
 

 

 سعيد خليل / األستاذ الدكتورالفاضل السيد     

 عميد كلية التربية      

 تحية طيبة وبعد،،         

 تقرير حول تفعيل التحول الرقمي في عملية التدريس   –رفق هذا  –نُرسل لسيادتكم     

 مواكبااة التطااور التكجولااواي بمااب باارام  فاات ضااوت توايتااا  ساايادتكم تطبيقاا  ومااا تاام 

 .لجتوض بالعملية التعليميةل

 

 ،،راات التفضل بالجظر 

 وا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،لوتفض

3/1/0202 

  ./ د          

 سحر عثمان                      

 مدرس تكنولوجيا التعليم     

  



 

 

 تقرير

 منظوميييييييا اامتحيييييييان االكتر  يييييييو فيييييييو ييييييييوت توجيفيييييييا  سييييييييادتكم  ت عيييييييي  

 الييييييييييق تيييييييييم ت بيقييييييييي    اامتحيييييييييان االكتر  يييييييييوأثبييييييييي  فاعليتييييييييي   عيييييييييدما   الكلييييييييييا

منتصييييف ال صيييي  الدراسييييو ا     ( مقييييرر تكنولوجيييييا التعليييييم)علييييب  لبييييا الييييد لو  العييييا  

 : تشرف  عرض مايلو - 9102/9191

 ( الييد لو  العييا )ل لبييا الدراسييا  العليييا ( علييم اليين ت التر ييو )مقييرر  إمتحااا  إعاادادتاام  -

التيييييا    (OFFICE365) إسيييييتتدا  ت بيقيييييا   9102/9191ال صييييي  الدراسيييييو ا    

 .للجامعا
 

 :تضم( Outlook)تطبيق علت " Group"تم عمل مجموعة  -

 اامتحانعلب  إلشرافل" عميد الكليا/ د.السيد أ". 

 اامتحانلمتا عا "  كي  الكليا للدراسا  العليا/ د. .السيد أ". 

  المشرف– admin " اامتحانمنشئ". 

   مؤد  اامتحان"  الب ( 2)  همعدد  لبا الد لو  العا".  
 

 (قصيير إختييار مين متعيددح ويط  خ ياح مقيالو)ما  ين سؤا  (  01) من  اإلمتحا تكو   -

  وإمتحييييا ح أعمييييا  فصييييليا)درجييييا (  01) درجيييياح  اايييييافا إلييييب (  21) بإامااااالي 

 ."مرفق"ا درج( 051) ليصبح ("منتصف ال ص  الدراسوح ش و "
 

 يالمبنب اادار   مركي  التعلييم االكتر  يو  الطلبة لإلمتحاا تم أدات  0/1/0202بتاريخ  -

  "laptop" المحميو  الكمبييوتر( إسيتتدا   (wifi) الجامعيا  المجفي ب  تدميا اا تر ي  

 ."مرفق"  التاكد من جاه يا أجف تفم ("mobile"  الفاتف المحمو 
 

-0 -



ح   إسييت ال  د ن الميير ر  ايييا معوقييا ا    أدق ال لبييا اامتحييان  ..يتضااح ممااا ساابق ** 

 فيو العملييا التعليمييا  ريقيا ا دات  ال كيرب التكنولوجييا عقب اامتحان أشاد ا جميعيا   رائفمآ

 أن ا متحان ا لكتر  و يقيت الجا ب اليهنو  يبعد عن ا سئلا المقالييا ال ويليا التيو تعتميد 

االمتحان االكتر  و يوفر التكاليف الماديا لإلمتحا ا  التقليديا مين أ را  كما أن علو الح ظ 

 كيييلت تييوفير الوقيي   المجفييود الييي  يمبييي  فييو أعمييا  التصييحيط  الكنتيير    كيييلت    باعييا

سييفولا أداتهح كيييا سييفولا لامتحييان االكتر  ييو ممييا أثبيي  فاعليييا ا؛ يضييمن العدالييا فييو التقييييم

 جار  أستكما   اقو ا متحا ا  ا لكتر  ييا فيو  رجا  إلكتر  يا  التصحيط  رود الد  يسر

 .ا يا  المقبلا 

 :توويا 

مغلقييا Network group "(WIFI )"شييبكا  إ شيياتقيييا  المتتصصييين  الشييبكا    يُاار  -

 .د ن الدخو  علب شبكا اا تر   الم توحاح  خاوا  اامتحا ا  فقط
 

 

 بالجظر،،راات التفضل ب.. عرض           

3/1/0202 

  ./ د          

 سحر عثمان                      

 مدرس تكنولوجيا التعليم     

  

 

 

 

 

 









 

 

 


