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 2018/2019خطة وحدة التقويم للعام الجامعى

 مالحظات التوقيت الشخص المسئول الموضوع رقم

 أوال: األعالن عن الوحدة وانشطتها

 
تحديث صفحة وحدة التقويم على موقع الكلية وعلى الفيس بوك   .1

 ITمع وحدة 

 

 فايد د/ سالى

 احمد قضيب

 ديسمبراألسبوع األول من شهر 

2018/2019 

 

رفع التشكيل الجديد والسيرة الذاتية العضاء مجلس األدارة   .2

 وصور مجلس األدارة على موقع الكلية

 

 فايد د/ سالى

 احمد قضيب

 شهر ديسمبراألنتهاء فى 

2018/2019 

 

ى األعالن عن أستراتيجية التقويم بالكلية عن طريق توزيعها عل  .3

دة األقسام العلمية ومناقشتها وتبنيها فى مجالسها وموفاة الوح

 باستراتيجيات التقويم المستخدمة فى القسم. 

 

 فايد د/ سالى
 

أول اسبوعين من بداية الفصل 

 الدراسى األول

 

عمل بروشور عن دور الوحدة فى عملية التقويم وما تسطيع ان   .4

الوحدة من دعم فنى العضاء هيئة التدريس فى مجال  تقدمه

 التقويم وتوزيعة على أقسام الكلية.

 

 د/ أمل يوسف

 د/ وسام كمال

  خالل الفصل الدراسى األول

 -الرسالة -الرؤية عمل مقترح الئحة لوحدة التقويم موضح بها  .5

أعضاء وأختصاصات مهام  -الهيكل التنظيمى للوحدة -األهداف

حدة الية الو–اللجان المنبثقة من الوحدة ومهام كل لجنة –الوحدة 

عمل لفى متابعة عملية التقويم وكيفية االستفادة من األستبيانات 

 األجراءات التصحيحية

 

 د/ أمل يوسف

 د/ وسام كمال

  الدراسى األولخالل الفصل 
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 تدريب الكنتروالت على التصحيح األلكترونى: ثانيا

 وسام كمالد/  تدريب كنترول الفرقة األولى 

 احمد قضيب

 

 األسبوع األول من شهر ديسمبر

2018/2019 

 
 

 

 أمل يوسفد/  تدريب كنترول الفرقة الثانية 

 احمد قضيب

 

 األسبوع األول من شهر ديسمبر

2018/2019 

 

 فايد د/ سالى كنترول الفرقة الثالثة تدريب 

 احمد قضيب

 األسبوع األول من شهر ديسمبر

2018/2019 

 

 تدريب كنترول الفرقة الرابعة 

 

 هبة سعدد/ 

 احمد قضيب

 األسبوع األول من شهر ديسمبر

2018/2019 

 

 على كيفية أستخدام الورقة األلكترونيةتدريب الطالب : ثالثا

 

 نوفمبرمن شهر  االخيراألسبوع  د/ هبة سعد األولىتدريب طالب الفرقة  

2018/2019 

 

 نوفمبرمن شهر  االخيراألسبوع  د/ سالى فايد تدريب طالب الفرقة الثانية 

2018/2019 

 

 نوفمبرمن شهر  االخيراألسبوع  د/ وسام كمال تدريب طالب الفرقة الثالثة 

2018/2019 

 

 نوفمبرمن شهر  االخيراألسبوع  يوسفد/ امل  تدريب طالب الفرقة الرابعة 

2018/2019 

 

وملصقات للطالب عن التعليمات عمل ولصق أعالنات للطالب  

  التى يجب األلتزام بها فى األمتحانات

 د/ وسام كمال

 أحمد قضيب

 

  خالل الفصل الدراسى األول
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 سالت مجلس ادارة مركز القياس والتقويمامر: رابعا

 

 2019/ 2018الترم األول للعام الجامعىارسال امتحانات  

 لمجلس ادارة مركز القياس والتقويم

 د/ أمل يوسف

 د/ وسام كمال

 

االسبوع االول من الترم الثانى 

 2019فبراير 

 

 

 

