
 (شؼجخ انهغخ انؼجشٚخ ٔآداثٓب)خطخ رؾغٍٛ األداء نجشَبيظ انهغبد انغبيٛخ 
 (يشؽهخ انهٛغبَظ)0200-0202نهؼبو األكبدًٚٙ 

 
 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

رؾهٛم  -2

 االعزجبَبد

سغجخ انطهجخ فٙ -2

انشعٕع 

نهًؾبضشاد 

 األسضٛخ
 

هذا العام 
الدراسً كانت 

% من  82

المحاضرات 
محاضرات 

 أرضٌة

التنبٌه على 
المائمٌن بالتدرٌس 

باللجوء 
للمحاضرات االون 

الٌن فً حالة 
 الضرورة فمط

أ.و.د/ ئًٚبٌ 

 سيضٖ
 

 اًٚبٌ سيض٘/أد
 

 00-0-0202ثبنفؼم ػبو 

َغجخ انًؾبضشاد  كبَذ

األسضٙ ٔفمب نزؼهًٛبد 

انكهٛخ ٔنى ٚكٍ ٚهغأ  

نهًؾبضشاد األسضٙ ئال 

نهضشٔسح، يضم يؾبضشاد 

 شٓش سيضبٌ فمظ

ٔثبألخض طهجخ انفشلخ 

األٔنٗ كبَذ كم 

انًؾبضشاد أسضٛخ 

 نهزأعٛظ

ال رٕعذ يؼٕلبد ألٌ 

انمبئًٍٛ ػهٗ انزذسٚظ أٚضب 

ٚشغجٌٕ فٙ ػٕدح 

 ألَٓبانًؾبضشاد األسضٛخ 

أفضم نٓى فٙ انزؼبيم 

ٔانزذسٚظ يغ انطهجخ، ٔال 

ٚهغأ نٓب ئال فٙ انضشٔسح 

 انمظٕ٘

 ػذو رًكٍ -0

انزؼبيم  يٍانطهجخ 

 يغ انًُظخ 

رخظٛض أسثؼخ 

يٍ انٓٛئخ 

انًؼبَٔخ 

نًزبثؼخ دخٕل 

انطهجخ ئنٗ 

 :انًُظخ
ػًش ػجذ / أ

 انْٕبة
أ/ سمر عبد 

 الحفٌظ
 أ/آٌات مصطفً

أ/ رضوي 
 حربً

 

سٌتم فً بداٌة 
العام الدراسً 

عمد  0200-0202

ورشة عمل للطلبة 
للتدرٌب على 

 المنصة 

 

 د/ ئنٓبو ثذس

ٔانٓٛئخ 

 انًؼبَٔخ:

أ/ ػًشٔ ػجذ 

 انْٕبة

 أ/ آٚبد يظطفٙ

 د/ ئنٓبو ثذس
 

َشش فٛذْٕٚبد رؼهًٛٛخ 

ػهٗ عشٔثبد 

ئنٓبو /يؾبضشاد د/انمغى

، فٙ يبدح انؾبعت اٜنٙ

كًب رى رؾٕٚم رذسٚظ 

انؾبعت اٜنٙ يٍ  يمشس

َظش٘ ئنٗ ػًهٗ ػهٗ 

انًُظخ نزؼهٛى انطهجخ 

ػًهٛبً كٛفٛخ انزؼبيم يغ 

 انًُظخ.
 

ضؼف انُذ ػٍ انطالة 

ٔخبطخ طالة انًذٌ 

 .انغبيؼٛخ
رغبة الطلبة فً للة التعامل 
مع المنصة تأتى من رغبتهم 

فً عدم حل التكلٌفات 
 التًوالكوٌزات األسبوعٌة 

المادة بوضعها  أستاذٌموم 
 على المنصة

 

تملٌل المناهج،  -2

أو الغاء بعض 
 الممررات

رى رغٛٛش انالئؾخ فٙ ػبو  ----------------- ------------- غٌر متاح غٛش يزبػ

ٔرى انؼًم ثٓب فٙ ، 0228

ٔثبنُغجخ ، 0229-0202

 



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

نزمهٛم انًُبْظ فٓٙ رؼزًذ 

ػهٗ خطظ رذسٚغٛخ رؼًم 

 ثشكم رشاكًٙ.

 
يؾضش  -0

انًإرًش 

انؼهًٙ نهؼبو 

 انغبيؼٙ 
0202-0200 

 

تعدٌل جدول -

المحاضرات 
 األرضٌة

 

رؼذٚم انًٕاػٛذ -

فبسق  إلٚغبد

 أٚبو فٙ انغذٔل

 

ثبنفؼم عذٔل انزشو 

انضبَٙ كبٌ يُبعجبً 

ٔرى انزغهت نهطهجخ 

ػهٗ يشبكم انطهجخ 

 فّٛ 

 

 أػضبء انمغى
 

 

 د/ ئنٓبو ثذس
 

صٚبدح َغجخ ؽضٕس 

انطهجخ، ٔانطهجخ يٍ 

األلبنٛى رى ؽم يشبكهٓى 

  ئعبصحثزٕفٛش ٕٚو 

 

طؼٕثخ انزُغٛك يغ يٕاػٛذ 

يؾبضشاد انهغخ انضبَٛخ 

 ٔانهغخ انؼشثٛخ.

 انزٙانًمشساد  -0

رؼزًذ ػهٗ يشاعغ 

 يضم لبػخ انجؾش
 

رغٛٛش ًَظ 

 انزذسٚظ
رى رغٛٛش ًَظ 

رذسٚظ يمشس لبػخ 

ثؾش ٔيمشساد 

رؼزًذ فٙ ٖ شأخ

رذسٚغٓب ػهٗ 

نغٕء انطبنت 

نهًشاعغ، 

ٔرمغًٛٓى 

نًغًٕػبد ثؾضٛخ 

يؾذدح فٙ 

يٕضٕػبد ثؼُٛٓب 

ٔانضاو انمبئى 

ثبنزذسٚظ ثٕفشح 

 ْزِ انًشاعغ

انمبئًٍٛ ػهٗ 

رذسٚظ يمشساد 

 لبػخ انجؾش

رٕفش انًشاعغ ٔلذسح  أ.و.د ئًٚبٌ سيضٖ

انطهجخ ػهٗ كزبثخ األثؾبس 

ٔانهغٕء نًشاعغ أيُٛخ 

َغجخ انًؼشفخ  ٔصٚبدح

 نذٚٓى.

