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 تقومي الطالب نةـ جل 5

 :الرؤية

بامكفي  بما يتواكب مع مثيفتها من اممؤسسا   تختبارا  اممتختفة  ورر  تقيي  امراباالرتقاء بمستوى اإل 
 .بامةر  واألقسا  اممتختفة  امتعفيمى امتعفيمي  األتخرى محفياً وعاممياً مما  ينعكس عفى مستوى امراب

 :الرسالة

إعداد معايير أكاديمي  موضوعي  موضع أسئف  االمتحانا  واموصول إمى امشكل اممثامى مورق  االمتحان، وتروير  
إمى جانب متابع  مستويا   اممستهدف  امتى يت  بها قياس مستوى امرامب،رر  تقيي  امراب متحقي  امنتائج امتعفيمي  

  .جميع امبرامج األكاديمي امراب فى اممقررا  اممتختفة  متروير امعمفي  امتعفيمي  فى 

 :مهام اللجنة

 :تختص اللجنة بما يلى

الفقر  عقن طريقق  تطوير طرق تقويم الطالب لتحقيق األهداف المرجوة مع ضمان تحقيقق العدالقة وتكقاف  .1

 دراسة ومتابعة تطبيق معايير الجودة المعروفة

 .إعداد  معايير الورقة االمتحانية بالمقررات المختلفة وإعداد نموذج لرصد مدى تحقيق تلك المعايير .6

التقيققيم المسققتمر ألوراق األسققإللة واإلجابققة إلمتحانققات نهايققة كققل فدققل دراسققى وإعققداد تقريققر باإليجابيققات  .3

 :وخطة عمل لتأكيد النقاط اإليجابية وتالفى السلبيات، وذلك من حيثوالسلبيات، 

o  لألهداف التعليمية  ومدى تحقيقها الورقة اإلمتحانية تقييمتشكيل لجان لدراسة. 

o مراجعة مدى ربط األسإللة بالمخرجات التعليمية للمقررات الدراسية. 

o  المتحانالزمن المحدد لواإللتزام بتوزيع الدرجات على ورقة األسإللة. 

 .  مراجعة عينات من أوراق اإلجابة لتحديد مدى اإللتزام بالطريقة المثلى للتدحيح وتقدير الدرجات .4

 . ولجان الممتحنيناالسإللة  كاالمتحانات الشفوية وتفعيل بنومعايير  متابعة تطبيق .5

المختلفقة وتحليلهقا ومقارنتهقا تقييم انجازات الطالب بعمل إحدائية إجمالية لنتائج اإلمتحانات في المقررات  .2

 .بآخر ثالث سنوات سابقة

 .الية لدراسة شكاوى الطالب وفحص تظلماتهم ومقترحاتهم بخدو  االمتحانات ونتائجهآ النعإ .2

 .وتوفيرها اإلستعانة بنظام الكترونى فى التعامل مع نتائج اإلمتحانات واإلحدائيات المختلفة .8

 .بعنظام الرأفة المت متابعة تنفيذتطوير  .9

 التوعية بدليل قواعد تنظيم االمتحانات وتوزيعه على اعضاء هيإلة التدريس ولجان الكنترول  .11

وكيفيقة  تفقوقهمالمتابعة المستمرة لمستوى الطالب فى الفرق والمقررات المختلفة بدراسة أسباب تقأخرهم أو  .11

 .ية الطالب بالكليةبالتعاون مع لجنة رعا التعامل معهم، وإعداد خطة للمتعثرين والمتفوقين منهم

 .وتحليل نتائج االستبيان الخا  بذلك االمتحانات وأساليب التقييم استطالع رأى الطالب حول .16
وعرضها على مجلس الكلية مقع التوصقيات التقى تراهقا اللجنقة فدلية حول االمتحانات  إعداد تقاريرمتابعة  .13

 .لتحقيق أهدافها

  رئيس لجنة تقويم الطالب                                                                               

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبو                                                                  

 حامد غانم. د.أ                                                                       

 6112/   11/ بتاريخ  اعتماد مجلس الكلية 


