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 بكلية التقويم و القياس لوحدة والتنفيذية الداخلية الالئحة مقرتح

 الشيخ كفر جامعة- الرياضية الرتبية

 الجامعأأ  مجلأ  قأ ا  بموجأأ  والتقأو   الق أا  م كأ  الشأأ   كفأ  بجامعأ  نشأ 

 اسأأأتق ل  لأأأ  و كأأأو  ، 27/11/2028 بتأأأا     2018 لسأأأن  (164)  قأأأ  بجلسأأأت 

 الجامعأأ  ادا   مبنأ  مقأ   و كأو  الجامعأ   ئأ   مباشأ   و تبأ  واإلدا ي والمأال  الفنأ 

 وتعتبأأ  والتقأو   للق أا  وحأد  ال  اضأ   الت ب أ  بكل أأ  نشأ  كمأا ،الشأ  ( كفأ  )جامعأ 

 وتتبأأأ  إدا  أأا مسأأتقل  كوحأأد  وتعامأأ  بالجامعأأأ ، والتقأأو    أأا الق لم كأأ  فأأ   بمثابأأ 

 بالجامع . والتقو   الق ا  م ك  ومال  ا فن ا   وتتب  الكل   عم د مباش  
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 فأأ  والتم أأ  ال  أأاد  الأأ  ال  اضأأ   الت ب أأ  بكل أأ  والتقأأو   الق أأا  وحأأد  تسأأع 

 وامكان اتأأأ  بكفاءاتأأ  وال قأأ  الخأأ    نوع أأ  لتحسأأأ   والتقأأو   الق أأا  مجأأا   جم أأ 

 ل أأأا أ تطب أأأ  فأأ  وعالم أأأا   ا  وأقل مأأ محل أأأا   الوحأأدا  مصأأأا  فأأ  تكأأأو  وأ  المهن أأ 

 والتقو  . الق ا 

 جامعأ  ال  اضأ   الت ب أ   بكل أ متحانأا إلا و التقأو  و  الق أا  منظومأ  تطأو  

 والتقأأأو   الق أأأا  جأأأ اءا إ جم أأ  فأأأ  الجأأأود  معأأأا    تطب أأ و  لضأأأما  الشأأأ   كفأأ 

 الخأأأ      قأأأد ولضأأأما  األكاد م أأأ  للبأأأ ام  المسأأأتهدف  التعل م أأأ  المخ جأأأا  لتحق أأأ 

 المجتم . خدم  و العم  سو  ف  المستف د   ثق  كتسا ا  و  عالم ا المنافس  عل 
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   ال : الوحد  تهد 

 والمتابعأ  بالتنسأ   بهأا متحانأا واإل التقأو   نظ  لتطو   للكل   الفن  الدع  توف   .1

 .بالجامع  المختلف  الكل ا  ف  متحانا واإل التقو   وحدا  م 

 منظومأ  تحسأ   مأداخ  ك حأد تطأو    ب هم   والتوع   التقو   منظوم  ثقاف  نش  .2

 م احلأأ  بجم أأ  متحانأأا واإل للتقأأو   األخ قأ  بالم ثأأا  والتوع أأ  عامأأ  بصأأف  التعلأ  

 .ف   بالمستجدا  والتوع   ومجا ت 

 التقأأو   نظأأ  إلدا   حد ثأأ  آل أأا  سأأتخدا إل بالكل أأ  التحت أأ  البن أأ  وتطأأو   إنشأأاء .3

 للتقو   حد ث  ط   ستخدا ا  و  التقو   ووسائ  أسال   وتطو   وا متحانا 

 بأأأالب ام  التقأأأو   عمل أأأا  فأأأ  سأأأتخدامهاا  و  األسأأأئل  بنأأأو  إلنشأأأاء الوحأأأد  تبنأأأ  .4

 بالكل   األكاد م  
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 التقأأأأأو   عمل أأأأأا  جأأأأأود  لضأأأأأما  ال  مأأأأأ  والمعأأأأأا    بالضأأأأأوابط أدلأأأأأ  إعأأأأأداد .5

