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 القياس والتقويم للطالبوحدة                                                          جامعة الزقازيق 
                                      SMEU                                                كلية التمريض

Student Measurement & Evaluation Unit      
 

 

 تشكيل مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم الطالبى
 

عضوٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب، عمٌد الكلٌة و برئاسةتشكٌل مجلس إدارة للوحدة إعادة تم 

ومدٌر الوحدة، ورئٌس قسم شئون الطالب بالكلٌة وأمٌن الكلٌة باإلضافة إلى عدد من أعضاء هٌئة التدرٌس 

 .حسب حجم الكلٌة
 

 

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

 : ورئٌس مجلس اإلدارة  عمٌد الكلٌةنادية محمد طه    أ.د/رئٌس مجلس اإلدارة 

                      وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا -عضواأ.د/ أمانى صبحى سرور 

 :مدٌرا تنفٌذٌا للوحدة على متولى            إيمان  د/ رئٌس الوحدة 

 :نائب مدٌرالوحدة        نشوى صابر عطيه د/ نائب رئٌس الوحدة 

 /عضو فى فرٌق التصحٌح االلكترونى                           دعاء محمد صبرى د 

  /مدٌر عام الكلٌة –عضوا                     جودة عبد العزيزأبو مسلم أ 

  نائب عن شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة  –عضوا أبو الفتوح                            أ/ أحالم 

 معٌدة بقسم تمرٌض الصحة النفسٌة والعصبٌة –سكرتٌر الوحدة              / مى محمد أبوزيدد 

 :ختصاصات مجلس اإلدارةا

    ، ووضع السٌاسة التً تحقق هاوتصرٌف أمور هاهو السلطة المهٌمنة علً شئونالوحدة مجلس إدارة 

 ، وله علً وجه الخصوص : هاأغراض

، ووضع البرامج التنفٌذٌة التً تضمن تحقٌق بالكلٌة إقرار السٌاسات العامة للتقوٌم الطالبى واالختبارات  .1

 .أهدافه 

 ةن خالل الوحدواإلشراف علً تطبٌقه م بالكلٌةاعتماد نظام التقوٌم والقٌاس فً المراكز األكادٌمٌة واإلدارٌة  .2

 . ةالفنٌة بالكلٌ

 . ة بالكلٌةومتابعة تنفٌذه من خالل الوحدبالكلٌة  والقٌاس اعتماد نظام نشر ثقافة التقوٌم .3

 الوحدة.وتحدٌد االختصاصات والتوصٌف العام لمهام وحدة وضع النظام الداخلً للعمل بال .4
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 . ةالكلٌبالفنٌة  ةاعتماد تعٌٌن مدٌر الوحد .5

 ورفعها إلً رئٌس الجامعة .للوحدة سنوي اعتماد التقرٌر ال .6

 اعتماد المٌزانٌة السنوٌة ورفعها إلً رئٌس الجامعة . .7

 . الوحدةاقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المختلفة فً  .8

 .بالوحدةاقتراح تعٌٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن  .9

 :اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة

 وله علً وجه الخصوص مباشرة االختصاصات التالٌة ،ٌتولى رئٌس مجلس اإلدارة تنفٌذ قرارات المجلس 

 :أو تفوٌض غٌره فً ممارسة بعضها

 دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته . .1

 الوحدة.متابعة تنفٌذ السٌاسات العامة الموضوعة لتحقٌق أغراض  .2

 متابعة تنفٌذ القرارات التً ٌصدرها مجلس اإلدارة . .3

 فً بداٌة كل عام وعرضها علً مجلس اإلدارة . لوحدةالتقدٌرٌة لاإلشراف علً إعداد الموازنة  .4

 . هالتنفٌذ أنشطت لوحدةاعتماد قرارات تعٌٌن وانتداب كل من ٌحتاجهم ا .5

 أمام الغٌر .الوحدة تمثٌل  .6

 :اجتماعات مجلس اإلدارة

مرة واحدة على األقل شهرٌاً بدعوة من رئٌس مجلس االدارة،  وحدة التقوٌم والقٌاسٌجتمع مجلس إدارة 

