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 : التعريف بوحدة القياس والتقويم

للطعلو  والتوت لم ىوال  ونا ب وع   تختص الوحدة بتقويم وتطووي  اداا  الاوعى  

مزىوووم لاتووول وتبلاووو  الع علوووعت وولووول الت وووعتا  التت لقوووم   تل وووعت الت لووو م ناألاوات ال

وتبقاوو   األاا رتقووع   توووتويعت ادوالببووا ال لتوو  و دىووم التاتتوول ه و لوو  ب وود  

 ست ات ا م للاعى م ه واتخع  الق ارات التو  ىوال نوال ع ت  يو  بوالو  القووةاإلهدا  األ

إعوووعاة ت  ووو م   وووناوى علاوووم بوالووو  الوووو ظ وتووووما  لووو و  ال توووو التت عىووو  ىوووال 

 .ال  بيالعائم الت بويم واعداا   يا  ال ل م لتواب م ىتطلبعت سوق ال ت  التبل  و 
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 :لوحدةرؤيم ا

ال يوعاة والتتاو  موي بت ول ىاوعدت تو ي وحدة الق عس والتقويم  كل م الت ب م ال يعلو م الوي 

الق ووعس والتقووويم لتبووواال لوخ ووم الخوو يك وال هووي  كنع اتوول واىكعل عتوول الت   ووم و   ت ووو  مووي 

 ىصع  الوحدات ىبل ًع و هل تًع وععلت ًع مي تطعا   ل عت الق عس والتقويم.

 :رسعلم الوحدة

 الت ب ووم ال يعلوو م بعى ووم شنوو  ال وو   مىتبعلووعت  كل ووالتقووويم و اإلالق ووعس و تطوووي  ى  وىووم 

لتبقاووو  التخ بوووعت  الق وووعس والتقوووويمبووو ا ات إتطعاووو  ى وووعتا  الاوووواة موووي بت ووول و لووووتع  

للعووووو اىك األيعاوت وووووم ولووووووتع  هوووودرة الخووووو يك علوووووي الت عمووووووم ععلت وووووع  التووووووت دممالت ل ت ووووم 

 يتوعب ثقل التوتنادتال مي سوق ال ت  و  دىم التاتتل.إو 
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 أهداف الوحدة

  ت د  الوحدة الي:

ب ووووع  علت وووووا   وادىتبعلووووعتتوووووما  الوووودعم الن ووووي لل ل ووووم لتطوووووي  ل ووووم التقووووويم  .1

 .مي ال ل عت التختلنم  علاعى م وادىتبعلعتوالتتع  م ىل وحدات التقويم 

ل وووو  ثقعمووووم ى  وىووووم التقووووويم والتوخ ووووم  اهت ووووم تطوووووي   شاحوووود ىوووودا   تبووووواال  .2

 وادىتبعلووووعتنهووووي للتقووووويم ى  وىووووم الت لوووو م  صوووونم ععىووووم والتوخ ووووم  علتا ووووعق األ 

 . ات ل ى احلل وىاعدتل والتوخ م  علتوتادات ف ل

آل وعت حدت وم إلاارة ل وم التقوويم  دسوتخدا إل ع  وتطوي  الع  م التبت م  عل ل وم  .3

 ط ق حدت م للتقويم واستخدا وادىتبعلعت وتطوي   سعلا  ووسعئ  التقويم 

موووي عتل وووعت التقوووويم  وووعلع اىك  سوووتخداى عواتع ووو  الوحووودة إلل وووع  ب وووو  األسوووئلم  .4

 األيعاوت م  عل ل م
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إعوووووداا  الوووووم  علوووووووا ز والت وووووعتا  النمزىوووووم لووووووتع  بوووووواة عتل وووووعت التقوووووويم  .5

  .التوت دة إل  الت عتا  األيعاوت م الق عس م التي تتع عهع ال ل م وادىتبعلعت

إل ت ول ووووم مووووي العوووو اىك األيعاوت ووووم  وا تبووووعراتاعووووم ال ل ووووم لتع وووو  ل ووووم تقووووويم   .6

  . عل ل م

هائووم التوودريع وى ووعولا م  عل ل ووم ه وإعووداا التوودرباال مووي ىاووعا   توودري   عوووع .7