فٙ انفشلخ كضبفخ ػذد انطالة 

 األٔنٗ.
 

صٚبدح انزطجٛمبد  -2

فٙ يمشساد 

انذساعبد انهغٕٚخ 

 ٔانمٕاػذ

انزُغٛك ثٍٛ 

 انًمشساد
رى انزُغٛك ثٍٛ 

انمبئًٍٛ ػهٗ 

انزذسٚظ نًمشساد 

انذساعبد انهغٕٚخ 

ٔانًمشساد األخشٖ 

يضم انًطبنؼبد 

ٔانًمبل ٔانزشعًخ 

 عبنٗ ٔنٛى/ د

 د/ دمحم انغبيٙ
يُغمٕ األدة 

ٔانهغخ ٔانزشعًخ 

 ثبنجشَبيظ

تحسن المستوى عند 
الطالب على المحورٌن 

 المواعدي والتطبٌمً

التزام كل عضو تدرٌس -

بمنهج ٌرغب فً االنتهاء 
منه مع نهاٌة الترم/ 

ٌكون هنان ضٌك  وبالتالً
فً الولت لممارسة 

لكن التدرٌبات بشكل أكبر، 
المنصة تساعد على الجانب 



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

انًضبل  ْٙنزكٌٕ 

 انزٙانؾٙ نهمٕاػذ 

ٚزؼهًٓب انطبنت فٙ 

يمشساد انهغٕٚبد، 

يغ انزٕطٛخ ثضٚبدح 

انزذسٚجبد فٙ 

يمشساد انهغٕٚبد 

 أٚضبً 

 التطبٌمً والتدرٌبً

 أيبو طؼٕثخ 

 ؽم فٙ انطالة

 ثُظبو االيزؾبَبد

 MCQ ( ال

انزٕعّ نهمبئًٍٛ 

 ػهٗ ْزا األيش 

رذسٚت انطهجخ ػهٗ 

ؽم ْزِ انُٕػٛخ 

 يٍ االيزؾبَبد

د/ ئنٓبو ثذس 

 ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

أ/ عًش ػجذ 

 انؾفٛع

 أ/سضٕٖ ؽشثٙ

سٌتم عمد ورش تدرٌبٌة  د/ ئنٓبو ثذس
خالل العام الدراسً على 
التعامل مع هذه النوعٌة 

 . من االمتحانات
كذلن عمد امتحان ممرر 
استماع وحموق انسان 

وتم األمر بهذا النظام 
 بنجاح.

لم عدد للٌل من الطالب 
 على المنصة الدخولٌستطع 

أثناء االمتحان، وتأخر 
 دخولهم لبعض الولت.
مرفك تمرٌر االمتحان 
 االلكترونً لمسم عبري

الزشاؽبد  -2

انمبئًٍٛ 

ثبنزذسٚظ فٙ 

رمبسٚش 

 انًمشساد

رؾذٚش انًُبْظ  -2

ٔاألخز ثزٕطٛبد 

نغُخ انًُبْظ 

 ثبنكهٛخ
 

ثزنك  انزٕطٛخ

فٙ رمشٚش 

انًشاعغ 

انذاخهٗ ٔفٙ 

اعزًبػبد 

 انمغى
 

ػمذ انًُغمٍٛ ػٍ 

يشاعؼخ انًمشساد 

اعزًبػبد يغ 

انغبدح أػضبء 

 ْٛئخ انزذسٚظ

أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 
 

 ئًٚبٌ سيض٘/ د.أ
 

انزضيذ يمشساد انًمبل 

ٔاالعزًبع ثزٕطٛبد نغُخ 

-0202فً عام  انًُبْظ

0200 

رؾذٚش انًمشساد ٔانًشاعغ 

غٛش ٔاسد فٙ ثؼض 

ألنها تتناول انًمشساد 
، فترات زمنٌة غٌر معاصرة

ٌتم الرجوع فٌها  وبالتالً
لكتب ذات أهمٌة كبٌرة 
تتناول محتوى الممرر، 

وهى األفضل فً هذا 
 المجال.

