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 مهام رئيس مجلس إدارة الوحدة

 تعيين مدير الوحدة وفق معايير محددة ومعلنة سلفاً. -1

 اإلشراف على إدارة الوحدة. -2

 اإلشراف على الفريق اإلدارى والتنفيذى -3

 على مقترحات مدير الوحدة.اختيار أعضاء الفريق التنفيذى وتجديدهم بناء  -4

 اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها. -5

 اعتماد قرارات مجلس إدارة الوحدة. -6

 دعوة الفريق اإلدارى والتنفيذى لالجتماعات. -7

 اعتماد التقارير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوحدة. -8

 ير معلنة.اختيار المرشحين للدورات التدريبية بالمركز وفق معاي -9

 متابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة األنشطة والتقارير المتعلقة بها. -11

عقد اجتماعات مع مدير الوحدة والفريق التنفيذى واإلدارى بالكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس  -11

 ومعاونيهم لتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام.

 عمل بناء على مقترح من مدير الوحدة.اعتماد قرارات تشكيل فرق ال -12

 متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل أقسام الكلية. -13

 مهام نائب رئيس مجلس الوحدة

 متابعة أنشطة الوحدة بالكلية وإبداء الرأى فيها. -1

رصد التطور فى أنشططة الوحطدة وتطلليل العتبطات التطى توافطذ تننيطل اونشططة  وإحاططة مفلط   -2

 الوحدة بللك كلذ.إدارة 

 تتديم المشورة واالقتراحات التى من شأنها دعم أنشطة الوحدة وتحتيق رسالتها. -3

متابعة آليات تننيل اونشطة وتطبيتاتها داخل اوقسطام العلميطة وأانطاء مراحطل االمتحطان والتتطويم  -4

 وعتب إعالن النتائج  وعرض تتارير بللك على مفل  إدارة الوحدة.

 وعات العمل وفرق العمل المختلنة بالوحدة.متابعة أعمال مفم -5
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 مهام مدير الوحدة بالكليـة:
 إعداد خطط العمل الالزمة والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة. -1

 متابعة إنجاز األعمال اليومية والتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة، والتنسيق بين العاملين بالوحدة. -2

اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقاً للمهام المنوطة بهاا، والمشااكل التاى تعاوق تقديم تقارير دورية لمجلس  -3

 القيام بالمهام.

 االتصال باألقسام العلمية واإلدارية من خالل إدارة الكلية لتسيير العمل التنفيذى. -4

 -ياةمتابعة عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجاالس المتخصصاة بالكلياة لمجلاس الكل -5

 األقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها. -اللجان العلمية

تمثيل الوحدة فى االجتماعات التى يدعى لها كاالجتماعاات الدورياة لماديرى الوحادات وكاذلش المشااركة فاى  -6

 الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة تطوير التقويم.

 .البوقياس وتقييم نظم تقويم الطالتدريب  -7

 نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانمات وإعداد النشرات الدورية. -8

تحديد احتياجات وحدة التطويرالمستمر والميكنة لنظم لنظم تقويم الطالب واالمتحانات مان األثااو واألدوات  -9

 واألجهزة التى يراد شراؤها.

لنظم تقويم الطالب واالمتحانات مان األثااو إعداد تقرير مفصل باحتياجات وحدة التطوير المستمر والميكنة  -11

 واألدوات واألجهزة التى يراد شراؤها.

 تصميم قاعدة بيانات للوحدة وإدخال مخرجات األنشطة السابقة وتحميلها على موقع الكلية وتوثيقها. -11

 إعداد تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة. -12

 تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد الكلية. -13

 حديد المكافآت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة.ت -14

 عرض أنشطة الوحدة على لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بصفة شهرية. -15

عمل تقرير دورى لعميد الكلية ومدير وحدة عن مدى تقادم األقساام العلمياة فاى عملياة التقاويم ومادى تنفياذها  -16

 ألنشطة الوحدة.
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 وحدة بالكليـةمهام  نائب مدير ال

 معاونة مدير الوحدة  فى اداء جميع واجباته. .1

يتولى نائب مدير الوحدة  تصريف أموره وإدارة شئونه الفنية في إطار سياسات وقرارات مجلس اإلدارة  .2

 وذلش في حالة غياب مدير الوحدة .

 متابعة وحصر المستندات وبيانات األنشطة من االقسام العلمية .  .3

 المشاركة فى إعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماع مجلس ادارة الوحدة.  .4

 عرض اجتماعات الفريق التنفيذى وأي انشطة أخرى على ادراة الوحدة  لمجلس اإلدارة.  .5

 . اإلشراف على العاملين بالوحدة  .6
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 مهام لجان الوحدة القياس والتقويم 
 

 مهام لجنة التصحيح االلكتروني:

 متابعة تنفيذ آليات وإجراءات التصحيح االلكترونى 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على أجهزة الماسح الضوئى بالكلية 

 اعداد تقارير التحليل االحصائى لنتائج االمتحانات 

 اعداد نماذج لورقة اإلجابة الخاصة باالمتحانات 

 

 :والدعم الفنى  مهام لجنة التدريب واالعالم

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مجال القياس والتقويم ووضع خطة تدريبية  تقييم االحتياجات

 لتلبية هذه االحتياجات.

 .ابراز دور الوحدة والهدف من انشائها ونشر االنشطة المقامة بها لألقسام العلمية بالكلية 

 بالوحدة داخل وخارج الكلية. اإلشراف على اعداد الملصقات واإلعالنات الورقية واإللكترونية للتعريف 

 .اصدار تقارير دورية عن األنشطة التدريبية المقامة بالوحدة 

  اإلتصال والتنسيق مع الوحدات المناظرة بالكليات األخرى للتعاون واإلطالع على كل ما هو جديد فى مجال

 القياس والتقويم.

 

 :مهام وأنشطة لجنة بنك األسئلة

  .تقديم الدعم الالزم في صياغة اسئلة االمتحانات 

 .وضع ألية لمراجعة وتحديث بنش االسئلة 

  .وضع ومتابعة معايير الحفاظ علي السرية واالمان لبنش االسئلة 

  .تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص بنوك االسئلة 

  .وضع ومتابعة إجراءات وقواعد التسليم والتسلم مع الكنتروالت لضمان عدم تسريب االمتحانات 

 .تقديم االستشارة لمنسقي بنش االسئلة باألقسام العلمية 
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  .إطالع منسقي بنش األسئلة باألقسام العلمية علي آليات ومعايير بنوك األسئلة 

 

 لوماتمهام لجنة التحليل واالحصاء وتكنولوجيا المع

 تحديد نظم تسجيل االختبارات. 

 تقديم الدعم لجميع اللجان فى عملية تصميم االستبيانات. 

  زم التمام التحليل االحصائي لالختباراتالالدعم التقديم. 

  مع وضع ألية واضحة لتأمين سرية االمتحانات وبنوك االشراف الفنى على اجهزة مكونات بنوك االسئله

 األسئلة.

  زمه لعمل التقارير المختلفهالالوحده بالمعلومات التزويد لجان. 

 جمع البيانات والمعلومات االحصائية الخاصه بالوحده. 

  اعداد التقرير السنوى للوحدهالمشاركة فى. 
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