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 تمهــيـد 

في العصر الحديث اهتمام بالغ بالعلم  التعليم العالي بجمهورية مصر العربية    قطاع  شهد
الدولة في   فى دور  ا وبدا ذلك واضح  التعليم والتعلم    مجاالتتحديث وتطوير  من خالل  والعلماء  

الحد األهلية  الجامعات  من  العديد  وعقد  انشاء  المتطورة  ارقي   هم أتو يثة  مع  عالمية  علمية 
 . الجامعات الدولية

ا التحول    فيألونة األخيرة فى مصر تطورات متالحقة ومضطردة  وقد ظهرت فى  مجال 
في   والتعلم  جاالت  م الرقمي  مواد  التعليم  ومستحدثة  تعليمية  وظهور  سبل جديدة  توفير  بهدف 

والراحة   التعليمية  األمان  العملية  لزام  لمنتسبي  تقوم  اوكان  بنها    أن  جامعة  بشبرا  الهندسة  كلية 
القياس والتقويم وأعمال  لتحول الرقمي في مجال التعليم والتعلم  عملية اوضع أسس وشروط تنفيذ  ب

صدر  واالمتحانات   )قرار  حيث  تشكيل شأن    ىف  20/1/2021بتاريخ    2021لسنة  (  27رقم 
صدار إداد و عإ بمسئولية  وحدة القياس والتقويم  بموجبه ٌكلفت    والذى  وحدة القياس والتقويم بالكلية

على   والتدريب  الوتحديث  بالكلية  نظم  واالمتحانات  والتقويم  المستجدات  قياس  مع  يتالءم  بما 
 . التعليم والتعلم مجاالتمجال التحول الرقمي في  في والتطورات 

ا   ا وتحقيقي   هذه  لألهداف  من  استعان الوحدة  لمرجوة  الكلية  فقد  فى  ت  والعملية  العلمية  بالخبرات 
فى   والخارج  العلمية  والمالية    اإلدارية الالئحة  داد  إع الداخل  التطورات  لتلك  مواكبة  إصدارها  بهدف 

تحقيق    ولتراعي  والبيئية  المحلية  توجيه   ا الظروف  من  الدولة  والتقويم    لسياسات  القياس  لتحقيق  عملية 
 . ة والكفاءة في مجاالت التعليم والتعلم العدالة والشفافي 

تشكلت   من  لقد  واأل اللجان  الدك األساتذة  والسادة  المساعدين  والسادة  ساتذة  المدرسين  اترة 
  الخبرات الطويلة المشهود لهم فى هذا المجال   ذوي من  المساعدين والمعيدين واالداريين والطالب بالكلية  

التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم واالمتحانات  على تطبيق  الوحدة  من    ا وحرص    . بالداخل والخارج 
فى  والطالب    واإلداريين للسادة الدكاترة والمدرسين المساعدين والمعيدين  إنه يتم عقد الدورات التدريبية  ف 

 . ة دورية بصف   القياس والتقويم مجال  
 مديرعميد الكلية و   

 والتقويمالقياس مشروع التحول الرقمي في مجال 

  أستاذ دكتور مهندس /  

 أيمن رشاد الشهابي  



 
 

  جامعة بنها ب القياس والتقويممركز 
 

Page 3 of 22 

  www. feng.bu.edu.eg/index.php/measurement-and-evaluation-unit :الوحدةموقع 
  dtp.mau@feng.bu.edu.eg :اإللكترونيالبريد 

 

 مقدمة 

ى يتم تنفيذها فى الوقت  ت لامكوناته  من أهم  ية  العملية التعليمفى  القياس والتقويم  ل  تعتبر أعما  
الخاصة فضال  عن لعادية وكذلك  أنماط التعليم االحالى، وقد اتسع مجال استخدامها لتشمل جميع  

 عن مخاطر عدم مراعاة   هالناجمخطار  األن  العملية التعليمية ملى  سى فى الحفاظ عدورها األسا 
 . والتقويم عملية القياس فى  طر المرجعية  األق  تطبي

حول الرقمي في مجال ة بنها بمقترح مشروع التتقدمت كلية الهندسة بشبرا جامع في هذا النسق  و 
بوز  المشروعات  إدارة  لوحدة  والتقويم  التعلالقياس  العاليارة  النواه   يم  هو  المشروع  هذا  ليكون 

وحدة إدارة وتم الموافقة علي تمويل المشروع من    . ة إلنشاء وحدة القياس والتقويم بالكليةي الحقيق
بالتضامن   العالي  التعليم  بوزراة  الهنالمشروعات  كلية  ووقمع  بنها  جامعة  بشبرا  عقد دسة  ع 

 .1/12/2020ي  المشروع ف 
صدر   والتقويم    والمالية   ريةاإلداالالئحة    ت وقد  القياس  الكلية    قرارعلى    ا بناء  لوحدة  مجلس 

تشكيل وحدة القياس  فى شأن    2021لسنة  (  27للقرار رقم )  اوذلك تنفيذ    21/2/2021بتاريخ  
 .والتقويم بالكلية 

الالئحة  هذتعتبر  و   الهامة ه  العناصر  مع    من  التعاقد  مستندات  المشروعات  فى  إدارة  وحدة 
مشروع التحول   نفيذ تبتمويل واالشراف علي  بالتضامن مع الكلية    تي ستقوماليم العالي  بوزارة التعل

والتى يمكن بواسطتها التحقق من سالمة   ي مجال القياس والتقويم بكلية الهندسة بشبراالرقمي ف
 لهذه األعمال.  ها تنفيذ
فرق عمل تنفيذية  ي مجلس إدارة المشروع تكوين  ، فقد رأالمشروعولتعظيم االستفادة من هذا   

