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وحداث القيبس والتقىينفريق ههبم   

الىحدةههبم هدير   

 

بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك: الوحدة يختص مدير   

 .فماً للخطة التنفيذية المعتمدة و الوحدةمتابعة تنفيذ جميع أنشطة  .1

 عمد اجتماع دورى العضاء الوحدة لمتابعة تنفيذ المهام وتمديم الممترحات. .2

 اعداد التمارير الدورية عن نشاط الوحدة ورفعها لمدير مركز المياس والتمويم  بالجامعة. .3

 التمويم واالمتحاناتالمياس ونشر ثمافة تطوير نظم  .4

 نات الخاصة ببنون األسئلة.متابعة اعداد لواعد البيا .5

 عمد دورات وورش عمل للتدريب على التصحيح االلكترونى وبنون األسئلة. .6

 بالوحدة.اإلشراف علي سير العمل فنياً وإدارياً  .7

،  وبحة  مجةاالت التعةاون المشةترن، وتنميةة وحةدةاالتصال بالهيئات ذات العاللةة بنشةاط ال .8

 م بالجامعة.مركز تطوير نظم التموي مجاالته تحت إشراف

 بما يحمك كفاءة األداء. الكليةمتابعة تنفيذ لرارات مجلس  .9

اإلشراف على تطبيك أدوات الميةاس المختلفةة ، وتحليلهةا ، وتمةديمها بسةرية تامةة للمعنةي   .11

بةةالتمويم ، لالسةةتفادة منهةةا فةةي تعزيةةز الجوانةةب االيجابيةةة ، ومعالجةةة الجوانةةب السةةلبية ، إن 

 .وجدت

 . األداء ألداء المدربين ومن في حكمهم بغرض تحسينالتمويم الشامل   .11

 

 ههبم خبير التقىين

بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك:  خبير التقويميختص   

  .متابعة برامج التدريب وورش العمل والندوات المدرجة بخطة التطوير .1

 .مراجعة أدلة التمويم .2

 .بنون األسئلةاألشراف على التدريب العداد  .3
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 .متابعة وتمييم مدى التمدم فى تطوير ورلة األسئلة .4

 متابعة اعداد االختبارات االلكترونية. .5

 متابعة لياس مهارات الطالب .6

هنسق بنك األسئلتههبم   

 بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة   منسق بنوك األسئلةيختص 

 لذلك:

 برامج بنون األسئلةمتابعة ادخال البيانات فى  .1

 متابعة اعداد لواعد البيانات .2

 عمد ورش عمل ودورات لتدريب اعضاء هيئة التدريس .3

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس على التدريب واعداد لواعد البيانات .4

 

هنسق نظن التقىينههبم   

بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك:  منسق التقويميختص   

 .التمويمو المياس  لتطوير نظمبرامج التدريب وورش العمل والندوات  اعداد خطة  .1

 تحفيز اعضاء هيئة التدريس على تطوير طرق التدريس والتمويم. .2

 .ورلة األسئلةتحفيز اعضاء هيئة التدريس على تطوير  .3

 تحفيز اعضاء هيئة التدريس على اعداد االختبارات االلكترونية. .4

 مهارات الطالب اعداد تمارير لياس .5
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هنسق التصحيح االلكترونًههبم   

 بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات   منسق التصحيح االلكترونىيختص 

 المنظمة لذلك:

 الخاصة بالتصحيح االلكترونىبرامج التدريب وورش العمل والندوات  اعداد خطة  .1

 االلكترونية.تحفيز اعضاء هيئة التدريس على اعداد االختبارات  .2

 التدريب على استخدام أوراق االجابة االلكترونية. .3

 اعداد تمارير التحليل االحصائى لنتائج االختبارات االلكترونية .4

تسهيل مهمة تصحيح االختبةارات الموضةوعية ، وتمةويم مةدى جودتهةا فةي ليةاس التحصةيل  .5

 العلمي

اسةةتخدامها وتحليلهةةا وتفسةةير تمةةديم االستشةةارة لمسةةتخدمي الممةةاييس واالسةةتبانات فةةي كيفيةةة  .6

 نتائجها

 

هنسق تكنىلىجيب الوعلىهبثههبم   

بما يلى في ضوء القوانين واللوائح والقرارات   منسق تكنولوجيا المعلوماتيختص   

 المنظمة لذلك:

 المياس والتمويم بالجامعة والجامعات المناظرةالتنسيك بين الوحدة ووحدات  اعداد خطة  .1

 التنسيكمتابعة تنفيذ خطة  .2

 

 ههبم أعضبء الفريق التنفيذي

 التمويمالمياس وتنفيذ خطط التطويروفماً للخطة الزمنية لتطوير نظم  .1

 نشر ثمافة تطوير نظم التمويم واالمتحانات .2

 اعداد خطط التحسين فى ضوء تمييم ما تم انجازه من أعمال. .3

 .لعمليات التمويم إعداد أدوات المياس ) مماييس واستبانات وبطالات مالحظة( الالزمة  .4
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ليةةل نتةةائج اختبةةارات الممةةررات الدراسةةية الفصةةلية والنهائيةةة ، وتمةةديم بعةةض الم شةةرات تح· .5

التةي يمكةن أن يسةتنير  األسةئلة،مثل معامالت الثبات ومةدى صةعوبة  االختبار،اإلحصائية لجودة 

 .بها المنسمون في تمويم مدى مالئمة األسئلة التي يستخدمها لمياس تحصيل الطالب األكاديمي

، لتبةةادل ااراء حةةول تطةةوير العلمةةىعةةرض ومنالشةةة نتةةائج التمةةويم علةةى المنسةةمين بالمسةةم  .6

 .أساليب تمويم الطالب

اديمية ، لتوفير بعض الم شرات إجراء الدراسات على بعض الظواهر األكاديمية وغير األك .7

    ·. التي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ بعض المرارات اإلدارية


