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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 الباب األول: األحكام العامة

 (: السند القانونى1مادة )

ون و يك رقم ) ( بتاريخ ....... الجامعة( مركز القياس والتقويم بموجب قرار مجمس الجامعةنشأ بجامعة )مسمى ي
 ويتبع مباشرة ) متى أمكن ذلك( ويمكن أن يعامل كوحدة ذات طابع خاص لو استقاللو الفني والمالى واإلدارى 

 )مسمى الجامعة(. / داخل الحرم الجامعىويكون مقره مبنى ادارة جامعة رئيس الجامعةالسيد أ.د.

 (:الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية بالمركز :2مادة )

 رؤية المركز :

 " ) يحدد ذلك لكل مركز(". 

 رسالة المركز :

 " ) يحدد ذلك لكل مركز(".
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 : ييدف المركز إلى : أهداف المركز

عمميات القياس والتقويم كأحد مداخل تحسين نشر ثقافة القياس والتقويم ورفع مستوى الوعي بأىمية تطوير  .1
 . عمى المستويين التعميمي واإلدارى  منظومة التعميم بالجامعة

النتائج واستثمارىا في تطوير وتحسين دعم الكميات لتطوير آليات تقويم الطالب واالمتحانات وا عالن  .2
 مخرجات العممية التعميمية من خالل انشاء وحدات القياس والتقويم .

 دعم الكميات فى انشاء وحدات لمقياس و التقويم بيا.  .3
إصدار األدلة المطموبة في مجال تطوير نظم التقويم واالمتحانات فى ضوء المعايير األكاديمية القومية  .4

 المرجعية المعتمدة ونشرىا بوحدات القياس والتقويم الطالبي بكميات الجامعة.
س والييئة المعاونة بالكميات المختمفة في مجال القياس أعضاء ىيئة التدري إعداد كوادر مدربة من  .5

 .والتقويم
 توفير احتياجات الكميات من الخبراء المتخصصين في مجال القياس والتقويم . .6
متابعة إعداد وتحديث بنوك األسئمة لممقررات الدراسية في ضوء نواتج التعمم المستيدفة والمعايير  .7

 كميات .االكاديمية لمبرامج الدراسية في ال
 تقديم الدعم الفني لمكميات لمراجعة أساليب وأدوات التقويم ونتائج االمتحانات . .8
متابعة مؤشرات قياس رضا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس حول نظم القياس وتقويم الطالب  .9

 واالمتحانات بالكميات .
مراجعة و اعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اعمال األمتحانات و إعداد خطط تنفيذية لإلجراءات  .10

 التصحيحية لنقاط الضعف و التأكيد عمى تعزيز نقاط القوة. 
 و التقويم داخل الجامعة و خارجيا.و القياس  ستشارات الالزمة فى المجاالت األحصائيةتقديم األ .11
ممية التعميمية من خالل قياس مدى تحقق معايير جودة األداء لدى جميع عناصر التقويم المستمر لمع .12

 العممية التعميمية. 
 تبنى نظم تقويم لمطالب باستخدام اساليب تربوية و تكنولوجيا حديثة.  .13
 متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطالب في وحدات القياس والتقويم التي تم إنشائيا. .14
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

والدراسات الدوريةة عةن مةدى التطةور فةي نظةم القيةاس والتقةويم بكميةات  إصدار المعمومات واإلحصاءات .15
 الجامعة، ومدى تطبيقييا لنظم التقييم اإلليكتروني.

تحفيةةز الكميةةات وخاصةةة ذات األعةةداد الكبيةةرة مةةن تطبيةةق نظةةم التقيةةيم اإلليكترونةةي )تطبيةةق االمتحانةةات   .16
 متحانات(.اإلليكترونية، والتصحيح اإلليكتروني، وتحميل نتائج اال

قيةاس دور  ألثةر ومةةردود وحةدات القيةاس والتقةةويم الطالبةي بالكميةةات، وتفعيةل دورىةا فةةي ضةوء اليةةدف   .17
 من إنشائيا. 

 التنسيق مع الجيات ذات العالقة لدعم منظومة القياس والتقويم وتطبيقاتو بالجامعة.  .18

 
 

 (مجمس إدارة المركز:3مادة ) .19
 
لمرة  قابمة لمتجديد ثالث اعوامبقرار من رئيس الجامعة لمدة  .........عضوا  كز من مجمس إدارة المر يشكل   

 وذلك عمى النحو التالي:  واحدة
 (مجمس اإلدارة  )رئيسا   أ.د./ رئيس الجامعة  .1
السادة نواب رئيس الجامعة لمتعميم و الطالب و الدراسات العميا   .2

 والبيئة وخدمة المجتمع. و البحوث
 (بالتناوب نائب)

 عضوا    المركز التنفيذ  مديرال  .3
 عضوا المركز التنفيذ  مديرالنائب   .4
أربعة) يختمف العدد بناء عمى عدد الكميات فى الجامعة بما   .5

وكالء الكميات لمتعميم والطالب/ %(  40يمثل ما اليقل عن 
 الدراسات العميا

) اثنان من كمية نظرية+ اثنان من كمية عممية مع مراعاة 
 . ثالث اعوام( التناوب كل

 )أعضاء(
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 )عضوا ( أمين عام الجامعة  .6
بالتناوب أو  أثنان من مدراء وحدات القياس والتقويم بالجامعة  .7

لدييم خبرة  من السادة اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ممن
اذا لم يتوافر فى الجامعة وحدات لمقياس بمجال القياس والتقويم 

 والتقويم. 

 اعضاء

يجوز ضم ممثل لممجتمع المدني او سوق العمل كعضو فى   .8
 مجمس ادارة المركز تتم دعوتو من السيد رئيس مجمس اإلدارة. 