محاولة ربط -0

الممررات بمماطع 
صوتٌة لٌتحمك 
من ألصى استفادة 
المادة العلمٌة 

الممرر وتحسٌن 
مهارات االستماع 

 والنطك

انزٕطٛخ ثزنك 

فٙ اعزًبػبد 

 انمغى

ئداسط رنك فٙ 

 انزٕطٛفبد 
أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 
 

يمشساد انزشعًخ  انًمشساد يُغمٕ

ٔانذساعبد انهغٕٚخ 

ٔثؼض يمشساد األدة 

 انزضيذ ثزنك 

ضٛك انٕلذ نشغجخ انمبئى 

يؾزٕٖ  ئرًبوثبنزذسٚظ 

نكضٛش يمشسِ، ٔكزنك ئغالق ا

 يٍ يٕالغ انجؾش اإلعشائٛهٛخ



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

زٌادة الجانب -2

التطبٌمً عن 
 الجانب النظري

انزٕطٛخ ثزنك 

فٙ اعزًبػبد 

 انمغى

ئداسط رنك فٙ 

 انزٕطٛفبد
أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 

رطٕٚش يٓبساد انطهجخ  انًمشساد يُغمٕ

)انًُٓٛخ ػهٗ األخض( 

 انزٙألَٓب كبَذ يٍ انُمبط 

ؽضذ ػهٛٓب عٓبد 

انزذسٚت ٔانزٕظٛف فٙ 

 االعزجٛبَبد

 ال ٕٚعذ

الحث على -4 

أسالٌب التعلٌم 
الذاتً والجماعً، 
وملف اإلنجاز فً 

 التموٌم

انزٕطٛخ ثزنك 

فٙ اعزًبػبد 

 انمغى

ئداسط رنك فٙ 

 انزٕطٛفبد

أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 

 ال ٕٚعذ  انًمشساد يُغمٕ

من  اإلفادة-5 

التطبٌمات 
 اإللكترونٌة

انزٕطٛخ ثزنك 

فٙ اعزًبػبد 

 انمغى

ئداسط رنك فٙ 

 انزٕطٛفبد

أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 

رطجٛك رنك فٙ ثؼض  انًمشساد يُغمٕ

يمشساد انذساعبد انهغٕٚخ 

 0200-0202ػبو 

 ال ٕٚعذ

عمد ورش -6 

)لنماذج  ترجمة
 أدبٌة(

رؾذٚذ ػُٛبد 

 رظهؼ نزنك

يخبطجخ انمبئًٍٛ 

ثزذسٚظ يمشساد 

 األدة 

أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 

أػضبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ
 

ثؾش يؾبٔنخ رطجٛك رنك 

 فٙ فزشح االعبصح انظٛفٛخ

 ال ٕٚعذ

يمزشؽبد  -4

نهطهجخ خالل 

انغبػبد 

انًكزجٛخ أٔ 

انًؾبضشاد 

 اإلضبفٛخ

انزؼبيم يغ ثُذ يؾٕ 

األيٛخ فٙ انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ

يخبطجخ انٕؽذح 

انمبئًخ ثٓزا 

 األيش

ػمذ لغى انهغبد 

انغبيٛخ نمبء 

رؼشٚفٙ ثًؾٕ 

األيٛخ ٕٚو 

08/22/0202 ،

ثؾضٕس يذٚش 

ٔؽذح يؾٕ األيٛخ 

ثبنكهٛخ د/ َٓهخ 

نششػ  ساؽٛم

انجشَبيظ ثكم 

 .رفبطٛهّ
توفٌر المادة 
العلمٌة على 

صفحة الفٌس بون 
الخاصة بالوحدة 

ئًٚبٌ / د.و أ د/ َٓهخ ساؽٛم

 سيض٘
ؽم أغهت يشكالد يؾٕ 

األيٛخ ػهٗ َؾٕ أفضم يٍ 

 انؼبو انغبثك

عدم التزام األفراد األمٌٌن 
وتهربهم، ووجود فارق سن 

بٌنهم وبٌن الطلبة، ورغم 
ذلن  تغلبت الوحدة على ذلن 

بورش اعداد معلم الكبار 
بالتعاون مع مركز تعلٌم 

 الكبار بالجامعة.



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

وعن طرٌك 
 المنسمٌن

انطهجخ انٕافذٍٚ  

 ٔانًؾٕنٍٛ

ٔرأخشْى ػهٗ 

 انذساعخ

رخظٛض -

يغًٕػخ يٍ 

انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

 .نؾم انًشكهخ

انزٕعّ إلداسح -

 انٕافذٚى ثبنكهٛخ

لٛبو ثؼض أػضبء 

انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

يٍ  ثششػ يب رأخش

 .دسٔط نهطهجخ 

ئٚغبد ؽهٕل آَٛخ -

نهطهجخ انٕافذٍٚ 

ٔخبطخ فٙ يشكهخ 

 االيزؾبٌ انزكًٛهٙ

 

 انًششذ انطالثٙ

 د/ ئنٓبو ثذس

 د/ عبنٗ ٔنٛى

 د/ ئنٓبو ثذس

استطاعة الطلبة اللحاق -
بزمالئهم فً شرح 

 .الدروس
ؽم أغهت يشبكم -

انٕافذٍٚ )يشفك رمشٚش 

انٕؽذح انًغئٕنخ ػُٓى 

 ثبنكهٛخ(

تأخر بعض الطلبة لمدة -
تزٌد عن شهر مما ٌصعب 

 اللحاق بزمالئهم.
من أكثر المشاكل التى  -

تواجه الطلبة الوافدٌن تأخر 
أورالهم، وكذلن االمتحان 

 التكمٌلً.

 

انطهجخ انًكفٕفٍٛ  

 فٙ انهغخ انششلٛخ

رغٛش أعبنٛت 

 انزذسٚظ

رى ئضبفخ أعبنٛت 

رذسٚظ رزُبعت يغ 

انطهجخ انًكفٕفٍٛ 

يضم رغغٛم 

انًؾبضشاد 

انظٕرٛخ، ٔطجبػخ 

االيزؾبٌ ثطشٚمخ 

 ثشاٚم

انمبئى ػهٗ 

 رذسٚظ انًمشس

 ٔنٛى د/عبنٙ

 د/ دمحم انغبيٙ

توصٌفات اللغة  تطوٌرتم 
الشرلٌة لتتناسب مع 

الطلبة احتٌاجات 
 المكفوفٌن

عدم وجود منهج بطرٌمة 
 براٌل

ػذو انزٕاطم يغ  

 انًششذ انطالثٙ

طشػ األيش فٙ 

اعزًبػبد 

 انمغى

آنٛبد نهزؼبيم  ئٚغبد

يغ األيش يٍ 

 خالل:

رٕاعذ انًششذٍٚ 

فٙ انهمبءاد 

انزؼشٚفٛخ 

ٔانًإرًشاد 

 انؼهًٛخ نهمغى.

انزأكذ يٍ رؼشف 

انطهجخ ػهٗ 

انًششذ االكبدًٚٙ 

 انخبص ثٓى

رؾذٚذ يكبٌ صبثذ 

نإلسشبد االكبدًٚٙ 

أ.و.د/ ئًٚبٌ  د/ ٔفبء 

 سيضٖ

تواجه  التًحل المشكالت 
 الطلبة فً الكلٌة

اعتماد الطلبة على المرشد 
فمط فً حل مشاكل التدرٌب 

 المٌدانً فمط الغٌر.