 2019/  2018ارسال امتحانات الترم الثانى  للعام الجامعى 

 لمجلس ادارة مركز القياس والتقويم

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

 

مع نهاية امتحانات الترم الثانى 

 2019يوليو 

 

 د/ أمل يوسف بانجازات الوحدةموفاة المركز سنويا  

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

 
 

مع نهاية امتحانات الترم الثانى 

 2019يوليو 

 

 أعمال الكنترول: خامسا

 
 

 كمالد/ وسام  تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لمواصفات الورقة االمتحانية 

 

  

 د/ وسام كمال تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى واعتمادها 

 

  

 ة المواد واألقسام العلمية بتسليم مظروف أسئلةذمخاطبة أسات 

 % زيادات5امتحان الطلبة بعدد الطلبة باألضافة الى 

 

  2019نوفمبر د/ وسام كمال

مخاطبة األقسام بعمل أمتحانات الترم باستخدام التصحيح  

 األلكترونى

  2019نوفمبر د/ وسام كمال
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 متابعة عملية التقويم بالكلية: سادسا

 

 د/ أمل يوسف قياس مستوى العلم والرضا باستراتيجية التقويم داخل الكلية 

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

 د/ هبة سعد

 
 

 األسبوع األول من شهر ديسمبر

2018/2019 

 

 د/ أمل يوسف االمتحانات االلكترونية عن نظام تطبيق  الطالب رضاقياس  

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

 د/ هبة سعد

 من شهر ديسمبر الثانىاألسبوع 

2018/2019 

 

عن نظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  رضاقياس  

 تطبيق االمتحانات االلكترونية

 د/ أمل يوسف

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

 د/ هبة سعد

 من شهر ديسمبر الثانىاألسبوع 

2018/2019 

 

 د/ سالى فايد امتابعة تنفيذ اساليب التقويم المختلفة والحكم على مستوايته 

 

خالل الفصل الدراسى االول 

 208/2019والثانى للعام الجامعى

 

 د/ وسام كمال اعالن نتائج التقويم على مجتمع الكلية 

 

نهاية الفصل الدراسى االول 

 208/2019الجامعىوالثانى للعام 

 

 تحليل نتائج التقويم ووضع خطط ألستثمارها فى تحسين العملية 

 التعليمية

 د/ أمل يوسف
 

نهاية الفصل الدراسى االول 

 208/2019والثانى للعام الجامعى

 

 د/ أمل يوسف متابعة تنفيذ خطط التحسين وعمل تقرير سنوى  

 د/ سالى فايد

 د/ وسام كمال

الفصل الدراسى االول نهاية 

 208/2019والثانى للعام الجامعى
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 د/ هبة سعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018/2019وحدة التقويم للعام الجامعىل السنوية التدريب خطة
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 مالحظات التوقيت مسئول التنفيذ الموضوع 

 -عمل ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن:

  2018/2019الجامعى خالل العام  د/ سالى الخصائص الموضوعية للورقة األمتحانية 

س كيفية أعداد الورقة األمتحانية التى تهدف الى قيا 

 المهارات المختلفة

  2018/2019خالل العام الجامعى  متخصص مناهج وطرق تدريس

  2018/2019خالل العام الجامعى  متخصص مناهج وطرق تدريس MCQكيفية عمل أسئلة االمتحان وخاصة أسئلة  

  2018/2019خالل العام الجامعى  متخصص مناهج وطرق تدريس األسئلةكيفية اعداد بنوك  

 Rubrics 2018/2019خالل العام الجامعى  متخصص مناهج وطرق تدريس  

  2018/2019خالل العام الجامعى  أعضاء وحدة التقويم التصحيح االلكترونى للورقة األمتحانية 

  2018/2019خالل العام الجامعى  لشئون تعليم وطالب وكيل الكلية عملية سير االمتحانات للمالحظين 

  2018/2019خالل العام الجامعى  د/ وسام كمال الية الشكاوى والتظلمات 

  2018/2019خالل العام الجامعى   متخصص مناهج وطرق تدريس نظم التقويم وميكنة االمتحانات  

 OSCE 2018/2019خالل العام الجامعى   متخصص مناهج وطرق تدريس  

 


