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 بيانات العامة للمحاضرين فى الندوة

 للمشروع التنفيذي مديرالعلى خليل الدهشان     جمالا.د. 

 الدراسات العليان ئولش وكيل الكلية ف        ا.د.صبحى شر

                د.رفيق سعيد إسماعيل البربري   ا.م. 

 المدير التنفيذىترشيح من                                                            رئيس المشروعترشيح من 

 دعوة من الجهة المنفذة للفاعلية                                                                                 التقدم بطلب

 البيانات العامة للفعالية

 نوع الفعالية -

 محاضرة عامة     ندوة                      مؤتمر                 ملتقى                                              دورة تدريبية
 1غير ذلك     ورقة عمل               بحث علمي             علمية             زيارة                                ورشة عمل

                    اللقاء التعريفى بمشروع القياس والتقويم       عنوان الفاعلية:

 جامعة المنوفية –بكلية التربية بشبين الكوم ( 3مدرج ) مكان االنعقاد : -

  56عدد الحضور :             م27/2/2019     -  األربعاء  تاريخ االنعقاد : -

 التربية كلية  –اس والتقويم يوحدة الق: المنظمة للفعالية  اتالجه -

 عرض تقديمى                            تدريب عملى        طبيعة المادة العلمية:  -

 : ذات الصلة بالمركز الرئيسى للقياس والتقويم  روابط ومواقع يتم الرجوع إليها -

 :  وقع التواصل االجتماعىمعنوان 
 : رابط موقع كلية التربية 

 
 

                                                           
 

 

 

 

  

http://mu.menofia.edu.eg/CenEv/CedoHom

e/ar 

 

https://www.facebook.com/assesement/?modal=admi 

n_todo_tour 
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 :ورد بها وملخص عن ما للندوةالمحاور األساسية 

 اهداف ومخرجات مشروعات القياس والتقويم  -

 المصطلحات األساسية فى مجال القياس والتقويم -

  أنظمة التعليم والتعلم االلكترونية . -

 العوائد المتوقع تحقيقها من التوسع فى تطبيق االختبارات االلكترونية -

 التصحيح االلى  أنظمةت مميزا -

 . والعوائد النمتوقعه من انتاجها المفهوم األسئلةبنوك  -

 اهم التطبيقات المجانية فى مجال انتاج بنوك االسئلة -

 

 وثائق ثبوتية ذات صلة بالفاعلية :
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 (1جدول رقم )

 للفئة املشاركة( الهيكل العام للمشاركين
ً
 )وفقا

أعضاء هيئة  إداريين طالب

 2تدريس

 املجموع الكلى

 % عدد % عدد % عدد

12 21.4 3 5 41 7302 56 

 

 (2دول رقم )ج

 التوزيعات التكرارية للمستجيبين حول تقييم املحاضر

 البند  م
افق افق الى حد ما غير مو  مو

 % التكرار % التكرار % التكرار

 متمكن من املوضوعات املطروحة املحاضر  1
  12 21 44 79 

 ومناقشة املوضوعات  على توصيل املعلوماتقادر املحاضر  2
  5 9 51 91 

 .الوضوح والكفايةب تتسمتنظيم العرض  طريقة 3
  14 25 42 75 

 شاركين.مع املقادر على التواصل املحاضر  4
  13 23 43 77 

 على تحفيز املشاركين على التفاعل.قادر املحاضر  5
  16 29 40 71 

 .على إدارة املداخالت واملناقشاتقادر املحاضر  6
  13 23 43 77 

 

  

                                                           
 عضاء الهيئة المعاونةتضم فئة هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس وأ 2
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 (3جدول رقم )

 عاليات اللقاء التعريفىفييم تقيعات التكرارية للمستجيبين حول التوز 

 البند  م
افق افق الى حد ما غير مو  مو

 % التكرار % التكرار % التكرار

 أهداف اللقاء واضحة ومحددة. 1
  0 0 56 100 

 .التغطية اإلعالمية للقاء جيدة 2
  24 43 32 57 

 يوم انعقاد اللقاء مناسب. 3
  16 28 40 72 

  مكان انعقاد اللقاء مناسب. 4
  0 0 56 100 

 الزمن املخصص للقاء مناسب. 5
  0 0 56 100 

 مناسبة ومتنوعة. التجهيزات والوسائل املستخدمة 6
  16 29 40 71 

 الزمن املخصص لكل موضوع مناسب. 7
  3 5 53 95 

  اللقاء بدأ فى الوقت املحدد. 8
  0 0 56 100 

  موضوعات اللقاء مهمة ومرتبطة بأهدافه.  9
  0 0 56 100 

 املستقبل. تكرار مثل هذه اللقاءات ضرورية ولها صدى فى 10
  0 0 56 100 

 (4جدول رقم )

 التوزيعات التكرارية للمستجيبين حول التقييم العام لفعاليات اللقاء التعريفى

 التكرارات

  ممتاز
ً
 ضعيف متوسط جيد جيد جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

46 82 10 18 - - - - - - 

 

 