 . األعمال تنفيذ عض األمور الفنية الهامة فى مرحلة للتركيز وتوضيح ب مقسمة إلي لجان وذلك 
 وذلك على النحو التالى: المشروع علي أربعة لجان ويشتمل  
 والنشر اإلعالن لجنة  :اللجنة األولي  
 وميكنة االمتحانات  هلجنة بنوك االسئل :اللجنة الثانية  
 لجنة التصحيح االلكتروني :ثة لثالاللجنة ا 
 االستبيانات واالحصاءلجنة  :الرابعة اللجنة  
هذ  إصدار  ومهام  و الالئحة    هوبتكامل  عمل  التنلجان  النطاق  أصول فيذية  والفرق    تكون 

كلية الهندسة بشبرا ب  قد استقرت لعشرات السنين القادمةالتحول الرقمي في مجال القياس والتقويم  
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بنها  بمراجعةجامعة  القيام  دون  يحول  لن  ذلك  أن  إال  والفرق    لجانالومهام    الالئحة  وتحديث  . 
والتقويم  وكذلك    فيذيةالتن القياس  دوري  و آليات  االرشادى  الجدي   ا الدليل  إلضافة  سنوات  عدة  د كل 

الفنى حتى نضمن   التطور  لمواكبة  باألداء، وذلك  ما  واالرتقاء  آخر  تقنيات  تحقيق  إليه  وصلت 
ا القياس والتقويم واالمتحان في مجاالت التعليم والتعلم  العصر  . اتوكذا أيض 

 يذيالمدير التنف  
 تحول الرقمي في مجال القياس والتقويملمشروع ال

  / مهندس دكتورمساعد أستاذ  

 محمد أحمد إبراهيم محمد  
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 في مجال القياس والتقويم  ع التحول الرقمي مجلس إدارة مشرو 

 االدارية والمالية الالئحة إلعداد 
 

 :اإلدارة مجلسأعضاء  -: أواًل 
 (المشروع ومديرعميد الكلية  )   أيمن رشاد الشهابي  /  مهندس ورأستاذ دكت - 1
 ( لتعليم والطالبلشئون ا الكلية يلكو )   زيزعبد العالسيد  جمال   /  مهندس أستاذ دكتور - 2
 ( الدراسات العليا والبحوثلشئون  الكلية يلكو )   محمد إبراهيم زهران /  مهندس أستاذ دكتور - 3
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة( لشئون  الكلية يلكو )   علي  أحمد حنفيعمرو  /  مهندس أستاذ دكتور - 4
 عبد هللاعوض هللا  موسي /  مهندس أستاذ دكتور - 5
 ( المشروع مدير تنفيذي)  محمد أحمد إبراهيم محمد / سمهند دكتورمساعد أستاذ  - 6
 سماح سمير محمد حسنين  / مهندس دكتورمساعد أستاذ  – 7
                   ( بالكلية )مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات د الرفاعي هللا أحم  لمياء عبد / مهندس دكتورمساعد أستاذ  - 8
   (لمبني الخلفاوي المشروع  مدير تنفيذي )نائب   عبد هللا زاهر عبد هللا أحمد  / مهندس دكتور - 9

 ( لمبني روض الفرجالمشروع  مدير تنفيذي )نائب    شادي أحمد محمد / مهندس  دكتور -10
 يي عبد العظيم المشددكتور مهندس / شادي يح -11
 د أحمد بيومي زكي أحمدكتور مهندس /  -12
 دكتور مهندس / أحمد سيد عبد الرسول علي  -13
 )مدير عام الكلية(   خالد مصطفي أحمد عبد الرحمن / األستاذالسيد  -14
 )المحاسب المالي للمشروع(    محمد عادل عبد التواب سيد / تاذاألسالسيد  -15

 
 : األعمال اإلدارية -: اثانيً 
  )أخصائي تطبيق نظم ولوائح بالكلية(    غباشيفوزي عمر علي الأحمد  /السيد  -1
 )أخصائي شئون تعليم ثالث بالكلية(    باسنت حازم جادهللا مصطفي  /السيد  -2
 )مدير الخدمات العامة بالكلية(      محمد محمد شعبان /السيد  -3
 ع وتنمية البيئة()سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم     زب أمامبشري ع /السيد  -4
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 بكلية الهندسة بشبراالقياس والتقويم  لوحدةية دار االالالئحة 
 ( 1مادة ) 
 قانونيالسند ال

 ا ، لهةة بكلية الهندسةةة بشةةبرا والتقويملوحدة القياس   والماليةالتصرفات اإلدارية    تنظم هذه الالئحة
باسةةم   21/2/2021بتةةاريخ  الكليةةة    لةةسفقةةة مجا لمواوالمنشةةأ طبقةة  ،  الفني والمةةالي واإلداري   ا استقالله

بتةةةةاريخ الكليةةةةة لةةةةس بقةةةةرار مجالوحةةةةدة واالعتمةةةةاد رؤيةةةةة ورسةةةةالة أعةةةةداد  وتةةةةملقيةةةةاس والتقةةةةويم ة اوحةةةةد
 عميد الكلية.  أ.د/  معاليمباشرة تتبع  وحدة، وال21/2/2021

 ( 2مادة ) 
والمنشةةأ جامعةةة بنهةةا تتبةةع وحةةدة القيةةاس والتقةةويم بكليةةة الهندسةةة بشةةبرا مركةةز القيةةاس والتقةةويم ب

باسةةم مركةةز تطةةوير نظةةم التقةةويم واالمتحانةةات  29/11/2010بتاريخ معة طبقا لموافقة مجلس الجا 
يل مسةةمى المركةةز إلةةى مركةةز القيةةاس والتقةةويم بقةةرار مجلةةس دز وتعةة تحةةديث رؤيةةة ورسةةالة المركةة   وتم

 .ةأ.د/ رئيس الجامع معالي، والمركز يتبع مباشرة 27/10/2014الجامعة بتاريخ 
 ( 3مادة ) 

 ة الوحدأهداف و  والرسالة الرؤية
 الرؤية: 

حقيةةق لالرتقاء بمستوي الخريج لت  تقويمالقياس وال  نظم  فى مجال تطبيق وتطوير  الريادةتحقيق  
ا وإقليميةة   ا مةةن خةةالل تطبيةةق منالتميةةز محليةة   انةةاتالمتحات اظومةةة شةةاملة ومتكاملةةة إلجةةراءا ودوليةة 

