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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  تقریر باالحصائیات 
 

  العدد البرامج عدد الطالب المالحظات

 
١٤٧٤  
٢٠١٧-
٢٠١٨ 

١ ١ 
   بالكلیة  عدد وحدات القیاس 

على  جاري العمل
  -عدد بنوك األسئلة في كل برنامج/  في كل كلیة  - - ٤٠٠- ٣٠٠ إنشاء بنوك أسئلة

 متوسط عدد الطالب في كل مقرر. 
جاري العمل على 
د مستودعات بنوك األسئلة في كل برنامج / عد  -  -  - إنشاء بنوك أسئلة

 في كل كلیة 

جاري العمل على 
  -  -  - إنشاء بنوك أسئلة

عدد برامج بنوك األسئلة المستخدمة (ویذكر 
أسمائھا وھل ھناك تعلیق على الشركات 

 الموردة)
جاري العمل على 
 عدد المفردات الصحیحة في كل بنك  -  -  - إنشاء بنوك أسئلة

تفعیل على جاري العمل 
متوسط  –كلیة الفي  االلكترونیة االختباراتعدد  ١ ١ ٤٠٠- ٣٠٠ عدد أكثر من المقررات

 عدد الطالب في كل مقرر
جاري العمل على زیادة 

عدد أعضاء ھیئة 
التدریس المدربین على  

 استخدام بنوك األسئلة

٦ ١ ٤٠٠- ٣٠٠ 

عدد أعضاء ھیئة التدریس المدربین على 
 ألسئلة استخدام بنوك ا

عدد أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في  ٦   جاري تدریب عدد أكثر
 االلكترونیةاستخدام التصحیح 

جاري العمل علي 
الھیئة المعونة المدربین على  أعضاءعدد  ٤   تدریب باقى األقسام

  االلكترونیة االختباراتاستخدام 
٢٠١٨-٢٠١٧ .١ 
٢٠١٧-٢٠١٦ .٢ 
٢٠١٦-٢٠١٥ .٣ 
٢٠١٥-٢٠١٤ .٤ 

  ٤ 

عدد ورش العمل التي تخص القیاس والتقویم 
 وتعقد في كل كلیة في العام األكادیمي

الملتزمة بالورقة األمتحانیة  األقسام بالكلیة عدد  ٦ ١  
 من حیث الشكل

الملتزمة بالورقة األمتحانیة من  األقسامعدد  ٦ ١  
 حیث المضمون

اسیة الملتزمة بالمعاییر القی األقسام بالكلیةعدد  ٦ ١  
 إداریالنظم القیاس والتقویم بالكلیة 

الملتزمة بالمعاییر القیاسیة  األقسام بالكلیةعدد  ٦ ١  
 االمتحانات  أماكن –لنظم القیاس والتقویم بالكلیة 

تطبق استطالع رضا  التي األقسام بالكلیةعدد  ٦ ١  
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MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  العدد البرامج عدد الطالب المالحظات
 الطالب عن عملیة التقویم 

 رنیت تعلن نتائجھا على االنتالكلیة  تم   

إجراءات تصحیحیة بناء على التغذیة  تأخذ الكلیة تم   
  الراجعة 

على تطویر  تأثیرعدد الوحدات المتمیزة التي لھا  ٢   
  نظم القیاس والتقویم 

  الجامعة  فيعدد معامل الكومبیوتر   ٣   
  عدد أجھزة الكمبیوتر في كل معمل ٢٤   

  
  


