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 مشروع إنشاء مركز المٌاس والتموٌم

 بجامعة لناة السوٌس

 العدد رلم )3( فبراٌر 2013

 نشرة دورٌا تصدر عن مركز المٌاس والتموٌم بجامعة لناة السوٌس باالسماعٌلٌة

 إنجازات مشروع إنشاء مركز المٌاس و التموٌم جامعة لناة السوٌس فً نوفمبر 2012- ٌناٌر 2013

اعتماد الرؤٌة و الرسالة و  –ٌذي و التوصٌف الوظٌفً للمركز و الوحدات بالكلٌات االربع اعتماد الفرٌك التنف 

 الهٌكل التنظٌمً للمركز و الوحدات.

 تم وضع التوصٌف الوظٌفى للمركز والوحدات . 

تم تنفٌذ ندوات توعٌة ونشرات لنظم التموٌم الحدٌثة للطالب واالدارٌٌن وتوضٌح المفهوم  واألهداف من  

 شروعالم

تم تنفٌذ ندوات توعٌة ونشرات عن نظم التموٌم الحدٌثة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وتوضٌح المفهوم   

 واالهداف من المشروع

تنفٌذ احتٌاجات الكلٌات فً بند المبانً غٌر السكنٌة من توصٌالت كهربائٌة ونماط نت وابواب حدٌد حسب طبٌعة  

 كل كلٌة.

 لمركز والوحدات التابع بالكلٌات خاص بالمٌاس والتموٌم وٌحدث دورٌا.تم إنشاء مولع الكترونى ل 

تم انشاء صفحة على مولع التواصل االجتماعى  للمركز  ولوحدات كلٌة التربٌة تحت مسمى " وحدة المٌاس  

ص نشاط والتموٌم بكلٌة التربٌة " وكلٌة الصٌدلة " وحدة المٌاس والتموٌم بكلٌة الصٌدلة  "تموم بنشر  كل ما ٌخ

 الوحدة

 وضع خطة منهجٌة العمل بالمركز. 
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تم تنفٌذ دورة تدربٌه  بعنوان " أساسٌات المٌاس والتموٌم بتارٌخ حٌث مفعلة  تدرٌب للخطة اعتماد  توجد 

 .24/2/2013و دورة تدرٌبٌة بعنوان " بناء وتصمٌم االختبار الجٌد  بتارٌخ  11/2/2013

 ات إلنتاج بنون األسئلة بالمشروع.وضع معاٌٌر الختٌار البرامج و الممرر 

 وضع معاٌٌر األمتحانات العملٌة و الشفوٌة. 

 معاٌٌر ومواصفات االسئلة الموضوعٌة وضع  

  معاٌٌر اختٌار الخبراء لتصمٌم بنون األسئلة و الفرٌك التربوي.وضع  

ً فً كلٌات الطب  41تنفٌذ عدد    التربٌة. –األداب  –الصٌدلة  -اختبار إلكترون

ً ولت مبكر عن التولٌت فً الخطة التنفٌذٌة مما أدي إلً تطوٌر نظم   شراء أجهزه التصحٌح اإللكترونً ف

 األمتحانات فً الكلٌات األربع و جمٌع كلٌات الجامعة.

 تم تدرٌب الطالب بجمٌع كلٌات الجامعة على  نظام ورلة التصحٌح اآللى 

ورلة  128233ة إلكترونٌا و بلغ عدد األوراق المصححة  لامت كل كلٌات الجامعة بتصحٌح األوراق األمتحانٌ 

 امتحانٌة.

جاري تحلٌل نتائج االمتحانات للممررات والبرامج المختلفة   بالكلٌات المشاركة ومخاطبة االلسام العلمٌة بنتائج  
الطالب تحلٌل االمتحانات للممررات للرد والعرض من خالل مجالس االلسام ومنالشتها فى لجان شئون تعلٌم 

 ومجالس الكلٌة
 

ً كالتال4ً   الفٌدٌوهات التعلٌمٌة للمركز و ه

 .ًفٌدٌو عن كٌفٌة تشغٌل جهاز التصحٌح األلكترون 

 .فٌدٌو للطالب عن كٌفٌة اإلجابة فً الورلة الممٌكنة 

 .فٌدٌو للطالب عن كٌفٌة الدخول علً موالع األختبارات األلكترونٌة 

 األول إلكترونٌا".فٌدٌو للطالب عن كٌفٌة  مشاهدة نتا ً  ئج الفصل الدراس
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 .ًفٌدٌو للطالب عن كٌفٌة أداء األستبٌانات الكترونٌا" علً نظام الفاراب 

  4للتواصل معنا

 الممر الدور االرضى بمبنى مركز التطوٌر الجامعى 

20843213300التلٌفون   

mac.scu@suez.edu.eg االلكترونى  البرٌد   

http://mac.scuegypt.edu.eg المولع االلكترونى    

 https://www.facebook.com/mac.scu.eg : الفٌس بون
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