التقةةويم و  والمؤسسةةيالبرامجةةي عةةايير جةةودة األداء ع موافةةق مةة مةةا يتب  بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنهةةا 
 والدولي.  واإلقليميعلى المستوى المحلى  

 الرسالة: 
طةةالب الةةى نشةةر ثقافةةة القيةةاس والتقةةويم بةةين   هندسةةة بشةةبراة البكليةة   ماس والتقةةوييالق  وحدةسعى  ت

فةةةي  بالكليةةةةمتابعةةةة وتقيةةةيم وتطةةةوير أنظمةةةة القيةةةاس والتقةةةويم  وأعضةةةاء هيئةةةة تةةةدريس واداريةةةين وكةةةذا
خرجةةةةات التعليميةةةةة لتحقيةةةةق الموالكفةةةةاءة  العدالةةةةة والشةةةةفافيةلضةةةةمان إجةةةةراءات االمتحانةةةةات جميةةةةع 

ات ومعةةايير احتياجةةات المجتمةةع وسةةوق العمةةل ومواصةةفتفةةق مةةع بمةةا ية  للبرامج األكاديمي  المستهدفة
 .والعالمية  الجودة المحلية
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 : وحدةأهداف ال
تحسين مخرجات العملية    ك من اجلوذلالرقمي لنظم القياس والتقويم  نشر ثقافة التحول   .1

 . تاالتوعية بالميثاق األخالقي للتقويم واالمتحانو التعليمية 
ا  .2 البنية  وتطوير  الهندسة  انشاء  بكلية  الستخدام  لتحتية  نظم  بشبرا  إلدارة  حديثة  أنظمة 

 القياس والتقويم واالمتحانات.
وأساليب ووسائل التقويم واستخدام طرق  والشفهية  والعملية  النظرية    االختباراتتطوير نظم   .3

 المستهدفة. التعلم تج التحقيق نو   ضمانا  حديثة للتقويم  
األسئلةبنو   ومةمنظ تطبيق   .4 الخاصةال ق  وتحقي   ك  المعيارية  ب  نسبة  وتطبيق  نوك  بتعميم 

ليل  التصحيح االلكتروني وتح  –لتنفيذ االختبارات اإللكترونية  حانات  وميكنة االمت  األسئلة
والشفا  العدالة  لضمان  االمتحانات  والتقويموالكفاءة    فيةنتائج  القياس  عملية  ج  بالبرام  في 

 . بالكلية األكاديمية المختلفة 
الخ  .5 األدلة  بنظم  إعداد  والتقويمالتحول  اصة  القياس  مجال  في  جودة   الرقمي  لضمان 

 . ا للمعايير األكاديمية القياسية التي تتبناها الكلية عمليات التقويم واالمتحانات طبق  
 الع الرأي للفئات المختلفة لنظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم. قياس استط  .6
وال  اتبار تخاالوأساليب  ظم  ن    واستحداث  تطوير .7  ي لذو   الشفهية والتطبيقية عملية و التحريرية 

 وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم. الخاصة االحتياجات
األكاديمية   جوالبرام  باألقسام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  اعداد كوادر مدربه من   .8

بنوك  علىبالكلية    المختلفة وكيفي  اعداد  تحديثاالسئلة  ا    ها ة  أيض   اآللي ح  صحيالت وكذا 
ذا  هفي    متخصصة أجهزة وتطبيقات اليكترونية    باستخدام الموضوعية الورقية    لالختبارات 

 . ويمقياس والتقل المجا في    تحسين مخرجات العملية التعليمية من اجل الالمج 
بالكلية  والتقويمالقياس  لجان  انشاء   .9 االكاديمية  البرامج  وتحسين   بداخل  تطوير  اجل  من 

 . تعليميةمخرجات العملية ال
أعمال  م .10 بتقييم  الخاصة  السنوية  التقارير  الطالب  االمتحانات  راجعة وإعداد  ونتائج  عامة 

التصحيحية لنقاط الضعف والتأكيد على تعزيز   لإلجراءات خطط تنفيذية    ، وإعدادخاصة
 .القوةنقاط 
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 ( 4مادة ) 
 اإلدارة لس ل مجتشكي 

إدارة  يشكل     الكليةمعبقرار من    اعضوً (  10)من  الوحدة  مجلس  قابلة   ثالث اعواملمدة    يد 
   وذلك على النحو التالي: لمرة واحدة للتجديد
 اإلدارة( مجلس  ا )رئيس   لكليةد اعمي /أ.د  .1
 ( ا لرئيس مجلس إدارة الوحدةنائب  ) . لتعليم والطالب لشئون ا الكلية  يلكو أ.د/   .2
 اعضو    الوحدة مدير   .3
 اء أعض الفرج   وروضبالخلفاوي الوحدة مدير  ينائب  .4
 ( اعضو  ) رئيس لجنة اإلعالن والنشر  .5
 ( اعضو  ) وميكنة االمتحانات  األسئلةبنوك رئيس لجنة    .6
 ( اعضو  ) رئيس لجنة التصحيح االلكتروني  .7
 ( اعضو  )    رئيس لجنة االستبيانات واالحصاء  .8
 اعضو   سكرتير الوحدة  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلتزام بأحكاممع  المتخصصين، ى منلمجلس االدارة أن يضم إلى عضويته من ير يجوز و *

 م.19 72لسنة  49الجامعات رقم لتنفيذية لقانون تنظيم من الالئحة ا 11المادة 



 
 

  جامعة بنها ب القياس والتقويممركز 
 

Page 9 of 22 

  www. feng.bu.edu.eg/index.php/measurement-and-evaluation-unit :الوحدةموقع 
  dtp.mau@feng.bu.edu.eg :اإللكترونيالبريد 

 

 

 

 

  نظيمي لمجلس االدارةل التالهيك
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الكلية عميد 

