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جامعة القاھرة

اطبعتقارير مصرية إخفاء الصور 

تعرف على منظومة جامعة القاھرة لالمتحانات اإللكترونیة.. فیدیو
الخمیس، 15 أكتوبر 2020 10:44 ص

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئیس جامعة القاھرة، إن المنظومة الشاملة للتقییم
(جورمیه) Assessment Gourmet التي سیتم العمل بھا ضمن منصة الجامعة التعلیمیة

الذكیة Smart CU، تعتمد على نظام متكامل يتیح ألعضاء ھیئة التدريس إنشاء أنواع
مختلفة من االختبارات سواء اإللكترونیة أو الورقیة بأكثر من لغة، وإنشاء وتصحیح جمیع

أنواع األسئلة، كما تتیح مراقبة االختبارات وعرض تقارير تحلیلیة مفصلة عن النتائج وجودة
االختبارات.

 
 

وأوضح رئیس جامعة القاھرة، فى بیان صادر عن الجامعة ، أن المنظومة الشاملة للتقییم
Assessment Gourmet تدير جمیع عملیات التقییم بداية من إنشاء المقررات الدراسیة

وتحديد خطة التقییم ثم مرحلة إنشاء بنوك األسئلة، وتصمیم مواصفات الورقة االمتحانیة،
وتألیف األسئلة، وتكوين نماذج االختبارات المختلفة، وجدولة االختبارات، وتسكین وتسجیل الطالب بھا، ثم مرحلة تنفیذ االختبارات سواء ورقیًا أو

إلكترونیًا في المعامل أو عن ُبعد، وتصحیح إجابات الطلبة على األسئلة الموضوعیة آلیًا، وإدارة تصحیح األسئلة المفتوحة، والوصول إلى إصدار النتائج
واإلحصائیات.

 
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المنظومة الشاملة للتقییم Assessment Gourmet نفذھا مجموعة من خبراء القیاس والتقويم التربوي،

والمحتوى، وتكنولوجیا التعلیم، لتقدم حلوًال متكاملة لجمیع عملیات االختبارات والتقییم، باإلضافة إلى أنھا تضم كل خصائص وأدوات التقییم لتناسب
جمیع المؤسسات التعلیمیة بمستوياتھا المختلفة.

 
وأكد رئیس جامعة القاھرة، أن الجامعة تعمل اآلن بنظام الحلول التكنولوجیة إلدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبیقات عملیة

تتناسب مع طبیعة وأنشطة الجامعة من خالل أنظمة تكنولوجیة موحدة.
 

جدير بالذكر أن المنصة التعلیمیة الذكیة للجامعة Smart CU تتضمن مجموعة من األنظمة العالمیة المتكاملة منھا نظام Blackboard ونظام االمتحانات
Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمیة والمواد التعلیمیة، ونظام لالجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعلیمیة

متعددة أخرى.
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