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

 فٙ يكزت انمغى

اعزًبػبد  -5

أػضبء 

 انزذسٚظ

يزبثؼخ انطهجخ فٙ 

انُشبط انفُٙ 

 ٔانضمبفٙ ٔانشٚبضٙ

رٕطٛخ يٍ 

نغُخ انطالة 

ألػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ ثؾظش 

ػذد انطالة 

انًزفٕلٍٛ فٙ 

 ْزِ األَشطخ

يزبثؼخ يٍ كم 

ػضٕ رذسٚظ 

ٔيؾبٔنخ دػًٓى 

فٙ انغبَت 

 انزذسٚغٙ

 د/ يٙ ْٔجٙ

أ/ سمر عبد 
 الحفٌظ

ئًٚبٌ / د .و. أ

 سيض٘
ؽظشْى رى ثبنفؼم 

ٔاالْزًبو ثٓى ٔاسعبل 

لٕائى ثبعًبؤْى يٍ لجم 

 انكهٛخ.

ت انطهجخ ػٍ رغٛ

انًؾبضشاد ثغجت انُشبط 

 انفُٙ نٕلذ طٕٚم.

الهيئة  -6
 المعاونة

رٕفٛش آنٛبد نهزؼبيم 

يغ رٖٔ االؽزٛبعبد 

 انخبطخ

االعزفبدح يٍ 

ايكبَٛبد يكزجخ 

 سفٛك انذسة

االػزًبد ػهٗ 

اعزشارٛغٛخ 

انكهٛخ فٙ 

يغ رٖٔ  انزؼبيم

 انًٓى

رمذٚى انذػى نهطهجخ 

انًكفٕفٍٛ يٍ 

ثشَبيظ انهغخ 

انؼشثٛخ انزٍٚ 

ٚذسعٌٕ انهغخ 

انؼجشٚخ رؾذ 

 يغًٙ نغخ ششلٛخ

رى ثبنفؼم طجبػخ  اعزبر انًمشس انٓٛئخ انًؼبَٔخ

االيزؾبَبد ثطشٚمخ ثشاٚم، 

ٔرغغٛم يؾبضشاد 

 طٕرٛخ نهطهجخ 

ػذو ٔعٕد لبسئ انكزشَٔٙ 

 ثبنهغخ انؼجشٚخ.