التقويم وادىتبعلعت ه عال ط ي  إعداا بو اىك تدريع وم موي إعوداا :  اوات التقوويم ه 

  .ع اىكب   األسئلم ه ادىتبعلعت اإلل ت ول م وى ك م التصب ح وغا هع ىال ال

يم  عتووووعا ادىتبعلووووعت ععىووووم و ى اب ووووم وإعووووداا التقووووعري  الووووو ويم الخع ووووم بتقوووو .8

ولتووووعئك الطوووونب  ع ووووم ه وإعووووداا  طووووز ت نايوووووم ل بوووو ا ات التصووووب ب م ل قووووع  

  .الو ظ والتاياد عل  ت  ي  لقع  القوة

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


 
 
 

 

 

 
 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية الرياضية  -  القياس والتقويم وحدةالئحة دليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

  
 

6 

 ولل اآلل عت ال نالم  علتوا و  بواال الوحودة ووحودات التقوويم  علاعى وعت األ و    .9

ىبل ووووع وععلت ووووعه وادسووووتنعاة ىووووال تاعرب ووووعه وت ت ت ووووع بوووواال وحوووودات التقووووويم  عل ل ووووعت 

 . وتبعاا الخع ات با  ع

 ت ووووووخ ص واهوووووول ال تل ووووووم الت ل ت ووووووم وايت ووووووع  الت ووووووكنت ولووووووواحي القصووووووور. 10

 والو ظ.

 . تطوي  ىاعدت رععوم الطنب التوهوباال والتتنوهاال اراس ًع.11

 ووم التتخصصووم ال   يوووم والتطع ق ووم مووي ىاووعدت ل وووم . تقوودوم اإلست ووعرات ال لت12

 الق عس والتقويم واإلىتبعلعت.

 . ت ويل ى عتا  ق عس وهدرات وى عرات الطنب.13

. ىتع  م ىؤن ات ق عس رلع الطنب و عوع  هائوم التودريع حووا ل وم الق وعس 14

 وتقويم الطنب واإلىتبعلعت  عل ل م.

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


 
 
 

 

 

 
 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية الرياضية  -  القياس والتقويم وحدةالئحة دليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

  
 

7 

 القياس والتقويم:وحدة لاالداري  اجمللس تشكيل 

 عتاد ال ل م )رئ وع(  .1

وشاوووو  شل ووووم ل ووووئو  الت لوووو م والطوووونبا وشاوووو  ال ل ووووم ل ووووئو  الدراسووووعت ال ل ووووع  .2

 . علت عوب() والببوث

 .ىدت  الوحدة  عل ل م .3

   .لعئ  ىدت  الوحدة  عل ل م .4

 ىدت  وحدة لتع  الاواة  عل ل م.  .5

 .رئ ع هوم نئو  الطنب وإاارة الدراسعت ال ل ع .6

 سك تا ا للوحدة  .7

 ىدعو ىال هع  رئ ع ىالع إاارة الوحدة  .8
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 وحدة:مهام رئيس جملس إدارة ال

 .ت ااال ىدت  الوحدة وم  ى عتا  ىبداة  

 ا ت عر  عوع  الن ي  الت نايى وتادتدهم ب ع  عل  ىقت حعت ىدت  الوحدة.  

 اإلن ا  عل  إاارة الوحدة. 

  اإلن ا  عل  الن ي  الت نايى واإلدارى.  

 اعتتعا اإلبتتعععت وال دوات وىبعل هع.  

 -اعتتعا ه ارات ىالع إاارة الوحدة.  

 اعوة الن ي  اإلاارى والت نايى ل بتتعععت. 

 اعتتعا التقعري  الن  م والو ويم للوحدة. 

 ا ت عر الت نباال للدورات التدريع م  علوحدة وم  ى عتا  ى ل م.  
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  ىتع  ووووم  عتووووعا ىاتوعووووعت ال توووو  التختلنووووم  علوحوووودة وىتع  ووووم شعمووووم ا ل  ووووطم

 والتقعري  التت لقم ب ع.