وٌكون االجتماع صحٌحاً بحضور أغلبٌة األعضاء، وتصدر قرارات المجلس باألغلبٌة المطلقة، وتدون 

 ورئٌس مجلس اإلدارة. الوحدة علٌه مدٌر   محاضر الجلسات فى سجل خاص ٌوقع

 : وحدة القياس والتقويم الطالبى مدير 

 ممن لهم خبرة فى المجال، وٌكون تعٌن مدٌربالكلٌة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  الوحدةمدٌر ٌعٌن 

 من رئٌس الجامعة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد.من عمٌد الكلٌة و بقرارالوحدة 

 مدرس تمريض الباطنى والجراحى -إيمان على متولى  د/ 

 :وحدة القياس والتقويم الطالبى  اختصاصات مدير 

تصرٌف أموره اإلدارٌة والفنٌة فً إطار السٌاسة العامة لمجلس اإلدارة وقراراته ،  الوحدة لى مدٌر ٌتو

 الخصوص : وجهوله علً 

 .وحدةتسٌٌر العمل اإلداري والفنً الٌومً بال -1

 متابعه تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة . -2
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 . أهدافهتً تضمن تحقٌق ، ووضع البرامج التنفٌذٌة البالكلٌةاقتراح السٌاسة العامة للتقوٌم  -3

 ة.، واإلشراف علً تطبٌقه من خالل الوحدبالكلٌة اقتراح نظام التقوٌم والقٌاس -4

 .ةمن خالل الوحد تنفٌذهومتابعة  والقٌاس بالكلٌةاقتراح نظام نشر ثقافة التقوٌم  -5

 اإلدارة .  لعرضها علً مجلس ةاإلشراف علً إعداد التقارٌر الدورٌة للوحد -6

 تمهٌداً لعرضها علً مجلس اإلدارة . ةحدللوالسنوي إعداد التقرٌر  -7

 تمهٌداً لعرضها علً مجلس اإلدارة . للوحدة إعداد المٌزانٌة السنوٌة  -8

بروتوكوالت التعاون العلمً فً مجال القٌاس والتقوٌم الطالبى مع الهٌئات  اقتراح  -9

 الداخل والخارج . ومؤسسات التعلٌم العالً فى

 والتقويم الطالبى:وحدة القياس مدير نائب 

 مدرس تمريض الباطنى والجراحى    دعاء محمد صبرى د/ 

 المهام واالختصاصات:

ٌنوب عن مدٌر وحدة القٌاس والتقوٌم الطالبى بالكلٌة وٌقوم بجمٌع مهامه فى حالة غٌاب المدٌر التنفٌذى 

 للوحدة لظروف طارئة .

 لون عن األقسام العلمية بالكلية:ى لوحدة القياس والتقويم الطالبى وممثالفريق التنفيذ

 رقم التليفون المنسق القسم م

 21286944298 د/ آٌة عبد الفضٌل تمريض الباطنى والجراحى 1

 21226224934 د/ هالة عبد الصبور

 21123545482  عبٌر عادل م/ 

 21291717268  دعاء عبد المقصود م /  األطفالتمريض  2

 21222737965 إٌمان مصطفىم/ 

 21154921171 فاطمة طالل/ .مم تمريض النساء والتوليد  3

 21144269227 أحالم محمد/ .مم

 21294133285 دالٌا فؤاد م/  صحة المجتمعتمريض  4

 21261297978  غرام محمودم/ 

 21145912825 رضا عبد الرحمن / م.م  المسنينتمريض  5

 21227874731 نهى جمال  / .مم



4 

 

 21298825572 مى محمد أبوزٌد / .مم ريض الصحة النفسية تم 6

 21212217297  إسراء على أحمد م/

 21213232572 محمد عادل / .مم إدارة خدمات التمريض 7

 21272532289 أشرف امٌن / م.م

 

 ء األقسام على ٌقوم الفرٌق التنفٌذى لوحدة القٌاس والتقوٌم بانجاز المهام المطلوبة منه بالتنسٌق مع رؤسا

  انجازها كال فى اختصاصه وتنفٌذا ألهداف العمل بالوحدة. بحسب المهام المطلو

 

 

 

 

 عميد الكلية                     

 أ.د/ ناديه محمد طه                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