رذسٚظ انهغخ  

 انؼجشٚخ كهغخ صبَٛخ

رٕؽٛذ 

انًمشساد ػهٗ 

يذاس األسثغ 

فشق ٔانكزت 

 انًغزخذيخ

ٔضغ رٕطٛفبد 

صبثزخ نهغخ انضبَٛخ 

 فٙ األسثغ فشق

يُغك انهغٕٚبد  انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 ثبنجشَبيظ

 -0202رى رطجٛمّ فٙ ػبو 

0200 

 ال ٕٚعذ

األطراف  -7
 المجتمعية 

وجهات 
 التدريب

ركضٛف يؾزٕٖ 

 فخ انهغخ انؼجشٚخصمب

ئدساط رنك فٙ 

يؾزٕٖ ئؽذٖ 

 انًمشساد

رغٛٛش يؾزٕٖ 

يمشس لبػخ ثؾش 

فٙ انفشلخ األٔنٗ 

نٛشًم كم عٕاَٙ 

 انؾٛبح فٙ ئعشائٛم

 د/ػضح عبنى

 د/ يُبل أؽًذ

يُغك يمشساد 

األدة ٔلبػخ 

 انجؾش

رى رذسٚظ يمشس لبػخ 

 ثٓزِ انكٛفٛخثؾش 

 ال رٕعذ

ركضٛف انًؾزٕٖ  

 االلزظبد٘ ٔانخبص

ثبنزؼبيم يغ 

 انششكبد

ئدساط رنك فٙ 

يؾزٕٖ 

 انًمشساد

رغٛٛش يؾزٕٖ 

يمشساد انزشعًخ 

ٔاالعزًبع نهفشلخ 

 انضبنضخ ٔانشاثؼخ

انمبئًٌٕ ػهٗ 

رذسٚظ ْزِ 

 انًمشساد

يُغك يمشساد 

انزشعًخ 

 ٔاالعزًبع

رى ثبنفؼم رذسٚظ رشعًخ 

الزظبدٚخ نهفشلخ انضبنضخ 

ٔلبََٕٛخ نهفشلخ انشاثؼخ، 

يؾبدصبد انكٕل ٔئدساط 

عُزش ٔكم يب ٚخض يغبل 

انكًجٕٛرش فٙ يمشساد 

 االعزًبع نهفشلخ انشاثؼخ

 ال رٕعذ



 انزٙانزمبسٚش 

اعزُذد ػهٛٓب 

 انخطخ

انًشبكم 

 انًطشٔؽخ
يؾبٔس 

 انزؾغٍٛ
االعشاءاد 

 انزظؾٛؾٛخ
انًغإٔل ػٍ 

 انزُفٛز
انًغإٔل ػٍ 

 انًزبثؼخ
 انًؼٕلبد انًخشعبد

اكغبة انطبنت  

ثؼض انًٓبساد 

انًُٓٛخ يضم انزؼبيم 

يغ انفشٚك ٔيٓبسح 

ئداسح انٕلذ 

 ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس

االْزًبو ثجُذ 

انًٓبساد انؼبيخ 

فٙ انزٕطٛفبد 

ٔيؾبٔنخ 

رطجٛمٓب ثشكم 

 ػًهٗ

انزشكٛض ػهٗ 

أعبنٛت انزؼهى 

انزارٙ فٙ انزذسٚظ 

نزًُٛخ يٓبسح 

االثذاع ٔاالثزكبس 

ٔرمغٛى انذفؼبد 

انكجٛشح نًغًٕػبد 

ثؾضٛخ ٔكزنك 

رؾذٚذ يٕاػٛذ 

صبثزخ نزغهى 

انزكهٛفبد يُز ثذاٚخ 

انفظم انذساعٙ 

نزؼهى يٓبسح ئداسح 

 انٕلذ

انغبدح أػضبء 

ْٛئخ انزذسٚظ 

 ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

ء انغبدح أػضب

 ْٛئخ انزذسٚظ 

رى ثبنفؼم رًُٛخ يٓبساد 

االػزًبد ػهٗ انُفظ يٍ 

خالل أعبنٛت انزؼهى انزارٙ 

 ٔكزنك انؼًم فٙ فشٚك

 ال رٕعذ

نتائج  -8
 االمتحانات

رذسط االيزؾبَبد -

يٍ انغٕٓنخ 

 نهظؼٕثخ

اػزًبد االيزؾبَبد -

 ػهٗ انؾفع ٔانززكش

رُٕٚغ األعئهخ -

فٙ االيزؾبَبد 

نزؾمٛك ثُذ 

االعئهخ رذسط 

يٍ انغٕٓنخ 

 نهظؼٕثخ

لٛبط  -

االيزؾبٌ نكم 

انًٓبساد 

انًزكٕسح فٙ 

 انزٕطٛف

انزٕطٛخ ثزنك فٙ 

اعزًبػبد 

 انجشَبيظ

انغبدح أػضبء 

 ْٛئخ انزذسٚظ

نغُخ رمٛٛى انٕسلخ 

 االيزؾبَٛخ

خشٔط رمشٚش انًُؾُٗ 

انزكشاسٖ ثشكم يشضٙ 

 ئنٗ ؽذ كجٛش

 ال رٕعذ

 

 انزٕطٛبد
بهم ألهميتها ألنها مؤشر للتحسين، ولذلك سوف يعقد في أول الترم الثاني لقاء بالطلبة من وضرورة استيعاتشجيع الطلبة على ملء االستبيانات  -1

 قبل منسق االستبيانات للتعريف باالستبيان وأهميته وشرح بنوده.
 مع الطلبة من خالل اإلرشاد الطالبي، للوقوف على مشاكل الطلبة.تعديل نظام العمل في اإلرشاد الطالبي، وتحديد آلية ثابتة في التعامل  -2
 .اٌزٛص١خ ثعًّ ٠َٛ األسض، ثٕبء عٍٝ سغجخ اٌطٍجخ فٟ اٌّؤرّش اٌعٍّٟ -3



 .رٛج١ٗ اٌطٍجخ فٟ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌّىزجخ سف١ك اٌذسة -4
 عقد ندوات وورش تثقفية للطلبة على مدار العام الدراسي.-5

 القضية الفلسطينيةالعروض المسرحية عن -6

 

 
 /ربسٚخ                                     ،  انمغىٚؼزًذ يٍ يغهظ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 رمشٚش انطالة انٕافذٍٚ ثمغى انهغبد انغبيٛخ )ػجش٘(

 2022 – 2021انؼبو انذساعٙ  ػٍ

غالة ثبٌفشلخ اٌثب١ٔخ ٚغبٌج١ٓ فٟ وً ِٓ اٌفشلخ اٌثبٌثخ  ٚٚاٌشاثعخ فٟ ظً جبئحخ وٛسٚٔب  5غبٌت ثبٌفشلخ األٌٚٝ ٚ 1غبٌت ٚافذ ُِٕٙ  ٠10ٛجذ ثبٌمسُ 

؛ ٌّعشفخ اٌّشبوً  WhatsAppٚحفبظب عٍٝ سالِخ اٌطالة ِٓ اٌزجّعبد غ١ش اٌصح١خ رُ اٌزٛاصً ِع اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ثبٌمسُ عجش ِجّٛعخ 

 ٚاإلداس٠خ اٌزٟ رٛاجُٙٙ ٌعالجٙب، ٚظّبْ سالِخ جٛدح اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ، األوبد١ّ٠خ 

 ١ٌhttps://chat.whatsapp.com/FFuPybrgoHv8oeZ8ywcygzٕه اٌّجّٛعخ : 

 

 ٚوبٔذ شىٛاُ٘ وبٌزبٌٟ:

 ٌٕذ عٕذُ٘ فٟ ثعط األح١بْ، أٚ ٔس١بْ وٍّخ اٌّشٚس فٟ أح١بْ أخشٜ._ صعٛثخ دخٌُٛٙ ٌٍّٕصخ ٚرٌه ٌسٛء ا1

 ٚلذ حٍذ ِعظُ اٌّشبوً اٌزٟ ٚصٍزٕب ِٓ اٌطالة .

_ اشزىٝ ثععُٙ ِٓ عذَ ظٙٛس إٌز١جخ اٌفص١ٍخ ، عٍٝ اٌشغُ ِٓ دفع ِصشٚفبد اٌى١ٍخ، ٚلذ رُ اٌزٛاصً ِع ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ، ٚصٛسٔب ٌُٙ 2

 ُ.إٌزبئج، ٚأسسٍٕب٘ب إ١ٌٙ

 _ اشزىٝ ثععُٙ ِٓ شؤْٚ اٌطالة، ٚرأخ١ش ِعبِالرُٙ ٌزجذ٠ذ اإللبِخ ، ٚلذ رُ اٌزٛاصً ِع ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ، ٚلذ ٚجٗ ثسشعخ حً ِثً ٘ز3ٖ

 اٌّشبوً.

