
 
 Faculty of Nursingكلية التمريض / 

 وحدة القياس و التقويم                
 

 

 

                                                                                                                         

 عميد الكلية                                                                       

 أ.د . مها عادل سالم                                                                 

 

 

                                                            

 

 "عميد الكلية "رئيس مجلس االدراة 

 نائب رئيس مجلس االدارة

 "  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث" 

 المدير التنفيذى للوحدة 

 نائب مدير الوحدة 

المكتب الفنى 
واالدارى و 

IT 

لجنة التقويم 
 االلكترونى 

لجنة التحليل 
 االحصائى 

لجنة التدريب 
واالعالم 

 والدعم الفنى

لجنة بنوك 
 االسئلة

لجنة 
التصحيح 
 االلكترونى 
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 قياس والتقويمالهيكل التنظيمى لوحدة ال

 

 عميد الكلية                                                                 

 أ.د . مها عادل سالم                                                                 

 

 "عميد الكلية "رئيس مجلس االدراة 

 د مها عادل سالم .أ

 نائب رئيس مجلس االدارة

 "  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث" 

 د نفرتيتى حسن زكى.أ

 المدير التنفيذى للوحدة

 م مرفت أدهم غالب  .أ

 نائب مدير الوحدة

 م نهى محمد محمود حسن .أ

المكتب الفنى 
 ITواالدارى و 

ريم على . أ
 السيد 

سالى السيد .أ
 رضوان   

لجنة التقويم 
 االلكترونى 

 م د ايمان طه .ا 

د عبير عبد .م.ا
 الرازق

 صابرين محمود . د

أسماء احمد . د
 ابراهيم 

لجنة التحليل 
 االحصائى 

م عواطف .أ
 الشرقاوى 

 م نعمة يوسف.أ

 مروى جاد الرب. د

 محمد عزالرجال . د

لجنة التدريب 
واالعالم والدعم 

 الفنى

 جيهان ماهر . م.ا

 ايمان زيدان .د

 مها عبد المنعم . د

 رشا صالح. د

لجنة بنوك 
 االسئلة

 د أمل شحاتة.أ

 نسرين عزت . د

 اية شعبان . د

 غادة السيد . د

 هبة عبد المولى . د

 نهى عرفة . د

لجنة التصحيح 
 االلكترونى 

 نهى حسن. م.أ

 ريم  فرج  . د

 نجوى ابراهيم . د

 نجالء زكى . د

 ريم علي .ا 

 سالي السيد  . ا
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 رؤية الوحدة:

بطريقة القياس والتقويم بكلية التمريض  الوحدة الى تطوير سياسات وآلياتتطمح 

الوحدة بما يؤهل والعدالة موضوعية الة ويشفافلمصداقية والا تضمن

 فى سوق العمل المحلى. مع مثيالتها للمنافسة

 

 

 

 رسالة الوحدة:

 والمتابعة والتدريبالقياس والتقويم بالكلية من خالل نشر ثقافة التطوير  نظمتفعيل 

وتحليل نتائج االمتحانات والتغذية الراجعة واالجراءات والدعم الفنى 

التصحيحية الستمرار قدرتها على القياس الصادق العادل للمخرجات 

 .الدراسية التعليمية المستهدفة للمقرارت والبرامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الوحدة:
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 إلى: تهدف الوحدة

تطوير عمليات القياس والتقويم كأحد مداخل رفع مستوى الوعي بأهمية  .1

 تحسين منظومة التعليم بالكلية على المستويين التعليمي واإلدارى .

واالستفادة آليات تقويم الطالب واالمتحانات وإعالن النتائج متابعة تطبيق  .2

 .في تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية من خالل الوحدةمنها 

إصدار األدلة المطلوبة في مجال تطوير نظم التقويم واالمتحانات فى ضوء  .3

باألقسام العلمية المعايير األكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها 

 بالكلية.المختلفة 

إعداد كوادر مدربة من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في  .4

 مجال القياس والتقويم.

يث بنوك األسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم إعداد وتحد .5

 الكلية.بالمستهدفة والمعايير االكاديمية للبرامج الدراسية 

لمراجعة أساليب وأدوات التقويم لألقسام العلمية بالكلية تقديم الدعم الفني  .6

 ونتائج االمتحانات.

وتقويم الطالب قياس رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول نظم القياس  .7

 واالمتحانات بالكلية .

مراجعةالتقارير السنوية الخاصة بتقييم اعمال األمتحانات و إعداد خطط  .8

 تنفيذية لإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف و التأكيد على تعزيز نقاط القوة. 

 تبنى نظم تقويم للطالب باستخدام اساليب تربوية و تكنولوجيا حديثة. .9

 تقويم الطالب. خالقى لنظماال ميثاقاعداد ال .11

إصدار المعلومات واإلحصاءات عن مدى التطور في نظم القيااس والتقاويم  .11

 بالكلية  ، ومدى تطبيقيها لنظم التقييم اإلليكتروني.

علاى تطبياق نظام التقيايم اإلليكتروناي قتطبياق اعضاء هيئة التادريس تحفيز  .12

ليااااال نتاااااائج االمتحاناااااات اإلليكترونياااااة، والتصاااااحيح اإلليكتروناااااي، وتح

 .(االمتحانات

 

 

 



 
 Faculty of Nursingكلية التمريض / 

 وحدة القياس و التقويم                
 

 

 

 

 

 

 

 الئحة إدارية و مالية

 لوحدة القياس و التقويم بكلية التمريض

 

 

 

 

 

 


