استمارة تقييم وحدة القياس والتقويم
اسم الكلٌة

اسم الجامعة
مدٌر الوحدة
رقم زٌارة التقٌٌم

فرٌق إدارة وحدة القٌاس والتقوٌم الطالبً بالكلٌة:
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1

عدد أعضاء فرٌق إدارة الوحدة
تبعٌة الوحدة فى الهٌكل اإلداري للكلٌة
عدد أعضاء الفرٌق التنفٌذي للوحدة
عدد المستشارٌن
عدد اللجان المنبثقة داخل الوحدة

التجهٌزات (مطلوب العدد)
طابعة

( )

ماسح ضوئً

وجود صٌانة دورٌة لألجهزة

بنود التقٌٌم

كمبٌوتر

()

( )

برنامج بنوك االسئلة

()

( )

وجود أصل تراخٌص البرامج

()

الب تـــــوب

بنوك أسئلة

1

درجة التوافر
تمثل األقل

5

تمثل األعلى

()

( )

ماكٌنة تصوٌر

()

مالحظات

ٌ1رفق بها الالئحة المالٌة واالدارٌة

1

5

4

3
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اإلعالن عن الوحدة
ٌ .1وجد ملصقات توضح مكان وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة.
ٌ .2وجد موقع إلكترونً محدث.
المكان المخصص الوحدة
ٌ .3وجد للوحدة مكان مستقل.
 .4موقع الوحدة متاح ألعضاء يٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
وللطالب.
.5

ٌوجد مكان مخصص إلدارة الوحدة.

.6

ٌوجد مكان للتدرٌب.

.7

ٌوجد مكان مخصص لبنوك األسئلة.

.8

ٌوجد مكان مخصص للتصحٌح اإللكترونً.

التنظٌم اإلداري للوحدة
ٌ .9وجد يٌكل تنظٌمً معتمد ومعلن لوحدة القٌاس والتقوٌم.
ٌ .11وجد توصٌف وظٌفً للوظائف بالهٌكل التنظٌمً.
ٌ .11وجد الئحة مالٌة و إدارٌة معتمدة لوحدة القٌاس والتقوٌم.
ٌ .12وجد رسالة ورؤٌة وأيداف معتمدة للوحدة ومعلنة.
 .13تنظم الوثائق و الملفات وتكود.
 .14يناك اجتماعات دورٌة مع أعضاء الفرٌق اإلداري /التنفٌذي للوحدة
ٌ .15وجد تواصل دوري مع مركز القٌاس و التقوٌم  /وحدة إدارة تطوٌر
المشروعات بالجامعة.
تجهٌزات الوحدة
 .16توافر األجهزة الالزمة من :طابعة –فاكس -ماكٌنة تصوٌر -أنترنت –
( ...إلى آخره).
.17

توافر أثاث مالئم من ( كراسً -مناضد – مكاتب -دوالٌب)...

األمن و السالمة و المناخ الصحً
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 .18توافر الوسائل المناسبة لتحقٌق األمن والسالمة (العالمات اإلرشادٌة
– أجهزة إطفاء الحرائق)
ٌ .19توفر المناخ الصحً فً الوحدة والمعامل المخصصة للبرنامج
(تهوٌة – إضاءة طبٌعٌة – نظافة.).....
الخبرات البشرٌة بوحدة القٌاس والتقوٌم
.21
.21
.22

تتناسب الخبرات البشرٌة فى الوحدة مع متطلبات العمل.
ٌوجد سكرتارٌة للوحدة.
ٌوجد إداري بالوحدة

إدارة عملٌة التقوٌم
 .23تتوافر خطة لسٌر االمتحانات ( تحدٌد موعد و أماكن عقد االمتحانات -أرقام
الجلوس -تجهٌز القاعات -تجهٌز أوراق اإلجابة )..

.24

تتوافر قواعده معتمدة و معلنة للعمل بالكنتروالت ( تسلٌم ،تسلم ،رصد)...

