مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

بجامعة بنها

خطة تفعيل التعاون والدعم بين جامعة بنها ونظائرها من الجامعات المصرية العربية
الــنــشــاط
الرئــيــســى

النــشــاط
الفــرعــى

اليات التنفيذ

 وضع الخطط المشاركة فىتحقيق الدعم العلمى
البحثية المشتركة .
مشروعات بحثية
والتفاعل بين جامعة
 وضع برنامجخاصة بنظم
بنها والجامعات
لتبادل االساتذة .
االمتحانات .
المصرية العربية .
 وضع خطط زمنية تبادل االساتذةوالخبرات فى مجال للتبادل الثقافى .
التخصص ونظم
االمتحانات .
 تبادل الطلبةواعضاء هيئة
التدريس .
التعاون الثقافى بين  -تبادل المعلومات  -عمل ورش عمل
تمهيدية لالتفاقات .
جامعة بنها والجامعات والمراجع
 وضع خططالمصربية والعربية  .واالصدارات .
لالتفاقات
 عقد االتفاقاتموضوعات
العلمية .
 عقد اتفاق التعاون لمذكرات التفاهم .ومذكرات التعليم .

مسئول التنفيذ
 الفريق التنفيذىللمشروع

 ادارة الكلية الفريق التنفيذىللمشروع

مؤشرات متابعة االداء
 تدعم التعاون العلمى بينجامعة بنها والجامعات
المصرية واالجنبية .

 تحقيق التعاون الثقافى بينجامعة بنها والجامعات
المصرية و االجنبية .
 تحسين االداء فيما يتعلقبنظم االمتحانات وتقويم
الطالب .

الــفــتــرة الزمــنــيــة
بداية التنفيذ نهاية
التنفيذ
مارس
اكتوبر
0211
0212

اكتوبر
0212

مارس
0211

الميزانية
1222

1222
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مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

بجامعة بنها

تابع خطة تفعيل التعاون والدعم بين جامعة بنها ونظائرها من الجامعات المصرية العربية

اليات التنفيذ

الــنــشــاط
الرئــيــســى

النــشــاط
الفــرعــى

تفعيل اواصر التعاون

تشكيل فريق عمل

 -1تبادل الخبرات.

مسئول التنفيذ
 -الفريق التنفيذى

مؤشرات متابعة
االداء

الــفــتــرة الزمــنــيــة
بداية النهاية
التنفيذ التنفيذ

تبادل خبرات فى مجال

نهاية المشروع

والدعم بين جامعة

لمتابعة التعاون بين

 -2االطالع على كل جديد

 -الفريق االدارى .

التقويم .

ونظائرها

جامعة ونظائرها

فى مجال التطوير

-ا لمدير التنفيذى.

توصيات الندوات

 -3عقد ندوات .
 -4توقيع اتفاقيات .

أكتوبر2212

الميزانية
1222

والمؤتمرات وعقد
االتفاقيات

 -5عقد مؤتمرات
المتابعة الدائمة الوجة
التعاون والدعم بين
الجامعة ونظائرها

تشكيل فريق

 -استبيان المستفدين

مدير المشروع

تبادل خبراء فى مجال

للمتابعة

 -استبيان الطالب

المدير التنفيذى

التقويم توصيا ت

 -اعداد اتفاقيات متابعة كل

الفريق التنفيذى

أكتوبر2212

نهاية المشروع

1222

والندوات والمؤتمرات .

 3شهور
تقييم االداء وضع خططلتحسين
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