كلٌة معتمده

مقدمة :
ٌعد التقوٌم من أهم حلقات المنظومة التعلٌمٌة  ,كما ٌعد أكثر العناصر تردالا مر كر مكونرات
العملٌة التعلٌمٌة  ,من ( معلم ) و ( متعلم ) و ( منهج)  .وبدون التقروٌم  ,ومعراٌٌ ه ومواصراات
المعتمدة ,سوف ٌغٌب مبدأ تطبٌق العدالة وتكافؤ الا ص  ,بٌن ل ٌجى الكلٌة الواحدة  ,ب وبٌن
ل ٌجى الجامعات المص ٌة بعضها البعض.

ولرلل كران العمر علرى صرٌاةة معراٌٌ التقروٌم

لكافررة أطر اف العملٌررة التعلٌمٌررة ,وتحرردٌثها وتطوٌ هررا ,ومواكبتهررا لكر المسررتجدات التكنولوجٌررة
ال اهنة  .من هنا جراتت أهمٌرة إنشرات هرله الوحردة بالكلٌرة الرل ٌهردف إلرى تطروٌ نظرم التقروٌم
واإلمتحانات للطاب فى الكلٌة لتحقٌرق المل جرات التعلٌمٌرة المسرتهدفة للب نرامج األكرادٌمى بمرا
ٌتوافق م المعاٌٌ األكادٌمٌة كأحد متطلبات الجودة واإلعتماد.

رؤية الوحدة:
تطوٌ نظم التقوٌم واالمتحانات للطاب لضمان تحقٌق المل جات التعلٌمٌة المستهدفة للب امج
األكادٌمٌة بما ٌتوافق م قٌم العدالة والشاافٌة والمعاٌٌ األكادٌمٌة القومٌة كأحد متطلبات
الجودة و االعتماد.

رسالة الوحدة:
توفٌ نظم تقوٌم الطاب واالمتحانات لا تقات بمستوي األدات الجامعً  ,وتحقٌق التطوٌ
المستم لنظم التقوٌم واالمتحانات لتحسٌن مستوي الجودة التعلٌمٌة للل ٌج بما ٌتناسب م
احتٌاجات سوق العم .
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أهداف الوحدة:
 .1نش ثقافة جودة التقوٌم والتوعٌة بض و ة تطوٌ ه ل ف مستو العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن
منظومة التعلٌم بصاة عامة بما ٌسهم فً ضمان جودتها .
 .2إعداد ب امج تد ٌبٌة فً إعداد أدوات التقوٌم وبن األسئلة ومٌكنة التصحٌح وإنشات قاعدة
بٌانات وتد ٌب أعضات هٌئة التد ٌس والهٌئة المعاونة والطاب علٌها.
 .3تنمٌة قد ات أعضات هٌئة التد ٌس وتد ٌبهم علً مها ات التقوٌم التً تشم ( تصمٌم وبنات
وإعداد أدوات التقوٌم – إج ات وإدا ة وتطبٌق االلتبا – تصحٌح االلتبا – جم البٌانات -
تحلٌ البٌانات وكتابة التقا ٌ التاسٌ ٌة التوضٌحٌة – التحدٌث والتجدٌد المستم ) .
 -4صٌاةة وإعداد المعاٌٌ ومواصاات تقوٌم الطاب فً المق ات الملتلاة وإعداد األدلة
استنادا إلى المعاٌٌ األكادٌمٌة القٌاسٌة.
 .5إتباع آلٌات متطو ة إلدا ة نظم االمتحانات دال الكلٌة لضمان س عة ودقة وشاافٌة أعما
االمتحانات لضبط مسا العملٌة التعلٌمٌة.
 -6تعزٌز آلٌات التغلٌة ال اجعة للطاب عن االمتحانات.
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مهام وحدة القياس والتقىيم
 .1نش ثقافة التطوٌ كمدل لتحسٌن منظومة التعلٌم بصاة عامة والتوعٌة بالمٌثاق األلاق
للتقوٌم بجمٌ م احل ومجاالت والتوعٌة بنظم التقوٌم واالمتحانات المستحدثة .
 .2إعداد أدلة التقوٌم للب نامج .
 .3إنشات بنو األسئلة للمق ات الد اسٌة للب نامج.
 -4إنشات قاعدة بٌانات لب نامج الكلٌة وبٌانات الطاب المقٌدٌن بالب نامج ونتائج الطاب وتحلٌ
البٌانات وتاسٌ ها وكتابة التقا ٌ .
 -5إعداد ب امج التد ٌب على أدوات التقٌٌم ,بن األسئلة  ,االمتحانات اإللكت ونٌة  ,مٌكنة
التصحٌح.
 -6متابعة ضبط الجودة فً جمٌ م اح التعلٌم بالكلٌة  ,تبنى المعاٌٌ األكادٌمٌة  ,إنشات نظام
م اجعة داللٌة  ,إعداد تقا ٌ المتابعة الدو ٌة.
 -7متابعة النش عن الوحدة  ,نش المطبوعات  ,وض متابعة وتناٌل لطة استم ا ٌة تموٌ
أنشطة الوحدة.

