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 اختصاصات وحدات املركز
 لجنة االختبارات اإلليكترونية والتصحيح اآللي-1
 تقديم الدعم الالزم في صياغة أسئمة االمتحانات وبناء المفردات لممقررات المختمف بالكمية . -1/1
 متابعة أنظمة بنوك األسئمة بالكمية . -1/2 
 مراجعة وتحديث بنوك األسئمة.متابعة آلية -1/3
 مراجعة معايير السرية واألمان ألعمال بنوك األسئمة بالكمية.-1/4 
 اإلشراف الفني عمى أجهزة مكونات بنوك األسئمة.-1/5
تقديم الدعم الالزم لتدريب أعضاء هيئة التدريس عمى التعامل مع بنوك األسئمة بما يحقق زيادة سنوية -1/6

 %.11ال تقل عن 
إنشاء منصات ألعضاء هيئة التدريس لمتواصل مع الطالب بالتعاون مع مركز الخدمات اإلليكترونية  -1/7

 بالجامعة لتقديم المعمومات لمطالب بكل سهولة ويسر خاصة عند استخدامها فى االمتحانات اإلليكترونية.
 لجنة التحميل اإلحصائي -2
 الختبارات في الكمية .الدعم الالزم إلتمام التحميل اإلحصائي ل -2/1
 القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن أداء وأنشطة الوحدة. -2/2
 تحديد نظم تسجيل بيانات االختبارات. - 2/3
 الربط الشبكي بين الوحدة والمركز . -2/4
 لجنة العالقات العامة والنشر واإلعالن: -3
االعتماد لالطالع عمى كل ما هو جديد في مجاالت التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعميم و -3/1

قياس نواتج التعمم ونظم التقويم والحصول عمى النماذج واألدلة التي تصدرها الهيئة وكذلك لالطالع عمى 
 برامج التدريب التي تقدمها الهيئة، إلخ.

خالل الموقع  إظهار أهمية ودور الوحدة في وسائل اإلعالم المختمفة وعمى شبكة اإلنترنت من -3/2
 اإللكتروني.

 إعداد الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم والقياس بالكمية. -3/3
 إصدار النشرات الفصمية / السنوية عن أعمال الوحدة وأنشطتها.-3/4
 إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس والتقويم بالكمية . -3/5
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 اإلعالنات الورقية واإللكترونية لمتعريف بالكمية وأنشطتها.إعداد الممصقات الالزمة و  -3/6
االتصال والتنسيق مع الوحدات المناظرة في الجامعات األخرى والعمل عمى إيجاد آلية لمتعاون والتكامل -3/7

 والتنسيق.
 إجراء البحوث والدراسات المتعمقة بنظم تقويم الطالب واالمتحانات.  -3/8
 والتقويم بين المجتمع الكمية.نشر ثقافة القياس -3/9
 لجنة التدريب: -4
وضع خطة وتنفيذ دورات تدريبية/ وورش لتمبية االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  -4/1

 المعاونة بالكمية فيما يخص القياس والتقويم .
 قياس أثر ومردود التدريب. -4/2 
 لجنة المتابعة والدعم الفني: -5
 عم الفني لتطبيق نظم القياس والتقويم بالكمية. الد -5/1
 متابعة التقارير الفنية الدورية لمشروعات القياس والتقويم ووحدة القياس والتقويم بالكمية. -5/2
 متابعة تنفيذ خطط استمرارية مشروعات القياس والتقويم التي تم االنتهاء منها وتسميمها.  -5/3
 متابعة إعداد الخطط السنوية لموحدة.  -5/4
 ( لمكمية. Normsمتابعة استيفاء البيئة االمتحانية من خالل معايير الموارد المادية ) -5/5
 متابعة القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن نظم وأدوات القياس والتقويم بالكمية.  -5/6
 اقتراح ومتابعة تطوير الكنتروالت وأعمال االمتحانات بالكمية.  -5/7
 إعداد تقارير عن أداء الوحدة وفق معايير محددة ومعمنة. -5/8
مراجعة الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون بواسطة خبراء الوحدة ورفع تقرير عنها لمركز  -5/9

 القياس والتقويم بالجامعة.
 اإلجراءات التصحيحية في الكمية ورفع تقرير عنها. متابعة  -5/11
إعداد آلية ومتابعة تقارير المراجعة الداخمية لمورقة االمتحانية من الناحية الموضوعية وقياس -5/11

 مخرجات  التعمم.
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 إعداد آلية وخطة تحسين بناء عمى تقارير المراجعة الداخمية. -5/12
 

 

 مركز المدير                                                                      
 عباس الزهيري أ.د.إبراهيم                                                               