  عل ل وووم والووووعاة  واإلاارى عقووود ابتتععوووعت ىووول ىووودت  الوحووودة والن يووو  الت ناووويى 

 . عوع  هائم التدريع وى عولا م لت كا  م ق ال ت  وتومزيل الت ع 

 ل  ىقت ح ىال ىدت  الوحدة.إعتتعا ه ارات ت كا  م ق ال ت  ب ع  ع 

 ىتع  م آل عت ت ناي األل طم وتطع قعت ع اا    هوع  ال ل م. 

  اإلنوو ا  ال ووع  علوو  سووا  عتوو  الوحوودة وىتع  ووم ى ا اتوول وال توو  علوو  ت ناووي

 تو  عتل ىل الا عت  ات ال نهم واد تصعص.

 تبدتد  ولويعت عت  الوحدة مي الت حلم التوتقعل م. 

  والتو  عت النمزىم لتن ا  آل عت عت  الوحدة.تقدوم ادهت احعت 
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 هوو ار ىتطلبووعت الوحوودة وال توو  علوو  توما هووع وموو  ىووع تتطلبوول ال توو  وىصوولبم ا

 ال ل م.

 مهام نائب رئيس جملس الوحدة:

 عولم ىدت  الوحدة م   اا  بت ل واببعتلى .  

   و لو  موي  اداارة اارة نئولل الن  وم موي إطوعر س عسوعت وهو ارات ىالوعإتتول

  .حعلم غ عب ىدت  الوحدة

 ال لت م التختلنم األهوع  ىال ادل طم ىتع  م وحص  التوت دات وب علعت.  

 الت عرشم م  إعداا بدوا  عتعا وىبعل  ابتتعع ىالع ااارة الوحدة. 

  ر ووووود التطوووووور موووووي ال وووووطم الوحووووودة وتووووويلا  بت ووووول ال قبعتوووووعلتي توابووووول ت ناوووووي

 األل طم.

 لت نايى و   ال طم    ى عل  ىالع اإلدارةع ض ابتتعععت الن ي  ا 
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 .اإلن ا  عل  ال عىلاال  علوحدة 

 .ع ض بت ل التقعري  الخع ل  علوحدة علي ىالع إاارة الوحدة 

 الت عرشم م  إعداا التقعري  الدوريم للوحدة. 

 مهام مدير الوحدة بالكلية:

 تقدوم ىقت ح ت كا  م ي  ال ت  واعتتعاهع ىال عتاد ال ل م.  

 التوب م واإلن ا  عل  بت ل ال عىلاال  علوحدة.  

  تبدتووووود احت عبوووووعت وحووووودة التطووووووي  التووووووتت  والت ك ووووول لووووو  م تقوووووويم الطووووونب

 وادىتبعلعت ىال األثعث واألاوات واألب  ةالت اا ن اؤهع.

  ت  وو م وت وووا  ال توو  بوواال  عوووع  اللاووع  الت نايوووم  علوحوودة ف تووع تت لوو  بت ناووي

  .الت ع  واألل طم
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  م إلاعمز ا ل تعا الاوى م ومقع للخطم الت نايوم واالودوار التختلنوم ال ووع  ىتع  

 .الوحدة

   تقووودوم تقوووعري  اوريوووم لتالوووع اإلووودارة عوووال تطوووور ال تووو   علوحووودة ومقوووًع للت وووع

  .الت وطم ب عه والت عي  الت  ت وق الق ع   علت ع 

 تص يف نئولل الن  م وادااريم  توع د تت وعرض ىول ى وع  رئو ع ىالوع  تتولي

 اإلاارة.

 .ل   ثقعمم تطوي  تقويم الطنب وادى بعلعت واعداا ال   ات الدوريم 

  وق  عوال ىو ة واحودة نو  يع  دبتتعععت الدوريم لن ي  ال ت   علوحدة ىعاإلعقد

 .عداا  طز ال ت  وىتع  م ت نايهعإل

  هوووع  ال لت وووم مووو  عتل وووم األل تاووود ال ل ووم عوووال ىووودى تقووود   عتوو  تق يووو  نووو  ى

  .ل طم الوحدةألالتقويم وىدى ت نايهع 
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  تصت م هععدة ب علوعت للوحودة وإا وعا ىخ بوعت األل وطم وتبتال وع علو  ىوهول

 ال ل م وتوث ق ع.

