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MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

   وحده القیاس والتقویممحضر اجتماع مجلس 

   ٢٠١٨/ الموافق  /   الخمیسالجلسة المنعقدة یوم 

   ٢٠١٨/  ٢٠١٧ األكادیميللعام 

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

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

  بالكلیةالوحدة  إدارةظهر بقاعة مجلس الواحدة والنصف 

  

  مدیر الوحدة  انشراح رشدى محمد/  .دم٠ـــــــــة ابرئاســــــــــــــــــــــ

  : وعضــــــــــــــــــــــــویة كال من

  أ.د. عزة محمد محمد حافظ                                 رئیس مجلس إدارة الوحدة 

  عضــــــــــــــــــــــوا                                       أ.م .د / سناء محمد عارف 

  عضــــــــــــــــــــــوا                              د/ فاطمة ناجي                     

  اعضــــــــــــــــــــــو                                      رشا محمد نجیب علي  د/ 

  عضـــــــــــــــــــــوا                                       باقيمروة محمد عبد الد/ 

  عضــــــــــــــــــــــوا                                      أماني حسن         د/ 

  

 

  



   

  
 


 

 


 
Tel: (086) -2347765 Fax: (086) -2347764   E-mail: nursing.prt@mu.edu.eg    Website: http://www.minia.edu.eg/nurse/

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

ألقسام العلمیة بالكلیة عن  وكذلك مخاطبة   اعادة تشكیل الفریق االداري والتنفیذي للوحدة  : األولالموضوع 

 رورة ترشیح عضو هیئة تدریس أو عضو معاون للعمل ضمن الفریق التنفیذي للوحدة ض

اعادة تشكیل الفریق االداري للوحدة وكذلك تكلیف د مروة محمد عبد الباقي بعمل تم  االتفاق على  القرار:

  . مخاطبات لألقسام لترشیح أعضاء ضمن الفریق التنفیذي للوحدة 

  كتابة طلب للسید عمید الكلیة بضرورة انشاء موقع الكتروني للوحدة داخل الكلیة  : الثاني الموضوع 

على تكلیف د مروة محمد عبد الباقي نائب مدیر الوحدة بكتابة  الطلب وتكلیف د امنه نجاتي تم االتفاق  القرار:

  بإدارة الموقع بعد انشائه .

تجهیز وحدة التقویم والقیاس بالكلیة بعدد من األدوات مخاطبة السید عمید الكلیة بضرورة   : الثالث الموضوع 

  والتجهیزات 

   تم عمل المخاطبة وتوجیها للسید عمید الكلیة القرار:

اختبارات یتم تصحیحها الكترونیا (الیا) للعام  مخاطبة األقسام العلمیة بالكلیة عن رغبتهم في عمل : الرابعالموضوع 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الدراسي 

  على تكلیف د مروة محمد عبد الباقي نائب مدیر الوحدة بكتابة  هذه فاق تم االت القرار:
  المخاطبات .

اختبارات الكترونیه للعام الدراسي  مخاطبة األقسام العلمیة بالكلیة عن رغبتهم في عمل : الخامسالموضوع 
٢٠١٩- ٢٠١٨  

  بكتابة  هذه  على تكلیف د مروة محمد عبد الباقي نائب  مدیر الوحدةتم االتفاق  القرار:
  المخاطبات


