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 الندوة للمحاضرٌن فىبٌانات العامة 

 المنوفٌه(   ا.د. جٌهان صالح صادق )المدٌر التنفٌذي لوحده المٌاس والتموٌم بكلٌه الطب جامعه

 سمر الرفاعً عضو الفرٌك التنفٌذي   / د .م .ا 

 المدٌر التنفٌذىترشٌح من                                 رئٌس المشروعح من ترشٌ

 دعوة من الجهة المنفذة للفاعلٌة                                                 التمدم بطلب

 البٌانات العامة للفعالٌة

 نوع الفعالٌة -

 محاضرة عامة     مؤتمر                    دورة تدرٌبٌة        ملتمى           ندوة      

 1غٌر ذلن  بحث علمً              ورلة عمل           علمٌة        زٌارة              ورشة عمل

                     اللماء التعرٌفى بمشروع المٌاس والتموٌم      عنوان الفاعلٌة:

  37عدد الحضور :             م7/3/2019     -  الخمٌس  تارٌخ االنعماد : -

  الطبكلٌة  –وحدة المٌاس والتموٌم : المنظمة للفعالٌة  اتالجه -

 عرض تمدٌمى                            تدرٌب عملى        طبٌعة المادة العلمٌة:  -

 : ذات الصلة بالمركز الرئٌسى للمٌاس والتموٌم  موالع ٌتم الرجوع إلٌهاروابط و -

 :  مولع التواصل االجتماعىعنوان 

 : رابط مولع كلٌة التربٌة 

 

 

                    :ورد بها وملخص عن ما للنذوةالمحاور األساسية 

 ( تعرٌف التموٌم1  

 ( اهمٌه التموٌم2  

 ( انوع التموٌم3  

 معاٌٌر الواجب اتباعها فً وضع االمتحان النظري( ال4  

 العملً واالكلٌنٌكً االمتحان وضع فً اتباعها الواجب المعاٌٌر( 5  

 ( انواع االسئله فً االمتحان النظري 6  

                                                           
 

 

√ 

 

√  

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

e/ar 

 

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

n_todo_tour 

√ 
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 ( الشروط الواجب توافرها فً كل سؤال من اسئلة االمتحان النظري7  

 ( اهمٌه التغذٌه الراجعه8  

 ( فوائد االمتحانات االلكترونٌه والتصحٌح االلكترون9ً  

 ( اهمٌه وجود بنون اسئله10  

 اعداد المشاركٌن باللماء: 

 الفئه العدد النسبه

اعضاء هٌئه تدرٌس وهٌئه  25 67.6%
 معاونه

 طالب 10 27%

 ادارٌٌن 2 5.4%

 االجمالً 37 100%

  

  

 :ٌٌم المحاضرالتوزٌعات التكرارٌه للمستجٌبٌن حول تم

 البند غٌر موافك الً حد ما موافك

المحاضر متمكن من الموضوعات    8 5268% 23 5.68%
 المطروحه

المحاضر لادر علً توصٌل    4 5.65% 22 5.63%
 المعلومات 

المحاضر لادر علً اداره المنالشات    4 5.65% 22 5.63%
 والرد علً االستفسارات

لادر علً تحفٌز  المحاضر   3 864% 28 %.46.
 المشاركٌن
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 التوزٌعات التكرارٌه للمستجٌبٌن حول تمٌٌم فعالٌات اللماء التعرٌفً 

 

 البند غٌر موافك الً حد ما موافك

 اهداف اللماء واضحه ومحدده   5 13.5% 32 86.5%

 ٌوم انعماد اللماء مناسب 20 54% 10 27% 7 19%

 مناسبمكان انعماد اللماء    10 27% 27 73%

 الزمن المخصص للماء مناسب 19 51.3% 10 27% 8 21.6%

 اللماء بدأ فً الولت المحدد     37 100%

موضوعات اللماء مهمه      37 100%
 ومرتبطه بأهدافه

 

 


