
 مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم
 بجامعة قناة السويس

2018 ديسمبر( 1العدد رقم )  
عن مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس باالسماعيمية  نشرة دوريا تصدر  

مدير مركز القياس والتقويم ورئيس مجمس االدارة  الكممة االفتتاحية لمعالى رئيس الجامعة  
تتطمع جامعة قناة السويس منذ انشائيا عام 6791 والي االن ان تتبؤا مكانة مرموقة بين 

مؤسسات التعميم العالي استنادا الي مساىمتيا في تطوير التعميم الجامعي ويتضح ذلك جميا في 
تبني الجامعة لرسالتيا التي تيدف الي تقديم الفرص لطالبنا لمتعمم والتعميم القادر عمي المنافسة 
والذي يتيح ليم فرص العمل في مجاليا الواسع في عيد العولمة ممبية احتياج مجتمعيا , وفي 
إطار ما يشيده التعميم العالى فى مصر من مرحمة ىامة وجد القائمون عمى التعميم الجامعي 
بجامعة قناه السويس أن الجامعة في حاجة ممحة إلى تطبيق استراتيجيات جديدة و حديثة تمتاز 

يعد التقويم من أىم حمقات المنظومة التعميمية وأكثر العناصر و ىذا العصر. بفيم عميق لمتطمبات
تداخال مع كل مكونات العممية التعميمية, وبدون التقويم ومواصفاتو المعتمدة, سوف يغيب تطبيق 
مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص, بين الخريجين ولذلك فإن العمل عمى صياغة معايير التقويم لكافة 

ية التعميمية, وتحديثيا, وتطويرىا, وجعميا مواكبة لكل المستجدات التكنولوجية الراىنة أطراف العمم
, من أىم األولوليات في الفترة الحالية ومن ىنا جاءت أىمية إنشاء مركز لتطوير نظم تقويم 
الطالب واالمتحانات  لتكون السبيل الي مانسعى إليو إلصالح التعميم من خالل تحسين مدخالتو 
 وتجويد مخرجاتو. 

 
 
 
 
 
 
 



 الكممة االفتتاحية 
 أ.د/ ناىد مصطفى 

 مدير مركز القياس والتقويم 
بادرت جامعة قناه السويس بالمشاركة في مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات 

الدورة الخامسة  –وزارة التعميم العالى  –التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعميم العالى 
DSASP    بتطوير عمميات القياس التقويم   0202لكى تتماشى الجامعة مع استراتيجية الدولة

والتدريب عمى األساليب والطرق الحديثة  بكمياتيا ومعاىدىا لتحسين المنظومة التعميمية وضمان 
مع المعايير  يتوافق لمبرامج األكاديمية بما لتحقيق المخرجات التعميمية المستيدفةو . جودتيا

واالىتمام بجودة العممية التعميمية لموصول  بخريج  األكاديمية كأحد متطمبات الجودة واالعتماد
ولتحقيق الموضوعية فى التصحيح الذاتى  وسرعة األداء والبعد عن يمبى احتياجات سوق العمل 

واستخدام  التحيز فى إعطاء التقديرات وضمان العدالة والشفافية فى التصحيح لكل الطالب
تكنولوجى كجزء من خطة الجامعة لتحويميا لمجامعة الذكية فيما يخص جميع أعمال ال

 االمتحانات والتقويم 
 تسعى الجامعة من خالل المشروع  الى تحقيق األهداف اآلتية  :- 

لمنظومة التعميمية وضمان لتحسين اإنشاء مركز لمقياس والتقويم بالجامعة ووحدات بالكميات  .1
 جودتيا 

 تقويم الطالب واالمتحاناتتطوير نظم  .2
الكميات بإنشاء بنك أسئمة في ضوء األىداف التعميمية لممقررات والمعايير األكاديمية لمبرامج   .3