 .25تتوافر قواعد معتمدة و معلنة الختٌار القائمٌن على عملٌة التقوٌم ( رؤسااء
الكنتروالت ،أعضاء الكنتروالت ،رؤساء اللجان ،المراقبٌن ،المالحظٌن)..
 .26تتوافر ممارسات جٌد ة إدارة عملٌة التقوٌم ( خطة إدارة ازمات ،أسالٌب غٌر
تقلٌدٌة لمراقبة االمتحانات)...
 .27تتاااوافر إرشاااادات واضاااحة معتمااادة و معلناااة لعملٌاااة التصاااحٌح ( اكثااار مااان
مصحح ،االستعانة بنموذج اجابة).... ،
 .28تتوافر بأماكن عقد االمتحانات مناسبة من حٌث اإلضاءة التهوٌة و الهدوء و
سعة المكان.
ٌ .29وجاااد دلٌااال ألعماااال التقاااوٌم واالمتحاناااات متااااح ألعضااااء يٌئاااة التااادرٌس
والطالب.

.31

ٌوجد مٌثاق أخالقً لعملٌة التقوٌم متاح لألعضاء والطالب.

إعالن نتائج التقوٌم :
ٌ .31تم إعالن النتائج بأسالٌب عدٌدة (الموقع اإللكترونً  ،الهاتف المحمول،
نسخ ورقٌة)..

.32

ٌوجد إجراءات للتعامل مع تظلمات الطالب عادلة.

الورقة االمتحانٌة
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.33
.34
.35

ٌلتزم أعضاء يٌئة التدرٌس بالمواصفات الشكلٌة للورقة االمتحانٌة.
ٌلتزم أعضاء يٌئة التدرٌس بالمواصفات الموضوعٌة للورقة االمتحانٌة.
ٌوجد مراجعة داخلٌة  /خارجٌة للورقة االمتحانٌة.

استطالع رأى الطالب
ٌ .36تم تطبٌق استبانة رضا الطالب عن عملٌة التقوٌم فى نهاٌة كل فصل
دراسً.

.37
.38

ٌتم تحلٌل النتائج.
تعرض النتائج بمجالس األقسام وٌتم اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة.

بنوك األسئلة
.39

ٌوجد بنوك األسئلة

ٌ .41وجد مفردات مقننة فى كل بنك ٌ :تراوح عدديا من  .....الى ........
ٌ .41وجد توصٌفات معتمدة للمقررات التى لها بنوك أسئلة .

.42

ألٌة تحدٌث بنوك األٍسئلة

ٌ .43وجد خادم رئٌسً ٌحتوي على بنك األسئلة مع عدد من األجهزة
المتصلة به
.44

توجد شبكة اتصاالت مفعلة داخلٌة وخارجٌة

 .45توجد منصة (حزمة) بنك األسئلة وتشمل (برنامج بنك األسئلة -
برنامج بناء المفردة  -برنامج إنشاء االختبارات)
ٌ .46وجد بروتوكول أمان معتمد ٌخضع له الدخول على وإدارة بنوك
األسئلة
.47
.48

ٌوجد أعضاء يٌئة التدرٌس مشاركٌن فى بنوك األٍسئلة
ٌو جد امتحانات تصحح إلكترونٌا

(العدد:

(العدد:

)

)
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.49

ٌتم اعداد تقارٌر عن كل مقرر تعرض على األقسام العلمٌة بالكلٌة.

 .51وضع الخطط العالجٌة للمشكالت التى قد تظهر من االستبانات استطالع
الرأي.

نقاط القوة :
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......................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................

نقاط الضعف:
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................................................................................................................................................................... ..............
عناصر التمٌز:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................................
أيم مقترحات التحسٌن :
....................................................................... ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ............
.............................................................................. ...............................................................................................

فرٌق الزٌارة:
م

االسم

الوظٌفة

1
2
مدٌر مركز القٌاس والتقوٌم الطالبً
أ.د.إبرايٌم الزيٌري
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