 اإلدارةرئيس مجلس 
 لدراسات العليا والبحوث  شئون ال الكليةوكيل 

 

  البالطالتعليم و لشئون الكليةيل وك

تنمية  شئون خدمة المجتمع ول الكليةوكيل 

 التنفيذي للوحدة  مديرال البيئة 

 نائب المدير التنفيذي

 ئلةاألس نوكب جنةل

 متحاناتوميكنة اال
  التصحيح لجنة

 اإللكتروني 

االعالن  نةلج
 والنشر

  لجنة

االستبيانات  

 واإلحصاء 
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 ( 5مادة ) 
 الوحدة اجتماعات مجلس إدارة 

على دعوة من رئيسه أو بطلب    ابناء  ر  شه  يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل .1
أغل األعضاءمن  صحيح    بية  االجتماع  يكون  عدد    ا وال  نصف  من  أكثر  بحضور  إال 

محله  واحد+    ضائهأع ويحل  المجلس  رئيس  الجلسة  ويرأس  قرارات  نائبه،  وتصدر   ،
 المجلس بأغلبية األصوات، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة. 

على أن يكون لهم  لية  بالكالقياس والتقويم    ةوحدساء لجان  كل رؤ   /بعضدعوة    يجوز .2
 حق التصويت أو االعتراض على قرارات المجلس. 

دارة مقابةةل حضةةور جلسةةات بحةةد أقصةةي مةةرة واحةةدة شةةهري ا اء مجلةةس اإلأعضةة  اضةةىيتق .3
ا ألحكةةام القةةرار الجمهةةوري رقةةم  بتعةةديل  1994لسةةنة  311مهمةةا تعةةددت الجلسةةات، وفقةة 

، وكةةذلك مةةا 1972لسنة    49قم  التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ر   الالئحةام  بعض أحك
افةةةةأة عضةةةةوية وبةةةةدل حضةةةةور بشةةةةأن مكم 1965لسةةةةنة  71رار الجمهةةةةوري رقةةةةم ورد بةةةةالق

 الجلسات واللجان.
 ( 6مادة ) 

 اختصاصات مجلس إدارة الوحدة 
اريةةة، ة واإلدليةة الوحةةدة الفنيةةة والما  تصةةريأ أمةةور علةةىمجلةةس اإلدارة هةةو السةةلطة المهيمنةةة 

رات المنظمةةة لةةذلك، وبمةةا ال ها فةةي ضةةوء القةةوانين واللةةوائح والقةةراووضةةع السياسةةة التةةي تحقةةق أهةةداف
 -األخص:  علىوله   فها،داأهض مع يتعار 

 .آخري ويجوز التجديد لمدد   متتاليةأعوام  3ونائبه لمدة الوحدة  تعيين مدير  .1

 فيذ.تنوآليات ال  ا التي تحقق أهدافهالوحدة  تحديد أنشطة   .2
ونائبةةةةةه الوحةةةةةدة وافز والمكافةةةةةدت لمةةةةةدير ع القواعةةةةةد المنظمةةةةةة لصةةةةةرف األجةةةةةور والحةةةةة وضةةةةة  .3

ة مةةع االلتةةزام بأحكةةام القةةانون رقةةم خةةدمات خاصةة  يقةةدممةةن ، و بالوحةةدةوالمشةةرفين والعةةاملين 
بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالته بالنسةةبة للعةةاملين مةةن   1972لسنة    49

التةةةدريس يراعةةةي النسةةةبة للعةةةاملين مةةةن غيةةةر أعضةةةاء هيئةةةة ، أمةةةا بس أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدري
بشةةأن نظةةام العةةاملين  1978نة لسةة  47مةةن القةةانون رقةةم  51،  50،   42االلتةةزام بةةالمواد 
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المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية وتعديالته ، وكةةذلك جةةدول األجةةور المرافةةق لةةه ، وكةةذلك 
 .1997( لسنة 25، 24 ،23ام )رقارات وزير الدولة للتنمية اإلدارية أقر 

 .ا وميزانيتهبالوحدة  تي تقدم عن سير العمل رير الدورية الالنظر في التقا  .4

 الوحدة.السنوي عن نشاط  لتقرير  النظر في ا .5

، بالوحةةةةدةالمنظمةةةة لتحقيةةةق بةةةرامج العمةةةل  األداء، والقواعةةةدوضةةةع الةةةنظم الالزمةةةة لحسةةةن  .6
أو من الكلية  واء من داخل  ألخرى سا  ووضع النظم التي تكفل حسن التعاون مع الجهات

 أو خارجها.الكلية  من داخل  اختيار الخبراء  خارجها، و 

، مةةع مراعةةاة مةةا ا وتتفةةق وأغراضةةه للوحةةدةرعةةات التةةي تةةرد ت والتباقتةةراح قبةةول المةةنح والهبةةا  .7
 .الكلية  مجلس علىتقضي به القوانين والتعليمات والقواعد المنظمة لذلك، ثم عرضها  

ت ، والهيئةةات والمنظمةةا والمنشةةدت، والشةةركات األشةةخا ،بةةرم مةةع التةةي ت اتإقةةرار االتفاقيةة  .8
 .الوحدةالمحلية واألجنبية في مجال نشاط  

فةةي المةةؤتمرات والنةةدوات واالجتمةةةاعات العلميةةة، والقيةةام  الوحةةدةمةةن يمثةةل  ىعلةة افقة المةةةو  .9
 بالزيارات العلمية بالخارج.

