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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

   وحده القیاس والتقویممحضر اجتماع مجلس 

   ٢٠١٨/ ٢/  ٨الموافق  الخمیسالجلسة المنعقدة یوم 

   ٢٠١٨/  ٢٠١٧ األكادیميللعام 

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

في تمام الساعة وحده القیاس والتقویم  بالكلیة جلس عقد م ٢٠١٨/  ٢/ ٨الموافق  الخمیسانه في یوم 

  بالكلیةالوحدة  إدارةهر بقاعة مجلس الواحدة والنصف ظ

  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 نائبا لمدیر وحدة القیاس والتقویم بالكلیة   -الموضوع األول  :

وحدة القیاس والتقویم بالكلیة للعام الجامعي  ترشیح د. مروة محمد عبد الباقي نائبا لمدیر تم االتفاق علىالقرار: 
٢٠١٨- ٢٠١٧  .  

  

   القیاس والتقویم بالكلیة على أعضاء الوحدة توزیع لجان وحدة  :الثانيالموضع 

   توزیع لجان الوحدة بالشكل التاليتم االتفاق على  القرار:

 لجنة بنوك األسئلة : د رشا محمد نجیب ، د سناء محمد حسان  -
 لجنة التصحیح اإللكتروني: د فاطمة ناجي ، د أماني حسن  -

 ، د مروة عبد الباقي لجنة القیاس وتطویر طرق التقویم : أ.د إنشراح رشدي -

  لجنة التدریب واإلعالم: د اخالص محمد  -

  

  إرسال نسخة من ملفات الوحدة لمركز القیاس والتقویم بالجامعة  الموضوع الثالث:

تم االتفاق على تكلیف د رشا محمد نجیب باستالم الملفات الخاصة بالوحدة لتصویرها وارسال األصل   القرار:

 لجامعة لمركز القیاس والتقویم با

  

 خاص باالحتیاجات التدریبیة في مجال القیاس والتقویم األعضاء هیئة التدریس بالكلیة  الموضوع الرابع :

 على اختیار دورة التحلیل اإلحصائي للبیانات كأالویة في الدورات التي توف یتم البدء بها . تمت  الموافقة  القرار:
  


