كلية التربية
وحدة القياس والتقويم
الرؤية
"إحداث نقلة نوعية في نظم تقويم الطالب المعلم بما يضمن استمرارية تطوير منظومة التعليم بالكلية "

الرسالة
" التطوير المستمر لنظم تقويم أداء الطالب واالمتحانات باستخدام أساليب تربوية وتكنولوجية حديثة ،بما
يضمن قياس مخرجات التعلم المستهدفة من المقررات والبرامج الدراسية وتحسين جودة فرص تعلم الطالب
بما يحقق معايير الجودة الشاملة في أداء الطالب الجامعي".

األهداف الرئيسية للوحدة
 نشـــر ثقافة تطوير نظم تقويم أداء الطالب واالمتحانات بما يحقق التحسين المستمر للمنظومة،
وضمان جودتها.
 إنشاء وحدة القياس والتقويم للتطوير المستمر لنظم تقويم أداء الطالب واالمتحانات بالكلية.
 إعداد ميثاق أخالقي لنظم تقويم الطالب واالمتحانات بالكلية.
 عداد دليل مرجعي لتطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالكلية.


تنمية قدرات بعض الكوادر البشرية بالكلية التباع أليات متطورة إلدارة نظم التقويم .



إنشاء بنوك أسئلة في ضوء االهداف والمعايير المحددة لمقررات برامج االقسام المشاركة بالمشروع.



تطبيق نظام التقييم اإللكتروني في بعض التخصصات.



تطبيق أليات التحليل لنتائج االختبارات.



تطبيق آليات التغذية الراجعة المناسبة للطالب عن أدائهم فى عمليات التقويم ،واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة.

الفريق االدارى لوحدة القياس والتقويم
 أ.د .مها علي حسن مدير المشروع
 د .السعيد سعد الشامي المدير التنفيذي للمشروع

 د .محمد عبدهللا عبد المجيد نائب المدير التنفيذي (مسئول بنوك األسئلة)
 د .رانيا البكاتوشي مسئول التصحيح اإللكتروني
 د .دعاء محمد أحمد مسئول الدورات التدريبية واإلعالم
 محمد حسن رجب خالف مسئول التوثيق والملفات
 سعاد عبدهللا محمد

محاسب المشروع

 أ.د .مدحت النمر(رئيس فريق دليل التقويم) أ.د .محمود منسي (رئيس فريق الميثاق األخالقي)أ.د .محمد حبشي (خبير تقويم)

أنشطة الوحدة
 تم عقد ندوة تعريفية بالمشروع بتاريخ  2014/9/30وتم دعوة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة لحضور هذه الندوة لتعريفهم بالمشروع وأهدافه ،واإلطار الزمني له ،وميزانيته،
والمخرجات المتوقعة ،وآليات المتابعة ،وقطاع المستفيدين.
 عقد اجتماع لجميع رؤساء االقسام بالكلية لتعريفهم بالمشروع وأهدافه  ،واإلطار الزمني له،
وميزانيته ،والمخرجات المتوقعة ،وآليات المتابعة ،وقطاع المستفيدين بتاريخ 2014/10/19


اجتماع الفريق التنفيذي بتاريخ  2014/7/6لمناقشة تدشين موقع إليكتروني لوحدة القياس والتقويم،
وتم اإلتفاق علي التصميم المبدئي للموقع واالتفاق علي التصميم المبدئي لملصقات ومطويات  ،وكذا
تصميم لوجو (شعار) لوحدة القياس والتقويم لنشر ثقافة التحديث والتطوير لتقويم أداء الطالب بالكلية.

 عقد ندوة تعريفية للطالب عن مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات.
 تم تشغيل الموقع اإللكتروني لوحدة القياس والتقويم ،وتم وضع البيانات األساسية الخاصة بالمشروع
علي الموقع ،وجاري تفعيله بصورة تتفق مع أنشطة المشروع ،ووضع المادة العلمية التي تم عرضها
في الدورات التدريبية علي الموقع
 تم تصميم لوجو لوحدة القياس والتقويم حتي يتم استخدامه في مراسالت وملصقات المشروع
(بروشور،بوسترز).

 تم إعداد رؤية ورسالة وأهاف وحدة القياس والتقويم بالكلية ،وتم اعتمادها رسميا من مجلس الكليةبتاريخ.2012-11-18
 عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بعنوان "مخطط مقرر".


عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بعنوان "صياغة األسئلة المقالية"،
"صياغة االسئلة الموضوعية"" ،خريطة المنهج"" ،إعداد بنوك األسئلة"" ،إدخال المفردات االختبارية
علي برنامج بنوك األسئلة".

اتصل بنا
Email: alexeducationmac@gmail.com
Tel: (03) 5846908
)Fax: 4865671(03
http://edu.p.alexu.edu.eg/DSASPEdu/

