
 
 
  

 
 جامعة االسكندرية

 كلية طب االسنان 
 مركز تكنولوجيا المعلومات

 
 و تكنونوجيا انمعهوماتل بانطالب : وسائم االتصال 

 التواصل مع الطلبة بعدة طرق

International program life  1.  منالساعات المعتدة شىء ٌخص البرنامج  على موقع التعلٌم االلكترونى لنشر اىو هو 

 مج و جداولهم و تقسٌماتهم فى المعامل ااعالنات تخص طلبة البرن

 .البريد االلكترونى2

لة ارسال لهم درجات نهاٌة الصلل نقوم من خال بدء الدراسة  عندمج برٌد الكترونى خاص بالكلٌة ٌقوم باستالمه الكل طالب بالبرن

 و التوالل معهم الدراسى و االعالنات 

 ا الساعات المعتدة الرسمية للبرنامجصفحة الفيس بوك . 3

 ٌتم التوالل مع الطالب عن طرٌقه بشكل أسرع لذا ٌستخدم فى االعالنات التى تتطلب زمن قلٌر جدا لالستجابة و تكون و
  لبرنامج الساعات المعتمدة  ذات أهمٌة قلوى
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  التعليم

 موقع التعليم االلكترونى التعليم:-1

 كتب و الوثائق ، مثل من قبل االساتذة  نشره ٌتم المحتوى الذي حلول الطالب على PDF، 24/7   متاحة ،مذكرات محاضرات 

 .wwwعلى الموقع التعلٌم االلكترونى والصٌدٌوهات من قبل االساتذة  مصٌدةلصحات لولالت و اى اتلال إنترنت معطالب لل

/elearning ntalalex.comDe والصهم التعلم لتٌسٌر عملٌة  

 

 بمعمل تكنولوجيا المعلومات  online examموقع ال  -2
 

 فقد  سيرفير داخلىموقع االمتحنات بمركز تكنولوجٌا المعلومات السماح للطلبه باخذ امتحانتهم  اون الٌن من خالل  ٌتٌح
الباسورد الخاص  ء الطالبال تستطٌع الدخول على اى امتحان بدول اعطا حٌثمن تسرب االمتحانات  بالمعمل لرفع مستوى االمان

 االمتحانب
 

 على التركٍز عدم مع انمستمر يمينهتق انمقررات درجات مه عالٍة وسبة ٌفرد االون الٌه  االمتحاوات وظام 

 أي حدوث حالة فً حتى الدراسً الفصل طىل على الملتزم للطالة عادال تقٍٍما ٌهٍئ مما الىهائٍة االختبارات

 الىهائً االمتحان اداء أثىاء الطالة اداء لمستىي متىقع غٍر اضطراب

 

 عقب االنتهاء من االمتحان مباشرا للتمكنهم التعلم من اخطائهم و لتأكٌد جودة العملٌة التعلٌمٌة درجاتهم اظهار  للطالب ٌتٌح الموقع 

 
 ئٌات لكل امتحان مع الرسم البٌانى عن نسب سهولة  و لعوبة االسئلة  ٌتٌح الموقع لالساتذة احلا 

 أساليب قياس رضا الطالب:

  monkeysurveyموقع االستقصاءات 

http://www.facebook.com/groups/195595377173110/
http://www.facebook.com/groups/195595377173110/


Survey monkey  مما ٌساعد  وعرض النتائج بيانيا، للطلبة  ونشر الدراسات االستقلائٌة على اإلنترنت فً دقائق انشاءهو موقع

 تحسٌن اداء البرنامج 


