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  الكلية عميد/الدكتور األستاذ السيد
 

 ....وبعد طيبة تحية
 

 .والتقويم القياس لوحدة التنفيذية الالئحة مقترح لسيادتكم مرفق
 

 .الكلية مجلس على العرض برجاء
 

         
 القياس والتقويم وحدة مدير

 منال ممدوح يوسف  .د                 
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  المنيا جامعة ،األلسن بكلية لتقويموا القياس وحدة الئحة
  الوحدة تعريف

التطوير  إلىوتسعي  إصالح التعليم من خالل تحسين مدخالته وتجويد مخرجاتهب وحدة تهتموحدة القياس والتقويم هي 
برامج للمقررات وال المستهدفةيم تضمن قياس مخرجات التعلتلنظم التقويم واالمتحانات باستخدام أساليب حديثة  المستمر

 . والشفافية الدراسية في إطار من العدل والدقة والموضوعية

 : الوحدة رؤية
بمستوي الخريج لتحقيق التميز محلياً ودولياً من خالل  االرتقاء المنيا إلىاأللسن جامعة تسعى وحده القياس والتقويم بكلية 

 يمية بالكلية. التعليم المستهدفة للبرامج التعل والتقويم لنواتج تطوير سبل القياس

 :الوحدة رسالة
مكانات التكنولوجية وتقويم المخرجات توظيف اإلفي  بكلية األلسن جامعة المنياتتمثل رسالة وحده القياس والتقويم  

لتحقيق  القياس والتقويملتطوير عملية تكثيف الجهود  وذلك من خالل التعليمية للبرامج والمقررات الدراسية

المستفيدين في سوق  واكتساب ثقةلى المنافسة ع مستهدفة للبرامج األكاديمية لضمان قدرة الخريجالمخرجات التعليمية ال
 . العمل

 :الوحدة أهداف
 .لكترونية وتحليل نتائج االختباراتتطبيق االمتحانات اإل (1

 .بالكلية البرامج لمقررات والمعايير المحددة األهداف ضوء في األسئلة بنوك تفعيل (2

 .الوحدة لعمل الالزمة اإللكترونية تحتيةال البنية تعزيز (3

 .تشخيص وعالج مشكالت وقصور العملية التعليمية (4

 .تعزيز ثقافة التطوير المستمر لنظم القياس والتقويم (5

 .بالكلية الطالب تقويم لنظم األخالقي الميثاق تفعيل (6

 

 : الوحدة مهام
 الجامعة وتستوفى المعايير الالزمة وذلكالتأكد من أن االمتحانات الموضوعة تتفق مع نظام االمتحانات ب -1

 .بالتنسيق مع األقسام األكاديمية المختلفة

 .وضع آليات لمتابعة االلتزام بالقواعد األخالقية لعملية التقويم معتمدة بالكلية -2

 .بالكليةوضع معايير النتقاء القائمين على أعمال التقويم واالمتحانات معتمدة  -3

 

 

 



  

 

                                               

 

 

Minia Universty 

Faculty of Al-Alsun كلية األلسن-جامعة المنيا  

 7 من 3 صفحة رقم

All Correspondence: Head, Quality Assurance Unit- Faculty of Al-Alsun كليةاأللسن–الجودة ضمان وحدة مدير/  الدكتور األستاذ باسم المراسالت جميع ترسل 

 

 alsunminia@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 0862370477ف اكس: -0862369359-0862347758تليفون: 
 وحدة ضمان الجودة

 
 

Tel.: 082347758-0862369359-Fax: 0862370477 

Web page: http://http://www.minia.edu.eg/alsun/index.php/bonus-pages-

3/2016-03-07-16-19-03 

Quality Assurance Unit 

 alsunminia@gmail.com البريد اإللكتروني: 
All Correspondence: Head, Quality Assurance Unit- Faculty of Al-Alsun كليةاأللسن–ودةالج ضمان وحدة مدير/  الدكتور األستاذ باسم المراسالت جميع ترسل 