 ِّٚب لّٕب ثٗ أ٠عب ِع اٌطٍجخ اٌٛافذ٠ٓ: 

ح١ث رُ رزح ٚر١س١ش حصٌُٛٙ عٍٝ اٌّمشساد اٌع١ٍّخ وبٍِخ . اٌزٛاصً ِع اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٚصٍٛا إٌٝ ِصش ِزأخًشا، ِٚسبعذرُٙ فٟ رٛص١ٍُٙ ثبألسب – 4

 ِٓ غالة  اٌفشلخ االٌٚٝ إٌٝ اٌحعٛس ِع اٌٍغخ اٌثب١ٔخ عجشٞ ٌزحص١ً ِب فبرُٙ فٟ اٌٍغخ اٌعجش٠خ رٛج١ٗ ثععب 

١خ اٌزٟ رٕٙئخ اٌطٍجخ ثأع١بدُ٘ اٌم١ِٛخ، ِٚشبسوزُٙ اٌفشحخ ثبإلٔجبصاد اٌع١ٍّخ؛ ِّب ٠مٛٞ أٚاصش اٌعاللخ ث١ٓ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ٚاٌّؤسسخ اٌعٍّ – 5

 ٠ٕزّْٛ إ١ٌٙب، ٠ٚشعشْٚ أُٙ فٟ ٚغُٕٙ اٌثبٟٔ.

 رشج١ع اٌطالة عٍٝ اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌّخزٍفخ فٟ اٌى١ٍخ  – 6

 ٌٍطالة ٌّعشفخ ثعط اٌّعٍِٛبد اٌزٟ غٍجزٙب اإلداسح ِثً جٕس١برُٙ ٚأع١بدُ٘ اٌٛغ١ٕخ ِٚٛا٘جُٙ ِٚب إٌٝ رٌه.   بٔبداسزج١ رُ اجشاء -7

 اشزىٝ ثعط اٌطالة ِٓ رأخشُ٘ عٓ أداء ثعط االِزحبٔبد ٚلذ رُ رٛج١ُٙٙ ٌزمذ٠ُ عزس حزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ حفع رمذ٠شاد اٌّٛاد. -8

 حبْ اٌزى١ٍّٟ ٚلذ رُ رٛج١ُٙٙ ٌالٌزحبق ثذٚساد سفبعخ اٌزٟ ٠زُ عمذ٘ب خص١صب ٌٙزا اٌشأْ اشزىٝ ثعط اٌطالة  ِٓ صعٛثخ االِز -9

 اٌف١سجٛنزُ إعالُِٙ ثبٌّٛاع١ذ اٌٙبِخ ثشىً دائُ ِثً اعالُِٙ ث١ّعبد االِزحبْ اٌزى١ٍّٟ ٚوً اٌّعٍِٛبد اٌّزعٍمخ ثٗ، ِٓ خالي صفحخ اٌمسُ عٍٝ ٠ - 11

https://chat.whatsapp.com/FFuPybrgoHv8oeZ8ywcygz


 ٞ اسزفسبساد رخص االِزحبٔبد أٚ أسلبَ اٌجٍٛس ٚغ١ش٘ب.ُٚ٘ ثذٚسُ٘ ٠زٛاصٍْٛ فٟ حبي ٚجٛد أ
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 

 

 

 د. إلهام بدر 

 

 مدير مكتب الوافدين واألساتذة الزائرين بكلية األلسن 

 

 

 

 
 



 تقرير االمتحان االلكتروني لمادة "االستماع والمحادثات" 

 ( وآدابها  قسم اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية –الفرقة الثانية 

 2022-2021امتحان نهاية الفصل الدراسي األول  

 

الموافق   األربعاء  يوم  عشر صباح    2022يناير    5انعقد  الحادية  الساعة  االمتحانات  في  بقاعة  ا 

( لمادة االستماع والمحادثات  2022- 2021)   امتحان نهاية الفصل الدراسي األول(،  2اإللكترونية )

 ، بحضور كل من: (وآدابها قسم اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية –الفرقة الثانية   –

 القسم  مجلس القائم بأعمال -  أبو زيد ان رمزيأ.م.د إيم

 ستاذ المادة  أ  - محمد عبدالحميدد. رشا 

  Qorrectومنسق القسم على منصة    –مساعد بالقسم  المدرس  ال  -  أ. سمر علي عبد الحفيظ

 لكترونية.  لالمتحانات اإل

حربي رضوى  منصة    –  بالقسم  ةمعيد ال  -  أ.  على  القسم  لالمتحانات   Qorrectومنسق 

 لكترونية.  اإل

 التي انحصرت في:    وواجهوا بعض الصعوبات   Qorrectبدأ الطالب تسجيل الدخول إلى موقع 

 فشل بعض الطالب في الدخول إلى الموقع ألكثر من مرة.   -

تس حدوث عطل   - مما  األجهزة  بعض  على  الموقع  من في  الطالب  في خروج بعض  بب 

 الموقع.

معه منسقي  من فريق الدعم الفني بالكلية، و  أ. أسامةوقد تم التعامل مع هذه المشكالت بمساعدة  

 القسم. 

ا وقد استطاع الطالب التعامل مع الموقع   أثناء فترة االمتحان  بدأ االمتحان في الحادية عشر صباح 

 . اناألسئلة بسهولة، وانتهوا من اإلجابة في الموعد المحدد النتهاء االمتح وحل

 

 مدير وحدة القياس والتقويم 

 د. خالد البلتاجي

 

 



 تقرير االمتحان االلكتروني لمادة "االستماع والمحادثات" 

 ( وآدابها  قسم اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية –الفرقة الثانية 

 2022-2021امتحان نهاية الفصل الدراسي األول  

 

الموافق   األربعاء  يوم  عشر صباح    2022يناير    5انعقد  الحادية  الساعة  االمتحانات  في  بقاعة  ا 

( لمادة االستماع والمحادثات  2022- 2021)   امتحان نهاية الفصل الدراسي األول(،  2اإللكترونية )

 ، بحضور كل من: (وآدابها قسم اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية –الفرقة الثانية   –

 القسم  مجلس القائم بأعمال -  أبو زيد ان رمزيأ.م.د إيم

 ستاذ المادة  أ  - محمد عبدالحميدد. رشا 

  Qorrectومنسق القسم على منصة    –مساعد بالقسم  المدرس  ال  -  أ. سمر علي عبد الحفيظ

 لكترونية.  لالمتحانات اإل

حربي رضوى  منصة    –  بالقسم  ةمعيد ال  -  أ.  على  القسم  لالمتحانات   Qorrectومنسق 

 لكترونية.  اإل

 التي انحصرت في:    وواجهوا بعض الصعوبات   Qorrectبدأ الطالب تسجيل الدخول إلى موقع 

 فشل بعض الطالب في الدخول إلى الموقع ألكثر من مرة.   -

تس حدوث عطل   - مما  األجهزة  بعض  على  الموقع  من في  الطالب  في خروج بعض  بب 

 الموقع.

