
  

 
 

 
 

 

 QAAP2 مشروع

  :المستفيدين من المشروع

 جميعهم الطالب . 

 الصحى والتأمين الصحة وزارة الجامعة مستشفيات فى اإلكلينيكية األقسام رؤساء 

 .الخاصة والمستشفيات

 والطفولة األمومة رعاية مراكز مديرى السادة . 

 األولية الصحية الوحدات مديرى السادة . 

 شركات – مصانع / اإلحتياجات ذوى / جامعة/ مدارس طلبه( المختلفة السكانية التجمعات.) 

 العامة االهداف

 التدريس هيئة أعضاء من بها القائمين أداء مؤشرات قياس خالل من التعليمية العملية تقويم .1

 .بها الضعف ونقاط الخلل مناحي على التعرف يمكن حتى

 بعقد اإلداري الجهاز وكذلك التدريس هيئة وأعضاء الطالبات بين والتقويم الجودة ثقافة نشر .2

 . معهم دورية لقاءات

 -: طريق عن المنتج جودة لرفع التعليم نظم تطوير .3

 إلى يؤدى مما واإلدارية الدراسية اللوائح وكذلك التدريس وطرق الدراسية المناهج تطوير «

 . التمريض مجال في العالمي التطور مواكبة يتم حتى والموضوعية والجدية التيسيروالكفاءة

 لمرحلة ذلك و وعملية نظرية الدراسية البرامج لجميع معلومات قاعدة إنشاء بدء «

 . البكالوريوس

 الموضوعية يكفل بما التصحيح وطرق العملية و والشفهية النظرية االمتحانات نظم تطوير «

 . الحقيقية الكفاءات ذوى اكتشاف وكذلك واألستاذ الطالبة بين الثقة ودعم والشفافية والعدالة

 . الطالبة لدى والنقد المناقشة على والقدرة التفكير حرية لتنمية نظم وضع «

 . التمريضية المهارات على بالتدريب الخاصة المعامل تحديث «

 . الحديثة والبصرية السمعية باألجهزة وتزويدها التدريس قاعات تحديث «

 والدولية القومية الهيئات مع التفاعل على والعمل العالمي والتقني العلمي التطور متابعة  .4

 . الجامعي التعليم في وتوكيدها الجودة بتقويم تهتم التي



  

 
 

 
 

 

 .الوحدة أعضاء مع بالمشاركة الكلية في العاملين بين القرار اتخاذ في المشاركة قاعدة توسيع .5

 .واإلجراءات القواعد تطبيق في والموضوعية والحزم الجدية متابعة .6

 .وتفعيلها التمريضية التخصصات مختلف من العمل سوق الحتياجات دراسات عمل   .7

 

 المشروع عوائد / مخرجات

 الدراسية المقرارات وجميع الدراسي الطالب برنامج وتوصيف الكلية رسالة عدادإ .1

 2007 الجامعي العام عن البرنامج وتقرير السنوية المقرارات تقارير عدادإ .2

 للكلية السنوي الذاتي والتقرير ذاتية دراسة إعداد .3

 حيث من التنفيذية للخطة األخرى البنود تنفيذ فى والبدء إعداد .4

 والمعاونين ت.ه.أ قدرات تنمية  

 الخريجة وبالتالى التعليم فرص جودة تحسين  

 والمجتمع الجامعة بين العالقة وتطوير المجتمعية المشكالت حل فى المشاركة 

 الجامعة بنفس الطب كلية مع التعاون وتعميق بالكلية العلمي البحث تطوير  

 ونمو مصر صعيد فى الصحية الخدمات مواقع جميع فى التمريضية الخدمة أداء إرتقاء 
 بها يشعر جودة ذات تمريضية خدمة وتقديم المحيطة والبيئة المجتمع فى الصحى الوعى
 المستفيدين جميع