 

 

 

 ت محددة لمتابعةاءاهيئة التدريس قبل وإثناء وبعد االمتحانات بعد وضع إجر أعضاءها تحديد المهام المنوط ب -4

 .تنفيذ سير االمتحانات

 .يقدمها الطالب والخاصة بالتقويم والقياس التيوااللتماسات  الشكاوىإصدار التقارير الدورية عن  -5

 .اللوائح المنظمة لذلكأعمال التقويم والقياس تنفذ حسب األسس العلمية و باقيالتأكد من أن  -6

 التنسيق لعمل بنوك األسئلة للمقررات المختارة لذلك وضمان حسن إدارة عملية اإلنشاء وضبط الجودة فيها -7

 .والتعاون مع اإلدارة المختصة بالمركز لتنفيذ ذلك

 وتزويده إنشاء وتفعيل الكنترول االلكتروني بداية من تحديد موقع هذا الكنترول فيمتابعة سير أداء العمل  -8

 األكاديمية والفنية حتى مرحلة التعميم. والكوادر البشريةباألجهزة 

 تفعيل التصحيح االليكتروني بالكلية. -9

 .تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بنظم التقويم واالمتحانات على مستوي الكلية -11

 .تنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب التابع لمركز الجامعة -11

 .العمل على نشر ثقافة التقويم والقياس بالكلية -12

 .تقوية او تواصل التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات مع وحدة إدارة الجودة داخل الكلية -13

 .الطالبيأخالقيات التقويم  فيعمل ورش عمل ألعضا هيئة التدريس والطالب واإلداريين  -14

 .يمكن ان تصادف الوحدة التيالكلية والوكالء لتذليل العقبات  دور عميدتفعيل  -51
 

 :والتقويم القياس وحدة ادارة مجلس تشكيل

الجودة  وحدة تم تشكيل مجلس إدارة للوحدة برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، ومدير

 : جم الكليةالتدريس حسب ح هيئة ءعدد من أعضاوونائب مدير الوحدة وأمين الوحدة   والمدير التنفيذي للوحدة

 اإلدارة مجلس ورئيس الكلية عبد العزيز عبد المطلب فهد، عميد/أ.م.د -1

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل عبد السالم، شريف أبو المكارم/ د.أ -2

 الجودة بالكلية ةالعيسوي، مدير وحد محمود إيمان/ د -3

 د/ منال ممدوح يوسف، المدير التنفيذي للوحدة  -4

 ةمدير الوحد ، نائبسم صابر ميخائيلبا/د -5

  الوحدة أمين محمد أحمد عبد هللا،/ م.م -6
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 :بالكلية العلمية األقسام عن وممثلون والتقويم القياس لوحدة التنفيذي الفريق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :اإلدارة مجلس اختصاصات
 

 تحقق التي السياسة ووضع أمورها، وتصريف شئونها نع المسؤولة السلطة هو الوحدة إدارة مجلس

 االختصاص في:  وجه علي وله أغراضها

 تضمن التي يةالتنفيذ البرامج ووضع ، بالكلية واالختبارات الطالبي للتقويم العامة السياسات إقرار1. 

 .أهدافه تحقيق

 خالل من تطبيقه علي واإلشراف بالكلية واإلدارية األكاديمية المراكز في والقياس التقويم نظام اعتماد2. 

 بالكلية. الوحدة الفنية

 .بالكلية الوحدة خالل من تنفيذه ومتابعة بالكلية والقياس التقويم ثقافة نشر نظام اعتماد3. 

 .الوحدة لمهام العام والتوصيف االختصاصات وتحديد بالوحدة للعمل ليالداخ النظام وضع4. 

 .بالكلية الوحدة مدير تعيين اعتماد5. 

 .الجامعة رئيس إلي ورفعها للوحدة السنوي التقرير اعتماد6. 