 .المشاركة باالضافة الى مقررات متطمبات الجامعة  
اتباع نظم مطورة فى ادارة  استخدام التقنيات الحديثة فى أساليب تقويم الطالب ونظم االمتحانات " .4

 التقويم واالمتحانات لضمان سرعة وشفافية أعمال التقييم"
ومماراسات لالستفادة عن األداء فى عمميات التقويم وفعالة لمتغذية الراجعة تطبيق آليات معتمدة  .5

 منيا
    زيادة  رضا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عن نظم القياس والتقويم الجديدة   .6
)دليل موحد لمجامعة فى نظم التقويم واالمتحانات وميثاق  إعداد األدلة الخاصة بالقياس والتقويم .7

 أخالقى لمتقويم (
8.ضمان استيفاء شروط ومتطمبات االعتماد فيما يخص نظم تقويم الطالب من قبل الييئة القومية لضمان الجودة 

 واالعتماد لمكميات المشاركة والجامعة
 اىمية المشروع :-



 نشر ثقافة القياس والتقويم المستمرلكافة الجيات المعنية لتحقيق جودة المخرجات التعميمية  -1
 تطوير أساليب التقويم المختمفة بكميات الجامعة  لتطوير األداء باستمرار فى العممية التعميمية  -2
 إعداد ميثاق أخالقى لنظم تقييم الطالب  -3
جميع الفئات المعنية عمى استخدام التقويم اإللكترونى لتيسير عممية إنشاء بنوك األسئمة و تدريب  -4

 التقويم المستمر
تحميل نتائج تقويم الطالب عمى المستويات المختمفة )الفرق الدراسية/ المقررات( واالستفادة منيا  -5

 في تطوير البرامج والمقررات الدراسية واستراتيجيات التعميم.
 متحانات لضب  سيرالعممية التعميمية ضمان سرعة  وشفافية أعمال اال -6
تبنى نظم تقييم مطورة واالستفادة من التقدم التكنولوجى فى تطبيق االختبارات اإللكترونية   -7

 والتصحيح والرصد إلكترونيا لضمان العدالة والشفافية لكل الطالب.
 -:من المشروع المستفيدون 

والطب طبقا الى البرامج والمقررات التى سوف يتم اصدار الطالب بكميات التربية واالداب والصيدلة  -اوال :
 4بنوك اسئمة ليا  وعمى مستوى الجامعة جميع منتسبى الجامعة من خالل متطمبات الجامعة وعددىم 

 (    25167مقررات سوف يتم انشاء بنوك اسئمة ليا ويبمغ عدد الطالب )     
 المشاركة عضو ىيئة التدريس ومعاونييم  بالكميات  -ثانيا :
 اإلداريين المشاركين فى األعمال التنظيمية واإلدارية خالل اإلمتحانات  -ثالثا :
  جيات التوظيف المختمفة بالمجتمع -رابعا :

 

 منيجية تطوير نظم التقويم واالمتحانات
 -منيجية العمل:

بنوك األسئمة، وحدة التدريب اعتماد تشكيل مجمس إدارة المشروع، تشكيل وحدات لتسييل إجراءات العمل كوحدة  -1
وتكنولوجيا المعمومات، وحدة اإلعالن والنشر، وحدة اإلحصاء، وحدة المتابعة والدعم الفنى، وحدة التصحيح 
اإللكترونى، وحدة االستبيانات. ويتم وضع رؤية ورسالة لممشروع والئحة تنفيذية وتوصيف وظيفى لجميع 

 .  المشاركين والوحدات التابعة ليا
 خطة عمل لممشروع تتكون من:وضع  -2
 تحديد الوضع الحالى ●
 تحديد االحتياجات ●
 تحديد األولويات طبقا ألىمية االحتياجات واإلمكانيات المتاحة ●
 متكاممة لممشروع وضع خطة تنفيذية ●
 متابعة الخطة بصفة مستمرة ودراسة المخاطر ووضع حمول بديمة ●



ومعاونييم والطالب واإلداريين والمجتمع المحمي والمستفيدين من الخدمة مشاركة معظم أعضاء ىيئة التدريس  -3
 في المشروع

دارة المشروع  -4  التواصل المستمر والدائم مع مركز ضمان الجودة بالجامعة وا 
التقويم الذاتي المستمر لكل ما يتم إنجازه بصفة مستمرة عن طريق استطالع اآلراء، المالحظة، المقابالت،  -5

 الخ.الوثائق... 
 