 عضوا

 (: اجتماعات مجمس إدارة المركز:4مادة )
بناء عمى دعوة من رئيسو أو بطمب من أغمبية األعضاء  شير يجتمع مجمس اإلدارة مرة عمى األقل كل  -

، ويرأس الجمسة رئيس + واحد االجتماع صحيحا  إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائووال يكون 
، وتصدر قرارات المجمس بأغمبية األصوات، فإذا تساوت يرجح الجانب الذ  نائبو المجمس ويحل محمو 
 يضم رئيس الجمسة.

مدير  وحدات القياس والتقويم بالكميات عمى أن يكون ليم حق التصويت أو  / كل دعوة بعض ويجوز -
 االعتراض عمى قرارات المجمس.

يصرف بدل حضور جمسات لمسادة أعضاء مجمس إدارة المركز عن كل جمسة بحد أقصى جمسة واحدة  -
 في الشير ويحدده رئيس الجامعة.

 
 ( اختصاصات مجمس إدارة المركز:5مادة )

 عمى شئونه ووضع سياساته التي تحقق أهدافه وله ما يمي: سئولةارة المركز هو السمطة المإد مجمس   
 جمس الجامعة.ماعتماد مشروع الموازنة المالية السنوية لممركز تمييدا العتمادىا من  .1
اعتماد الخطة اإلستراتيجية والييكل الوظيفي والنظام الداخمي لمعمل في المركز وتحديد االختصاصات  .2

  والتوصيف العام لواجبات العاممين بو بناء  عمى اقتراح مدير المركز.
 اعتماد مشروع الخطة السنوية ألنشطة المركز ووحداتو/ لجانو الداخمية المختمفة. .3
 مناقشة تقارير األداء الدورية بالمركزتمييدا العتمادىا من مجمس الجامعة. .4
 م بالكميات والمعاىد. مراجعة التقارير السنوية لوحدات القياس والتقوي .5
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 الموافقة عمى التقرير السنو  عن نشاط المركز ووحداتو والذ  يعده مدير المركز. .6
 النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفيذ مشاريع القياس والتقويم بالكميات والمعاىد. .7
 يحددىا مجمس اإلدارة. تفويض مدير المركز في بعض االختصاصات التي ليا صفة االستعجال والتي .8
 اقتراح قبول اليبات والمنح والمعونات المقدمة لممركز والوحدات. .9
الموافقة عمى عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات فى مجال نظم القياس والتقويم والتي تجرى  .10

 بالتعاون مع الجيات الخارجية األخرى.
واإلداريين العاممين بالمركز في ضوء الموائح التي يقرىا اعتماد األجور والمكافآت والحوافز لمفنيين  .11

 المجمس، بناء  عمى اقتراح مدير المركز، والتي تتماشى مع القواعد والموائح المالية واإلدارية.
 

 مهام رئيس مجمس اإلدارة:  (6) مادة 
 دعوة مجمس اإلدارة الى االنعقاد ورئاسة جمساتو. -1
 تعيين مدير المركز ونائبو وفق معايير محددة ومعمنة. -2
توقيع العقود المتعمقة بتعامل المركز مع الغير فى حدود القواعد التى يضعيا مجمس اإلدارة عمى ان -3

 تعرض عمى مجمس اإلدارة لإلعتماد 
 النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمركز وميزانيتو. -4
 فى التقرير السنوى عن نشاط المركز. النظر -5
 متابعة تنفيذ قرارات المجمس. -6
 اعتماد مستندات الصرف. -7
الموافقة عمى تعيين و امتداد العاممين بالمركز و توقيع العقوبات عمى المخالفات التى تصدر منيم فى -8

 ضوء القوانين و الموائح المعمول بيا فى الجامعة. 
 ل المركز فى المؤتمرات و الندوات و األجتماعات. الموافقة عمى من يمث-9
 القيام بأ  اختصاصات اخرى يفوضو بيا مجمس اإلدارة. -10
 
 مهام نائب رئيس مجمس إدارة المجمس : ( 7) مادة 
 متابعة انشطة المركز ووحداتو بالكميات، وابداء الرأ  فييا، و تقديم تقرير عنيا الى مجمس اإلدارة .  .1



 

 

7 

 

 

 

  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 ابداء الرأى فيما يحققو المركز ووحداتو من تطورات، وتذليل العقبات التى تواجو أنشطة المركز ووحداتو.  .2
اقتراح السياسات العامة لممركز وعرضيا عمى مجمس اإلدارة ألبداء الرأ  فييا و إقرار ما يراه منيا جديرا  .3

 باإلقرار. 
 تنفيذ ما يفوض فيو من قبل رئيس مجمس اإلدارة.  .4
 شاركة فى وضع السياسة العامة لممركز. الم .5
 متابعة التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمركز و الوحدات الموجودة بالكميات.  .6

 
 ( مدير المركز:8مادة )

لمركز من بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  ............ طبقا  مدير ا يصدر رئيس الجامعة قرارا  بتعيين
 لممعايير التالية: 

 .الحصول عمى دورات في نظم القياس والتقويم وبنوك االسئمة في التعميم العالي-1
مشروعات  العمل في -ممارسة أنشطة الجودة في الكمية وخاصة ما يتعمق بالقياس والتقويم ) إدارة وحدة -2

 .....(   -التطوير
 مشاركة في إعداد أو تنفيذ أو تحكيم مشاريع التطوير.-3
 نظم القياس والتقويم الحديثة وبنوك االسئمة. يفضل من سبق لو ممارسة-4
 إعداد المدربين.  TOT الحصول عمى دورات يفضل من سبق لو-5
 ممارسة التدريب وخاصة في مجال الجودة والقياس والتقويم. يفضل من سبق لي-6
 .ITالخبرة في التعامل مع نظم الةةةة-7
 . ال تقل عن مدرس خبرة عامين درجة عممية مناسبة-8
و أن يكون مدير المركز عضو اساسى في  مرة واحدة سنوات قابمة لمتجديد 3عمى أن يكون قرار التعيين لمدة -9

 تشكيل مجمس الجامعة.
 