المسةةتوى القةةومي أو  علةةىة العلميةة  اتعقةةد االجتماعةةات والنةةدوات أو المةةؤتمر  إلةةىالةةدعوة  .10
 لمقتضيات األمور.  ا تعاون مع الجهات األخرى طبق  الدولي بال

 ( 7مادة )  
 جلس اإلدارة رئيس م اختصاصات 

فةةي  ا بمةةا يحقةةق أهةةدافهعلةةى الوحةةدة رئةةيس مجلةةس اإلدارة هةةو المخةةتف باإلشةةراف العةةام 
 :خصاأل علىوله ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك،  

 . ا علنة سلف  ين مدير الوحدة وفق معايير محددة ومتعي .1
 اإلشراف على إدارة الوحدة.  .2
 ذي. والتنفي اإلداري اإلشراف على الفريق   .3
 وتجديدهم بناء على مقترحات مدير الوحدة.  التنفيذياختيار أعضاء الفريق  .4
 اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها.  .5
 حدة. الو رة اعتماد قرارات مجلس إدا .6
 ت. تماعالالج والتنفيذي اإلداري دعوة الفريق  .7
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 دة.اعتماد التقارير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوح .8
 وفق معايير معلنة.  بالوحدةالمرشحين للدورات التدريبية   ياراخت .9

ة  متابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة األنشطة والتقارير المتعلق .10
 ها. ب
بالكلية والسادة أعضاء هيئة   واإلداري  فيذيتنالاجتماعات مع مدير الوحدة والفريق عقد  .11

 العمل وتوزيع المهام. يل فرق التدريس ومعاونيهم لتشك
 على مقترح من مدير الوحدة.  ااعتماد قرارات تشكيل فرق العمل بناء   .12
 . تلفة بالكلية المخ اديميةالبرامج االك متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل .13

 ( 8مادة ) 
 إدارة الوحدة رئيس مجلس مهام نائب 

 

 فيها.  الرأيمتابعة أنشطة الوحدة بالكلية وإبداء  .1
تواجةةةه تنفيةةةذ األنشةةةطة، وإحاطةةةة  التةةةيد التطةةةور فةةةى أنشةةةطة الوحةةةدة وتةةةذليل العقبةةةات صةةة ر  .2

 مجلس إدارة الوحدة بذلك كله.
 ة الوحدة وتحقيق رسالتها.ا دعم أنشط همن شأن  التيتقديم المشورة واالقتراحات   .3
اء ثنةة وأكليةةة البةةرامج األكاديميةةة المختلفةةة بال األنشةةطة وتطبيقاتهةةا داخةةل يةةات تنفيةةذمتابعةةة آل .4

مراحةةل االمتحةةان والتقةةويم وعقةةب إعةةالن النتةةائج، وعةةرض تقةةارير بةةذلك علةةى مجلةةس إدارة 
 الوحدة.

 حدة.و متابعة أعمال مجموعات العمل وفرق العمل المختلفة بال .5

 ( 9) مادة 
 الوحدة مدير 

بشبرا لهندسة  بكلية امن بين أعضاء هيئة التدريس  مدير الوحدة    بتعيين  اقرار  لكلية  عميد ايصدر  
 للمعايير التالية:   اطبق  

   .الحصول على دورات في نظم القياس والتقويم وبنوك االسئلة في التعليم العالي •
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مل الع  -وحدة    )إدارةبالقياس والتقويم  لق  ة ما يتعممارسة أنشطة الجودة في الكلية وخاص •
 ..(  ... - التطويرمشروعات  في

 التطوير.  مشاريع مشاركة في إعداد أو تنفيذ أو تحكيم •
 نظم القياس والتقويم الحديثة وبنوك االسئلة.   يفضل من سبق له ممارسة •
 إعداد المدربين.  TOT الحصول على دورات  يفضل من سبق له •
 اس والتقويم.  التدريب وخاصة في مجال الجودة والقيسة  ممار  له يفضل من سبق  •
 .ITالخبرة في التعامل مع نظم الةةةة •
 درس خبرة عامين.ل عن مال تق ةدرجة علمية مناسب •

الوحدة   وأن يكون مدير  مرة واحدة  سنوات قابلة للتجديد  3على أن يكون قرار التعيين لمدة  
 . الكليةفي تشكيل مجلس  أساسي عضو 

 ( 10مادة ) 
   ختصاصات مدير الوحدةا

رة س اإلداالفنية في إطار سياسات وقرارات مجل   ا وإدارة شئونه  ا تصريأ أموره وحدة  مدير ال يتولى  
 وله على وجه الخصو  ما يلي:  

 إعداد خطط العمل الالزمة والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة. .1
مةةل الوحةةدة، والتنسةةيق بةةين ع قتهةةا لخطةةةمتابعةةة إنجةةاز األعمةةال اليوميةةة والتأكةةد مةةن مطاب .2

 الوحدة.العاملين ب
المنوطةةة بهةةا، هةةام للم ا قةة  تقةةديم تقةةارير دوريةةة لمجلةةس اإلدارة عةةن تطةةور العمةةل بالوحةةدة وف .3

 تعوق القيام بالمهام.  التيوالمشاكل  
واإلداريةةةة مةةةن خةةةالل إدارة الكليةةةة لتسةةةيير والبةةةرامج األكاديميةةةة  االتصةةةال باألقسةةةام العلميةةةة .4

 .يالتنفيذل  العم
واالمتحانةةةةةةات علةةةةةةى المجةةةةةةالس  والتقةةةةةةويمالقيةةةةةةاس متابعةةةةةةة عةةةةةةرض ومناقشةةةةةةة موضةةةةةةوعات  .5

مجلةةس البةةرامج  – األقسةةام العلميةةة -اللجةةان العلميةةة -ة بالكليةةة )مجلةةس الكليةةةالمتخصصةة 
 ( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.األكاديمية
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الوحةةدات  ي ر لمةةديوريةةة لديةةدعى لهةةا كاالجتماعةةات ا التةةيتمثيةةل الوحةةدة فةةى االجتماعةةات  .6
 وكذلك المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة تطوير التقويم.

