جام عة قناة السويس
مركز القياس والتقويم

منيجية العمل بمركز القياس و التقويم و الوحدات التابعة ( كمية الصيدلة – كمية الطب –
كمية التربية – كمية األداب)
مركز القياس والتقويم بالجامعة " جميع البيانات عن الجامعة وتشمل عدد الكميات والمعاىد
والبيانات الخاصة بالكميات المعتمدة واالرجاء والغير معتمدة " وعدد الطالب  ,وعدد البرامج
وعدد اعضاء ىيئة التدريس واالبنية التعميمية  ,توافر شبكات االنترنت  ,المعامل التكنولوجية "
حاسب آلى بالكميات "
وحدة القياس والتقويم بكمية التربية " جميع البيانات عن المؤسسة وتشمل القوى البشرية
والمادية والرؤية والرسالة واالىداف التعميمية وعدد البرامج والمقررات الدراسية "
وحدة القياس والتقويم بكمية االداب " جميع البيانات عن المؤسسة وتشمل القوى البشرية
والمادية والرؤية والرسالة واالىداف التعميمية وعدد البرامج والمقررات الدراسية "
وحدة القياس والتقويم الصيدلة " جميع البيانات عن المؤسسة وتشمل القوى البشرية والمادية
والرؤية والرسالة واالىداف التعميمية وعدد البرامج والمقررات الدراسية "
وحدة القياس والتقويم بكمية الطب " جميع البيانات عن المؤسسة وتشمل القوى البشرية
والمادية والرؤية والرسالة واالىداف التعميمية وعدد البرامج والمقررات الدراسية "
 - 1اعتماد تشكيل مجمس إدارة المركز والوحدة بالمشروع ،تشكيل وحدات لتسييل إجراءات العمل
كوحدة بنوك األسئمة ،وحدة التدريب  ،وحدة اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات  ،وحدة التحميل
واإلحصاء ،وحدة المتابعة والدعم الفنى ،وحدة التصحيح اإللكترونى .ويتم وضع رؤية ورسالة
لممركز والئحة تنفيذية وتوصيف وظيفى لجميع المشاركين والوحدات التابعة ليا .
 - 2وضع خطة عمل لممشروع تتكون من:
● تحديد الوضع الحالى
● تحديد االحتياجات
● تحديد األولويات طبقا ألىمية االحتياجات واإلمكانيات المتاحة

جام عة قناة السويس
مركز القياس والتقويم

● وضع خطة تنفيذية متكاممة لممشروع
● متابعة الخطة بصفة مستمرة ودراسة المخاطر ووضع حمول بديمة
تحديد أىداف النشاط ومخرجاتو ومؤشرات النجاح واألنشطة الالزمة لتحقيق المخرجات
باإلضافة إلى طرق تنفيذ كل نشاط مع تحديد مسئولية التنفيذ والعائد المتوقع منو والمدة
الزمنية وتكمفة كل نشاط عمى حدة.
 - 3العمل عمى أن تكون كل أنشطة المشروع مترابطة مع بعضيا لموصول إلى اليدف النيائى
لمجامعة وىو وضع نظام متط ور لنظم التقويم واالمتحانات لضمان العدالة وجودة العممية
التعميمية بكمياتيا
 -4مشاركة معظم أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والطالب واإلداريين والمجتمع المحمي
والمستفيدين من الخدمة في المشروع
 - 5التواصل المستمر والدائم مع مركز ضمان الجودة بالجامعة وادارة المشروع
 -6التقويم الذاتي المستمر لكل ما يتم إنجازه بصفة مستمرة عن طريق استطالع اآلراء ،المالحظة،
المقابالت ،الوثائق ...الخ.
مصادر جمع البيانات:
 - 1استطالع رأي الطالب وأعضاء ىيئة التدريس و معاونييم والجياز االداري
 - 2استمارة تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس  ،وتقارير المقررات الدراسية.
. - 3استمارة رضاء الطالب عن العممية التعميمية.
 - 4استمارة رضاء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
 - 5استمارة رضاء الجياز اإلدارى عن سيولة إجراءات عممية التقويم حال تنفيذ المشروع.
 - 6قياس اثر التدريب (قياس رضاء المشاركين في ورش العمل والندوات – فاعمية التنفيذ فى
بنوك االسئمة) .
مخرجات  /عوائد المشروع:
المخرجات :يمكن اإلشارة إلى مخرجات المشروع فيما يمى:

جام عة قناة السويس
مركز القياس والتقويم

 .1دراسة أوجو قصور نظم وأساليب التقويم الحالية.
 .2تحديد االحتياجات المطموبة لتطوير نظم التقويم.
 .3تجويد العممية التعميمية لمطالب ورفع كفاءتيا .
 .4تطوير الموائح بالكميات المشاركة فيما يختص بنظم التقويم وتعديميا واعتمادىا من
المجالس المختصة
 .5تقديم آليات جديدة لتطوير نظم التقويم في كميات الجامعة المشاركة  ".تطوير االمتحانات
والتقويم التربوي" في ضوء متطمبات الجودة الشاممة.
 .6سرعة انجاز االعمال االمتحانية و اعالن النتائج مما لو االثر فى توفير الوقت و الجيد
 .7رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم واإلداريين والفنيين بالكميات المشاركة فيما يخص
بنظم التقييم الحديثة.
 .8تطبيق اختبارات الكترونية عن طريق شبكة ربط داخمية " كتجربة استطالعية بكمية
الصيدلة و الطب البشرى والتربية والصيدلة
النشر واالستمرارية
النشر : Disseminatio
يتم تشكيل فريق مسئول عن نشر ثقافة تطوير التقويم واالمتحانات كمدخل لالصالح
وتحسين المنظومة التعميمية وضمان جودتيا من خالل:-
 .1عمل خطة لمنشر والتوعية لكل مما يأتى:
أ  -الطالب  :يتم عقد ندوات دوريا لمطالب بجميع الكميات المشاركة فى المشروع بمختمف
الفرق والبرامج
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ب  -أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  :يتم عقد ورش عمل وندوات متنوعة عن المشروع
وأىدافو وكيفية عمل بنوك االسئمة وصياغة األىداف
ج  -اإلداريين :يتم عمل ورش عمل وندوات لممشروع وكيفية تطبيق نظم االمتحانات المطورة
د  -المجتمع :يتم عمل نشر وتوعية باىمية التقويم فى تمبية احتياجات المجتمع لتخريج
خريجين قادرين عمى المنافسة فى سوق العمل
 .2إعداد وتوزيع النشرات والممصقات
 . 3انشاء موقع اليكترونى لممركز وتحديثة بصفة مستم ةر والكتيبات التى تحتوى عمى اإلرشادات
والمعمومات المطموبة لنشر نظم التقويم الجديدة.
 . 4انشاء صفحة عمى التواصل االجتماعى لمفيس بوك والتحديث المستمر
 . 5عقد ندوات وورش عمل لمتابعة مستجدات المشروع وما تم تنفيذيو
 . 6التوسع فى تقديم المواد التعميمية المرتبطة بالقياس والتقويم مثل المواقع االلكترونية المختمفة
والمقاالت العممية او الكتب االلكترونية المعنية بالموضوع وربطيا بالموقع االلكترونى لممشروع
 .7إعداد مجمة اليكترونية ربع سنوية عن المشروع
 . 8إقامة جمسات تغذية رجعية لمرأى من خالل استمارات االستبيان العامة لمطالب و أعضاء
ىيئة التدريس والمستفيدين
 .9نشر متابعة نتائج المشروع من خالل موقع المركز والوحدات التابعة بالكميات ونشرات
التوعية الورقية (كل اربع شيور قبل زياره المتابعة من ادارة المشروعات وبعد الزيارة لمعالجة
السمبيات.

ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Monitoring
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إجراء مراجعة دقيقة:

اوال  - :متابعة مباشرة من أ.د  /رئيس الجامعة وفحص التقارير الفنية والمالية المقدمة من المدير
التنفيذى لممشروع لسيادتو
ثانيا  - :متابعة المدير التنفيذى لممشروع ونائبة لكافة انشطة المركز الرئيسى بالجامعة والوحدات
الفرعية بالكميات لضمان تنفيذ األنشطة وفق االطار الزمنى المحدد
ويتم ذلك من خالل تشكيل فريق مختص لضبط الجودة والمتابعة ويتمثل دور الفريق فى - :
 ﺍعﺩﺍﺩ ﺍجنﺩﺓ بنشاﻁ ﺍلمركز ًﻁبعيا ًﺍعالنيا ًتًﺯيعيا عمى ﺍلمعنييﻥ بالمشروع متابعة مدى تحقيق االىداف والمخرجات واألنشطة المرتبطة بيا وفقا لإلاطار الزمنى تقديم تقري ار دوريا عما تم تحقيقة وما لم يتم وإلىم المعوقات وسبل التحسين قياس مؤشرات األداء تقديم تقارير فنية ومالية عن مدخالت ومخرجات المشروع ربع سنوية زيارة متابعة لموحدات بالكميات المشاركة وتقديم تقارير انجازات لكل كمية تصميم االدوات الالزمة لمتقييم مثل االستبيانات وبطاقات المقابمة والمالحظة متابعة سيﺭ ﺍلعمل فى ﺍنشاء بنﻙ ﺍإل سئمة بﺩﺍية مﻥ مﺭحمة تحﺩيﺩ ﺍالﻁاﺭ ﺍلمﺭجعى لفﺭيﻕﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍلبنﻙً ,حتى مﺭحمة ﺍلتحﺩيﺙ ﺍلمستمﺭ ليا
 متابعة تفعيل بنك االسئمة ومتابعة تطبيق االمتحانات اإللكترونية متابعة تفعيل الميثاق اإلخالقى لمتقييم متابعة توزيع دليل نظم التقيم واالمتحانات عمى الطالب تطبيق آليات التغذية الراجعة من الفئات المستيدفة واالجراءات التصحيحية تحميل نتائج ﺍإلمتحاناﺕ بمختمﻑ أنًﺍعيا االستعانة بمركز ضمان الجودة واالعتماد لعمل مراجعة داخمية عمى المشروع ومدى تحققاالىداف المنشودة طبقا الى االطار الزمنى واالنشطة المصاحبة لو .
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 عقد اجتماعات مع المعنين بصو ةر مستم ةر لعرض ما تم انجا هز وتوضيح خطة العمل لكل فت ةرلضمان سرعة األداء
 وضع آلية لمشاركة الطالب بصو ةر فعالة وآلية لفحص التماسات الطالب وحل مشاكميم وضع آلية لتقييم جميع نظم االمتحانات والنتائج بصو ةر دورية عمل زيارات ميدانية دورية ربع سنوية لممشروع من وحدة إدارة المشروعات بالجامعة أومركزضمان الجودة بالجامعة وارسال تقارير الزيارة بصورة دورية إلى وحدة إدارة المشروعات.
مراجعة خارجية:
 دعوة خبراء من مراكز قياس وتقويم من خارج الجامعة لعمل مراجعة خارجية " زيا ةر ميدانيةربع سنوية " وتقديم تقرير عن انشطة المركز لتحديد نقاط القوة والضعف لمحاولة عالجيا
والتحسين المستمر بصفة دورية
 -متابعة وحدة ادارة المشروعات االنشطة والمخرجات وتقديم تقارير وخطط التحسين

