
 وحدة القياس والتقويم 
 ة ـــــــــلية الصيدلــــــك

 خــــعة كفر الشيـــجام
 

 الخطة التنفيذيه لوحدة القياس والتقويم

 مسئولية التنفيذ األنشطة المخرجات
 مؤشرات المتابعة

 وتقييم األداء 

 المدة الزمنية

 إلى من

إعدددددداد ايدددددتراتيييات التع ددددديم  -1

 والتع م واعتمادها.

 

1-1 

 دورة تدريبية للتعريف عقد

 باستراتيجيات التعليم والتعلم.

1-2 

للتعلعععععيم  وضعععععر اسعععععتراتيجية

والتعلم باالشتراك مر  الجهات 

 المستفيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 لينة تسيير لشؤن التع يم والطالب. -

 لينة تطوير المناهج. -

 .القياس والتقويممدير وحدة  -

دورات تدريبية  4وجود محاضر اتمام  .1

ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ل تعريف 

 بايتراتيييات التع يم والتع م.

وتحديث ايتراتييية وجود ألية إلعداد  .2

 التع يم والتع م.

االنتهاء من ايتراتييية محدثة ل تع يم  .3

 والتع م معتمدة وموثقة.

االيدددتراتييية مع ندددة وموثقدددة ع ددد  مو ددد   .4

 الك ية.

تحدديث االيددتراتييية ضدد  ضددوء نتددا ج تقددويم  .5

 الطالب ونتا ج االيتبيانات.

وجود مصفوضة توضح تواضق طرق التددريس  .6

 التع يمية المستهدضة.م  النواتج 
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 مسئولية التنفيذ األنشطة المخرجات
 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم  

المدة 

 الزمنية

 إلى من

تحددددديا يبددددالي   -2

 .التعليم والتعلم

2-1 
عقد دورات تدريبية عن األنماط الغير تقليدية 

التفاعلي للتعليم والتعلم مثل التعلم الذاتي والتعلم 
والتعلم باألقران والتعلم اإللكتروني والساعات 

 المعتمدة.
2-2 

عمل استراتيجية موحدة لنهج أساليب التعليم والتعلم 
 بما يتوافق و المخرجات التعليمية المستهدفة للخريج.

2-3 
التوسع في التعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي من 
 خالل تعظيم االستفادة من وحدة تكنولوجيا

 المعلومات و المكتبة.
2-4 

وضع ألية موحدة و مطورة لنظام التدريب الصيفي 

 في الكلية.

 

لينة تسيير شؤون  -

 التع يم والطالب.

لينة تطوير  -

 المناهج.

 لينة التدريب. -

القياس مدير وحدة  -

 .والتقويم

وحدة تكنولوجيا  -

 المع ومات.

وجود محاضر عقد لعدد  ثالث دورات ض   .1

 والتع م  غير التق يديةاياليب التع يم 

وجود ألية تحدد األنماط غير التق يدية الت   .2

 تتبعها المؤيسة ض  التع يم والتع م.

 وجود مقررات الكترونية بالك ية. .3

وجود تقرير يوضح زيادة رضا المستفيدين  .4

 عن أياليب التع يم والتع م .

وجود برنامج تدريب صيف  مطور يضمن  .5

 البرنامجااليتفادة القصوى من 

وجود مخاطبات م  المؤيسات الصيدلية  .6

 المخت فة لتسهيل عم ية التدريب لطالب الك ية.

وجود ايتبيانات تستقصى أراء الك ية  .7

وجهات التدريب والمشرضين عن مدى رضاهم 

 عن التدريب الصيفى.
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 مسئولية التنفيذ األنشطة المخرجات
 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم  

المدة 

 الزمنية

 إلى من

معدددددددددايير موحددددددددددة  -3

وعادلددددددددددددة ل  مددددددددددددا  

المختلفددددددددددة للتقددددددددددويم 

 ال البي .

 

لتأكد من مدى استيفاء االمتحاناات لمخرجاات ا -3-1
 ماان للتأكااد أليااة ووضااع الااتعلم المسااتهدفة  

 وآلياااااة موحااااادة  الطاااااالب تقاااااويم عدالاااااة
 في المؤسسة. للتظلمات

الممتحنااين الخااارجيين ومعااايير مراجعااة نظااام  -3-2
اختياارمم ووضااع ألياة موحاادة لالختبااارات 

 الشفهية.
وضاااع شاااكل قياساااي موحاااد لجمياااع األوراق  -3-3

االمتحانياااة ووضاااع الياااات االلتااا ام بهاااا و 
خطااااة لتطااااوير اساااااليب تقااااويم الطااااالب 

 وسياسات موثقة للتقييمات الدورية.
عمااال دليااال إلدارة االمتحاناااات ونظااام عمااال  -3-4

 الكنتروالت
عمااال احصااااصية لرصاااد مااادى  تطاااور نساااب  -3-5

 النجاح بالفرق المختلفة.
 االختبااااارات إعااااداد كيفيااااةالتاااادريب علااااي  -3-6

برنامج باستخدام ةاإللكتروني  
Schoology or  socrative 

وجاااود قواعاااد معتمااادة ومعلناااة للتعامااال ماااع  -3-7

 تظلمات الطالب.

 التاااادري  ميصااااة ألعضاااااء عماااال ورش عقااااد -3-8

 التقاااويم عااان الجامعاااة بكلياااات ومعااااونيهم

 والمستمر الشامل

 

 

 

لحندددة تسدددديير  -

شدددؤن التع ددديم 

 والطالب.

