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 : تشكيل مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم الط�بى

عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب،  برئاسةتشكيل مجلس إدارة للوحدة إعادة تم 

ومدير الوحدة، وممثل عن الط�ب، ورئيس قسم شئون الط�ب بالكلية وأمين الكلية با#ضافة إلى عدد من 

  .اء ھيئة التدريس حسب حجم الكليةأعض
  

  

  

  : الط�بى لكلية التمريض جامعة الزقازيق التقويمالقياس و تشكيل مجلس إدارة وحدة

  ورئيس مجلس ا#دارة  عميد الكليةنادية محمد طه    /د.أ:رئيس مجلس ا#دارة  •

  عليم والط�ب وكيل الكلية لشئون الت - عضوا                     إيمان شكرى عبد $/ د.أ •

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا - عضواأمانى صبحى سرور                    / د.أ  •

  مديرا تنفيذيا للوحدة إيمان على متولى             /د:رئيس الوحدة •

  نائب مديرالوحدة زينب محمد أحمد       /د:نائب رئيس الوحدة •

  شئون التعليم والط�ب بالكلية  نائب عن –عضوا        أح�م أبو الفتوح                     / أ •

 معيدة بقسم تمريض النساء والتوليد –سكرتير الوحدة                              آمنة محمود/م  •

  معيدة بقسم تمريض الصحة النفسية والعصبية –سكرتير الوحدة         مى محمد أبوزيد/ م •

 

  :اختصاصات مجلس ا-دارة •

 ، ووضع السياسة التي تحقق ھاوتصريف أمور ھاھو السلطة المھيمنة علي شئونالوحدة دارة مجلس إ

  :، وله علي وجه الخصوص  ھاأغراض

، ووضع البرامج التنفيذية التي بالكلية إقرار السياسات العامة للتقويم الط�بى وا9ختبارات  .١

  .تضمن تحقيق أھدافه 

وا#شراف علي تطبيقه من  بالكليةكز ا>كاديمية وا#دارية اعتماد نظام التقويم والقياس في المرا .٢

  . ةالفنية بالكلي ةخ�ل الوحد

  . ة بالكليةومتابعة تنفيذه من خ�ل الوحدبالكلية  والقياس اعتماد نظام نشر ثقافة التقويم .٣

  .الوحدةوتحديد ا9ختصاصات والتوصيف العام لمھام وحدة وضع النظام الداخلي للعمل بال .٤

  . ةالكليبالفنية  ةتعيين مدير الوحد اعتماد .٥

  .ورفعھا إلي رئيس الجامعة للوحدة اعتماد التقرير السنوي  .٦



٣ 

 

  .اعتماد الميزانية السنوية ورفعھا إلي رئيس الجامعة  .٧

  . الوحدةاقتراح الحوافز والمكافآت ل@نشطة المختلفة في  .٨

  .بالوحدةاقتراح تعيين ا#داريين والفنيين  .٩

  :ا-دارةاختصاصات رئيس مجلس  •

 يتولى رئيس مجلس ا#دارة تنفيذ قرارات المجلس وله علي وجه الخصوص مباشرة ا9ختصاصات التالية ،

  :أو تفويض غيره في ممارسة بعضھا

  .دعوة مجلس ا#دارة ل�نعقاد ورئاسة جلساته  .١

  .الوحدةمتابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض  .٢

  .متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس ا#دارة  .٣

  .في بداية كل عام وعرضھا علي مجلس ا#دارة  لوحدةا#شراف علي إعداد الموازنة التقديرية ل .٤

  . ھالتنفيذ أنشطت لوحدةاعتماد قرارات تعيين وانتداب كل من يحتاجھم ا .٥

  .أمام الغير الوحدة تمثيل  .٦

  :اجتماعات مجلس ا-دارة •

مرة واحدة على ا>قل شھرياً بدعوة من رئيس مجلس ا9دارة،  وحدة التقويم والقياسمجلس إدارة يجتمع 

ويكون ا9جتماع صحيحاً بحضور أغلبية ا>عضاء، وتصدر قرارات المجلس با>غلبية المطلقة، وتدون 

  .ورئيس مجلس ا#دارة الوحدة عليه مدير   محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقع

  : لقياس والتقويم الط�بى وحدة امدير  •

 ممن لھم خبرة فى المجال، ويكون تعين مديربالكلية من بين أعضاء ھيئة التدريس  الوحدةيعين مدير 

  .من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديدمن عميد الكلية و بقرارالوحدة 

 مدرس تمريض الباطنى والجراحى -إيمان على متولى  / د •

  :القياس والتقويم الط�بى   وحدةاختصاصات مدير  •

، تصريف أموره ا#دارية والفنية في إطار السياسة العامة لمجلس ا#دارة وقراراته  الوحدة يتولى مدير 

  :الخصوص  وجهوله علي 

  .وحدةتسيير العمل ا#داري والفني اليومي بال -١

  .متابعه تنفيذ قرارات مجلس ا#دارة  -٢

  . أھدافهووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق ، كليةبالاقتراح السياسة العامة للتقويم  -٣



٤ 

 

  .ةوا#شراف علي تطبيقه من خ�ل الوحد، بالكلية اقتراح نظام التقويم والقياس -٤

  .ةمن خ�ل الوحد تنفيذهومتابعة  والقياس بالكليةاقتراح نظام نشر ثقافة التقويم  -٥

  .ا#دارة   مجلس لعرضھا علي ةا#شراف علي إعداد التقارير الدورية للوحد -٦

  .تمھيداً لعرضھا علي مجلس ا#دارة  ةحدللوإعداد التقرير السنوي  -٧

  .تمھيداً لعرضھا علي مجلس ا#دارة  للوحدة إعداد الميزانية السنوية  -٨

بروتوكو9ت التعاون العلمي في مجال القياس والتقويم الط�بى مع الھيئات  اقتراح  -٩

  .الخارج الداخل و  ومؤسسات التعليم العالي فى

  :وحدة القياس والتقويم الط�بى  مدير نائب  •

 مدرس تمريض الباطنى والجراحى -زينب محمد أحمد   / د •

  :المھام وا:ختصاصات

ينوب عن مدير وحدة القياس والتقويم الط�بى بالكلية ويقوم بجميع مھامه فى حالة غياب المدير التنفيذى 

  .للوحدة لظروف طارئة 

 :وحدة القياس والتقويم الط�بى وممثلون عن ا=قسام العلمية بالكليةى لالفريق التنفيذ •

 المنسق القسم  م

  إسراء عبد العزيز محمد / م تمريض صحة المجتمع  ١

 أحمد محمود عبد الس�م / م

  محسن محمد السيد / م .م  تمريض المسنين  ٢

 رضا عبد الرحمن احمد/ م.م

  بسمة الغرباوى / م تمريض الصحة النفسية والعصبية  ٣

 مروى سامى السعيد/ م.م

  نسرين مصباح  / م.م تمريض ا=طفال  ٤

 مروة عاطف / م

  زينب مخمد أحمد/ د تمريض الباطنة والجراحة  ٥

 سوزان محمد السيد / م.م

  أمانى عبده حسن/ م.م تمريض النساء والتوليد  ٦

 عزة إبراھيم على /م.م



٥ 

 

  بحى ھبه ص/ م.م إدارة خدمات التمريض  ٧

 محمد عادل / م.م

     
 

 

يقوم الفريق التنفيذى لوحدة القياس والتقويم بانجاز المھام المطلوبة منه بالتنسيق مع رؤساء ا>قسام 

 .صه وتنفيذا >ھداف العمل بالوحدةانجازھا ك� فى اختصا بعلى حسب المھام المطلو