 بالوحدة.  والفنيين اإلداريين تعيين .اقتراح9 

 

 المنسق القسم م

 وليد أحمد عبد الستار  \د اللغة األلمانية  

 رشا عماد الدين \م.م

 العسيوي   محمد ايمان محمود \د  اللغة اإلنجليزية 

 شرين حسن  \م.

 هبه محمد ابراهيم \د اللغة اإلسبانية  

 محمد أحمد عبد هللا  \م.م

   منال ممدوح يوسف \د اللغة الفرنسية 

 حامد محمود  \م

 أحمدحسناء محمود  \د اللغة اإليطالية 

 القرني محمد أحمد \م

 داليا طنطاوي \د اللغة الصينية  

 اسماء فتحي  \مم.
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 :اإلدارة مجلس رئيس
 عبد العزيز فهد عميد الكلية  \أ.م.د

 abdelaziz.fahd@mu.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 :اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات
 

 االختصاصات في مباشرة الخصوص وجه علي وله المجلس قرارات تنفيذ اإلدارة مجلس رئيس يتولى

 بعضها:  ممارسة في تفويض غيره أو التالية،

 .جلساته ورئاسة نعقادلال اإلدارة مجلس دعوة1-

 .الوحدة أغراض لتحقيق الموضوعة العامة السياسات تنفيذ متابعة2-

 .اإلدارة مجلس يصدرها التي القرارات تنفيذ متابعة3-

 .أنشطتها لتنفيذ الوحدة يحتاجهم من كل وانتداب تعيين قرارات اعتماد4-

 الغير.  أمام الوحدة تمثيل - 5

 :اإلدارة مجلس اجتماعات
 

 االدارة، مجلس رئيس وبدعوة منشهريا  األقل على واحدة مرة والقياس التقويم وحدة إدارة مجلس معيجت

 وتدون المطلقة، باألغلبية المجلس قرارات وتصدر األعضاء، أغلبية بحضور صحيحا ويكون االجتماع

 .اإلدارة مجلس ورئيس الوحدة مدير عليه يوقع خاص سجل في الجلسات محاضر

 :اإلدارة جلسم رئيس نائب
 شريف أبو المكارم وكيل الكلية لشئون الطالب  \أ.د

 sherif_makarem@mu.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 :اإلدارة مجلس رئيس نائب اختصاصات
 .طارئة للوحدة لظروف التنفيذي المدير غياب حالة فى مهامه بجميع ويقوم رئيس مجلس االدارة عن ينوب

 

 :موالتقوي القياس وحدة مدير
 

مدير  تعين ويكون المجال، في خبرة لهم ممن بالكلية التدريس أعضاء هيئة بين من الوحدة مدير يعين

 .للتجديد قابلة سنتين لمدة باإلنتخاب ةالوحد

 بقسم اللغة الفرنسية  مدرس - منال ممدوح يوسف/ د 
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 11111262814تليفون: 

 manal.yousef@mu.edu.eg :االليكتروني بريد

 :والتقويم القياس وحدة مدير صاتاختصا
 وله وقراراته، اإلدارة لمجلس العامة السياسة إطار في والفنية اإلدارية أموره تصريف الوحدة مدير يتولى

 :فيوجه الخصوص  علي

 .بالوحدة اليومي والفني اإلداري العمل تسيير1- 

 .اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ متابعه2- 

 .أهدافه تحقيق تضمن التي التنفيذية البرامج ووضع بالكلية، للتقويم العامة السياسة اقتراح3- 

 .الوحدة خالل من تطبيقه علي واإلشراف بالكلية، والقياس التقويم نظام اقتراح4- 

 .الوحدة خالل من تنفيذه ومتابعة بالكلية والقياس التقويم ثقافة نشر نظام اقتراح5- 

 .اإلدارة مجلس علي لعرضها للوحدة ةالدوري التقارير إعداد علي اإلشراف6- 

 .اإلدارة مجلس علي تمهيدا لعرضها للوحدة السنوي التقرير إعداد7- 

العالي في  التعليم ومؤسسات الهيئات مع والتقويم القياس مجال في العلمي التعاون بروتوكوالت اقتراح9- 

