زيارة جلنة القياس والتقىيم للمشروع
رئيس جامعة أسيىط يلتقي وفد وزارة التعليم العايل للقياس والتقىيم فى ثاني زياراتهم للجامعة 7102/6/72

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عمى اتخاذ الجامعة لخطوات فعمية فى تطبيق المقرر

االليكتروني عمى كافة الفرق الدراسية بكميات الجامعة والجارى اإلعداد لتنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد ،

مشي ارً إلى إنو تم بالفعل دراسة القرار بشكل مكثف ودقيق من كافة الجوانب بما يحفظ حق عضو ىيئة التدريس

فى الممكية ا لفكرية ويدعم الطالب الجامعي فى الحصول عمى مقرراتو العممية عمى نحو منظم ويسير وبجودة

أفضل وسعر أقل  .جاء ذلك خالل لقاء رئيس الجامعة مع وفد من خبراء القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات
بوزارة التعميم العالي والذى ضم " الدكتور /ىشام عزت  ،الدكتورة /عزة محمد  ،الدكتور /باسم الديك " و بحضور

الدكتور /شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب  ،والدكتورة /ميا غانم نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،الدكتور /عادل رسمي عميد كمية التربية  ،والدكتورة /تيسير حسن عميد

كمية الحاسبات والمعمومات  ،والدكتورة /أماني عمر وكيل كمية الطب  ،والدكتور /عالء عبد الحفيظ وكيل كمية

التجارة  ،والدكتور /محمد مصطفى حمد المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة  .وكشف الدكتور /طارق

الجمال خالل المقاء عمى أن نظام المقررات اإللكترونية الذى تسعى الجامعة عمى ترسيخو من شانو تييسر

استقبال طالب التابمت بعد عامين دراسيين  ،فى حين أن العمل أيضا عمى إعداد بنوك األسئمة يجرى عمى قدماً
وساق تمييداً لنشر ثقافة القياس والتقويم  .ومن جانبو أوضح الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة كانت قد انتيت
من إعداد مقر لصاالت االمتحانات اال ليكترونية بتكمفة بمغت  6ماليين جنيو وذلك عمى مستوى عالي من الجودة
والكفاءة التي تمكن الطالب من أداء االمتحانات بكل يسر  ،إضافة إلى أنو جارى عممية اإلحالل والتجديد لوحدات

الكميات المشاركة فى االختبار االليكتروني  ،الفتاً إلى تعظيم االستفادة من الصاالت والوحدات المجيزة من خالل
استغالليا لممحاضرات والسكاشن العممية فى غير فترات االمتحانات .ومن جانبيا أضافت الدكتورة ميا غانم إلى
تضافر جيود إدارة الجامعة والكميات من أجل النيوض بالخدمات التعميمية وتطويرىا بما يواكب الثورة التكنولوجيةـ

مشيرةً إلى أنو من المقرر أن ي شيد العام الجامعى العمل عمى تسويق خدمات بنك المعرفة المصرى وذلك لتعظيم
االستفادة مما يقدمو من خدمات معرفية وثقافية .كما أضاف مدير المركز بالجامعة أن المقاء يعد الثاني لجامعة
أسيوط من لجنة وزارة التعميم العالي فى إطار المتابعة وتقديم الدعم الفني لوحدات الكميات التابعة لممشروع "

التجارة  ،التربية  ،الطب البشرى  ،الحاسبات والمعمومات " و متابعة أخر الخطوات المتبعة فى إحالل وتجديد
المركز  ،ىذا إلى جانب متابعة الدورات التدريبية والورش التى يعده وينظميا مركز القياس والتقييم بالجامعة

ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ولمطالب وذلك لمتدريب عمى االنتقال من العصر الورقى إلى االليكتروني وثورة

التكنولوجيا.
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