
 تدريبية الخطة ال
 

الى االعداد الجيد العضاء هيئة التدريس بالكلية  بجامعة قناة السويسبكلية الزراعة مركز القياس والتقويم ب خطة التدريب التالية تهدف الهدف العام للخطة:

 لضمان:

 . تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات لتكون السبيل إلصالح التعليم من خالل تحسين مدخالته وتجويد مخرجاته  -

 إستخدام التكنولوجيا لتطوير منظومة القياس والتقويم  لضمان العدالة و الشفافية.  -

 األكاديمية للبرامج.إنشاء بنوك أالسئلة في ضوء األهداف التعليمية للمقررات والمعايير  -

عدد  الهدف البرامج التدريبية  

مرات  

 التدريب 

العدد 

 المستهدف 

 التكلفة بالجنية  جهة التنفيذ  المستهدف 

ندوات تثقيفية للطالب  

 عن:

المفاهيم العامة  ▪

 للقياس والتقويم

التدريب على  ▪

االختبارات 

 االلكترونية 

يهدف البرنامج  

الى امداد الفئات 

 لطالبالمختلفة 

بنظرة عامة على 

القياس عملية 

تقويم  وال

بمفهومها الحديث 

 والشامل

كمتطلب هام فى  

جودة العملية 

وكذلك   التعليمية

امدادهم بالتدريب  

طالب برنامج الزراعة   420 6

 العام )جميع السنوات(

طالب البرامج المميزة  

 -)الهندسة الزراعية

ادارة االعمال 

  -والمشروعات الزراعية

 سالمة الغذاء(

وحدة القياس 

والتقويم بكلية 

الزراعة بالتعاون 

مع: مركز القياس  

والتقويم بالجامعة  

 وكلية التربية 

4200  (700 *6 ) 



الالزم الجتياز 

االختبارات 

االلكترونية  

كصورة ممتازة  

لتحديث منظومة 

 القياس والتقويم

واستراتيجيات  اساليب  1

التقويم, اعداد المفردة 

االختبارية واعداد جدول 

مواصفات االختبار  

 المعرفى 

يهدف البرنامج  

الى امداد الفئات 

المختلفة العضاء 

هيئة التدريس  

بنظرة عامة على 

عملية تقويم  

الطالب بمفهومها 

 الحديث والشامل

كمتطلب هام فى  

جودة العملية 

التعليمية وكيفية 

ردة  المفعداد ا

االختبارية كفهوم  

تربوى حديث فى  

عملية القياس 

والتقويم وكذلك 

امدادهم  بالمعارف  

 والمهارات الالزمة 

لبناء اختبار 

جميع فئات اعضاء هيئة   200 5

مدرس  –التدريس )معيد  

استاذ   -مدرس -مساعد

استاذ  -استاذ -مساعد

 متفرغ( 

وحدة القياس 

والتقويم بكلية 

الزراعة بالتعاون 

مع: مركز القياس  

والتقويم بالجامعة  

 وكلية التربية 

6000 

(1200 *5 ) 



تحقيق   متوازن و

صدق المحتوى  

لالختبار وتوزيعه 

على موضوعات  

 المحتوى باتزان.

يهدف البرنامج   بنوك االسئلة   2

الى امداد الفئات 

المختلفة العضاء 

هيئة التدريس  

بمعارف ومهارات  

إعداد بنوك 

األسئلة كمتطلب  

رئيسى فى  

منظومة تحديث  

عملية القياس 

 والتقويم  

اعضاء هيئة التدريس   200 5

  -استاذ مساعد -)مدرس

 استاذ متفرغ(  -استاذ

وحدة القياس 

والتقويم بكلية 

بالتعاون الزراعة 

مع: مركز القياس  

والتقويم بالجامعة  

 وكلية التربية 

6000 

(1200 *5 ) 

التدريب على اجراء  3

االختبارات االلكترونية  

 والتصحيح االلكترونى 

يهدف البرنامج  

الى امداد الفئات 

المختلفة العضاء 

هيئة التدريس  

بالمعارف  

والمهارات الالزمة 

الدارة منظومة 

االختبارات 

نية  االلكترو

اعضاء هيئة التدريس   200 5

  -استاذ مساعد -)مدرس

 استاذ متفرغ(  -استاذ

وحدة القياس 

والتقويم بكلية 

الزراعة بالتعاون 

مع: مركز القياس  

والتقويم بالجامعة  

 وكلية التربية 

6000 

(1200 *5 ) 



