات بالجامعة 

تحاناات األكاديمياة المعنياة وأن هاذه االم األقساامالتقرير الفنى الخاص بجودة االمتحانات ويتم ذلك بالتنسيق ماع   -1

 المقترحة فى المقرر. ILOsتقيس 

 .بنسب النجاح مع تحليلها اإلحصائيةالتقارير     -2

 الخاصة بمقررات الكلية بما فيها تحليل األسئلة. األسئلةالخاصة ببنوك  التقارير    -3

 الغش ونسب الغياب.ب وحاالت الخاصة بإلتماسات الطال اإلحصائيةالتقارير     -4

 ل، والدورات التدريبية وغير ذلك والتى تم تنفيذها فى الكلية.تقارير عن ورش العم    -5

 الخاصة بمقررات الكلية. األسئلةلتعديالت التى تمت على بنوك ا    -6

تطوير أخرل التنسيق مع وحدة الجودة بالكلية وعمل تقرير عما تم فى هذا الخصوص وكذا مع أل مشروعات   -7

 تتعامل مع قضية االمتحانات والتقويم.


