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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  وحده القیاس والتقویم

  

  الھدف العام

ة          ات التعلیمی ق المخرج الي لتحقی یم الع ات التعل ي مؤسس الب ف ویم للط اس والتق م القی ویر نظ اء و تط انش

ات الجودة            د متطلب اء بمستوى الطالب كأح ة واالرتق اییر األكادیمی ع المع ق م المستھدفة للبرامج األكادیمیة بما یتواف

 واالعتماد.

  

  :للوحدة األھداف المحددة

 تحدید واقع األسالیب التقویمیة الحالیة وتطویرھا .١

دعم .٢ ي توفیرال ة الفن ویر للكلی م لتط ویم نظ ات التق ا واالمتحان یق بھ راف بالتنس ة واإلش ع والمتابع دات م  وح

 .بالجامعة المختلفة الكلیات في واالمتحانات التقویم

ر .٣ ة نش ة ثقاف ویم منظوم ة التق ةبأھ والتوعی ویره می د تط داخل كأح ین م ة تحس یم منظوم فة التعل ة بص  عام

 .فیھ بالمستجدات والتوعیة ومجاالتھ مراحلھ بجمیع واالمتحانات للتقویم األخالقي بالمیثاق والتوعیة

ة  آلیات الستخدام بالكلیة التحتیة البنیة وتطویر إنشاء .٤ م  إلدارة حدیث ویم  نظ ات  التق  أسالیب  وتطویر  واالمتحان

 . للتقویم حدیثة طرق واستخدام التقویم ووسائل

 . بالكلیة األكادیمیة بالبرامج التقویم عملیات في واستخدامھا األسئلة بنوك إلنشاء الوحدة تبنى .٥

اییر  بالضوابط  أدلة إعداد .٦ ة  والمع ات  جودة  لضمان  الالزم ویم  عملی ات  التق تندة  واالمتحان ى  المس اییر  إل  المع

 . الكلیة تتبناھا التي القیاسیة األكادیمیة

 . الكلیة األكادیمیة البرامج في إلكترونیة واختبارات تقویم نظم لتبنى الكلیة دعم .٧

 طریق ،عن واالمتحانات التقویم مجال في المدربین ،وإعداد بالكلیة ومعاونیھم التدریس ھیئة أعضاء تدریب .٨

 األسئلة ،بنك التقویم أدوات إعداد في تدریبیة برامج إعداد

ة  .٩ داد و مراجع اریر  إع یم  الخاصة  السنویة  التق ال بتقی ات  أعم ة  االمتحان ائج  عام داد خاصة  الطالب  ونت  ،وإع

 . القوة نقاط تعزیز على والتأكید الضعف لنقاط التصحیحیة لإلجراءات تنفیذیة خطط

ا  األخرى بالجامعات التقویم ووحدات الوحدة بین بالتواصل الكفیلة اآللیات وضع .١٠ ا  محلی تف  وعالمی  ادة،واالس

 .بینھا الخبرات وتبادل بالكلیات مالتقو وحدات بین وتعمیمھا تجاربھا، من

    إنشاء قاعدة البیانات للطالب ونتائج االمتحانات. .١١