 وقياس نظم تقويم الطالب.  والتطويرالتدريب متابعة تنفيذ خطط   .7
 وإعداد النشرات الدورية.  نظم القياس والتقويمنشر ثقافة تطوير   .8
القيةةةاس  والميكنةةةة لةةةنظم رمسةةةتتطةةةوير المالتحديةةةد احتياجةةةات وحةةةدة ل إعةةةداد تقريةةةر مفصةةةل .9

 .يراد شراؤها   التياألثاث واألدوات واألجهزة  منوالتقويم  
ات للوحةةةدة وإدخةةةال مخرجةةةات األنشةةةطة السةةةابقة وتحميلهةةةا علةةةى موقةةةع نةةة م قاعةةةدة بيا تصةةةمي .10

 الكلية وتوثيقها.
 عن أنشطة الوحدة.  شهري إعداد تقرير   .11
 كلية.تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد ال  .12
 تحديد المكافدت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة.  .13
 التعليم والطالب بالكلية بصفة شهرية. لى لجنة شئون دة ععرض أنشطة الوح  .14
والبةةةرامج  لعميةةةد الكليةةةة ومةةةدير وحةةةدة عةةةن مةةةدى تقةةةدم األقسةةةام العلميةةةة دوري عمةةةل تقريةةةر  .15

 لتقويم ومدى تنفيذها ألنشطة الوحدة.االقياس و فى عملية األكاديمية المختلفة بالكلية  
 ( 11مادة ) 

 الوحدة نائب مدير  
ية الهندسة  بكلالتدريس    هيئةمن بين أعضاء  الوحدة    بتعيين نائب لمدير  اقرار  عميد الكلية  يصدر  

ا بن  مرة واحدة  قابلة للتجديد  ثالث سنواتمن ذوي الخبرة في مجال القياس والتقويم لمدة  بشبرا   اء 
 . رؤيته بتقرير موثق  ا مدعم  الوحدة  رعلى ترشيح مدي

 (  12مادة ) 
 الوحدة  اختصاصات نائب مدير 

 فى اداء جميع واجباته.الوحدة معاونة مدير  .1
الفنية في إطار سياسات وقرارات    ا وإدارة شئونه   ا أ أموره تصريالوحدة    مديريتولى نائب   .2

 . الوحدةمجلس اإلدارة وذلك في حالة غياب مدير 
 . البرامج األكاديمية المختلفة بالكلية ات وبيانات األنشطة من متابعة وحصر المستند .3
 . الوحدةالمشاركة فى إعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماع مجلس ادارة   .4
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 لمجلس اإلدارة. إدارة الوحدة انشطة أخرى على  وأي التنفيذييق جتماعات الفر رض اع .5
 .  ة بالكلية البرامج األكاديمية المختلففى الوحدة متابعة تنفيذ قرارات  .6
 . بالوحدةاإلشراف على العاملين  .7
 المشاركة فى إعداد التقارير الدورية للمركز والوحدات التابعة لها.  .8

 ( 13مادة ) 
 أو أمين الكليةدارة الكلية ير إ مهام مد

 بالكلية. القياس والتقويم  متابعة وتنفيذ األعمال اإلدارية المنوطة بوحدة .1
 للوحدة.  تنفيذيوال  اإلداري حضور اجتماعات الفريق   .2
 تقابل تنفيذ مهام الوحدة بالكلية.  التيتذليل العقبات اإلدارية  .3

 :الي الم المسؤولمهام 
 للقانون.  ا تياجات الوحدة من األثاث واألدوات واألجهزة والكتب المرجعية طبق  شراء اح .1
عقةةد المناقصةةات والبةةت فةةى التقةةارير الماليةةة علةةى أفضةةل العطةةاءات  –كتابةةة المواصةةفات  .2

 طروحة.الم
 .ا إعداد تقرير مفصل عن مدخالت ومخرجات الوحدة المالية شهري   .3
الوحةةةدة بداد الميزانيةةةة والتقةةةارير الماليةةةة الخاصةةةة الحسةةةابية وإعةةة يةةةة و القيةةةام بةةةاإلجراءات المال .4

 والصرف على أنشطة المتابعة والتقييم والتوعية وورش العمل وإعداد المطبوعات الالزمة.

 ( 14مــادة ) 

الفنيةةةة واإلداريةةةة بمةةةا ال يتعةةةارض مةةةع مهةةةام رئةةةيس  ا لوحةةةدة تصةةةريأ شةةةئونهيتةةةولى مةةةدير ا -
 مجلس اإلدارة.

 ( 15مــادة ) 

علةةةى  اوالسةةةكرتارية بالوحةةةدة بقةةةرار مةةةن رئةةةيس مجلةةةس اإلدارة بنةةةاء   لمةةةاليا المسةةةؤولين يعةةة  •
 اقتراح مدير الوحدة.

 مةةةاليال المسةةةؤوليعةةةين نائةةةب الوحةةةدة )مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس أو معةةةاونيهم( وكةةةذلك  •
 على اقتراح مدير الوحدة.  اوالسكرتارية بالوحدات بقرار من عميد الكلية المختف بناء  
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 ( 16ة ) ــادم

   .بالكلية شئون التعليم والطالب  نةفى لج دةمدير الوح إدراج •
 ( 17مادة )

 القياس والتقويم  ةلوحد  التنفيذيالفريق 
 من: للوحدة التنفيذييتكون الفريق  

 الوحدة مدير  .1
 بروض الفرج والخلفاوي  الوحدةير مد ينائب .2
 ة االمتحانات وميكن  األسئلةبنوك رئيس لجنة  .3
   اإللكترونيلتصحيح رئيس لجنة ا .4
 واالحصاء  االستبياناترئيس لجنة  .5
 واالعالن النشر  رئيس لجنة .6
 برنامج أكاديمي بالكلية ممثل عن كل  .7

 

 القياس والتقويم  ة بوحد التنفيذياختصاصات ومهام الفريق 
 .ويمالقياس والتقللخطة الزمنية لتطوير نظم    ا التطوير وفق  تنفيذ خطط   .1
 واالمتحانات.  نشر ثقافة تطوير نظم القياس والتقويم .2
 اعداد خطط التحسين فى ضوء تقييم ما تم انجازه من أعمال. .3
 .للخطة الزمنية لتطوير نظم القياس والتقويم  التطوير وفقا تنفيذ خطط   .4
 .تقويمانات وبطاقات مالحظة( الالزمة لعمليات الواستب  )مقاييسإعداد أدوات القياس   .5
وتقةةةديم بعةةةض المؤشةةةرات  والنهائيةةةة،ة نتةةةائج اختبةةةارات المقةةةررات الدراسةةةية الفصةةةلي تحليةةةل .6