 مركز:مدير ال( اختصاصات 9)مادة 
دارة شئونو الفنية في إطار سياسات وقرارات مجمس اإلدارة ولو عمى وجو مدير اليتولى  مركز تصريف أموره وا 

 الخصوص ما يمي: 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 دعوة الفريق التنفيذ  لألجتماع ورئاسة جمساتو -1
 المقاء إعداد جدول اعمال -2
 وعرضيا عمى مجمس اإلدارة إلعتمادىا. لممركز قتراح الخطة التنفذية السنوية ا-3
 . متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعو لتحقيق اىداف المركز-4
 متابعة عمل المجان بالمركز وعقد لقاءات دورية لمتابعة سير العمل وتنفيذ الخطط التنفيذية. -5
تمثيل المركز امام الغير ) بتفويض من رئيس الجامعة(، ومخاطبة الجيات الخارجية، ومختمف الوحدات -6

 امعة فيما يتعمق بشئون المركز.داخل و خارج الج
وضع النظم الالزمة لحسن أداء العمل خطط التطوير المستمر  داخل المركز، وحسن التعاون مع الجيات -7

 األخرى سواء داخل او خارج الجامعة. 
 لحوافر ألعضاء الفريق التنفيذ  بالمركز. ت وااقتراح المكافآ-8
 قة بتعامل المركز مع الغير. دراسة واعداد تقرير حول العقود المتعم-9
 إعداد التقرير الشير / السنوى عن اداء المركز . -10
 تقديم الدعم الفنى الكامل لوحدات القياس و التقويم بالجامعة. -11
متابعة أنشطة وحدات ومشاريع القياس والتقويم  بالكميات ومتابعة تنفيذ التوصيات، والموافقة عمى اعتماد -12

التقاريرالمرفوعة من مدير  الوحدات إلى مركز القياس والتقويم بالجامعة، وكذلك العمل عمى دفع عجمة تطوير 
 نظم القياس والتقويم والتحسين المستمر.

مراجعة نظم التقويم واألمتحانات بالجامعة والتأكد من تطبيق معايير ميثاق تقويم الطالب ودليل الجامعة -13
 لنظم التقويم. 

 إعداد التقرير الفصمي عن عممية القياس و التقويم بالجامعة و كمياتيا. -14
 متابعة عرض و مناقشة موضوعات المركز عمى المجالس المختصة بالجامعة و اعتماد و تنفيذ قراراتيا. -15
 اإلشراف عمى ميكنة قواعد البيانات لمييكل التنظيمي و فرق العمل . -16

 روني لممركز. متابعة تحديق الموقع األلكت
تحديد الواجبات والمسئوليات الفريق التنفيذ  لممركز، وا عداد تقاريرعن األداء سنوية ترفع الى مجمس -17

 اإلدارة. 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

تقييم أداء اعضاء الوحدة و المعاونيين و األداريين بشكل دورى من خالل معايير واضحة و معمنة و -18
 معتمدة من مجمس ادارة المركز.

 ء الوحدات الفرعية لممركز وأمين المركز والمسئول المالي وغيره من العاممين واإلداريينترشيح رؤسا-19
إبرام بروتوكووت  اتتاونوا اتاي وي موي  اوني اتماونق واتتمووام ات ابوي  و  اتسااون  و إييون  اتتايوام  -22

 اتانتي مي  اتداخي واتخنرج، وذتن باد أخذ رأى  ايق اإلدارة وات واممة عياسن .

 نائب مدير المركز: (12مادة )
من ذو   ------يصدر رئيس الجامعة قرارا  بتعيين نائب لمدير المركز من بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

 بناءا عمى ترشيح مدير المركز مرة واحدة قابمة لمتجديد ثالث سنوات الخبرة في مجال القياس والتقويم لمدة سنة
 .مدعما  رؤيتو بتقرير موثق

 
 ( اختصاصات نائب مدير المركز:11مادة )
 معاونة مدير المركز فى اداء جميع واجباتو. .1
دارة شئونو الفنية في إطار سياسات وقرارات مجمس اإلدارة  .2 يتولى نائب مدير المركز تصريف أموره وا 

 وذلك في حالة غياب مدير المركز.
 شطة من الكميات. متابعة وحصر المستندات وبيانات األن .3
 المشاركة فى إعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماع مجمس ادارة المركز.  .4
 . لمجمس اإلدارة عرض اجتماعات الفريق التنفيذى وأ  انشطة أخرى عمى ادراة المركز .5
 متابعة تنفيذ قرارات المركز فى الكميات.  .6
 اإلشراف عمى العاممين بالمركز.  .7
 لوحدات التابعة ليا.المشاركة فى إعداد التقارير الدورية لممركز و ا .8

 
 الفريق التنفيذي لممركز: يتشكل  (12مادة )

 مدير المركز  .1
 نائب مدير المركز  .2
 مديرو الوحدات  .3
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 فريق الدعم الفنى  .4
 سكرتير المركز  .5
 مسئول قواعد البيانات  .6
    مسئول مالي.  .7
 مسئول بنوك السئمو .8
   مسئول التصحيح االلكترونى .9
  متقويمتربو  لخبير  .10
 

 الداخمية بالمركز: صات رؤساء وأعضاء الوحدات اختصا(: 13مادة )
--متابعة تنفيذ الميام الرئيسية الموضوعة لتحقيق أىداف الوحدة/المجنة بما يتفق مع أىداف المركز بجامعة  -1

------ 

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرىا مدير المركز. -2

 الوحدة أو المجنة.إعداد التقاريرالدورية والخطة السنوية ألنشطة  -3

 . يوضح الييكل التنظيمي لممركز عدد الوحدات والمجان الداخمية لممركز ومياميا الرئيسية.4

 
 
 

 (: المجمس التنفيذي لممركز ومهامه واختصاصاته: 14مادة )
يشكل المجمس التنفيذ  لممركز من مدير  وحدات القياس والتقويم بكميات الجامعة ومدير  وأعضاء الوحدات 