معه منسقي  من فريق الدعم الفني بالكلية، و  أ. أسامةوقد تم التعامل مع هذه المشكالت بمساعدة  

 القسم. 

ا وقد استطاع الطالب التعامل مع الموقع   أثناء فترة االمتحان  بدأ االمتحان في الحادية عشر صباح 

 . اناألسئلة بسهولة، وانتهوا من اإلجابة في الموعد المحدد النتهاء االمتح وحل

 

 مدير وحدة القياس والتقويم 

 د. خالد البلتاجي

 

 



 تقرير االمتحان االلكتروني لمادة "حقوق اإلنسان"  

 جميع األقسام  –الفرقة األولى  

 2022- 2021امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني  

 

(، امتحان 3-2- 1بقاعات االمتحانات اإللكترونية )  2022مايو    26انعقد يوم الخميس الموافق  

( الجامعي  للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  اإلنسان  2022- 2021نهاية  حقوق  لمادة  الفرقة    –( 

 جميع أقسام الكلية، وذلك بحضور كل من:   –األولى

 لتعليم والطالب.  وكيل كلية األلسن لشؤون ا –أ.د ناصر عبد العال  -

 نائب مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.   -د. إلهام بدر -

 بالكلية. itوحدة ال مدير   –د. محمد عبدالفتاح  -

 مسؤول شركة كوريكت.  –م. عبد العزيز سالم  -

 مسؤول شركة كوريكت.  –م. أحمد جمال  -

 بالكلية.   itمسؤول وحدة ال  -الخضرجي . أسامةم -

 منسقي وحدة القياس والتقويم باألقسام المختلفة.   -

بدأت االمتحانات لألقسام المختلفة من الساعة التاسعة صباًحا وانتهت في الساعة الرابعة عصًرا، 

 وذلك على النحو التالي:  

 صباًحا  10صباًحا :  9روسي( من الساعة  –امتحان أقسام ) عبري 

سمي اللغة العبرية واللغة الروسية في القاعات حضر منسقي وحدة القياس والتقويم من ق -

 من الساعة الثامنة والنصف للتأكد من جاهزية القاعات. 

وأفراد    قسمين بدأ تنظيم دخول الطالب إلى القاعات في الساعة التاسعة بمساعدة منسقي ال -

 األمن.  

 مشكالت فنية بدأ الطالب تسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة بهم، وواجه بعضهم  -

بإخراج  والتقويم  القياس  منسقي  قام  عليه  وبناء  بالفعل،  مسجلة  حساباتهم  أن  في  تتمثل 

 الطالب من النظام )من جهاز األدمن(، وأعاد الطالب تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح. 



لم ينجح بعض الطالب في الدخول إلى االمتحان بسبب عدم ظهور االمتحان، وتم التعامل  -

 مشكلة بإعادة نشر االمتحان لهؤالء الطالب بعد انتهاء موعد االمتحان األصلي. مع هذه ال

بعد انتهاء االمتحان األصلي والمعاد قام منسقي القياس والتقويم باستخراج تقرير بنتيجة   -

 االمتحان وإرساله إلى مكتب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب. 

 صباًحا  11صباًحا :   10ساعة تركي( من ال-فارسي- امتحان أقسام )تشيكي

 بدأ دخول الطالب إلى القاعات في الساعة العاشرة بمساعدة أفراد األمن -

الخاصة  - البيانات  معرفة  دون  االمتحان  التركية  اللغة  قسم  طالب  من  الكثير  حضر 

بحساباتهم، ومنسقي القسم ليسوا على دراية كافية بكيفية التعامل مع هذا األمر. مما استدعى 

  it مسؤولي كوريكت )م. عبد العزيز( باإلضافة إلى م. أسامة مسؤول وحدة ال من  تدخل

الخاص و الرابط  إرسال  خالل  من  المشكلة  لحل  والروسية  العبرية  اللغة  قسمي  منسقي 

 بالبيانات إلى المنسقين، والتعامل مع الطالب بأنفسهم وحل مشكالتهم.  

اللغة التركية ال يجيدون التعامل مع المشكالت الفنية التي و  أقسام اللغة الفارسية منسقي   -

 تظهر أثناء تسجيل دخول الطالب إلى االمتحان. 

 انتهى االمتحان في الساعة الحادية عشر صباًحا. -

 ظهًرا  12صباًحا :  11برتغالي( من الساعة -امتحان أقسام )انجليزي

 بدأ دخول الطالب إلى القاعات في الساعة الحادية عشرة بمساعدة أفراد األمن.    -

حضر منسقي اللغة اإلنجليزية في القاعات مع الطالب، بينما لم يحضر منسق عن اللغة  -

 البرتغالية.  

 تعامل منسقي قسم اللغة اإلنجليزية مع المشكالت التي ظهرت للطالب أثناء تأدية االمتحان   -

 متحان في الساعة الثانية عشرة ظهًرا.انتهى اال -

 ظهًرا  1ظهًرا :   12ياباني( من الساعة  -امتحان أقسام )صيني 

بدأ دخول الطالب إلى القاعات في الساعة الثانية عشرة ظهًرا. ولم يتواجد منسقي القسمين   -

 قبل دخول الطالب مما أدى إلى دخول الطالب بشكل غير منظم.  

