وحدة القياس والتقويم
كليت هعتوذة

الهذف

األًشطت

تشكيم نزُخ يهًتهب انضصىل ػهً انهىائش
وانمىاػذ في يزبل انتمىيى يٍ خالل (شجكخ
انًؼهىيبد انؼبنًيخ ،يشاعهخ انًإعغبد
انتؼهيًيخ انًُبظشح)
تُتمً انهزُخ انهىائش وانمىاػذ انضذيخخ انتي
تتالئى يغ لبَىٌ تُظيى انزبيؼبد وانالئضخ
انتُفيزيخ نه ويتى يشارؼبتهب
هزاجعت
وتذذيث اللىائخ يُبلشخ ويشارؼخ انهىائش وانمىاػذ انزذيذح
في نزُخ شئىٌ انتؼهيى وانطالة .
والقىاًيي
اػتًبد انهىائش وانمىاػذ انزذيذح يٍ يزهظ
انكهيخ.
اػتًبد انهىائش وانمىاػذ انزذيذح يٍ
(انزبيؼخ -نزبٌ انمطبع -انًزهظ األػهً
نهزبيؼبد)

الفئت
الوستهذفت

الوكبى

كهيخ
أػضبء هيئخ انتًشيض
ووصذح
انتذسيظ
وانهيئخ انًؼبوَخ انميبط
وانتمىيى
وانطالة
ثبنكهيخ
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القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

 وكيم انكهيخ نشئىٌانتؼهيى وانطالة ،
سؤعبء األلغبو
انؼهًيخ وانطالة،
ويذيش ػبو انكهيخ
 ،شئىٌ انطالة،
ثؼض
خجشاء 1026و1027/و
وخبسد
داخم
انكهيخ.

هؤشز الٌجبح

ورىد
رذيذح
ويؼهُخ

الئضخ نهطالة
يؼتًذح ويىحمخ
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كليت هعتوذة

الهذف

األًشطت

الفئت
الوستهذفت

الوكبى

تضذيج اعتشاتيزيخ انتذسيظ وانتؼهى وانتمىيى
كهيخ
ئػذاد وتُفيز َذواد ووسػ ػًم نهتىػيخ أػضبء هيئخ انتًشيض
يشكض
انتذسيظ
ػٍ اعتشاتيزيخ انتذسيظ وانتؼهى وانتمىيى
ئػذاد و تُفيز وسػ ػًم ألػضبء هيئخ وانهيئخ انًؼبوَخ انميبط
وانتمىيى
انتذسيظ وانهيئخ انًؼبوَخ وانطالة ػٍ وانطالة
ثبنزبيؼخ
يؼبييش وضىاثظ وطشق انتمييى
ثقبفت
ًشز
ػًم ثششىساد وثىعتشاد تؼهك ثأيبكٍ
ًظن
تطىيز
ثبسصح ثبنكهيخ نُشش حمبفخ أهًيخ تطىيش َظى
تقىين الطالة
تمييى انطالة وَششهب ػهي انًىلغ
واالهتذبًبث
االنكتشوَي
تضذيج دنيم انتمىيى
ئَشبء يىلغ ػهً شجكخ انًؼهىيبد خبص
ثبنتمىيى وتضًيم انُغخخ االنكتشوَيخ ػهيه
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القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

 وكيم انكهيخ نشإٌانتؼهيى وانطالة
انكهيخ
 ووكيمنشإٌ انذساعبد
انؼهيب
1026و1027/و
 فشيك وصذح انميبطوانتمىيى

هؤشز الٌجبح

سضب أػضبء هيئخ
ويؼبوَيهى
انتذسيظ
ثبنكهيخ نذيهى حمبفخ تطىيش
َظى انتمىيى
ورىد يطىيبد وَششاد
في يزبل تطىيش َظى
انطالة
تمىيى
وااليتضبَبد
تىافش انذنيم ثباللغبو
وانكُتشوالد
انؼهًيخ
وانًىلغ االنكتشوَي
تىافش يىلغ انكتشوَي
نىصذح انميبط وانتمىيى
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الهذف

األًشطت

ػمذ وسػ ػًم ألػضبء هيئخ انتذسيظ ػٍ
ًظبم
كيفيخ اعتخذاو رهبص انتصضيش االنكتشوَي

الفئت
الوستهذفت

إًشبء
الكتزوًي
لتصذيخ
االهتذبًبث
أػضبء
رصذ
وكذلك
انتذسيظ
هزاجعت وإعالى
ًتبئج الطالة
جويع
في
ادخبل َتبئذ كم انًمشساد انذساعيخ ػهي
االهتذبًبث
رهبص انُظبو االنكتشوَي

الوكبى

كهيخ
انتًشيض
يشكض
انميبط
وانتمىيى
هيئخ ثبنزبيؼخ
وصذح
تكُىنىريب
انًؼهىيبد
ثبنكهيخ
()MIS
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القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

 وكيم انكهيخ نشإٌانتؼهيى وانطالة
انكهيخ
 ووكيمنشإٌ انذساعبد
انؼهيب
 فشيك وصذح انميبط1026و1027/و
وانتمىيى

أػضبء
انتذسيظ
كُتشول

هيئخ
ثكم

هؤشز الٌجبح

انًمشساد
تصضيش
انذساعيخ ثبعتخذاو رهبص
انتصضيش االكتشوَي

اعتخشاد رًيغ َتبئذ كم
انًمشساد انذساعيخ يٍ
انُظبو
رهبص
ػهي
ثىصذح
االنكتشوَي
انًؼهىيبد
تكُىنىريب
ثبنكهيخ
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الهذف
ًظبم
تطىيز
التقىين الخبص
ببلوقزراث
الذراسيت
وتذذيث
الضىابط
والوعبييز
الخبصت
ببالختببراث
ببلكليت.