ويرأسو مدير المركز. ويدعو مدير المركز المجمس التنفيذ  لالجتماع شيريا.  ويختص  والمجان الداخمية بالمركز
المجمس بمناقشة  األمور المتعمقة بأنشطة الجودة بالكميات أو المركز أو أ  مشروعات أو دراسات أخرى أو 

يجوزعند الضرورة  دعوة أ  شخصيات أو مشكالت ىامة لتحقيق أىداف الجامعة أو المركز أو الكميات.  و 
قيادات أخرى،  من داخل الجامعة أو من خارجيا، لحضور اجتماعات المجمس التنفيذ  دون أن يكون ليم حق 

 التصويت أو االعتراض عمى قرارات المجمس التنفيذ .
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 
 ( اختصاصات الشئون المالية و اإلدارية و الفنية بالمركز: 15مادة )  

 السكرتيــــر:مهـــــام 

 يا  وات ذكرا  واتمرارا  واتتمنرار اتخنصة بنت ركز.ات را و تنباةإعداد  .1

 ايتمبني اتبراد اتوارد اتخنص بنت ركز وكذتن تصدار ات رايا  اتصندرة. .2

 تنظام حفظ اتوثناك اتخنصة بنت ركز ب رامة عي اة وع ياة وييا ة. .3

 سن.ايتمبني ات كنت ن  اتسنتفاة اتواردة واترد عيا .4

 تنظام اتات نعن  اتخنصة بنت ركز .5

 تدواا  حنضر اتات نعن  .6

 تامب ات كنتبن  اتصندرة عا ات ركز إتى اتوحدا  وغارهن  ا ات إيين  .7

تامب  نتم ارد بشؤنه رد  ا اتوحودا  أو ات إييون  اتتوى اخن بسون ات ركوز، وتمودام تمونرار  .8

 بذتن إتى  دار ات ركز وننابه.

ؤكود  وا إناونز  ون ايواب إناونز   نسون موى اتولو  ا  كنتبون  تيتنارد إتوى ات ركوز  وتامب   .9

 ات حدد إلنانز .

تمدام تمنرار إتى  دار ات ركز أو ننابه عا اتارالاي اتتى توااه يورعة اتيوتانبة تي كنتبون   .11

 اتواردة إتى ات ركز أو اتصندرة عنه، وتمدام اتلتراحن  اتكفاية بإزاتة هذ  اتارالاي.

 د البيانــاتمهــام فنــى قواع

 إدخني اتباننن  عيى برنن ج بنون األياية. .1

 إدخني اتباننن  عيى برنن ج اتبورتومياو. .2

 إدخني اتباننن  عيى ات ول  اتتكترونى تي ركز وتيوحدا . .3

 إعداد وإدخني باننن  األرشاف اترل ى تي ركز. .4

 

 مهــام المسئول المالى

 واألاسزة واتكتب ات رحااة.شراء احتانان  ات ركز  ا األثنث واألدوا   -1
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

عموود ات ننلصوون  واتبوو  مووى اتتموونرار ات نتاووة عياووا أمضووي اتا وونءا   –كتنبووة ات واصووفن   -2

 ات  روحة.

 إعداد تمرار  نتى  فصي عا  دخا  و خران  ات ركز ات نتاة شسرانً. -3

ركز نت ة واتتمنرار ات نتاة اتخنصة باتمانم بنإلاراءا  ات نتاة واتحينباة وإعداد ات ازانا -4

 واتصرف عيى أنش ة ات تنباة واتتماام واتتوعاة وورش اتا ي وإعداد ات  بوعن  اتاز ة.

 (:66مـادة )

 اتتموامالقياس و بنإلشراف عيى وحدا اموم ات ركز 

 تشكيل الفريق اإلدارى بالوحـدات

 ع اد اتكياة )رااينً(-1

  لية الثالث كل فى مجال اختصاصاتهوكالء الك -2

 اتوحدة بنتكياة. دار -3

 نناب  دار اتوحدة بنتكياة.-4

  دار وحدة ض نا اتاودة بنتكياة.-5

 رااق ليم شاوا ات ـاب.-6

   ثي عا ات اب )اتوي عيى اتفرلة لبي اتنسنااة(.-7

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تشكيل الفريق اإلداري بالوحدات

 عميد الكلية 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ الدراسات العليا

 مدير الوحدة 

 نائب مدير الوحدة 

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية .6

 رئيس شئون التعليم والطالب .2

 رئيس شون الدراسات العليا .3

 ممثل للطالب .4

 مسئولوا الشعب بالوحدة 

 )الشعب وفق تقسيم الوحدات بمركز الجامعة( 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 مهام رئيس مجلس إدارة الوحدة

 تاااا  دار اتوحدة ومك  اناار  حددة و اينة ييفنً. -1

 اإلشراف عيى إدارة اتوحدة. -2

 شراف عيى اتفراك اإلدارى واتتنفاذىاإل -3

 اختانر أعضنء اتفراك اتتنفاذى وتادادهم بننء عيى  مترحن   دار اتوحدة. -4

 اعت ند اعانن  اتات نعن  واتندوا  و حنضرهن. -5

 اعت ند لرارا   ايق إدارة اتوحدة. -6

 دعوة اتفراك اإلدارى واتتنفاذى تاات نعن . -7

 اعت ند اتتمنرار اتفناة وات نتاة رب  اتينواة واتينواة تيوحدة. -8

 .ومك  اناار  اينة اختانر ات رشحاا تيدورا  اتتدراباة بنت ركز -9

 وعن  اتا ي ات ختيفة بنتوحدة و تنباة كنمة األنش ة واتتمنرار ات تايمة  تنباة أع ني  ا -11

 بسن.

عمد اات نعن      دار اتوحدة واتفراك اتتنفاذى واإلدارى بنتكياة واتيندة أعضنء هااة  -11

 اتتدراق و انوناسم تتشكاي مرق اتا ي وتوزا  ات سنم.