 إاارة ال ل ووووم لتووووواا  ال توووو    ووووناااريووووم ىووووال اإلهوووووع  ال لت ووووم و  عألتصووووعا اد

  .الت نايى

  ىتع  وووووم عووووو ض وى عه وووووم ىولووووووععت التقوووووويم واإلىتبعلوووووعت علووووو  التاوووووعلع

 ) األهووووع  ال لت وووم-اللاوووع  ال لت وووم -التتخصصوووم  عل ل وووم (ىالوووع ال ل وووم

 .واعتتعاهع وت ناي الق ارات التت لقم ب ع

   الدوريوووووم  ى وووو  ادبتتععوووووعتبتتععووووعت التووووو  تووووودع  ل عاإلتت اوووو  الوحووووودة مووووو

مووووو  ال ووووودوات والتوووووؤتت ات  ات الصووووولم لتووووودت ى الوحووووودات وشووووويل  الت وووووعرشم 

 . ال طم تطوي  التقويم

  التدري  وق عس وتقا م ل م تقويم الطعل. 
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 مهام أمني الكلية:

 .ىتع  م وت ناي ادعتعا ادااريم الت و  ب ع  علوحدة 

 .حوور ابتتعععت الن ي  اداارى والت نايى للوحدة 

   الوحدة  عل ل م.تيلا  ال قبعت ادااريم التي تقعب  ت ناي ى ع 

 املايل: لاملسؤومهام 

  ن ا  إحت عبعت الوحودة ىوال األثوعث واألاوات واألب و ة وال تو  الت بب وم طبقوع

 للقعلو .

 مووو  عقوود الت عهصووعت والعوول مووي التقووعري  التعل ووم علووي  -يتع ووم التوا وونعت 

 ال طع ات التط وحم.

  ن  يع.إعداا تق ي  ىنص  عال ىد نت وىخ بعت الوحدة التعل م 
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  الق ع   عإلب ا ات التعل م والبووعب م وإعوداا التا ال وم والتقوعري  التعل وم الخع وم

  علوحدة .

 .و اال التوئوا التعلي والوك تعريم  علوحدة ب ع " علي إهت اح ىدت  الوحدة 

  : سئلةاألمهام مسئول جلنة بنك 

 وب وووع  التنووو اات للتقووو رات  ادىتبعلعتمز  موووي  ووو عغم  سوووئلملووونتقووودوم الووودعم ا

   .هوع دالتختلنم  ع

 ىتع  م اعداا ب و  االوئلم وتبدت  ع  عل ل م. 

  ىتع  م  ل م ى اب م وتبدتا ب   ا لوئلم ىل ى وق  االقوع  ال لت م. 

  ة. لتع   ل تعا ب و  ا لوئلم  علوحدى اب م ى عتا  الو يم و ا 

  ريع علووو  الت عىووو  ىووول ب وووو لتووودري   عووووع  هائوووم التووود الووونمز تقووودوم الووودعم 

  وادعن . علت وا  ىل ىوئوا لا م التدري   ادسئلم
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  : لكرتونىاإلمهام مسئول التصحيح 

 عل ل م اإلل ت ولي ىتع  م ت ناي  ل عت واب ا ات التصب ح .  

  النوو ق  دت ت ولوو   علت وووا  ىوول ش توو و اإللىتع  ووم الوودورة التوووت دوم للتصووب ح 

  .التختلنم

   واإلعن تدري   عوع  هائم التدريع  علت وا  ىل ىوئوا لا م التدري.  

  اإلل ت ولي.ىتع  م التقعري  التختلنم   د اب ا  التصب ح 

 ى و  ى ك وم  اإلل ت ولوين ا  عل   ى  عتعا ا  ى تووتناد ىوال التصوب ح ل ا

 .ستع علعتاإل

  : حصاءاإلمهام مسئول التحليل و 

 تبعرات مي ال ل مل حصعئي اإلالتبلا  إلتتع   النمز  الدعم .   

  الق عس والتقويم لوحدة علاعى م تع ل اإلحصعئي  ال ع  وحدة للتبلا.  