 :Disseminatio النشر 
يتم تشكيل فريق مسئول عن نشر ثقافة تطوير التقويم واالمتحانات كمدخل لالصالح وتحسين المنظومة 

 -: التعميمية وضمان جودتيا من خالل
 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واالداريين والمجتمع  . عمل خطة لمنشر والتوعية لكل 1
لممركز وتحديثة بصفة مستمرة والكتيبات التى تحتوى عمى اإلرشادات والمعمومات . انشاء موقع اليكترونى 2

 . المطموبة لنشر نظم التقويم الجديدة
 . انشاء صفحة عمى التواصل االجتماعى لمفيس بوك والتحديث المستمر3
 . عقد ندوات وورش عمل لمتابعة مستجدات المشروع وما تم تنفيذيو4
 ة ربع سنوية عن المشروع . إعداد مجمة اليكتروني5

 

 :Sustainabilityاالستمرارية 
عقد اجتماعت دورية مع المستفيدين لمتعرف عمى ارائيم وتقديم التغذية المرتدة وضع خطط  قابمطة لمتنفيطذ  -1

 داخل المركز والوحدات التابعة  تعتمد عمى آلية واضحة.
 واإلداريين لتكوين صف ثانى .االىتمام بتدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونو  -2
 تدريب اإلداريين عمى استخدام التقنية الحديثة فى اإلدارة لنظم التقويم  . -3
 عمل استبيانات وتقارير دورية كل اربع أشير لتقييم ما تم، ووضع خط  لمتحسين والتطوير المستمر. -4
 ثة .استمرار عمل نشرات دورية وكتيبات خاصة بالمركز لنشر نظم التقويم الحدي -5
تططدريب أعضططاء ىيئططة التططدريس مططن خططالل عقططد النططدوات وورش العمططل عمططي االسططتمرارية فططي التطططوير  -6

 والتحديث   فيما يتعمق بنظم التقويم .

 االستمرارية المؤسسية:
تمتزم إدارة الجامعة مسئوليتيا عن استمرارية مركز القياس والتقويم والوحدات التابعطة واسطتمرار العمطل بيطا  -1

 مدة المشروع  من خالل تعيد رئيس الجامعة بدعم المركز والواحدات بعد انتياء المشروع . بعد نياية
 ادراج المركز ضمن الييكل التنظيمى لمجامعة " باعتمادة بقرار مجمس الجامعة "  -2



 يمتزم مركز ضمان الجودة بالجامعة بدعم المركز فنيا -3
ذلططك بخدخططال عناصططر شططابة ونقططل الخبططرات تجديططد نشططاط المركططز بصططفة مسططتمرة " تكططوين صططف ثططانى  " و  -4

 اإلدارية والعممية ليم واإلعداد والتجديد المستمر لبناء كوادر مستقبمية
 وجود مقر مؤثث لممركز والوحدات التابعة يضمن استمرارية النشاط لممركز  -5
 توافر بنوك اسئمة وتصحيح اليكترونى يشجع االعضاء عمى االستخدام االمثل لسرعة االنجاز. -6

 

:- لمتواصل معنا    
الدور االرضى بمبنى مركز التطوير الجامعى المقر   

20643213900التميفون   
mac.scu@suez.edu.eg البريد االلكترونى    

http://mac.scuegypt.edu.eg الموقع االلكترونى    
 https://www.facebook.com/mac.scu.eg :الفيس بوك
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