 ر اتوحدة.اعت ند لرارا  تشكاي مرق اتا ي بننء عيى  مترح  ا  دا -12

  تنباة آتان  تنفاذ األنش ة وت بامنتسن داخي ألينم اتكياة. -13

 

 مهام نائب رئيس مجلس الوحدة

  تنباة أنش ة اتوحدة بنتكياة وإبداء اترأى ماسن. -1

اتتى توااوه تنفاوذ األنشو ة، وإحن وة  ايوق  مى أنش ة اتوحدة وتذتاي اتامبن  رصد اتت ور -2

 إدارة اتوحدة بذتن كيه.

 رة واتلتراحن  اتتى  ا شؤنسن دعم أنش ة اتوحدة وتحماك رينتتسن.تمدام ات شو -3

 تنباة آتان  تنفاذ األنش ة وت بامنتسن داخي األلينم اتاي اة وأثننء  راحي ات تحنا واتتمووام  -4

 وعمب إعاا اتنتناج، وعرض تمنرار بذتن عيى  ايق إدارة اتوحدة.

 فة بنتوحدة. تنباة أع ني  ا وعن  اتا ي ومرق اتا ي ات ختي -5
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 مهام مدير الوحدة بالكليـة:

 إعداد خ   اتا ي اتاز ة واتتوااه واإلشراف عيى اتان ياا بنتوحدة. -1

 تنباووة إناوونز األع ووني اتاو اووة واتتؤكوود  ووا   نبمتسوون تخ ووة ع ووي اتوحوودة، واتتنيوواك بوواا  -2

 اتان ياا بنتوحدة.

ومموونً تي سوونم ات نو ووة بسوون، تموودام تموونرار دوراووة ت ايووق اإلدارة عووا ت ووور اتا ووي بنتوحوودة  -3

 وات شنكي اتتى تاوق اتمانم بنت سنم.

 اتتصني بنأللينم اتاي اة واإلداراة  ا خاي إدارة اتكياة تتياار اتا ي اتتنفاذى. -4

 تنباة عرض و ننلشة  وضوعن  اتتموام وات تحننن  عيوى ات اونتق ات تخصصوة بنتكياوة  -5

 اي اة( واعت ندهن وتنفاذ اتمرارا  ات تايمة بسن.األلينم ات -اتيانا اتاي اة -) ايق اتكياة

ت ثاي اتوحدة مى اتات نعن  اتتى ادعى تسن كنتات نعن  اتدوراة ت دارى اتوحدا  وكوذتن  -6

 ات شنركة مى اتندوا  وات إت را  ذا  اتصية بؤنش ة ت وار اتتموام.

 .نظم تموام ات اب وتقييم ولانقاتتدراب  -7

 اب وات تحنن ن  وإعداد اتنشرا  اتدوراة.نشر ثمنمة ت وار تموام ات  -8

تحداد احتانان  وحدة اتت وارات يت ر وات اكنة تونظم تونظم تمووام ات واب وات تحننون   وا  -9

 األثنث واألدوا  واألاسزة اتتى اراد شراإهن.

إعوووداد تمراووور  فصوووي بنحتاناووون  وحووودة اتت ووووار ات يوووت ر وات اكنوووة تووونظم تمووووام ات ووواب  -11

 األثنث واألدوا  واألاسزة اتتى اراد شراإهن.وات تحننن   ا 

تص ام لنعدة باننن  تيوحدة وإدخني  خران  األنشو ة اتيونبمة وتح ايسون عيوى  ولو  اتكياوة  -11

 وتوثامسن.

 إعداد تمرار شسرى عا أنش ة اتوحدة. -12

 تمدام  مترح تشكاي مرق اتا ي واعت ندهن  ا ع اد اتكياة. -13

 سن عيى اتان ياا بنتوحدة.تحداد ات كنمآ  وعدد اتينعن  وتوزاا -14

 عرض أنش ة اتوحدة عيى تانة شاوا اتتايام وات اب بنتكياة بصفة شسراة. -15

ع ي تمرار دورى تا اد اتكياة و دار وحدة عا  دى تمدم األلينم اتاي اة موى ع ياوة اتتمووام  -16

 و دى تنفاذهن ألنش ة اتوحدة.
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 مهام مدير إدارة الكلية أو أمين بالكليـة:

فاووذ األع ووني اإلداراووة ات نو ووة بوحوودة ت وووار نظووم تموووام ات وواب وات تحننوون   تنباووة وتن -1

 بنتكياة.

 حضور اات نعن  اتفراك اإلدارى واتتنفاذى تيوحدة. -2

 تذتاي اتامبن  اإلداراة اتتى تمنبي تنفاذ  سنم اتوحدة بنتكياة. -3

 

 مهام المسئول المالى:

 واألاسزة واتكتب ات راااة  بمنً تيمننوا.شراء احتانان  اتوحدة  ا األثنث واألدوا   -1

عموود ات ننلصوون  واتبوو  مووى اتتموونرار ات نتاووة عيووى أمضووي اتا وونءا   –كتنبووة ات واصووفن   -2

 ات  روحة.

 إعداد تمرار  فصي عا  دخا  و خران  اتوحدة ات نتاة شسرانً. -3

تخنصووة اتوحوودة اتماوونم بوونإلاراءا  ات نتاووة واتحيوونباة وإعووداد ات ازاناووة واتتموونرار ات نتاووة ا -4

 واتصرف عيى أنش ة ات تنباة واتتماام واتتوعاة وورش اتا ي وإعداد ات  بوعن  اتاز ة.

 

 (:67مــادة )

تصراف شاونه اتفناة واإلداراة ب ن ت اتاونرض  و   سونم راواق  ايوق اتوتى  دار اتوحدة  -

 اإلدارة.