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


 
 
 

 

 

 
 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية الرياضية  -  القياس والتقويم وحدةالئحة دليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

  
 

17 

  ط ا  الت   م عال  اا  و ل طم الوحدةالألالق عس الدور  ل لع. 

   والتتقود   اإلحصوعئي  تبوعرات و سوعلا  التبلاو ال تبدتد ل م تواا  ب علوعت

  . تبعراتل ل تعئك ا

   ىتبعلعتل تعئك اإلاإلحصعئي اعداا تقعري  التبلا.  

 سئلماألن ا  الن   عل  اب  ة ىكولعت ب و  اإل.  

 :اإللكرتونيمهام مسئول التقويم  

 تبدتا الا  التقويم  عل ل م.  

  ال لت وم  عل ل وم  علت ووا  ىوول   عألهووع ىتع  وم ال تو  علو  تطعاو  الاو  التقووويم

 األهوع . ى وق 

 ىتبعلوعت مو  لوو  لتوعئك اإلن ا  عل  اعوداا  طوز لتطووي  ل وم التقوويم و اإل

  .التبلا 
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 سوووو ع  موووو  تبوووودتا وتطوووووي   سووووعلا  و اوت الق ووووعس والتقووووويم علوووو   سووووع اإل

  .علت م

   تووووما  الع علوووعت والت لوىوووعت التووو  وبتعب وووع  عووووع  هائوووم التووودريع وىوووال مووو

 .يعاوت اإلحكت م لتبواال  اائ م 

 :واإلعالممهام مسئول التدريب 

  حت عبوووووعت اإلالخطوووووم التدريع وووووم وت ناوووووي الووووودورات وور  ال تووووو  لتلع وووووم  ولووووول

التدريع ووم للوووعاة اعوووع  هائووم التوودريع و ال ائووم الت عولووم  عل ل ووم ف تووع وخووص 

 .الق عس و التقويم

    ق عس  ث  وى اوا التدري. 

   لت لول اإلالتختلنوم وعلو  نوبكم  اإلعون إل عر  هت م واور الوحدة مي وسوعئ

  .يت وليال التوهل   نا ىال
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 اعداا ال   ات الدوريم عال  عتعا و ل طم الوحدة . 

 اعداا ال تابعت الو ويم عال تطور ل م الق عس و التقويم  علاعى م.  

 ت ول وووم للت  يوووف  علوحووودة واإللالورق وووم  اإلعنلوووعتمزىوووم و لنإعوووداا التلصوووقعت ا 

 .وال طت ع

   هوع  التختلنمعألب  ثقعمم الق عس والتقويم باال الطن ل. 

 وووو ى ب وووود  التطوووووي  لت ووووعل ة مووووي ال ل ووووعت والاعى ووووعت األىتع  ووووم الت ايوووو  ا 

 .للوحدة التوتت 
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  :دارىمهام مسئول الدعم الفىن واإل

 الق ع   كعمم  عتعا الوك تعريم الخع م  علوحدة. 

  والتوت دات الخع م  علوحدة.لوثعئ  رننم لات ل اعت  الن  سم واأل  

 ااريووم التطلوبووم لوووبز  اا  توبا ووعت التوودت  الت ناوويى للت ووع  اإل ىتع  ووم ت ناووي

  .الوحدة

 ب  ة التقويم والق عسألالص علم الدوريم  اتقدوم الدعم الن   ىال  ن 

 األسئلممزىم ل تل عت التبدتا والق عس وب و  نىتع  م تبدتا الع اىك ال. 

  اارى لتطعا  ل م الق عس والتقويم  عل ل ماإلتقدوم الدعم الن ي و. 
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 مهام خبري التقويم:

 .اإلن ا  عل  التدري  إلعداا ب و  األسئلم 

 .ىتع  م إعداا اإل تبعرات اإلل ت ول م 

 .ىتع  م ق عس ى عرات الطنب 

 .ى اب م  الم التقويم 

 

 

 االلكرتونية واالختبارات والتقويم القياس وحدة مدير
 

يف مصباح أحمد  د/   الشر

 الكلية عميد

   عبدالحليم أ.د/ 
 عكاشة مصطف 
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