  .ل  الك تتبناها الت  الق اس   األكاد م   المعا    إل  المستند  متحانا واإل

 األكاد م أأأأ  البأأأأ ام  فأأأأ  إلكت ون أأأأ  ختبأأأأا ا ا  و  تقأأأأو   نظأأأأ  لتبنأأأأ  الكل أأأأ  دعأأأأ   .6

  .بالكل  

عأأداد ، بالكل أأ  ومعأأاون ه  التأأد    ه ئأأ  ءأعضأأا تأأد    .7  مجأأا  فأأ  المأأد ب   وا 

 ، التقأأو   أدوا  : إعأأداد فأأ  تد  ب أأ  بأ ام  إعأأداد ط  أأ  عأأ  ، وا متحانأأا  التقأو  

  .الب ام  م  وغ  ها التصح ح وم كن  اإللكت ون   تحانا ا م ، األسئل  بن 

عداد م اجع  .8  ونتأائ  عامأ  ا متحانأا  أعمأا    و بتقأ الخاصأ  السأنو   التقأا    وا 

عأأأداد ، خاصأأأ  الطأأأ    الضأأأع  لنقأأأاط التصأأأح ح   لإلجأأأ اءا  تنف ذ أأأ  خطأأأط وا 

  .القو  نقاط تع    عل  والت ك د

 ، ىاألخأأ   بالكل أا  التقأو   ووحأأدا  الوحأد  بأ   بالتواصأأ  الكف لأ  اآلل أا  وضأ  .9

 . ب نها الخب ا  وتباد  تجا بها، م  وا ستفاد 
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 نظأأأ  مجأأا   فأأ  والتطب ق أأ  النظ  أأأ  المتخصصأأ  العلم أأ  اإلستشأأا ا  تقأأد   .12

 واإلمتحانا . والتقو   الق ا 

 الط  . ومها ا  وقد ا  ق ا  معا    تنو   .13

 الق أا  نظأ  حأو  التأد    ه ئأ  وأعضأاء الطأ    ضا ق ا  مؤش ا  متابع  .14

 بالكل  . واإلمتحانا  الط   وتقو  
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 ثأ   لمأد  الكل أ  عم أد مأ  بقأ ا  أعضأاء   (7)مأ  الوحد  إدا   مجل   شك 

 التال : النحو عل  وذل  لإلستم ا  قابل  سنوا 

   ) ئ سا( الكل   عم د .1
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 العل أأأا الد اسأأأا  لشأأأئو  الكل أأأ  وك أأأ  والطأأأ  / التعلأأأ   لشأأأئو  كل أأأ  وك أأأ  .2

 .بالتناو () والبحو 

 .بالكل   الوحد  مد   .3

   .بالكل   الوحد  مد   نائ  .4

   بالكل  . الجود  ضما  وحد  مد   .5

دا   الط   شئو  قس   ئ   .6  .العل ا الد اسا  وا 

   للوحد  سك ت  ا .7

   الوحد  إدا   مجل   ئ   قب  م  مدعو .8

 مأأ   طلأأ  أو  ئ سأأ  مأأ  دعأأو  علأأ  بنأأاء شأأه    كأأ  دا  اإل مجلأأ   جتمأأ  -

 نصأأ  مأأ  أكثأأ  بحضأأو   إ صأأح حا ا جتمأأا   كأأو  و  عضأأاءاأل أغلب أأ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مجلأ  مأد   نائأ  محلأ  و حأ  الوحأد   ئأ   الجلسأ   أ و  ، أعضائ  عدد

 .للوحد  التنف ذي المد   و ل   ا دا  

 .سلفا ومعلن  محدد  معا    وف  الوحد  مد   تع    -1

 . الوحد  إدا   عل  اإلش ا  - 2 

   .والتنف ذي اإلدا ي الف    عل  اإلش ا  -3

 . الوحد  مد   مقت حا  عل  بناء وتجن ده  التنف ذي الف    أعضاء اخت ا  -4

 .ومحاض ها والندوا  ا جتماعا  اع نا  اعتماد -5 

 .الوحد  إدا   مجل  ق ا ا  اعتماد -6 

 .ل جتماعا  والتنف ذي اإلدا ي الف    دعو  -7 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بأأ  بالجامعأ  التقأو   لم كأ  المال أ  آلئحأأ  وفقأ  والمال أ  الفن أ  التقأا    اعتمأاد -8 

