
                                            

 لطالبلطالبلطالبوحدة القياس والتقويم لوحدة القياس والتقويم لوحدة القياس والتقويم ل                                                           جامعة الزقازيقجامعة الزقازيقجامعة الزقازيق      
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   القياس والتقويم الطالبىالقياس والتقويم الطالبىالقياس والتقويم الطالبىوحدة وحدة وحدة داف داف داف ـــهههأأأة ورسالة وة ورسالة وة ورسالة وـــرؤيرؤيرؤي

      ويمويمويمـــاس والتقاس والتقاس والتقـــالقيالقيالقي   ة وحـدةة وحـدةة وحـدةـــرؤيـرؤيـرؤيـ:::   
إلى اإلرتقاء بمستوى الخريج لتحقيق إلى اإلرتقاء بمستوى الخريج لتحقيق   الزقازيقالزقازيقبكلية التمريض جامعة بكلية التمريض جامعة   ىىطالبطالبللالقياس والتقويم االقياس والتقويم اتسعى وحده تسعى وحده 

نظقم نظقم لقيقاس ولقيقاس وإلجقراءا  اإلجقراءا  ا  منظومقة اقاملة ومتكاملقةمنظومقة اقاملة ومتكاملقةوتطبيقق وتطبيقق حلياً و إقليمياً وعالمياً من خالل تطوير حلياً و إقليمياً وعالمياً من خالل تطوير مم  التميزالتميز

  ..يض جامعة الزقازيقيض جامعة الزقازيقالتمرالتمربكلية بكلية واالمتحانا  واالمتحانا  تقويم تقويم الال
  

      ويم ويم ويم ـــاس والتقاس والتقاس والتقـــالقيالقيالقيدة دة دة ـــالة وحالة وحالة وحـــرسرسرس:::   
  في حاد وتكثيف الجهودفي حاد وتكثيف الجهود  القياس والتقويم الطالبى بكلية التمريض جامعة الزقازيقالقياس والتقويم الطالبى بكلية التمريض جامعة الزقازيقل رسالة وحده ل رسالة وحده تتمثتتمث

تطوير منظومة التقويم و االمتحانا  تطوير منظومة التقويم و االمتحانا  من خالل من خالل   تطوير عمليا  التعليم والتعلم والبحث العلمىتطوير عمليا  التعليم والتعلم والبحث العلمىووتحديث تحديث لل

والافافية والكفاءة فى والافافية والكفاءة فى   لتحقيق العدالةلتحقيق العدالة  بالكلية لضمان وتطبيق معايير الجودة في جميع إجراءا  االمتحانا بالكلية لضمان وتطبيق معايير الجودة في جميع إجراءا  االمتحانا 

لتحقيق المخرجا  التعليمية المستهدفة لتحقيق المخرجا  التعليمية المستهدفة وو..  تقويم الطالب فيما يساهم فى ضمان جودة التعليم بالجامعةتقويم الطالب فيما يساهم فى ضمان جودة التعليم بالجامعة

عالميا ً واكتساب ثقة المستفيدين في عالميا ً واكتساب ثقة المستفيدين في محليا واقليميا ومحليا واقليميا وللبرامج األكاديمية لضمان قدرة الخريج على المنافسة للبرامج األكاديمية لضمان قدرة الخريج على المنافسة 

  ..سوق العمل و خدمة المجتمعسوق العمل و خدمة المجتمع
  

   ةةةدددـــداف الوحداف الوحداف الوحـــأهأهأه:::   

الدعم الفني للكلية لتطوير نظم التقويم واالمتحانا  بها بالتنسيق واإلاراف والمتابعة مع وحدا  الدعم الفني للكلية لتطوير نظم التقويم واالمتحانا  بها بالتنسيق واإلاراف والمتابعة مع وحدا    يريرففتوتو   ...111

  ..المختلفة بالجامعةالمختلفة بالجامعةالتقويم واالمتحانا  في الكليا  التقويم واالمتحانا  في الكليا  

ثقافة منظومة التقويم والتوعية بأهمية تطويره كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم بصفة عامة ثقافة منظومة التقويم والتوعية بأهمية تطويره كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم بصفة عامة   نارنار   ...222

  ..بجميع مراحله ومجاالته والتوعية بالمستجدا  فيهبجميع مراحله ومجاالته والتوعية بالمستجدا  فيه  واالمتحانا واالمتحانا   والتوعية بالميثاق األخالقي للتقويموالتوعية بالميثاق األخالقي للتقويم

واالمتحانا  وتطوير واالمتحانا  وتطوير إنااء وتطوير البنية التحتية بالكلية الستخدام آليا  حديثة إلدارة نظم التقويم إنااء وتطوير البنية التحتية بالكلية الستخدام آليا  حديثة إلدارة نظم التقويم    ...333

  ..أساليب ووسائل التقويم واستخدام طرق حديثة للتقويم أساليب ووسائل التقويم واستخدام طرق حديثة للتقويم 

  ..بالكلية بالكلية   بالبرامج األكاديميةبالبرامج األكاديميةتبنى الوحدة إلنااء بنوك األسئلة واستخدامها في عمليا  التقويم تبنى الوحدة إلنااء بنوك األسئلة واستخدامها في عمليا  التقويم    ...444

إعداد أدلة بالضوابط والمعايير الالزمة لضمان جودة عمليا  التقويم واالمتحانا  المستندة إلى إعداد أدلة بالضوابط والمعايير الالزمة لضمان جودة عمليا  التقويم واالمتحانا  المستندة إلى    ...555

  ..ير األكاديمية القياسية التي تتبناها الكلية ير األكاديمية القياسية التي تتبناها الكلية المعايالمعاي

  ..الكلية الكلية   البرامج األكاديميةالبرامج األكاديميةم واختبارا  إلكترونية في م واختبارا  إلكترونية في ويويدعم الكلية لتبنى نظم تقدعم الكلية لتبنى نظم تق   ...666

    ..تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، وإعداد المدربين في مجال التقويم واالمتحانا  تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، وإعداد المدربين في مجال التقويم واالمتحانا     ...777

ييم أعمال االمتحانا  عامة ونتائج الطالب خاصة ، وإعداد ييم أعمال االمتحانا  عامة ونتائج الطالب خاصة ، وإعداد مراجعة وإعداد التقارير السنوية الخاصة بتقمراجعة وإعداد التقارير السنوية الخاصة بتق   ...888

  ..خطط تنفيذية لإلجراءا  التصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز نقاط القوة خطط تنفيذية لإلجراءا  التصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز نقاط القوة 

وضع اآلليا  الكفيلة بالتواصل بين الوحدة ووحدا  التقويم بالجامعا  األخرى محليا وعالميا، وضع اآلليا  الكفيلة بالتواصل بين الوحدة ووحدا  التقويم بالجامعا  األخرى محليا وعالميا،      ...999

 ..دا  التقويم بالكليا  وتبادل الخبرا  بينهادا  التقويم بالكليا  وتبادل الخبرا  بينهاواالستفادة من تجاربها، وتعميمها بين وحواالستفادة من تجاربها، وتعميمها بين وح

   المدير التنفيذى للوحدة المدير التنفيذى للوحدة المدير التنفيذى للوحدة                                                                                                                                                                                     
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