التي يمكن أن   األسئلة،مثل معامالت الثبات ومدى صعوبة    االختبار،اإلحصائية لجودة  
سةةتخدمها لقيةةاس تحصةةيل يسةةتنير بهةةا المنسةةقون فةةي تقةةويم مةةدى مالئمةةة األسةةئلة التةةي ي

 .الطالب األكاديمي
لتبةةادل   بالكليةةة،ديميةةة المختلفةةة  بةةالبرامج األكا تائج التقويم على المنسقين  رض ومناقشة نع .7

 .اآلراء حول تطوير أساليب تقويم الطالب
لتةةةةةوفير بعةةةةةض  األكاديميةةةةةة،إجةةةةةراء الدراسةةةةةات علةةةةةى بعةةةةةض الظةةةةةواهر األكاديميةةةةةة وغيةةةةةر  .8

   اإلدارية.د عليها في اتخاذ بعض القرارات  المؤشرات التي يمكن االعتما 
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 ( 18ماده )

 أحكام عامة 

ن (1 شأنه  في  يرد  لم  فيما  تنظيم يطبق  بقانون  الواردة  القواعد  الالئحة  بهذه  خا   ف 
 الجامعات والئحته التنفيذية. 

مجلس    تسري   (2 موافقة  تاريخ  من  الالئحة  هذه  ومجلس  أحكام  بشبرا  الهندسة  جامعة  كلية 
 عليها. بنها 

 ،يعتمد                                                                            
 

   عميد الكليةأ.د.                                   
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 الالئحة المالية
 (  1مادة ) 

 مصادر التمويل
به   تكفيميزانية  للوحدة  يرصد   - المنوطة  واألدوار  بالمهام  و ارسالتهلتحقيق    ا للقيام   تصرف ت. 

ويديرها بنفسه ويخضع التصرف فى تلك    ا تنفيذ أعمالهفى حدود ما يلزم ل  ا فى ميزانيتهالوحدة  
بالاألم المحاسبات  ونظام  وادارتها  واللوائح    وحدةوال  القواعد  تطبيق  مع  الالئحة  هذه  ألحكام 

 بنها.  بكلية الهندسة بشبرا وجامعةالمالية واإلدارية الخاصة 
البالكلية  لقياس والتقويم  حدة او يقوم مدير   - للميزانية  تشمل كافة    للوحدةسنوية  بإعداد مشروع 

بالمهام واألنشطة المنوط بها ويتم عرضها على مجلس  لوحدة  اأوجه اإلنفاق المطلوبة لقيام  
في ميزانية    ا . ويخصف بند محدد سنوي  عميد الكليةإلقرارها ثم يتم اعتمادها من  الوحدة  إدارة  

بناء  وحدة  نفاق على أنشطة  لإلالكلية   الوحدة  طة  السنوية ألنش على الخطة    ا القياس والتقويم 
 السابق اعتمادها. 

الجهات  ا الوحدة    قبلت - أو  األفراد  من  المقدمة  والمادية  العينية  واإلعانات  والهبات  لتبرعات 
 . الكليةالمختلفة وذلك بعد موافقة مجلس 

 ( 2مــادة )
سنو للوحدة  ون  يك -1 تقديرية  اإليرادات  موازنة  تقدير  تتضمن  اإلدارة  مجلس  يعتمدها  ية 

 عن السنة المقبلة. الوحدة ونفقات 
ويقةةوم  التالييونيو من العام    30فى    وتنتهيتبدأ السنة المالية من أول يوليو من كل عام   -2

مةةن انتهةةاء خةةالل ثالثةةة شةةهور  الختةةاميوالحسةةاب  المةةالي بإعةةداد الوضةةع المةةالي المسةةؤول
ه علةةى مجلةةس اإلدارة وتخضةةع هةةذه التقةةارير الماليةةة لمراجعةةة مراقةةب السةةنة الماليةةة لعرضةة 

باإلضةةافة إلةةى مراجعةةة األجهةةزة الرقابيةةة الوحةةدة  حسابات يتم تعيينه بقرار مةةن مجلةةس إدارة  
 المختصة.

 ( 3مــادة )
 :الوحدةتشمل نفقات 

 األجور والمكافدت  -1
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 المصروفات الجارية  -2
 وفات اإلنشائية واالستثمارية المصر  -3

 ( 4)مــادة 
لتحقيةةق الرقابةةة علةةى اإليةةرادات  الوحةةدةإمساك الدفاتر والسجالت فى  المالييناط بالمسئول  •

 والمصروفات.
 عميةةدالةةدكتور إلةةى االسةةتاذ  للوحةةدة المةةاليتقةةديم تقريةةر عةةن المركةةز  المةةاليبالمسةةئول ينةةاط  •

 .لعرضه على مجلس اإلدارة  الكلية
 ( 5)مــادة 

رئيس مجلس إدارة الوحدة  من   موقعامر دفع الكتروني بموجب  الوحدةيكون الصرف من أموال 
 ة. الوحدومدير 

 ( 6مــادة )
 الوحةةدةلةةس إدارة التقةةويم يجةةوز لمجالقيةةاس و المسةةتمر ألنظمةةة  على التحديث نظرا  للحر 

فيهةةا  الةةرأيإلبةةداء    الكليةةةعند االقتداء اقتراح استحداث مةةواد أو حةةذف أخةةرى ويقةةدمها إلةةى مجلةةس  
 .كليةاألقل على تطبيق مواد الالئحة بعد إقرارها من مجلس البشرط مضى عام على  

 ( 7مــادة )
نظيم الجامعات والئحته هذه الالئحة القواعد المعمول بها لقانون تد بشأنه نف ليطبق فيما لم ير 

 التنفيذية.
 ( أوجه اإلنفاق 8مادة ) 

 : مجلس االدارةأواًل 
o   بواقع االدارة  مجلس  جلسات  حضور  بدل  جنيه    ه)مائ  ا ه  جني  150يصرف  (  اوخمسون 

اعضاء مجلس    وذلك لكل عضو من  ا جلسة سنوي    12عن الجلسة الواحدة بحد أقصى  
  االدارة. 

