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 قنــــاة السويس  الجامعة:     1122/ 5/21 الموافق: الخميس -تاريخ الزيارة

 

 جدول األعمال  التوقيت 

03.9 :09399 
 للمشروعو  وأعضاء الفريق اإلداري  النوابو السادة ، رئيس الجامعة لقاء مع السيد أ.د/ 

 ملناقشة تنفيذ أنشطة املشروع. 

09399 :093.9 
خرررررر م عررررررا  منررررررذ  رررررردء املشررررررروع أنشررررررطة عرررررر    املرررررردنر ال نفيررررررذي مرررررر (  PowerPoint (عررررررر 

   املشروع

093.9 :00399 
مرر   %06نمثرر   مررال نقرر ال رردر س و الئي ررة املعاو ررة    لقرراء مررع السررادة أعضرراء  ي ررة

 القياس و ال قويم  الكلية .  لقياس مدى الوعى   طوير  ظم  (املجموع

00399 :003.9 

قالررررل ( لقيرررراس مرررردى  066قرررر  عرررر  لقرررراء مررررع قرررر ب الفرقررررة الرا عررررة أو الثالثررررة   ل ن

 رضا الط ب ع   ظم ال قويم  الكلية. 

الدراسرراا العليررا( لقيرراس مرردى الرضررا عرر   -أداري الكليررة   ورر وت ال علرريم والطرر ب

 فى  ظم القياس وال قويم  الكلية. 

003.9 :23.9 

م  املر لرررررة ال امسرررررة والو رررررداا ال ررررر  سرررررر ق القيررررراس وال قررررررويمركرررررد وو رررررداا زيرررررارة 

 وتشم : يلئا فى املرا   السا قةتمو 

 إلدارة املركد / الو دة  كافة ال جئيزاا و اللا. مراجعة املكات املخصص  -

 مراجعة املكات املخصص لل صحيح اللكتروني  -

 مراجعة املخصص ل نوك األس لة -

  مراجعة املكات املخصص لل دريل  -

 . مراجعة املكات املخصص ل خ  اراا اللكترو ية   ات وجد(  -

 فنيالدعم الو  المتابعة مج زيــارةبرنا
  –" دعم وانشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات"لمشروعات 

 الخامسة الدورة 
 وزارة التعليم العالي -ة مشروعات تطوير التعليم العالىالممولة من وحدة إدار 
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23.9 :0399 

 لقاء مع املدنر ال نفيذي و أعضاء الفريق اإلدارى للمشروع : 

 أنشطة املشروع. مراجعة كافة الوثائق الداعمة ل نفيذ  -

مراجعررررررة كافررررررة الوثررررررائق الداعمررررررة ل طرررررروير املعررررررانير القياسررررررية لررررررنظم القيرررررراس و ال قررررررويم  -

  . الجامعة والكلياا املشاركة 

 ال صحيح وتقارير ، م حا ية للفص  الدراس ي السا قمراجعة  ماذج م  األوراق ال  -

0399 :03.9 

ــاء .0 ــيس/ د.أ الســيد مــ  لق ــة رئ ــوا  والســادة الجامع ــ  وأعضــاء الن   اإلداري الفري
 بهدف:  وللمشروع

 عن الزيارة.  أهم تعليقات السادة الخبراءمناقشة  .2
 ومقترحات التحسين مناقشة التوصيات ..

 

 يعتمد،،،                                                                           
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