 .والخارج الداخل
 

 :والتقويم القياس وحدة مدير نائب
 

 .الفرنسيةمدرس بقسم اللغة  –  ر ميخائيلباسم صاب/ د 
 

 :واالختصاصات المهام 
 التنفيذي المدير غياب حالة فى مهامه بجميع ويقوم بالكلية الطالبي والتقويم القياس وحدة مدير عن ينوب

 .طارئة للوحدة لظروف

 أمين الوحدة:

 محمد أحمد عبد هللا )مدرس مساعد بقسم اللغة اإلسبانية(  \م.م

 واالختصاصات: المهام

 كتابة محاضر جلسات مجلي اإلدارة.

 

 

 



  

 

                                               

 

 

Minia Universty 

Faculty of Al-Alsun كلية األلسن-جامعة المنيا  

 7 من 7 صفحة رقم

All Correspondence: Head, Quality Assurance Unit- Faculty of Al-Alsun كليةاأللسن–الجودة ضمان وحدة مدير/  الدكتور األستاذ باسم المراسالت جميع ترسل 

 

 alsunminia@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 0862370477ف اكس: -0862369359-0862347758تليفون: 
 وحدة ضمان الجودة

 
 

Tel.: 082347758-0862369359-Fax: 0862370477 

Web page: http://http://www.minia.edu.eg/alsun/index.php/bonus-pages-

3/2016-03-07-16-19-03 

Quality Assurance Unit 

 alsunminia@gmail.com البريد اإللكتروني: 
All Correspondence: Head, Quality Assurance Unit- Faculty of Al-Alsun كليةاأللسن–ودةالج ضمان وحدة مدير/  الدكتور األستاذ باسم المراسالت جميع ترسل 

 

 

 

 :الوحدة في بها يحتفظ التي السجالت

 
 .االحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة الوحدة وإرسال نسخة منها لمركز الجامعة يجب -5
 .القياس والتقويم بالجامعةيجب االحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة مركز  -2
 .الكلية في ىتجر التيتحانات نسخة من كافة االم -3
والتي تتحقق من كون االمتحانات  اءتصدرها األقسام األكاديمية بالكلية بعد إجر والتيتقارير جودة االمتحانات  -4

 تتبع النظام الموضوع واألصول الفنية الخاصة بذلك.  االمتحانات 
 .حليلهاكافة مواد الكلية بصورة دورية مع ت فيت النجاح ئياسجالت إحصا -1
 للمواد الشفوية. صور من لجان الممتحنين  -6

  :الوحدة تصدرها التي القرارات

 :وترفع لمجلس الكلية ومركز االمتحانات بالجامعة وهى دراسينهاية كل فصل  يفتصدر الوحدة تقارير دورية 
 تقيس االمتحانات وأن هذه المعنية األكاديمية  مع األقسامالخاص بجودة االمتحانات ويتم ذلك بالتنسيق  الفنيالتقرير 1-

ILOs  المقرر فيالمقترحة. 
 .التقارير اإلحصائية بنسب النجاح مع تحليلها2-
 .التقارير الخاصة ببنوك األسئلة الخاصة بمقررات الكلية بما فيها تحليل األسئلة3-
 .لتماسات الطالب وحاالت الغش ونسب الغياباالتقارير اإلحصائية الخاصة ب4-
 .الكلية فيتم تنفيذها  والتيرير عن ورش العمل، والدورات التدريبية وغير ذلك تقا5-
 .تمت على بنوك األسئلة الخاصة بمقررات الكلية التيالتعديالت 6-
 .هذا فيالتنسيق مع وحدة الجودة بالكلية وعمل تقرير عما تم 7-