 ونائبه:  الوحدة: مدير اثانيً 
التنفيذي  تص ✓ للمدير  شهرية  مكافأة  تعادل    لوحدةرف  والتقويم  الراتب  200القياس  من   %

 األساسي. 
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مدير    ✓ لنائب  شهرية  مكافأة  النوعية  الق  وحدةتصرف  اللجان   / والتقويم  تعادل ياس    بالوحدة 
 . لي التوا% من الراتب األساسي على 100و% 150

 اعمال االستشارات:  :اثالثً 
o او خارجها يتم احتساب  الكلية  تشارين او خبرات فنية من داخل  فى حالة االستعانة بمس

وما    ا يومي    ساعات  8جر وفق الدرجة العلمية له بحد أدنى استاذ مساعد وبحد أقصى  األ
 عن أربعة ايام فى الشهر.  دال يزي

o   مرتين فى العام األكاديمي اال فى  ألكثر من    نيالفيراعى عدم تكرار المستشار/ الخبير
الض القحالة  التنفيذي   ى و صرورة  المدير  جانب  من  األسباب  يوضح  تقرير  اعداد  وبعد 

 من مجلس ادارة المركز.   ويعتمدللمركز 

 :والمالي  الفني : الجهاز  ارابعً 
o   ومحاسب  يستعين المركز بعدد ال يزيد عن اثنين سكرتارية تنفيذية وواحد مدخل بيانات

 ا. شهري   األساسي% من الراتب  50عة أعمال المركز المالية ويصرف لكل منهم لمتاب

 االنتقاالت: : اخامسً 
o  للدولة.  اإلداري تطبق الئحة بدل السفر المعمول بها بالجهاز 

 ورش العمل: : التدريب و اسادسً 
التنفيذي   - المدير  العاملين  د مكافللوحدة  يحدد  معهبالوحدة  ت  أعمال  في  ا والمتعاملين    اه إنجاز 

 بواقع:له وذلك  الموكلة كل حسب األعمال 
الحةةةةةد األقصةةةةةى للعةةةةةدد  قيمة الساعة الدرجة العلمية

 الساعات /اليوم
الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد األقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 للمكافأة/اليوم  
 400 8 50 أستاذ

 300 8 37.5 أستاذ مساعد
 200 8 25 مدرس

 100 8 12.5 معيد /مدرس مساعد
 100 8 12.5 ادارى 
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م الصرف  و ن  يتم  الكلية  من  المخصصة  الوحدة  الكتروني  بموجب    المعتمدةميزانية  دفع  امر 
من   مجلس  موقعة  الوحدة  ومن    اإلدارةرئيس  طبق  مدير  الخزان وذلك  بحساب  المتبعة  للنظم  ة  ا 

 الموحد. 

 تدريبية والمؤتمرات:فى ورش العمل والدورات ال كابًعا: االشتراس
o   أو من يفوضه مجلس  الوحدة  وموافقة مجلس إدارة  للوحدة  يكون باقتراح المدير التنفيذي(

أ.د. وبموافقة  الكلية  /االدارة(  الصرف عليها من موازنة    عميد  وتطبق على  الكلية  ويتم 
 قواعد االشتراك. 

 المشتروات: : اثامنً 
o وفق  ي الشراء  المنظمة  ا تم  والقواعد  على    للقانون  والوحدات  للمركز  الفعلية  واالحتياجات 

 يحقق االهداف المرجوة.  الذيالنحو 

 : السلف:اتاسعً 
o   أقصى بحد  مؤقته  سلفة  صرف  وفق    ا جنيه    5000يتم  تسويتها  يتم  ان  للقواعد   ا على 

ادة العاملين  الس  أحد  باسمفة  بقيمة السلي  امر دفع الكترونالمنظمة لذلك على ان يستخرج  
 . الوحدةعلى اقتراح من أ.د/ مدير  ا ء  وبنا  وحدةبال

 : المكافآت: اعاشرً 
o   ( عند ا)ألفان جنيه    ا جنيه    2000قدرها    مكافأةبالكلية  يصرف للسيد عضو هيئة التدريس

 . على ذلك  الكليةللبنك بعد موافقة مجلس  المحددةوفقا  للمعايير  لألسئلة ا إنشائه بنك  
o ب االدارة  مدير  اناء  لمجلس  عرض  يرخف    ةالوحد  على  المتابعة    بمكافأةأن  اعمال  عن 

والتدريب   اهداف    والتيوالمراجعة  القواعد  الوحدة  تحقق  ضوء  مجلس    التيفى  يضعها 
 االدارة. 

 الحادى عشر: إعداد الموازنة: 
o   يل وعرضها على ايته شهر ابر فى موعد غللوحدة  يتم اعداد الموازنة للسنة المالية الجديدة

 . إلقرارهالس االدارة مج
o وتخضع    يتم التالية  السنوات  فى  اغراضها  على  منها  للصرف  الحسابات  فائض  ترحيل 

 لتفتيش ومراجعة االجهزة الرقابية المختصة. الوحدة حسابات 
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 ( 9مادة ) 
 سريان الالئحة 

o  نفيذية فيما  والئحته الت  بشأن تنظيم الجامعات  1972لسنة    49أحكام القانون رقم    تسري
 . هذه الالئحة ببشأنه نف  لم يرد

o   الكلية من موافقة مجلس   االعمل بهذه الالئحة اعتبار . 

 يعتمد،                                                                                   
                                                                                          

 عميد الكلية أ.د
 

  