 للوحد  والسنو   السنو  

 معلن . معا    وف  بالوحد  التد  ب   للدو ا  الم شح   اخت ا  -9 

 األنشأأأط  كافأأأ  ومتابعأأأ  بالوحأأأد  المختلفأأأ  العمأأأ  مجموعأأأا  أعمأأأا  متابعأأأ -10 

 .المتعلق  والتقا   

 والسأأأاد  بالكل أأأ  واإلدا ي التنف أأأذي والف  أأأ  الوحأأأد  مأأأد   مأأأ  اجتماعأأأا  عقأأد -11

 ه ئ  أعضاء

 .المها  وتو    العم    ف   لتشك   ومعاون ه  التد   

 .الوحد  مد   م  مقت ح عل  بناء العم    ف   تشك   ق ا ا  اعتماد -12 

 .الكل   أقسا  داخ  وتطب قاتها األنشط  تنف ذ آل ا  متابع -13 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكترونيةواالختبارات اال التربية الرياضية   وحدة : القياس والتقويم: "كلية :  جامعة كفر الشيخ   اسم الجامعة     

  01094163996ت:  -الخامسالدور  –كلية التربية الرياضية  –شارع الجيش جامعة كفرالشيخ 

Email:  kfs.edu.sports@gmail.com  
https://cutt.us/BiTs8 

12 

بداء بالكل   الوحد  أنشط  متابع  -1  ۔ف ها ال أي وا 

 األنشأط ، تنف أذ تواجأ  التأ  العقبأا  وتأذل   الوحأد  أنشأط  فأ  التطو   صد -2

حاط   .كل  بذل  الوحد  إدا   مجل  وا 

 وتحق أأأ  الوحأأأد  أنشأأأط  دعأأأ  شأأأ نها مأأأ  التأأأ  وا قت احأأأا  المشأأأو   تقأأأد   -3

 ۔ سالتها

 م احأ  وأثنأاء العلم أ  األقسأا  داخأ  وتطب قاتهأا األنشأط  تنف أذ آل أا  متابعأ  -4

 مجلأأ  علأ  بأأذل  تقأا    وعأأ   النتأائ ، إعأأ   وعقأ  والتقأأو   اإلمتحأا 

 .الوحد  إدا  

 .بالوحد  المختلف  العم    وف   العم  مجموعا  أعما  متابع  -5
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالوحد . العامل   عل  واإلش ا  والتوج   ال  م  العم  خطط إعداد -1

 الوحأأد ، عمأأ  لخطأأ  مطابقتهأأا مأأ  والت كأأد ال وم أأ  األعمأأا  إنجأأا  متابعأأ  -2

 .بالوحد  العامل   ب   والتنس  

 للمهأأا  وفقأأا بالوحأأد  العمأأ  تطأأو  عأأ  اإلدا   لمجلأأ  دو  أأ  تقأأا    تقأأد   -3

 .بالمها  الق ا  تعو  الت  والمشاك  بها، المنوط 

 العمأأأ  لتسأأ    الكل أأأ  إدا   خأأ   مأأأ  واإلدا  أأ  العلم أأأ  باألقسأأا  ا تصأأا  -4

 .التنف ذي

 المجأأأال  علأأأ  وا متحانأأأا  التقأأأو   موضأأأوعا  ومناقشأأأ  عأأأ   متابعأأأ  -5

 (العلم أأأأ  األقسأأأأا / العلم أأأأ  اللجأأأأا / الكل أأأأ  )مجلأأأأ  بالكل أأأأ  المتخصصأأأأ 

 بها. المتعلق  الق ا ا  وتنف ذ واعتمادها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لمأد  ي الدو  أ  كا جتماعأا  لهأا  أدع  التأ  ا جتماعأا  ف  الوحد  تمث   -6