األًشطت

اإلطالع ػهً أصذث َظى تمىيى انطالة فً
انًإعغبد انًتُبظشح في يزبل انًمشساد
انذساعيخ.
وسػ ػًم نتذسيت أػضبء هيئخ انتذسيظ
ػهً اعتخذاو تطجيك واتجبع ضىاثظ ػمذ
االختجبساد ثبنكيخ ويؼبييش انىسلخ
األيتضبَيخ
ػمذ وسػ ػًم نهطالة ػٍ كيفيخ اعتخذاو
انىسلخ األيتضبَيخ االنكتشوَيخ
تضذيج انذالئم انخبصخ ثُظى انتمىيى ثبنكهيخ
(وصذح انميبط وانتمىيى -انكُتشول -انًيخبق

الفئت
الوستهذفت

الوكبى

القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

هؤشز الٌجبح

ػذانخ َظى انتمىيى ثبنكهيخ
اػضبء هيئخ
انتذسيظ
وانهيئخ انًؼبوَخ

كهيخ
انتًشيض
فشيك وصذح انميبط
وانتمىيى

انطالة
اػضبء هيئخ
انتذسيظ

1026و1027/و

تطجيك واتجبع ضىاثظ ػمذ
االختجبساد ثبنكهيخ
ويؼبييش انىسلخ األيتضبَيخ
ورىد انذالئم
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األًشطت

األخاللي-تمىيى انطالة)
إدارة صصش ايكبَبد انكهيخ انًبديخ وانجششيخ
تطىيز
عوليت التقىين
تضذيذ االصتيبربد انالصيخ إلداسح ػًهيخ
عيش االيتضبَبد
تضذيذ انزهبد وانًصبدس وانًىاسد انتي
يًكٍ انكهيخ االعتفبدح يُهب .
صيبغخ يزًىػخ يٍ اإلرشاءاد انتُفيزيخ
انتي تتغى ثبنىضىس وانذلخ وانشًىل وانتي
تشًم ػهً:
اػذاد نزبٌ تشكيم انًشالجخ واإلششاف
اػذاد انزذوال االيتضبَبد ( األيبكٍ
وانًىاػيذ)
اػذاد أسلبو انزهىط
تزهيض لبػبد ػمذ االيتضبَبد

الفئت
الوستهذفت

الوكبى

القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

هؤشز الٌجبح

وانهيئخ انًؼبوَخ

هيئخ

اػضبء
انتذسيظ
وانهيئخ انًؼبوَخ
وانطالة

كهيخ
انتًشيض
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وكيم انكهيخ نشإٌ
1026و1027/و
وانطالة
انتؼهيى
وشإٌ انطالة

ئػذاد يزًىػخ يٍ
اإلرشاءاد انتي تغى
ثبنىضىس وانذلخ وانشًىل
نكبفخ رىاَت خطخ عيش
االيتضبَبد
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الهذف

األًشطت

الفئت
الوستهذفت

الوكبى

القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

هؤشز الٌجبح

تزهيض وتضضيش أوساق اإلربثخ ( انتمهيذيخ
– االنكتشوَيخ) ورنك يٍ صيج ػذدهب
ورىدتهب واػتًبدهب ثختى كم يٍ انيىو،
انكُتشول ،انفشلخ ...................،انخ
تضذيذ نزُخ نًشارؼخ َتبئذ األيتضبَبد

َتبئذ انطالة

اػضبء
انكُتشوالد يشارؼخ
األيتضبَبد

وضغ رذول ثًىاػيذ ئػالٌ َتبئذ انتمىيى.

آليبث
تعشيش
التغذيت الزاجعت وضغ ئنيخ نًتبثؼخ انكُتشوالد يذي انتضاو
انمبئًيٍ ثتصضيش األوساق االيتضبَيخ
الوٌبسبت
عي ثبنًىاػيذ انًضذدح
للطالة
أدائهن
في اإلػالٌ ػٍ َتبئذ انتمىيى يٍ خالل (يىلغ
عوليبث التقىين انكتشوَي – َغخخ وسليخ – هبتف يضًىل)

انطالة

كهيخ
انتًشيض
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نزُخ
َتبئذ

1026و1027/و

وكيم انكهيخ نشإٌ
وانطالة
انتؼهيى
هيئخ 1026و1027/و
اػضبء
انتذسيظ
وانكُتشوالد ووصذح
انميبط وانتمىيى

سضب انطالة ػٍ ػًهيخ
انتمىيى

تضغٍ َمبط انضؼف انتً
تزكش فً انتمبسيش
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الهذف

الفئت
الوستهذفت

األًشطت

الوكبى

القبئن ببلتٌفيذ

فتزة التٌفيذ

هؤشز الٌجبح

تضهيم َتبئذ انتمىيى وئػالَهب ويُبلشتهب
وتضذيذ َمبط انضؼف وانمىح وضغ آنيخ
نالعتفبدح يٍ َتبئذ تضهيم انتمىيى في تطىيش
ػُبصش انًُظىيخ انتؼهيًيخ وانتضغيٍ
انًغتًش

هذيز ودذة القيبص والتقىين
د /فىسيت فبروق كبهل

وكيل الكليت لشؤى التعلين والطالة
أ.م.د /هذبىبت صبذي عبذالعشيش
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عويذ الكليت
أ.د /هىيذا صبدق عبذالذويذ

