مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

بجامعة بنها

خطة عالج نق اط الضعف وتنمية نق اط القوة لدى الطالب
النشاط الرئيسى

ع ال ال ال ال

ال ال ال ال

الضعف

تنميدددددة نقددددداط القددددد لدددددد
الطالب

النشاط الفرعى
 -1تحديدنقاط الضعف لدد
الطالب .

 -0تصنيف نقاط الضعف

اليات التنفيذ
لقاءات مع الطالب .استبيانات .-مالحظات المرشد االكاديمى

رش عمل مع متخصصين فى علد الدنفو التربيدة
اساتذ الماد .

المسئول التنفيذى

مؤشرات النجاح

اسدددددددتاذ المددددددداد المرشدددددددد
االكاديمى .

تحديددد نقدداط الضددعف
تصنيفها

خبراء التق ي

 -3ضع خطة العالج

رش عمدددل للنقددداش بدددين اعضددداء ي دددة التدددددريو
الخبراء نمداذج مدن الطدالب ل ضدع كيفيدة العدالج
كل نقطة على حدا

 -4تنفيددذ خطددة عددالج نقدداط
الضعف

متابعة تنفيذ الخطة -:
 عقددد لقدداءات د ريددة مددع الطددالب اعضدداء ي ددةالتدريو .
 -امتحانات د رية لقياو مست تق ي الطالب .

رؤسدددداء اال سددددا
ي ة التدريو .

تحديددد نقدداط القد من حيدالن عية التخصص.
 اسدددتخدا مجددداالت تنميدددةالقددددد الذ نيدددددة المهاريدددددة
الثقافية لد الطالب

الطالب .
اجراءاستبيان لمعرفة نقاطلقاءات مع اعضاء ي ة التدريو .اجراءلقاءات بين الطدالب اعضداء ي دة التددريولمعرفة تصنيف نقاط الق .
-دع الطالب المنف ين بالمراجع العلمية مجانا

رؤسدددداء اال سددددا
ي ة التدريو

اتفاق %02من:
 الخبراء .االساتذ . الطالب .علدددى طريقدددة خطدددة
العالج

فترة التفيذ

الميزانية
بداية التنفيذ
اكت بر 0212

نهاية التنفيذ
ديسمبر0212

اكت بر 0212

ديسمبر0212

يناير0211

مارو0211

اعضدددداء

تحسدددددددددين مسدددددددددت
الطالب

يناير0211

مارو0210

اعضدددداء

 نتا ج االستبيان . نتدددددددا ج ت صدددددددياتالقاءات

يناير0211

مارو0211

حددددددددات تطددددددد ير تقددددددد ي
الطالب المتحانات
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بجامعة بنها

خطة التدريب على اعمال الكنترول االلكترونى
النشاط الرئيسى

اليات التنفيذ

النشاط الفرعى

المسئول التنفيذى

-1اعداد برنامج موحد للكنترول.

التعريف بخصائص وكيفية استخدام
البرامج

ورش عمل للتعرف بخصائص البرنامج .ورش عمل تدريبية على كيفية استخدامالبرنامج .

-0انشاء قاعدة بيانات للطالب .

-1تحديد  IDلكل طالب .
-0ادخال بيانات الطالب .
-3طبع قوائم للمراجعة .
-4تدريب اعضاء هيئة التدريس على
ادخال الدرجات العملية والشفوية مباشرة
الى البرنامج .

 -1تحديد الفريق وتدريبة .
-0طبع خرائط سير البرنامج المستخدم.
-3ورش عمل للتدريب على كيفية ادخال البيانات
وتصحيحها .
-4ورش عمل لكيفية ادخال البيانات الفرعية
مثل درجات العملى –التدريب-الشفوى.

فريق عمل البرنامج
مهندس البرنامج

-3التدريب على كيفية استخدام
شبكة االنترنت لربط الكنترول
باالعضاءوالكنترول الرئيسى.

-1تحديد . Password
-0التدريب على االتصال عبر الشبكة .
-3التدريب على الحذف واالضافة والحماية
.

► ورش عمل

وحدة تطوير تقويم
الطالب واالمتحانات

 -4تدريب الطالب على كيفية
الحصول على النتائج من خالل
البرنامج.

-1اعطاء كل طالب. ID
-0شرح كيفية االدخال.
-3شرح كيفية اطالع الطالب على نتائجة .
-0شرح كيفية تعريف الطالب على النتيجة
.

ورش عمل مع الطالب .
نشرة توزع على الطالب .
بوستر فى مدخل الكلية لتعريف بكيفية االستخدام
.

وحدة تطوير تقويم
الطالب واالمتحانات +
االرشاد االكاديمى
بالكليات .

مؤشرات النجاح
اجادة جميع من جضر الورشة الستخدام البرنامج

فترة التفيذ
نهاية التنفيذ
بداية التنفيذ
اغسطس0212

يناير 0211

وحدة تطوير تقويم
الطالب واالمتحانات

نسبةعدد اجادة المتدربين للبرنامج %02ضعييف .
 %02جيد .
% 02جيد جدا .
اكثر من  %08ممتاز .
حقق الهدف .

نسب دخول الطالب على البرنامج واستخدامة
 %02مرضى .
% 02جيد .
 %08م فاكثر .
حقق الهدف .

يناير 1122

مارس 0211

يناير 1122

مارس 0211

مارس1122

مايو0211
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بجامعة بنها

خطة مق اومة التغيير
النشاط الرئيسى

النشاط الفرعى

اليات التنفيذ

مؤشرات متابعة

مسئول التنفيذ

االداء
الكشف عن ثقافة

 -وصف معوقات

 -عمل ورشة عمل

 -تقبل فكرة التغيير

التغيير

التغيير .

حول مفهوم التغيير .

.

 -ابراز المستويات

 -عمل ندوة حول

 -التقليل من

والمجاالت التى يتم

ايجابيات التغيير .

اتجاهات المقاومة .

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

الميزانية المطلوبة

نهاية التنفيذ

فيها التغيير .
 -عمل ندوة حول

 -رفع االداء

اليات التغيير ونتائجة  -تحديد عوامل
التغير

ثقافة التغيير

االيجابى لصور

 -ابراز شروط

 -ثقافة التغيير-:

التغيير المرجوة

التغيير

االيجابيات

 -تزايد مسارات

 -الفاعلون

والتفاعل.

التغيير .

الساسيون فى التغيير
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