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 مشروع إنشاء مركزالقياس والتقويم

 بجامعة قناةالسويس

 2019 يونيو( 7)العددرقم 

 نشرةدوريه تصدرعن مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس باإلسماعيلية

 

 2019إنجازات مشروع إنشاء مركزالقياس والتقويم بجامعة قناة السويس في يونيو 

لالستعدادات رشادات ألعضاء هيئة التدريس وضع مركز القياس والتقويم بعض اإل 

إلتزام عضو هيئة التدريس عن لالختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانى منها ضرورة 

  وتصحيحوضع اإلمتحان بالتسلسل العددى لجميع أسئلة االمتحان فى تسلسل واحد

 اإللتزام بتطابق لغة نموذج اإلجابة مع اإلمتحان،  يومان من تاريخ االمتحان خاللالمقرر 
مناقشة االستعدادات لزيارة المتابعة والدعم الفنى للربع الثانى من وحدة ادارة  

المشروعات بوزارة التعليم العالى لمركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس يوم 

 . 1/7/2019األثنين الموافق 
االلتزامبعرض نتائج تحليل االمتحانات للمقررات بالكليات من خالل مجالس االقسام  

ومناقشتها فى لجان شئون تعليم الطالب ومجالس الكليات وتحديد نقاط القوة والضعف 

بالتقارير ووضع خطة التحسين والتعزيز لألستفادة من نتائج تحليل التقويم فى تطوير 

 المنظومة التعليمية والتحسين المستمر
مخاطبة جميع كليات الجامعة بشأن عرض نتائج تحليل اراء الطالب حول نظم القياس  

 .والتقويم بالكليات بالجامعة بالمجلس المختصة وارسال صورة معتمدة للمركز 

عقد االختبارات االلكترونية التجريبية الموحدة لجامعة قناة السويس استعدادات 

– كلية الصيدله - كلية طب الفم واألسنان– كلية الطب  )بكليات القطاع الطبي  

 في شهر يوليو القادم (كلية التمريض 
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استعدادا لطالب كلية التمريض ختبار الكتروني التجربة ااستعراض تقرير عن  

 الختبارات الموحدة على مستوى الجمهورية
 انتاج مركز القياس والتقويم دليل إدارة نظم االمتحانات  
 انتاج مركز القياس والتقويم دليل الميثاق األخالقى للجامعة  
 انتاج مركز القياس والتقويم دليل بنك االسئلة  
 انتاج مركز القياس والتقويم دليل التقويم للطالب  
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يونيو حيث 13اعداد المدير التنفيذى للمركز تقرير عن احصائيات التصحيح آاللى حتى  

 ( .62218)بلغ اجمالى األوراق المصححه الكترونياً نحو

 اعداد تقرير فنى عن سلبيات وايجابيات عمليه التصحيح االلكتروني  

 اعداد فيديوهات وعروض تقديمية عن كيفية اعداد بنوك األسئلة  

 
 :للتواصل معنا 
 الممرالدوراالرضى بمبنى مركز التطوير الجامعى 

 0643213900 التليفون
 http://mac.scuegypt.edu.eg الموقع االلكترونى
 mac.scu@suez.edu.eg البريد االلكترونى

 https://www.facebook.com/mac.scu.eg صفحة التواصل االجتماعي
 


