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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  ض جامعة المنیاتقریر انجازات وحدة القیاس والتقویم بكلیة التمری
  

   :تحت التشكیل األتي اسمائھن ٢٠١٨تم انشاء وحدة القیاس والتقویم بمجلس الكلیة بشھر ینایر  

 أ.د.م. سناء محمد عارف  .١

 أ.د.م. انشراح رشدي محمد  .٢

 أ.د.م. سناء محمد حسان  .٣

 د. فاطمة ناجى  .٤

 د. مروة محمد عبد الباقي .٥

 د. رشا محمد نجیب .٦

 د. أماني حسن  .٧

  

  وتم االتفاق على األتي: ٢٠١٨-١-١١تماع األول لمجلس إدارة الوحدة یوم الخمیس الموافق تم عقد اإلج

 عقد اجتماع شھري ثابت لمجلس إدارة الوحدة لوضع الخطة اإلستراتیجیة للوحدة  .١

 تم اإلتفاق على وضع رؤیة ورسالة واھداف وھكیل تنظیمى للوحدة  .٢

 ض لتحدید مكان الوحدة وتحھیزھا باألتي:   التمر یكلیة تم األتفاق على تقدیم طلب لعمید  .٣

 مكان للتصحیح األلكتروني   . أ

وتر    –كراسي   –جھاز داتاشو   –مكان للتدریب داخل الوحدة یشمل (شاشة عرض   . ب از كمبی  –جھ

 ) -ماكینة تصویر  –طابعة 

 مكتب لمدیر الوحدة   . ت

 قاعة اجتماعات لمجلس إدارة الوحدة   . ث

 مستلزمات ورقیة ومكتبیة    . ج

 ة  من عمید الكلیة على توفیر مكان للوحدة بملحق كلیة التمریض الدور الثانى (المبنى القدیم)تم الموافق .٤

تم الموافقة من عمید الكلیة على توفیر مكان للتصحیح اإللكتروني، وذلك في نفس قاعات كنترول الفرق  .٥

 األربعة بالمبنى القدیم بالدور الثاني العلوي بالكلیة.

 ) شانیو  من قبل عمید الكلیة. ١عدد ( –كبیوتر ) جھاز ١عدد ( –) مكتب ١تم توفیر عدد ( .٦
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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 تمت مناقشة وبدء تفعیل المھام المكلفة من قبل مركز تطویر نظم تقویم الطالب بالجامعة. .٧

 تم عمل سجالت للوحدة : .٨

 سجل محاضر اجتماعات الوحدة   . أ

 سجل یشمل كافة االمتحانات التى تجرى بالكلیة   . ب

 ٢٠١٧الى  ٢٠١٥جاح في كافة إختبارات الكلیة من العام الجامعي سجل یجمع إحصائیات الن  . ت

 سجل یشمل أعداد الطالب المقبولین في برنامج الكلیة لمدة ثالث سنوات    . ث

  ٢٠١٧-٢٠١٦سجل یشمل جمیع التماسات الطالب ونسب الغیاب للعام الجامعي   . ج

 تنفیزھا من قبل الوحدة بالكلیة مثل: سجل یشمل خطة عن  ورش العمل والدورات التى ثوف یتم   . ح

 دورة عن المعاییر القیاسیة للتقویم   -

 دورة عن انواع وكیفیة وضع األسئلة لإلختبارات   -

 دورة عن أنواع اإلختبارات   -

 دورة عن ثقافة جودة التقویم  -

 عن تقیم المناھج والبرامج الدراسیة وورش عمل  دورة  -

 ل الكلیة وتخص وحدة التقویم والقیاس مثل:  سجل یشمل تجمیع الدورات التي تمت من قب  . خ

 . ٢٠١٧-١٢-١٠دورة الورقة الألمتحانیة تمت من قبل (أ.د.م. ھدى عبد العظیم محمد) بتاریخ  -

 .٢٠١٦(د سحر شمندي ) انعقدت في شھر یولو  تمت من قبل   Plue Print examدورة  -

ل      advanced clinical evaluation methodsدورة  - ن قب دي   (أ.تمت م د.م. إنشراح رش

 .٢٠١٧محمد) انعقدت في شھر فبرایر 

 .٢٠١٤من قبل (أ.د.م. إنشراح رشدي محمد) انعقدت في شھر أغسطس   OSCEدورة  -

 .٢٠١٧-٢٠١٦سجل یشمل قرارات لجان الممتحنین للعام الجامعي   . د

 سجل یشمل تقاریر من أقسام الكلیة عن جودة اإلختبارات.  . ذ

 سجل وراد   . ر

 صادر سجل   . ز

 ء بنوك األسئلة لمقررات الكلیة من أقسام الكلیة لتجمیعھا بالوحدة بعد ذلك. جاري بنا .٩

  