بمراحلها المختلفة   

كصورة ممتازة  

لتحديث منظومة 

القياس والتقويم 

وكذلك امدادهم  

بالمعارف   

والمهارات الالزمة 

الجراء التصحيح 

االلكترونى  

لالمتحانات 

شفافية  لتحقيق 

وعدالة ودقة  

عملية التصحيح 

واختصار وقت  

التصحيح والسرية  

 التامة.

اعداد االختبارات العملية   4

 والمعملية 

يهدف البرنامج  

الى امداد الفئات 

المختلفة العضاء 

هيئة التدريس  

والهيئة المعاونة  

بالمعارف  

والمهارات الالزمة 

العداد االختبارات 

العملية والمعملية 

وحدة القياس  مدرس مساعد–معيد  100 4

والتقويم بكلية 

الزراعة بالتعاون 

مع: مركز القياس  

والتقويم بالجامعة  

 وكلية التربية 

4800 

(1200 *4 ) 



فى اطار تطوير  

منظومة القياس  

والتقويم فى  

الجامعات 

   المصرية 

   25 1300   27000 

 

 الجدول الزمنى

 الدورات الندوات االسبوع  الشهر م

ندوات تثقيفية للطالب عن:المفاهيم العامة للقياس  االول  ابريل  1

 االلكترونيةالتدريب على االختبارات  -والتقويم

اساليب واستراتيجيات التقويم, اعداد المفردة االختبارية واعداد جدول مواصفات 

 االختبار المعرفى

اساليب واستراتيجيات التقويم, اعداد المفردة االختبارية واعداد جدول مواصفات  X الثانى 2

 االختبار المعرفى

عن:المفاهيم العامة للقياس ندوات تثقيفية للطالب  الثالث 3

 التدريب على االختبارات االلكترونية -والتقويم

 بنوك االسئلة

 التدريب على اجراء االختبارات االلكترونية والتصحيح االلكترونى X الرابع 4

ندوات تثقيفية للطالب عن:المفاهيم العامة للقياس  االول  مايو  5

 االختبارات االلكترونيةالتدريب على  -والتقويم

اساليب واستراتيجيات التقويم, اعداد المفردة االختبارية واعداد جدول مواصفات 

 االختبار المعرفى

اساليب واستراتيجيات التقويم, اعداد المفردة االختبارية واعداد جدول مواصفات  X الثانى 6

 االختبار المعرفى

عن:المفاهيم العامة للقياس ندوات تثقيفية للطالب  الثالث 7

 التدريب على االختبارات االلكترونية -والتقويم

 بنوك االسئلة

 التدريب على اجراء االختبارات االلكترونية والتصحيح االلكترونى X الرابع 8

ندوات تثقيفية للطالب عن:المفاهيم العامة للقياس  االول  يونيو  9

 االختبارات االلكترونيةالتدريب على  -والتقويم

اساليب واستراتيجيات التقويم, اعداد المفردة االختبارية واعداد جدول مواصفات 

 االختبار المعرفى



 اعداد االختبارات العملية والمعملية  الثانى 10

ندوات تثقيفية للطالب عن:المفاهيم العامة للقياس  الثالث 11

 االختبارات االلكترونيةالتدريب على  -والتقويم

 بنوك االسئلة

 التدريب على اجراء االختبارات االلكترونية والتصحيح االلكترونى X الرابع 12

 اعداد االختبارات العملية والمعملية X االول  يوليو  13

 اعداد االختبارات العملية والمعملية X الثانى 14

 بنوك االسئلة X الثالث 15

 التدريب على اجراء االختبارات االلكترونية والتصحيح االلكترونى X الرابع 16

 اعداد االختبارات العملية والمعملية X االول  اغسطس 17

 بنوك االسئلة X الثانى 18

 التدريب على اجراء االختبارات االلكترونية والتصحيح االلكترونى X الثالث 19

 X X الرابع 20

 


