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MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

   وحده القیاس والتقویممحضر اجتماع مجلس 

   ٢٠١٨/ ١/  ١١الموافق  الخمیسالجلسة المنعقدة یوم 

   ٢٠١٨/  ٢٠١٧ األكادیميللعام 

*******************************  

في تمام الساعة وحده القیاس والتقویم  بالكلیة جلس عقد م ٢٠١٨/  ١/ ١١الموافق  الخمیسانه في یوم 

  بالكلیةالوحدة  إدارةظهر بقاعة مجلس  الواحدة والنصف

  انشراح رشدى محمد/  .دم٠ـــــــــة ابرئاســــــــــــــــــــــ

   وعضــــــــــــــــــــــــویة كال من

  عضــــــــــــــــــــــوا         أ.م .د / سناء محمد عارف                               

  عضــــــــــــــــــــــوا                                      حسان/ سناء محمد .د م ٠أ

  عضــــــــــــــــــــــوا                              د/ فاطمة ناجي                     

  اعضــــــــــــــــــــــو                                      رشا محمد نجیب علي  د/ 

  عضـــــــــــــــــــــوا                                       مروة محمد عبد الباقيد/ 

  عضــــــــــــــــــــــوا                                      أماني حسن         د/ 

                                               عضــــــــــــــــــــــوا  د/ اخالص                                              د/
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  تحدید موعد لالجتماع بالوحدة   -الموضوع األول  :

  عقد اجتماع شهري ثابت لمجلس إدارة الوحدة لوضع الخطة اإلستراتیجیة للوحدة  تم االتفاق علىالقرار: 

  للوحدة  التنظیميمقترح لوضع رؤیة ورسالة وأهداف والهیكل  :الثانيالموضع 

 إدارةللوحدة  بعد المراجعة من قبل مجلس  تنظیمي وهیكل وأهدافاالتفاق على وضع رؤیة ورسالة تم  القرار:
  الوحدة. 

  تحدید المكان والتجهیزات المطلوبة للوحدة  الموضوع الثالث:

 باألتي:   وتجهیزهاعلى تقدیم طلب لعمید كلیة التمریض لتحدید مكان الوحدة  االتفاقتم   القرار:
 اإللكترونيمكان للتصحیح    . أ

 –كراسي  –جهاز داتاشو  –مكان للتدریب  وبنوك األسئلة داخل الوحدة یشمل (شاشة عرض   . ب

 ) - ماكینة تصویر  –طابعة  –جهاز كمبیوتر 
 مكتب لمدیر الوحدة   . ت

 قاعة اجتماعات لمجلس إدارة الوحدة   . ث

 مستلزمات ورقیة ومكتبیة  . ج

 فة من قبل مركز تطویر نظم تقویم الطالب بالجامعة.مناقشة المهتم المكل الموضوع الرابع :

تمت  الموافقة على بدء تفعیل تلك المهام المكلفة من قبل مركز تطویر نظم تقویم الطالب بالجامعة وتوزیع  القرار:
 الوحدة . إدارةعلى مجلس  المسؤولیات

 مناقشة السجالت المطلوبة داخل الوحدة  الموضوع الخامس:

 للوحدة : التالیة سجالتعلى توفیر تلك  تفاقاالتم  القرار:
 سجل محاضر اجتماعات الوحدة   . أ

 (بنك أسئلة لمقررات الكلیة ورقي)تجرى بالكلیة  التيسجل یشمل كافة االمتحانات   . ب
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 ٢٠١٧ إلى ٢٠١٥الكلیة من العام الجامعي  اختباراتسجل یجمع إحصائیات النجاح في كافة   . ت

 ج الكلیة لمدة ثالث سنوات أعداد الطالب المقبولین في برنامو 

 سجل یشمل تجمیع الدورات التي تمت من قبل الكلیة وتخص وحدة التقویم   . ث

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

 .االختباراتسجل یشمل تقاریر من أقسام الكلیة عن جودة   . ح

 سجل وراد   . خ

 سجل صادر   . د

  ٢٠١٧-٢٠١٦غیاب للعام الجامعي سجل یشمل جمیع التماسات الطالب ونسب ال  . ذ
 مركز القیاس والتقویم بالجامعة  استبیاناتسجل یشمل   . ر

 سجل یشمل نسب غیاب الطالب   . ز

  مناقشة مقترح للدورات وورش العمل التي یمكن تنفیذها من قبل الوحدة  السادس: الموضوع

  تم الموفقة على مقترحات بدورات وورش عمل تشمل األتي: لقرار: ا

  االلكترونيعن كیفیة أنشاء بنك األسئلة ورشة عمل  -

 دورة عن المعاییر القیاسیة للتقویم  -
  لالختباراتوكیفیة وضع األسئلة  أنواعدورة عن  -

  االختباراتدورة عن أنواع  -

 دورة عن ثقافة جودة التقویم  -

 دورة  وورش عمل عن تقیم المناهج والبرامج الدراسیة  -
  