 عميد الك ية. -

مدددددددير وحدددددددة  -

القيدددددددددددددددددددداس 

 .والتقويم

مخرجدا    يوضح مدى ابدتيفا  وجود تقرير  .1
 المبتهدفة.التعلم 

ليا  باألقبام العلمية للتأكد مد  عدالدة يوجود  .2
لت لمددا  موحددد تقددويم ال ددال  ووضدد    ددام 

 .ال ال 
وجدددود   دددام معتمدددد للممتح دددي  الخددددارجيي   .3

 .خاصة الشفوي
وجدددود شدددكي قيابدددي معتمدددد ومعلددد  ومو ددد   .4

 .للورقة االمتحا ية
 االختبددددارا  إعددددداد و األبدددد لة ب ددددو عمددددي  .5

 اإللكترو ي التصحيح و اإللكترو ية
وجدددددود التبدددددهيال  الال مدددددة لتدددددأمي  يورا   .6

 االمتحا ا  وتو ي   تا جها.
 مدددومع معتمدددد لتقيددديم جدددودة الورقدددة وجدددود  .7

 االمتحا ية.
وجود احصا يا  معتمدة توضح  بد  ال جدا   .8

 فى كي مقرر ولكي فرقة درابية بشكي ب وى.

إجددرا ا  ت لددم ال ددال  معل ددة ومو قددة ويددتم  .9

مد  خدالي اللوحدا  المعددة إعالم المت لمدي  
 لمل  بقبم شؤو  ال ال  وموق  الكلية.
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 مسئولية التنفيذ األنشطة المخرجات
 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

المدة 

 الزمنية
 إلى من

وض    ام محدا للتقويم  -4

ال البي و  ام مفعي لتحليي 

 . تا ج تقويم ال ال 

 تصميم على التدري  ميصة أعضاء تدريب -4-1
 االسصلة من خالل عقد بنوك واستخدام
 الال مة.التدريبية  الدورات

انشاء بنوك اسصلة واعتمادما ووضع ألية  -4-2
 لتحديثها.

 كيفية تدريب أعضاء ميصة التدري  علي -4-3
 باستخدام اإللكترونية االختبارات إعداد
 لتقييم( Schoology) امجالبر بعض 
 .االمتحانات عمل و الطالب

 انشاصها و تعليميةال كورساتال اضافة كيفية -4-4
تو يع استبيان لقيا  رضا الطالب على  -4-5

اسلوب التقييم الجديد وعدالته وتحليل 
نتاصجها وعرضها واعتمادما من 

 المختصة. المجال  
وضع ألية لالستفادة من نتاصج تقويم الطالب  -4-6

 في تطوير برنامج الكلية والمقررات .
 اإلبتكارية األفكار ألفضل مسابقة إطالق 4-7

 على والتقويم، متحاناتاإل نظم لتطوير
 بريد على الطالب أفكار إستقبال يتم أن

 على حرصا بالوحدة خاص إلكتروني
 اإلبداعية الطالب أفكار وتشجيع دعم

 
 
 

 لينة التدريب. -

القياس مدير وحدة  -

 .والتقويم

معيار التدريس  -

 والتع م.

وجود خ ة مو قة ومعتمدة  .1

لتدري  يعضا  هي ة التدريس 

وابتخدام ب و  على تصميم 

 .األب لة

% م  اعضا  هي ة 55تدري   .2

 .التدريس على ب و  االب لة

وجود ب و  اب لة معتمدة  .3

 .ومعل ة

وجود تقرير مو   ومعتمد ع   .4

ع  ابلو  التقويم  ال ال  رضا

 .الجديد
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 مسئولية التنفيذ األنشطة المخرجات
 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

المدة 

 الزمنية
 إلى من

م  مة القواعد ال -5

 لالمتحا ا 

 تحديد قواعد لـ:  -5-1 
 جراءات تصحيح اإلمتحاناتإ 

 إجراءات مراجعة تصحيح الورقة اإلمتحانية 

 إجراءات وضر المادة العلمية 

 إعالن أماكن اإلمتحانات 

 أعمال الكنترول 

 الميثاق اإلخالقى الخاص باإلمتحانات 

 توصيف مهام الكنترول 

 خطة سير اإلمتحانات 

 عدد مرات التقويم 

 حاالت التظلمات 

 حاالت الغش 
 وض  معايير:  -5-2

 إختيار رؤساء اللجان والمالحظين 

 إختيار رؤساء وأعضاء الكنترول 

 ضوابط التقويم 

 قة األسصلةومواصفات ور 
 

 مواعيد التصحيح والرصدتحديد  -5-3
 

 لينة التدريب. -

القياس مدير وحدة  -

 .والتقويم

معيار التدريس  -

 والتع م.

 يعضا  رضاوجود تقرير يوضح  .1
 اللوا ح ع  التدريس هي ة

 التقويم لعمليا  الم  مة والقوا ي 
 الكلية. داخي

 ال لبة رضاوجود تقرير يوضح  .2
 الم  مة والقوا ي  اللوا ح ع 

 الكلية. داخي التقويم لعمليا 

 ال لبة رضاوجود تقرير يوضح  .3
 بالكلية. والتعلم التعليم جودة ع 

 ال لبة رضاوجود تقرير يوضح  .4
 االمتحا ية. الورقة ع 

 ال ال  رضاوجود تقرير يوضح  .5

 بير ع  التدريس هي ة واعضا 

  االمتحا ا 

 اعضا  رضاوجود تقرير يوضح  .6

 اعماي ع  التدريس هي ة

  والرصد والتصحيح االمتحا ا 
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