 (:68مــادة )

ارة بننًء عيوى التوراح ا رااق  ايق اإلدبمرار   بنتوحدةاااا ات ياوي ات نتى واتيكرتنراة  - أ

 . دار اتوحدة

ااووواا نناوووب اتوحووودة ) وووا أعضووونء هااوووة اتتووودراق أو  اووونوناسم( وكوووذتن ات يووواوي ات ووونتى  - ب

 واتيكرتنراة بنتوحدا  بمرار  ا ع اد اتكياة ات ختص بننًء عيى التراح  دار اتوحدة.
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 (:69مــادة )

إدراج  دارى اتوحدا  مى تانا شاوا اتتايام وات اب بنتكيان  و دار ات ركوز موى  ايوق 

 .شاوا اتتايام وات اب بنتان اة 

 (: أحكام عامة:22مادة )

يطبق فيما لم يرد في شأنو نص خاص بيذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات والئحتو  (1
 التنفيذية.

 عمييا. --------حة من تاريخ موافقة مجمس جامعة تسرى أحكام ىذه الالئ (2
 

 أ.د. رئيس الجامعة         
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 
 الهيكل التنظيمي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس إدارة المركز

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  مدير المركز

 والبحوث

نائب الرئيس الجامعة نائب المدير/ 

 لتعليم والطالبشئون ال

نائب شئون خدمة نائب المدير/ 

 المجتمع والبيئة
 المدير التنفيذي

وحدات  القياس والتقويم  نائب المدير التنفيذي

 بالجامعة

 الشئون المالية واإلدارية

والدعم   وحدة المتابعة
 الفنى 

والمعايير  ) الألختبارات
  القياسية( 

 التدريب وحدة

 واإلعالم
وحدة بنوك 

 األسئلة

التصحيح  وحدة

 االلكترونى

وحدة التحليل 

واإلحصاء وتكنولوجيا 

 المعلومات 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 بجامعة .......... الهيكل التنظيمي لمركز القياس والتقويم

اإلدارة، ومدير المركز ونائب من مجمس  -------يتكون الييكل التنظيمي لمركز القياس والتقويم بجامعة 
وحدات داخمية لممركز، وجميع وحدات القياس والتقويم بالكميات، كما ىو مبين في الرسم  5لمدير المركز وعدد 

بناءا عمى اقتراح مدير  التوضيحي لمييكل التنظيمي ،  ولممركز أن ينشئ وحدات أو لجان أخر  عند الضرورة
 المركز.

 مجمس إدارة المركز:
ات مجمس إدارة المركز في المواد ن الالئحة الداخمية التنفيذية  لممركز طريقة تشكيل وميام واختصاصتبي 

 برئاسة أ.د رئيس الجامعة.....................
 

 مدير المركز ونائب مدير المركز:
 ...........ير المركز ونائبو في الموادتبين الالئحة الداخمية التنفيذية  لممركز ميام واختصاصات مد

 
 المجمس التنفيذي لممركز:

فيذ  تبين الالئحة الداخمية التنفيذية  لممركز ميام واختصاصات روؤساء الوحدات/ المجان الداخمية و المجمس التن
 ................لممركز في المادة  

 
 وحدات المركز الداخمية:
 التوضيحي لمييكل التنظيمي وعمى الوجو التالي:وحدات كما ىو مبين في الرسم  5يشتمل المركز عمى عدد 

 وحدة بنوك األسئمة :  .1
  الدعم الالزم في صياغة اسئمة االمتحانات وبناء المفردات لممقررات المختمفة بالكميات .تقديم 
 . متابعة انظمة بنوك االسئمة بوحدات القياس والتقويم بالكميات 
 متابعة ألية مراجعة وتحديث بنك األأسئمة 
  .مراجعة معايير السرية و األمان ألعمال بنوك األسئمة بالمركز و الكميات 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

   تقديم الدعم الالزم لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى التعامل مع بنوك األسئمة بما يحقق زيادة
 %. 10سنوية ال تقل عن 

 
 : التصحيح األلكتروني وحدة .2

  بالكليات . االلكترونيمتابعة تنفيذ أليات واجراءات التصحيح 

 يل االحصائي الكالسيكي و المتقدم لنتائج حلتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الت

 األختبارات

  .اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات و تقديمها للمركز 

 

 : و اإلعالملجنة التدريب  .3
  لمسادة اعضاء ىيئة  التدريبيةلتمبية االحتياجات و تنفيذ دورات تدريبية/ وورش وضع خطة

 . التدريس و الييئة المعاونة بالجامعة فيما يخص القياس و التقويم 
 قياس أثر ومردود التدريب . 
  .توفير خبراء متخصصين فى مجال القياس و التقويم عند الحاجة من داخل الجامعة او خارجيا 
 لالطالع عمى كل ما ىو جديد في  التواصل مع الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

مجاالت قياس نواتج التعمم ونظم التقويم والحصول عمى النماذج واالدلة التي تصدرىا الييئة 
 وكذلك لالطالع عمى برامج التدريب التي تقدميا الييئة، إلخ. 

 من خالل الموقع  إظيار أىمية ودور المركز في وسائل اإلعالم المختمفة وعمى شبكة االنترنت
 .األلكتروني. 

  .إعداد الندوات و المؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم و القياس بالجامعة 
  .إصدار النشرات الفصمية / السنوية عن أعمال المركز و أنشطتو 
  . إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس و التقويم بالجامعة 
  . إعداد الممصقات الالزمة و األعالنات الورقية و األلكترونية لمتعريف بالمركز و انشطتو 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

  التنسيق مع المراكز المناظرة في الجامعات األخرى والعمل عمى إيجاد آلية لمتعاون االتصال و
 والتكامل والتنسيق.