صينية الذين تواجدوا مع الطالب في القاعة أقل كثيًرا من العدد  عدد منسقي قسم اللغة ال -

المطلوب للتعامل مع عدد الطالب. باإلضافة إلى أن المنسقين الذين حضروا ليسوا على  

بماهية االمتحان اإللكتروني وال   الطريقة  دراية  إلى االمتحان وال  الدخول  كيفية تسجيل 



حت االمتحان  مع  الطالب  بها  يتعامل  اللغة التي  قسم  منسقي  تعامل  عليه  وبناء  إتمامه.  ى 

 العبرية مع األمر منذ بداية االمتحان وحتى انتهائه.  

بالنسبة المتحان قسم اللغة اليابانية، فلم يظهر االمتحان للطالب جميعًا وذلك نتيجة لعدم  -

انعقاد االمتحان  قيام المنسقين بمراجعة أكواد الطالب المضافين على االمتحان قبل موعد  

بوقت كاف، مما استدعى إعادة نشر االمتحان للطالب بمساعدة م. أسامة ومنسقي قسم 

 اللغة العبرية.

 .الواحدة ظهًراانتهى االمتحان في الساعة  -

 مساًء    2ظهًرا :  1إيطالي( من الساعة  -فرنسي  -امتحان أقسام )عربي

ظهًرا. ولم يتواجد منسقين من األقسام    بدأ دخول الطالب إلى القاعات في الساعة الواحدة -

 قبل دخول الطالب مما أدى إلى دخول الطالب بشكل غير منظم.  

ال يتناسب عدد أعضاء الهيئة المعاونة المنظمين مع عدد الطالب الموجودين في القاعة؛   -

وترتب على ذلك دخول الطالب في قاعات غير المخصصة لهم وهذا ما حدث مع طالب 

 يطالية. قسم اللغة اإل

يستطيعوا ال   - لم  ولذلك  األقسام،  لهذه  والتقويم  القياس  للغاية من منسقي  قليل  حضر عدد 

السيطرة على تنظيم الطالب وال القيام بمهمتهم األساسية في تقديم الدعم الفني للطلالب.  

وبناء على ذلك تعامل مسؤولي كوريكت وم. أسامة ومنسقي قسم اللغة العبرية مع كافة 

 ت التنظيمية والفنية التي ظهرت لطالب األقسام الثالثة.  المشكال

 انتهى االمتحان في الساعة الثانية مساًء.   -

 مساءً  3مساًء :  2أسباني( من الساعة  -امتحان أقسام )كوري

الطالب  - مع  المنسقين  وتواجد  مساًء.  الثانية  الساعة  في  القاعات  إلى  الطالب  دخول  بدأ 

 ونظموا دخولهم.  

حضر منسقي وحدة القياس والتقويم من قسم اللغة األسبانية باإلضافة إلى عدد من المنظمين   -

أو  بالتنظيم  الخاص  المشكالت  مع  جدًا  جيد  بشكل  وتعاملوا  بالقسم  المعاونة  الهيئة    من 

 المشكالت الفنية التي تظهر للطالب.  

حضر مع قسم اللغة الكورية منسقة واحدة فقط، باإلضافة إلى تأخر الطالب في الدخول   -

إلى االمتحان نتيجة عدم قيام منسقي القياس والتقويم في قسم اللغة الكورية بمراجعة بيانات  

مما أدى إلى انتهاء وقت والتأكد من صحتها قبل بدء االمتحان بوقت كاف وأكواد الطالب 



االمتحان قبل حل هذه المشكلة ولذلك تم إعادة نشر االمتحان للطالب بمساعدة مسؤولي  

 كوريكت ومنسقي قسم اللغة العبرية.  

 مساًء.   الثةانتهى االمتحان في الساعة الث -

 

 مساًء   4مساًء:   3ألماني( من الساعة  -امتحان أقسام )سواحيلي  -

-  

بدأ دخول الطالب إلى القاعات في الساعة الثالثة مساًء. دون تواجد المنسقين قبل دخول  -

 الطالب.  

قام منسقي القياس والتقويم في القسمين بالتعامل مع مشكالت الطالب بالتعاون مع مسؤولي   -

نشر  إعادة  وتم  المشكالت  بعض  األلمانية  اللغة  قسم  بعض طالب  واجه  وقد  كوريكت. 

 م.  االمتحان له

 انتهى االمتحان في الساعة الرابعة مساًء.  -

 وبناء على ما سبق ذكره من تفاصيل كل امتحان على حده، هذه أبرز التوصيات:  

طالب.    20تقسيم الطالب على لجان، على أال يزيد عدد الطالب في اللجنة الواحدة عن   -

ويتواجد مراقب لكل لجنة على حدة؛ وذلك لتفادي المشاكل التنظيمية في دخول وخروج  

 الطالب.  

بالقسم  ا - الخاص  المختلفة بحضور االمتحان  باألقسام  القياس والتقويم  لتزام جميع منسقي 

 ينوب عنهم ممن ليس لهم عالقة بوحدة القياس والتقويم. وعدم إرسال من

ضور منسقي القياس والتقويم قبل إمتحانات أقسامهم بمدة كافية ال تقل عن نصف ساعة  ح -

من بعض األمور الفنية التي قد تعطل إجراء اإلمتحان مثل اتصال للتأكد  قبل بدء االمتحان  

 جميع األجهزة باإلنترنت، وغيرها. 

لقياس والتقويم مهمتهم األساسية إدارة االمتحان إلكترونيًا وتقديم ما يلزم من دعم  نسقي ام -

من عدم اسناد أي أدوار تنظيمية تتعلق بدخول وخروج    فني للطالب، وبناء على ذلك فالبد 

  الطالب إليهم. 

 ويم ق مدير وحدة القياس والت

 د. خالد البلتاجي

 