 ب نشأأأط  الصأأأل  ذا  والمأأأؤتم ا  النأأأدوا  فأأأ  المشأأأا ك  وكأأأذل  الوحأأأدا 

 .التقو   تطو  

 .الط   تقو   نظ  وتق    وق ا  التد    -7

عداد ا وا متحان الط   تقو   تطو   ف ثقا نش  -8  .الدو    النش ا  وا 

 الطأأأ   تقأأأو   لأأأنظ  والم كنأأأ  المسأأأتم  التطأأأو   وحأأأد  احت اجأأأا  تحد أأأد -9

 .ش اؤها   اد الت  واألجه   واألدوا  األثا  م  وا متحانا 

 تقأأو   لأنظ  والم كنأ  المسأأتم  التطأو   وحأد  باحت اجأأا  مفصأ  تق  أ  إعأداد -10

 ۔ش اؤها   اد الت  واألجه   واألدوا  األثا  م  وا متحانا  الط  

 وتحم لهأأا السأأابق  األنشأأط  مخ جأأا  إدخأأا  و للوحأأد  ب انأأا  قاعأأد  تصأم   -11

 .وتوث قها الكل   موق  عل 

 .الوحد  أنشط  ع  شه ي تق    إعداد -12

 .الكل   عم د م  واعتمادها العم    ف   تشك   مقت ح تقد   -13
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 لآلئحأأ  ،وفق بالوحأد  العأامل   علأ  وتو  عهأا السأاعا  وعأدد المكافأ   تحد أد -14

   بالجامع  التقو   لم ك  المال  

 بصأأأف  بالكل أأأ  والطأأأ   علأأأ  الت شأأأئو  لجنأأأ  علأأأ  الوحأأأد  أنشأأأط  عأأأ   -15

 .شه   

 العلم أ  األقسأا  تقأد  مأدى علأ  وحأد ال ومأد   الكل أ  لعم أد دو ي تق    عم  -16

 .الوحد  ألنشط  تنف ذها ومدى التقو   عمل   ف 
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 وحأدا  ( 5) عأدد كف الشأ   جامعأ  ال  اضأ  الت ب أ  بكل أ  والتقو   الق ا  وحد   تب 

 التال : الوج  عل  التوض ح  ال س  ف  مب   هو كما

 

 

الوحدة التابعة 
لوحدة القياس 

 والتقويم

المتابعة 
 والدعم الفني

التحليل 
 االحصائي

التدريب 
 واالعالم

التصحيح 
 االلكتروني

بنوك 
 االسئلة
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 للمقأأ  ا  المفأأ دا  وبنأأاء ا متحانأأا  اسأأئل  صأأ اغ  فأأ  الأأ    الأأدع  تقأأد   -

 . بالكل   المختلف 

 .بالكل   والتقو   الق ا  بوحدا  ا سئل  بنو  انظم  متابع  -

 عميد الكلية

 وكيل الكلية

 مدير وحدة القياس والتقويم

 نائب مدير الوحده

لجنة المتابعة 
 والدعم الفني

لجنة التحليل و اإلحصاء 
 وتكنولوجيا المعلومات

 لجنة التدريب 
 واإلعالم

وحدة التصحيح 
 األلكتروني

وحدة بنوك 
 األسئلة 
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   األسئل . بن  وتحد   م اجع  أل   متابع  -

 . الكل ب األسئل  بنو  ألعما  األما  و الس    معا   ال م اجع   -

 عأأ  تقأأ    سأأنو   بنسأأب  التأأد    ه ئأأ  أعضأأاء لتأأد    الأأ    الأأدع  تقأد   -

10.% 

 

 :الوحدة مهام

  بالكل  ا لكت ون  التصح ح ءا واج ا أل ا  تنف ذ متابع   -

 الك سأأ ك  ا حصأأائ  التحل أأ  اسأأتخدا  علأأ  التأأد    ه ئأأ  أعضأأاء تأأد    -

