ضهداف المركز
يهدف المركز إلى:
-1نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات.

 -2تعميق ثقافة القياس والتقويم على المستويين :التعليمي واإلداري.

 -3إصدار األدلة المطلوبة في مجال تطوير نظمم التقمويم واالمتحانمات فمى اموع المعمايير األكاديميمة القوميمة
المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطالبي بكليات الجامعة.

 -4متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطالب في وحدات القياس والتقويم التي تم إنشائها.

-5تأهيل كوادر وخبراع في مختلف مجاالت اهتمام المركز لتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات.

-6إصممدار المعلومممات واإلحصمماعات والدراسممات الدوريممة عممن مممدم التطممور فممي نظممم القيمماس والتقممويم بكليممات
الجامعة ،ومدم تطبيقيها لنظم التقييم اإلليكتروني.

 -7تحفيممز الكليممات وخاصممة عات األعممداد الكبيممرة مممن تطبيممق نظممم التقيمميم اإلليكترونممي تطبيممق االختبممارات

اإلليكترونية ،والتصحيح اإلليكتروني ،وتحليل نتائج االمتحانات).

 -8قياس دوري ألثر ومردود وحدات القياس والتقويم الطالبي بالكليمات ،وتفعيمل دورهما فمي اموع الهمدف ممن

إنشائها.

-9تقديم الدعم الفني للكليات في مجال إنشاع بنوك ألسئلة بمختلف تخصصماتها ،فمى اموع توصميف البمرامج
والمقممررات التممي تحقممق المعممايير القوميممة المرجعيممة ) ،)NARSمممم متابعممة التحممديت المسممتمر لهمما واإلش مراف

عليها.

 -10التنسمميق مممم مركممز الخممدمات اإلليكترونيممة بالجامعممة ومركممز الخممدمات اإلليكترونيممة والمعرفيممة بممالمجلس
األعلى للجامعات إلنشاع منصمات ألعاماع هيئمة التمدريس للتواصمل ممم الطمالب علمى موقمم المركم ز بالجامعمة
لتقديم المعلومات للطالب بكل سهولة ويسر خاصة عند استخدامها فى االمتحانات اإلليكترونية.

-11تممدريب ضعامماع هيئممة التممدريس ومعمماونيهم رواعممداد المممدربين فممي مجممال القيمماس والتقممويم بكليممات الجامعممة
بالتنسيق مم مركز تنمية قدرات ضعااع هيئة التدريس والقيادات.

 -12عقد دورات تدريبية فى مجال القياس والتقويم لترقية ضعااع هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
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 -13عقممد دورات تدريبيممة متنوعممة فممى مجمماالت القيمماس والتقممويم للقيممادات وضعامماع هيئممة التممدريس والهيئممة

المعاونة واإلداريين.

 -14عقد ندوات وورش عمل توعوية فى مجاالت القياس والتقويم للطالب وضعااع هيئة التمدريس والقيمادات

لمواجهة األزمات الطارئة.
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