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عرض موجز عن إجنازات وحدة كلية 
الرتبية بشبني الكوم 
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رسالة الوحدة

2

تسعع ا الوحعععدة ا  قشععر   ا عععة 
ال يععاو والو ععوني  بععني م سععوبا
الكليععة مععن وععضا وهعئععا   ي ععة 
 عا  تدرنيس وادارنيني و   عني واررت

مب ظومعععة ت يعععي  هدا  ال عععضا 
مبعععانيومع معععا احوياجعععات  عععو  
ال مععو وم ععانيو ا ععودة ا ليععة 

والدولية ذات الصلة 
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(  عميد الكلية)مدنير وحدة ال ياو والو وني   

وحدة مراج ة جودة اردا  

اعئا  ممثلني لوحدة ا ودة بالكلية

وحدة ا و ضعات الراى 
وارحصا 

اعئا  ممثلني لوحدة للدع 
المىن والودرنيب وارعضم 

وحدة الوصحيح ار  وب وك ار  لة 
وارخوبارات ارلكرتوقية 

كلية اعئا  ممثلني لضقسام بال

وحدة الودرنيب 

ةاعئا  ممثلني لضقسام ال لمي

وحدة الدع  المىن واخلدمات ارلكرتوقية 

(وكض  الكلية لش ون ال ضا والدرا ات ال ليا  وخدمة اجملوما ) اجمللس ار وشاري 

املدنير الو ميذي للوحدة
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مدير الوحدة

عميد كلية التربية بشبين الكوم

جمال على خليل الدهشان/ األستاذ الدكتور 
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المدير التنفيذى

رفيق سعيد إسماعيل البربرى/  د.م.ا
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التعريفىاللقاء
بكلية الثانى

التربية
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التعريفىاللقاء
بكليةالثانى

التربية

رابط التقرير الخاص باللقاء 
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ارتاارقوها  من مرحلة قشر    ا ة ال ياو والو وني  واحووت علا
ع د ل ا  ت رنيما➢
(م ونيات ت رنيف باملركز ووحدته)توزنيا برشور ➢

قشر م بوعات املركز ووحداته علا موقا تواصو اجوماعا➢
واملوقا الرمسي للجام ة 

را  اعداد ت ارنير توضح جواقب ار ومادة وقوائج ا و ضع ا➢
.املسوميدنين من تلك الل ا ات 
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ا ع د ورشة تدرنيبية ت اولت تصمي  املمردة ارخوبارنية  
ضو  توصيف امل رر وقواتج الو ل  ت اولت هقش وها 

مراجعة توصيف المقررات ➢

التمييز بين أنواع المفردات االختبارية وشروط صياغتها➢

(عناصر–موضوعات –فصول ) اعداد خريطة  بناء  محتوى المقرر الدراسى ➢

مفردات محتوى المقررitem codingتكويد ➢

ل عنصر فى كنواتج التعلم تكويد المفرده االختيارية وفق المستوى المعرفى  ب➢

من عناصر المحتوى 

اعداد مصفوفة المفردة االختبارية بعناصر المحتوى ونواتج التعلم ➢

م تطبيق عملى على تصميم المفردة وفقا عناصر المحتوى ونواتج التعل➢
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عقدت الشركة الموردة لبرنامج التصحيح

remark  دورة تدريبية  للفننين من خاللها  عرض:

إجراءات تفعيل البرنامج -

– QR CODEكيفية اعداد نماذج تصحيح تتنوع فيها إمكانيات توظيف  - MCQ CODE 

, BAR CODE .

ربط البرمجية ببرنامج قواعد البيانات -

.  إجراءات تطوير نماذج التصحيح حسب متطلبات وطبيعة كل مقرر-
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إجنازات علا املسووى الو ظيما واردارى
لا صدور قرارات باعوماد  ر  ال مو اإلدارنية والو ميذىه للمركز والوحدات ع➢

مسووى جملس الكلية
اعوماد  اهلكيو الو ظيما للوحدة➢
اعوماد اخل ط الوشغيلية وتوزنيا ارداور واملهام علا هعئا  المر ➢
اقشا  جمموعات عمو ا رتاضية للوواصو بني ارعئا ➢
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اررت وامل دات والوجهيزات 
ما ح ضوئا علا املركز والوحدات ( 2)ا وضم وتشغيو  عدد ➢
.قسخ من برقامج الوصحيح ار  ( 1)توزنيا عدد ➢
 بورات تماعلية 1توزنيا عدد ➢
شاقون1توزنيا ➢
مت اخوبار وتركيب كاموات مراقبة ➢
الوحدة ت مو ارن  ا م ر مؤقت حلني ارقوها  من امل ر ➢

الدائ  
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ارحضل والوجدنيد  ا املركز والوحدات
أل  لة تأمني  امل ر اردارى للوحدة وم ر الوصحيح ار  وب وك ا➢
عمو قواويا و واصو بني وحدات ب وك األ  لة والوصحيح➢

ار  وم ر إدارة املركز والوحدات 
كهربا  ت ميذ اعمال جتهيز كوابو الربط والوصضت السلكية لل➢

.وارقرتقت 
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ب د البحوث والدرا ات

شاركة الوحدة ممثله  ا مدنير ا الو ميذي  ا اعداد ووباعة➢
ف دليو ت رنيما للمركز والوحدات وت ونير ت بيع علا اهلوات

الذكية
املشاركة  ا هعداد ووباعة امليثا  ارخضقا ل مليات ال ياو➢

والو وني   
يح املشاركة  ا اعداد ووباعة الدليو اررشادى مل ظومة الوصح➢

.ار  جبام ة امل و ية 
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هقش ة الوصحيح ار  وارخويارات ارلكرتوقية وب ا  ب وك األ  لة 
مت الوو ا  ا هقش ة الوصحيح ار  علا مسووى م ررات مرحلة ➢

 ة البكالورنيوو ومن مرحلة الدرا ات ال ليا  وكذا مساعدة كليات هخرى تاب
ية كل) للجام ة  ا ا وخدام م ظومة الوصحيح ار  علا  بيو املثال 

( ال مولة املبكرة 
إدارة ت ميذ ال دنيد من ارخوبارات ارلكرتوقية بأ وخدام ت بي ات قظ ➢

الو ل  
تج مجا ممردات األ  لة و  ا مسوونيات م ر ية مو وعه ومكوده حسب قا➢

الو ل  وا ووى ذو الصلة
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نتائج التحليل اإلحصائي للمقررات 
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عرض نتائج التحليل اإلحصائي على األقسام العلمية