 . إجراء البحوث والدراسات المتعمقة بنظم تقويم الطالب واالمتحانات 
 ر ثقافة القياس والتقويم بين المجتمع الجامعى .نش 

 

 :لجنة التحميل و اإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات .4
 . الدعم الالزم التمام التحميل االحصائي لالختبارات في الكميات 
 . انشاء وحدة لمتحميل االحصائي بالجامعة تابع لمركز القياس والتقويم 
  عن أداء وأنشطة المركز.القياس الدور  لرضا األطراف المعنية 
 تحديد نظم تسجيل بيانات األختبارات 
  الربط الشبكي بين المركز و كميات الجامعة 
  اإلشراف الفنى عمى اجيزة مكونات بنوك األسئمة 
 
 الدعم الفني:لجنة المتابعة و  .5
 .الدعم الفني لتطبيق نظم القياس والتقويمبالكميات 
  لمشروعات االقياس والتقويم ووحدات القياس والتقويم بالكميات.متابعة التقارير الفنية الدورية 
 .متابعة تنفيذ خطط استمرارية مشروعات القياس والتقويم التي تم االنتياء منيا وتسميميا 
 .. متابعة إعداد الخطط السنوية لوحدات القياس والتقويم بالكميات 
  متابعة استيفاء البيئة االمتحانية من خالل معايير المو( ارد الماديةNorms.لمكميات ) 
 . متابعة القياس الدور  لرضا األطراف المعنية عن نظم وادوات القياس والتقويم بالكميات 
  و أعمال األمتحانات بكميات الجامعة. متابعة تطوير الكونتروالت اقتراح و 
 و اقتراح تطوير عمميا تقويم بالكمياتوحدات القياس والتقديم الدعم الفنى ل. 
  .إعداد تقارير عن اداء وحدات لمقياس و التقويم بالجامعات وفق معايير محددة و معمنة 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

  مراجعة الورقة األمتحانية من حيث الشكل و المضمون بواسطة خبراء مركز القياس و التقويم ورفع تقرير
 عنيا . 

  .متابعة األجراءات التصحيحية فى الكميات و رفع تقرير عنيا 
  إعداد الية و متابعة تقارير المراجعة الداخمية و الخارجية لمورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و

 قياس مخرجات التعمم. 
  .اعداد الية وخطة تحسين بناء عمى تقارير المراجعة الداخمية و  الخارجية 

 
 رئيس الجامعة          
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 : النظام الماليثانيالقسم ال

 مصادر التمويل:( 1مادة )

يرصد لممركز ميزانية تكفى لمقيام بالميام واألدوار المنوطة بو لتحقيق رسالتو. ويتصرف المركز فى ميزانيتو  -
فى حدود ما يمزم لتنفيذ أعمالو ويديرىا بنفسو ويخضع التصرف فى تمك األموال وادارتيا ونظام المحاسبات 

 والموائح المالية واإلدارية الخاصة بجامعة )مسمى الجامعة(. بالمركز ألحكام ىذه الالئحة مع تطبيق القواعد
يقوم مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة بإعداد مشروع لمميزانية السنوية لممركز تشمل كافة أوجو اإلنفاق  -

يتم المطموبة لقيام المركز بالميام واألنشطة المنوط بيا ويتم عرضيا عمى مجمس إدارة المركز إلقرارىا ثم 
اعتمادىا من رئيس الجامعة. ويخصص بند محدد سنويا في ميزانية الجامعة لإلنفاق عمى أنشطة مركز 

 القياس والتقويم بناءا عمى الخطة السنوية ألنشطة المركز السابق اعتمادىا.
ة وذلك بعد يقبل المركز التبرعات واليبات واإلعانات العينية والمادية المقدمة من األفراد أو الجيات المختمف -

 موافقة مجمس الجامعة.
 (:2مــادة )

افووتح حيوونب تي ركووز بنتبنوون ات ركووزى واحوون   ايووق إدارة ات ركووز مووى أوي اييووة ااموودهن  -

 بحينبن  عي نً به.

 (:3مــادة )

اكوا تي ركز  وازنة تمداراة ينواة اات دهن  ايق اإلدارة تتض ا تمدار اإلارادا  ونفمن   -1

 ات ركز عا اتينة ات مبية.

اوناوو  وا اتاونم اتتونتى وامووم  31تبدأ اتينة ات نتاة  وا أوي اوتاوو  وا كوي عونم وتنتسوى موى  -2

ات ياوي ات نتى بإعداد اتوض  ات نتى واتحينب اتختن ى خاي ثاثة شسور  ا انتسونء اتيونة 

ات نتاة تارضه عيى  ايق اإلدارة وتخض  هذ  اتتمنرار ات نتاوة ت راااوة  رالوب حيونابن  

 ه بمرار  ا  ايق إدارة ات ركز بنإلضنمة إتى  راااة األاسزة اترلنباة ات ختصة.اتم تااان

 (:4مــادة )
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 تش ي نفمن  ات ركز:

 األاور وات كنمآ  -1

 ات صرومن  اتانراة -2

 ات صرومن  اإلنشنااة واتيتث نراة -3

 (:5مــادة )

اترلنبوة عيوى انن  بنت ياوي ات نتى إ ينن اتدمنتر واتياا  مى ات ركوز واتوحودا  تتحماوك 

 اإلارادا  وات صرومن .

ك ن انن  بوه تمودام تمراور عوا ات ركوز ات ونتى تي ركوز إتوى اتيوتنذ اتودكتور راواق تنتان اوة 

 تارضه عيى  ايق اإلدارة

 (:6مــادة )

اكوا اتصرف  ا أ واي ات ركز ات وضوعة بنتبنن ات ات د ب واب شاكن   ولاة  ا 

 و دار ات ركز )تولا  أوي(. ندوب وزارة ات نتاة )تولا  ثننى( 

 (:7مــادة )

نظووراً تيحوورص عيووى اتتحووداث ات يووت ر ألنظ ووة اتتموووام وات تحننوون  ااوووز ت ايووق إدارة 

ات ركووز عنوود اتلتووداء التووراح ايووتحداث  ووواد أو حووذف أخوورى واموود سن إتووى  ايووق اتان اووة 

اود إلرارهون  وا إلبداء اترأى ماسن بشر   ضى عنم عيوى األلوي عيوى ت باوك  وواد اتااحوة ب

  ايق اتان اة.

