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 تشكيل مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم الطالبى : 

عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، ومدير  برئاسةيتم تشكيل مجلس إدارة للوحدة      

اء هيئة الوحدة، وممثل عن الطالب، ورئيس قسم شئون الطالب بالكلية وأمين الكلية باإلضافة إلى عدد من أعض

 .التدريس حسب حجم الكلية

 

 : الطالبى لكلية التمريض جامعة الزقازيق التقويمالقياس و تشكيل مجلس إدارة وحدة

   ورئيس مجلس اإلدارة  عميد الكلية      دمحم الدخاخنى أمل /د.أ:رئيس مجلس اإلدارة 

 الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل  -عضوا                              إيمان شكرى عبد هللا/ د.أ 

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا -عضوا                                  أمينة سعد جنيد/ د.أ 

 مديرا تنفيذيا للوحدة                 صباح عبده هجرس /د :رئيس الوحدة 

  دةنائب مدير الوح           نبيلة سالم دمحم   /د :نائب رئيس الوحدة  

  شئون التعليم والطالب بالكلية  عام مدير –عضوا                                        إبراهيم نصر/ أ . 

  الطالب /ممثل عن الطالب/  

  معيدة بقسم تمريض النساء والتوليد –سكرتير الوحدة                        محمودآمنة  /م  

 معيدة بقسم تمريض الصحة النفسية والعصبية                 –رتير الوحدة سك                  زيدأبودمحم مى / م  

 

 
 

 اختصاصات مجلس اإلدارة: 

 ها، ووضع السياسة التي تحقق أغراض هاوتصريف أمور هاهو السلطة المهيمنة علي شئونالوحدة مجلس إدارة 

 :، وله علي وجه الخصوص 

 .، ووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أهدافه بالكلية الختبارات إقرار السياسات العامة للتقويم الطالبى وا .1

 ةواإلشراف علي تطبيقه من خالل الوحد بالكليةاعتماد نظام التقويم والقياس في المراكز األكاديمية واإلدارية  .2

 . ةالفنية بالكلي

 . ة بالكليةالوحد ومتابعة تنفيذه من خاللبالكلية  والقياس اعتماد نظام نشر ثقافة التقويم .3

 .الوحدةوتحديد االختصاصات والتوصيف العام لمهام وحدة وضع النظام الداخلي للعمل بال .4

 . ةالكليبالفنية  ةاعتماد تعيين مدير الوحد .5

 .ورفعها إلي رئيس الجامعة للوحدة اعتماد التقرير السنوي  .6
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 .اعتماد الميزانية السنوية ورفعها إلي رئيس الجامعة  .7

 . الوحدةاقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المختلفة في  .8

 .بالوحدةاقتراح تعيين اإلداريين والفنيين  .9

 اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة: 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس وله علي وجه الخصوص مباشرة االختصاصات التالية ، أو تفويض 

 :غيره في ممارسة بعضها 

 .اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته دعوة مجلس  -1

 .الوحدةمتابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض  -2

 .متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة  -3

 .في بداية كل عام وعرضها علي مجلس اإلدارة  لوحدةاإلشراف علي إعداد الموازنة التقديرية ل -4

 . هالتنفيذ أنشطت لوحدةل من يحتاجهم ااعتماد قرارات تعيين وانتداب ك -5

 .أمام الغير الوحدة تمثيل  -6

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 

مرة واحدة على األقل شهرياً بدعوة من رئيس مجلس االدارة، ويكون  وحدة التقويم والقياسيجتمع مجلس إدارة 

طلقة، وتدون محاضر الجلسات فى االجتماع صحيحاً بحضور أغلبية األعضاء، وتصدر قرارات المجلس باألغلبية الم

 .ورئيس مجلس اإلدارة الوحدة عليه مدير   سجل خاص يوقع

  وحدة القياس والتقويم الطالبى مدير : 

 بقرارالوحدة  ممن لهم خبرة فى المجال، ويكون تعين مديربالكلية من بين أعضاء هيئة التدريس  الوحدةيعين مدير 

 .دة سنتين قابلة للتجديدمن رئيس الجامعة لممن عميد الكلية و

 مدرس تمريض صحة المجتمع  -صباح عبده هجرس  / د 

o ت / 

o  االليكترونيالبريد/  

  وحدة القياس والتقويم الطالبى  اختصاصات مدير: 

 وجهوله علي ، تصريف أموره اإلدارية والفنية في إطار السياسة العامة لمجلس اإلدارة وقراراته  الوحدة يتولى مدير 

 :الخصوص 
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 .وحدةتسيير العمل اإلداري والفني اليومي بال -1

 .متابعه تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة  -2

 . أهدافهووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق ، بالكليةاقتراح السياسة العامة للتقويم  -3

 .ةواإلشراف علي تطبيقه من خالل الوحد، بالكلية اقتراح نظام التقويم والقياس -4

 .ةمن خالل الوحد تنفيذهومتابعة  والقياس بالكليةتراح نظام نشر ثقافة التقويم اق -5

 .اإلدارة   لعرضها علي مجلس ةاإلشراف علي إعداد التقارير الدورية للوحد -6

 .تمهيداً لعرضها علي مجلس اإلدارة  ةحدللوإعداد التقرير السنوي  -7

 .عرضها علي مجلس اإلدارة تمهيداً ل للوحدة إعداد الميزانية السنوية  -8

بروتوكوالت التعاون العلمي في مجال القياس والتقويم الطالبى مع الهيئات ومؤسسات التعليم العالي  اقتراح -9

 .الداخل والخارج  فى

  وحدة القياس والتقويم الطالبى  مدير نائب: 

 النساء والتوليد مدرس تمريض  -  نبيلة سالم دمحم / د 

o ت / 

o كترونىالبريد االلي/ 

 المهام واالختصاصات: 

ينوب عن مدير وحدة القياس والتقويم الطالبى بالكلية ويقوم بجميع مهامه فى حالة غياب المدير التنفيذى للوحدة 

 .لظروف طارئة 

 

  
 

 

 


