
 رؤية كلية التمريض

 يةبين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمفي التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  كلية رائدة

 رسالة كلية التمريض

 لعمل وتسهم فيامؤهلة لمتطلبات سوق كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق                             

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير

1 
 وحدة القياس والتقويمرؤية 

كى ة بالكلية لتطبيق منظومة شاملة ومتكاملة لقياس وتقويم نواتج التعلم المستهدفتسعى وحدة القياس والتقويم الى 
 ريج.تظهر النتائج األمتحانية المهارات المختلفة المكتسبة من العملية التعليمية واألرتقاء بمستوى الخ

. 

 وحدة القياس والتقويمرسالة 

رامج مستهدفة للبحانات للطالب فى الكلية لتحقيق المخرجات التعليمية التهدف وحدة القياس والتقويم الى تطوير نظم التقويم واألمت
 دة.األكاديمية بما يتوافق مع المعايير األكاديمية القياسية واألرتقاء بمستوى الطالب كأحد متطلبات األعتماد والجو
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 2018/2019وحدة التقويم للعام الجامعىمهام اللجان ل

 مالحظات المهام اللجان رقم

المشاركة فى وضع مواصفات الورقة االمتحانية لتوزيعها على االقسام  .1 اللجنة العلمية:  .1
 .العلمية بالكلية

التصحيح التنسيق مع رؤساء الكنتروالت بخصوص التصحيح على اجهزة  .2
 .االلكترونى

 
 

 د/سالى فليد 
 د/ وسام كمال 

المشاركة فى عرض التحليل االحصائى لنتائج امتحانات الطالب الناتج من  .1 لجنة التحليل االحصائى:  .2
 .التصحيح االلكترونى

اجراء استبيانات لالطراف المعنية عن الورقة االمتحانية والتصحيح  .2
 .االلكترونى

 

 د/سالى فايد 
 د/امل يوسف 

جات وضع الخطة التدريبية لفرق العمل بالوحدة بناء على تقدير دقيق لالحتيا .1 لجنة التدريب  .3

 .التدريبية الفعلية

 .وضع البرنامج الزمنى للتدريب .2

 .القيام بقياس اثر ومردود الدورات التدريبية على االداء .3

 

 د/وسام كمال 
 د/ هبة سعد 
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 .الموقع االلكترونى للوحدة المشاركة فى تصميم .1 لجنة تكنولوجيا المعلومات:  .4
 االلشراف على وضع الرؤية والرسالة واهداف االستيراتيجية للوحدة, ووضع .2

 .الهيكل التنظيمى فى ضوء ذلك, ونشرها على الموقع االلكترونى للوحدة
 .تحديث بيانات الوحدة ونشرها على الموقع االلكترونى اوال باول .3
يم طة الوحدة وادلة القياس والتقوالمشاركة فى اصدار النشرات الخاصة بانش .4

 .ورفعها اليكترونيا على الموقع
 .تصميم البوسترات الخاصة بالوحدة ووضعها فى اماكن ظاهرة للطالب .5

 د/سالى فايد 
 د/ وسام كمال 
 د/امل يوسف 

 .متابعة الجدول الزمنى للوحدة وفقا للخطة التنفيذية الموضوعية .1 لجنة العمليات والمتابعة:  .5
 ن الوحدات المختلفة.سير العمل بالوحدة بي متابعة حسن .2
 .ىمتابعة سير العمل باعداد وتجهيزات الوحدة للتدريب والتصحيح االلكترون .3
للمعوقات   Correction actionالمساهمة فى اتخاذ االجراءات التصحيحية  .4

 .التى تعترض الوحدة والتى تمنع تكرار ذلك
 .االستيراتيجية لوحدة القياس والتقويممراجعة الرؤية والرسالة واهداف  .5
 .مراجعة البوسترات الخاصة بالوحدة قبل اعتمادها .6
ليم مراجعة جميع تقارير الوحدة قبل ارسالها الى ادارة الوحدة بوزارة التع .7

 .مركز الجودة بالكلية -العالى والجامعى
 .مراجعة الخطة التدريبية للوحدة والتصحيح االلكترونى .8
 .ج الزمنى للوحدة وفقا للخطة الموضوعةمراجعة البرنام .9

 د/سالى فايد 
 د/امل يوسف 
 د/هبة سعد 

 ميد الكليةع                                                                                                                    /مدير الوحدة

 .م.د/ ايناس ابراهيما                                                                                د/ وسام كمال                                 