 (:8مــادة )

ا بووك ما وون تووم اوورد بشووؤنه نووص تسووذ  اتااحووة اتمواعوود ات ا وووي بسوون تمووننوا تنظووام اتان اوون  

 وتاحته اتتنفاذاة.

 ( أوجه اإلنفاق:9مادة )
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 أوالً: مجلس االدارة

o  عن الجمسة الواحدة جنييا  )مائتان وخمسون جنييا ( 250يصرف بدل حضور جمسات مجمس االدارة بواقع
  جمسة سنويا  وذلك لكل عضو من اعضاء مجمس االدارة . 12بحد أقصى 

o  تقوم الكميات التى استوفت مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات وقامت بتسميمو وكذلك تمك
ب التى لم يتضمنيا المشروع وتم ضميا لممركز بتشكيل مجالس إدارة لوحات تطوير نظم تقويم الطال

شيريا  )مائة وخمسون جنييا ( عن كل جمسة  150واالمتحانات تعقد جمساتو الشيرية ويتم الصرف بواقع 
 حالة حضور العضو وتصرف من موارد الكميات.

 

 مديرو الوحدات: -ثانيا : مدير المركز ونائبه 

 األساسي. % من الراتب200تصرف مكافأة شيرية لممدير التنفيذ  لمركز القياس و التقويم تعادل  -
تصرف مكافأة شيرية لنائب مدير مركز القياس و التقويم ولكل من رؤساء الوحدات / المجان النوعية   -

 % من الراتب األساسي عمى التوالى .100% و 150بالمركز  تعادل 
 

 ثالثا : اعمال االستشارات:

o  فى حالة االستعانة بمستشارين او خبرات فنية من داخل الجامعة او خارجيا يتم احتساب اجر وفق
ساعات يوميا  و ما اليزيد عن أربعة ايام فى  8الدرجة العممية لو بحد أدنى استاذ مساعد وبحد أقصى 

 الشير. 
o ديمي اال فى حالة الضرورة يراعى عدم تكرار المستشار/ الخبير الفنى ألكثر من مرتين فى العام األكا

القسوة و بعد اعداد تقرير يوضح األسباب من جانب المدير التنفيذ  لممركز و يعتمد من مجمس ادارة 
 المركز. 

 رابعا : الجهاز الفنى والمالى:
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

o  يستعين المركز بعدد ال يزيد عن اثنين سكرتارية تنفيذية وواحد مدخل بيانات ومحاسب لمتابعة أعمال
 % من الراتب األساسى شيريا.50مالية ويصرف لكل منيم المركز ال

 خامسا : االنتقاالت :

o السفر المعمول بيا بالجياز اإلدارى لمدولة. لتطبق الئحة بد 
 

 سادسا : التدريب وورش العمل:

 يحدد المدير التنفيذ  لممركز مكافئات العاممين بالمركز والمتعاممين معو في إنجاز أعمالو كل حسب األعمال -
 الموكمو لو وذلك بواقع :

 .......    لدرجة أستاذ  -جنييا/ ساعة 
 .......    لدرجة أستاذ مساعد  -جنييا/ ساعة 
 .......    لدرجة مدرس  -جنييا/ ساعة 
 .......    لإلدار    -جنييا/ ساعة 

دة بموجب يتم الصرف من األموال المحولة إلى المركز والمودعة بحساب المركز في أحد البنوك المعتم -
شيكات موقعة من امين عام الجامعة ) توقيع أول( ومن المسئول المالي ) توقيع ثان( وذلك طبقا لمنظم 

 المتبعة بحساب الخزانة الموحد.
 

 سابعا :االشتراك فى ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات:

o  /ركز)أو من يفوضو مجمس االدارة( ممركز وموافقة مجمس إدارة المالتنفيذ  ل مديراليكون باقتراح أ.د
 وبموافقة أ.د.رئيس الجامعة ويتم الصرف عمييا من موازنة الجامعة وتطبق عمى قواعد االشتراك.

 ثامنا : المشتروات:
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

o  يتم الشراء وفقا  لمقانون والقواعد المنظمة واالحتياجات الفعمية لممركز والوحدات عمى النحو الذى يحقق
 االىداف المرجوة.

 تاسعا : السمف:

o  جنييا  عمى ان يتم تسويتيا وفقا  لمقواعد المنظمة لذلك عمى ان  5000يتم صرف سمفة مؤقتو بحد أقصى
 يستخرج الشيك بقيمة السمفة بأسم احد السادة العاممين بالمركز وبناء عمى اقتراح من أ.د/ مدير المركز.

 عاشرا : المكافآت:

o جنييا  )ألفان جنييا ( عند إنشائو بنكا  ..........معة مكافاة قدرىا يصرف لمسيد عضو ىيئة التدريس بالجا
 لألسئمة.

o  لمجمس االدارة بناءا  عمى عرض مدير المركز أن يرخص بمكافاة عن اعمال المتابعة والمراجعة والتدريب
 والتى تحقق اىداف المركز فى ضوء القواعد التى يضعيا مجمس االدارة.

 زنة:الحادى عشر: إعداد الموا

o  يتم اعداد الموازنة لمسنة المالية الجديدة لممركز فى موعد غايتو شير ابريل وعرضيا عمى مجمس االدارة
 القرارىا.

o  يتم ترحيل فائض الحسابات لمصرف منيا عمى اغراضيا فى السنوات التالية وتخضع حسابات المركز
 لتفتيش ومراجعة االجيزة الرقابية المختصة.

 سريان الالئحة: ( 12مادة ) 

o  بشأن تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية فيما لم يرد بشأنو نص  1972لسنة  49تسرى أحكام القانون رقم
 ييذه الالئحة.

 
o .العمل بيذه الالئحة اعتبارا من موافقة مجمس الجامعة 
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  تطوير التعليم العالى وحدة إدارةمشروعات

 رئيس الجامعة                                                                                        

 


