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  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
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/ 
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عضو هیئة تدریس لتجهیز بنك اسئلة وكذلك  ألقسام العلمیة بالكلیة عن ضرورة  ترشیح مخاطبة : األولالموضوع 

 .  ةید المقرر دراسي لذي سوف یحضر له بنك األسئلتحد

 تكلیف د مروة محمد عبد الباقي بعمل مخاطبات تم  االتفاق على  القرار:

ورة افادة وحدة التقویم والقیاس مخاطبة  السید وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب عن ضر  : الثاني الموضوع 
 بالكلیة عن قواعد العمل بالكنتروالت وقواعد اختیار رؤساء وأعضاء الكنتروالت بالكلیة لمرحلة البكالیروس . 

بمتابعة هذه المخاطبة وتسلیم نسخ ورقیة منها  رشا محمد نجیب و د فاطمة ناجى على تكلیف د تم االتفاق  القرار:
  . للوحدة 

مخاطبة  السید وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب عن ضرورة افادة وحدة التقویم والقیاس  : لثالث االموضوع 
عن المعاییر المستخدمة لعملیة التقویم والقیاس بالكلیة وكذلك تعلیمات وقواعد تنظیم االمتحانات بالكلیة بالكلیة 

 لماضیة . وتسلیم نسخ ورقیه من خطة سیر االمتحانات لألعوام الثالثة ا

  على تكلیف د. أمانى حسن  بمتابعة هذه المخاطبة وتسلیم نسخ ورقیة منها للوحدة  .تم االتفاق  القرار:

  

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

  ٢٠١٩- ٢٠١٨الدراسي 

  تكلیف د مروة محمد عبد الباقي نائب مدیر الوحدة بكتابة  هذه  علىتم االتفاق  القرار:
  المخاطبات .

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

  المخاطبات  هذه   على تكلیف د مروة محمد عبد الباقي نائب  مدیر الوحدة بكتابةتم االتفاق  القرار:
  