 .ا ختبا ا  لنتائ  المتقد  و

 .للوحد  تقد مها و ا متحانا  لنتائ  اإلحصائ  التحل   تقا    اعداد -
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 التد  ب أأأأ  ا حت اجأأأأا  لتلب أأأأ  وو ش تد  ب أأأأ  دو ا  تنف أأأأذ و خطأأأأ  وضأأأأ   -

 و الق أا   خأ  ف مأا بالكل أ  المعاونأ  اله ئأ  و التأد    ه ئ  أعضاء للساد 

 . التقو  

 التد   . وم دود أث  ق ا   -

 داخأ  مأ  الحاجأ  عند التقو   و الق ا  مجا  ف  متخصص   خب اء توف    -

   خا جها. او الكل  

 علأأ  ل طأأ   وا عتمأأاد التعلأأ   جأود  لضأأما  القوم أأ  اله ئأأ  مأأ  التواصأ   -

 والحصأأو  التقأأو   ونظأأ  الأأتعل  نأأوات  ق أأا  مجأأا   فأأ  جد أأد هأأو مأأا كأأ 

 بأأأأ ام  علأأأ  طأأأ  إلا وكأأأذل  اله ئأأأ  تصأأأأد ها التأأأ  واألدلأأأ  النمأأأاذ  علأأأ 

 إل  اله ئ ، تقدمها الت  التد   
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 شأأأأبك  وعلأأأأ  المختلفأأأأ  اإلعأأأأ   وسأأأأائ  فأأأأ  الوحأأأأد  ودو  أهم أأأأ  إظهأأأأا   -

   .اإللكت ون  الموق  خ   م  ا نت ن 

 الق أأأأا  و التقأأأو   نظأأأأ  بتطأأأو   الع قأأأ  ذا  المأأأأؤتم ا  و النأأأدوا  إعأأأداد -

 بالجامع .

 .اأنشطتهو  الوحد  أعما  ع  السنو  و  الفصل   النش ا  إصدا  -

   .بالكل   التقو   و الق ا  نظ  تطو  ع  سنو   كت با  إصدا   -

 للتع  أأأأ  اإللكت ون أأأأ  و الو ق أأأأ  اإلع نأأأأا  و ال  مأأأأ  الملصأأأأقا  إعأأأأداد  -

 .اانشطته و بالكل  

  الجامعأأأ فأأ  المنأأأاظ   ا الكل أأ مأأأ  والتنسأأ   ا تصأأأا و  للتعأأاو  آل أأأ  إ جأأاد -

 والتنس  . والتكام  والعم 

 .وا متحانا  الط   تقو   بنظ  المتعلق  والد اسا  البحو  إج اء -

 . الجامع  المجتم  ب   والتقو   الق ا  ثقاف  نش   -
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  . الكل ا  ف  ل ختبا ا  ا حصائ  التحل   إلتما  ال    الدع  -

  . والتقو   الق ا  لم ك  تاب  بالكل   ا حصائ  للتحل   وحد  انشاء -

 . الوحد  وأنشط  أداء ع  المعن   األط ا  ل ضا الدو ي الق ا  -

 . ا ختبا ا  ب انا  تسج   نظ  تحد د -

 .الجامع  كل ا  و الوحد  ب   الشبك  ال بط -

 .األسئل  بنو  مكونا  اجه   عل  الفن  اإلش ا  -
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   .بالكل   والتقو   الق ا  نظ  لتطب   الفن  الدع  -

 الق أأأا   ووحأأأد والتقأأأو   الق أأأا  لمشأأأ و  الدو  أأأ  الفن أأأ  التقأأأا    متابعأأأ  -

 .بالكل   والتقو  

 منهأأا ا نتهأاء تأأ  التأ  والتقأأو   الق أا  مشأأ و  اسأتم ا  خطأأط تنف أذ متابعأ   -

   وتسل مها.

 .. بالكل   والتقو   الق ا   لوحد السنو   الخطط إعداد تابع م  -

 الماد أأأأأ  المأأأأأوا د معأأأأأا    خأأأأأ   مأأأأأ  ا متحان أأأأأ  الب ئأأأأأ  اسأأأأأت فاء متابعأأأأأ  -

(Norms)  للكل .   

 الق أأأا  دوا وا نظأأأ  عأأأ  المعن أأأ  األطأأأ ا  ل ضأأأا الأأأدو ي الق أأأا  متابعأأأ  -

  بالكل  والتقو  
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 .بالكل   ا متحانا  أعما و  الكونت و   تطو   ومتابع   احاقت  -

   عملها. تطو   اقت اح و  بالكل  والتقو   الق ا  لوحدا  الفن  الدع  تقد    -

 معأأأا    وفأأ  بالجامعأأأا  التقأأو   و للق أأأا  وحأأدا  أداء عأأأ  تقأأا    إعأأداد -

 معلن . و محدد 

 خبأأأ اء بواسأأأط  المضأأمو  و الشأأأك  ح أأأ  مأأ  األمتحان أأأ  الو قأأأ  م اجعأأ   -

 . عنها تق    و ف  التقو   و الق ا  وحد 

 عنها. تق     ف  و الكل   ف  التصح ح   اإلج اءا  متابع   -

 ا متحان أأ  للو قأأ  الخا ج أ  و الداخل أأ  الم اجعأ  تقأأا    متابعأ  و ال أأ  إعأداد -

   التعل . مخ جا  وق ا  الموضوع   الناح   م 

 الخا ج  . و الداخل   الم اجع  تقا    عل  بناء تحس   وخط  ال   اعداد -
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 الطأأأ   تقأأأو   نظأأأ  تطأأأو   بوحأأأد  طأأأ المنو  اإلدا  أأأ  األعمأأأا  وتنف أأأذ متابعأأأ  -1

 .بالكل   وا متحانا 

 للوحد . والتنف ذي اإلدا ي الف    اجتماعا  حضو  -2

 بالكل   الوحد  مها  تنف ذ تقاب  الت  اإلدا    العقبا  تذل   -3

 الم جع أأأ  والكتأأأ  واألجهأأأ   واألدوا  األثأأأا  مأأأ  الوحأأأد  احت اجأأأا  شأأأ اء -1

 للقانو . طبقا

 أفضأ  علأ  المال أ  التقأا    فأ  والبأ  المناقصا  عقد - المواصفا  كتاب  -2

 .المط وح  العطاءا 

 . شه   المال   الوحد  ومخ جا  مدخ   ع  مفص  تق    إعداد -3
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عأأأأداد والحسأأأأأاب   المال أأأأ  بأأأأأاإلج اءا  الق أأأأا  -4  المال أأأأأ  والتقأأأأا    الم  ان أأأأأ  وا 

 الوحد  الخاص 

عأأداد العمأأ  وو ش والتوع أأ    و والتقأأ المتابعأأ  أنشأأط  علأأ  والصأأ    المطبوعأأأا  وا 

 . بالجامع  التقو   لم ك  المال   آلئح  وفق  ال  م 

 المسأأئو  وكأأذل  معأأاون ه ( أو التأأد    ه ئأأ  أعضأأاء )مأأ  الوحأأد  نائأأ   عأأ  

 اقتأأأ اح علأأأ  بنأأاء المخأأأت  الكل أأ  عم أأأد مأأ  بقأأأ ا  بالوحأأدا  والسأأأك تا    المأأال 

 الوحد . مد  

  .بالكل  والط   التعل   شئو  ا لج ف   الوحد مد   إد ا 
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 و بالجامعأأ  التقأو   م كأأ   ئحأ  بهأأذ  خأا  نأأ  شأ ن  فأأ   أ د لأأ  ف مأا  طبأ  (1

   التنف ذ  . و ئحت  الجامعا  تنظ   بقانو  الوا د  القواعد

 جامعأ  ال  اضأ   الت ب أ  كل أ  مجلأ  موافقأ  تأا    مأ  ال ئحأ  هذ  أحكا  تس ي (2

 عل ها. الش   كف 

 

 

  االلكرتونية واالختبارات والتقويم القياس وحدة مدير
 

يف مصباح أحمد  د/   الشر

 الكلية عميد
   عبدالحليم أ.د/ 

 عكاشة مصطف 
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