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 الموقع االلكتروني للوحدة
http://www.aun.edu.eg/fac_nursing/index.htm 

 البريد االلكتروني للوحدة
Email: facnsg.qaunit@yahoo.com 

 

 مدير الوحدة

 3553332/200: تليفون 

 3553332/200: فاكس  
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بار وحدة ضمان الجودة نشرة أخ
 واإلعتماد

 

 العــدد األول
كليــة التمريض                                 

 جــامعة أسيوط
 

 م 3205نوفمرب  
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  :مفاهيم اساسية

 : ضمان جودة التعليم - 0

تعليمية يقصدبها تلك العملية اخلاصة بالتحقق من أن املعايري األكادميية املتوقفة مع رسالة املؤسسة ال

قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها ،على النحو الذى يتوافق مع املعايري املناظرة هلا ، سواء على 

املستوى القومى او العاملى ، وأن مستوى جودة فرص التعلم و البحث العلمى واملشاركة اجملتمعية 

من اخلدمات التى تقدمها وتنمية البيئة تعترب مالئمة ،او تفوق كافة أنواع املستفيدين النهائييت 

 .املؤسسة التعليمية 

 : وحدة إدارة اجلودة -3

الوحدة املسئولة عن إدارة اجلودة داخل املؤسسة ، وتتوافر لديها كافة الوثائق واألدلة اخلاصة 

 .باملمارسات التطبيقية إلدارة اجلودة فى الؤسسة 

 : اإلعتماد -5

مية لضمان التعليم واألعتماد للموسسة التعليمية ، إذا متكنت الذى متنحة اهليئة القواالعرتاف  يقصد بة 

من اثبات ان لديها القدرة املؤسسية ، وحتقق الفاعلية التعليمية وفقاً  للمعايري املعتمدة واملعلنة من 

 .اهليئة ولديها من األنظمة املتطورة التى تضمن التحسني املستمر 

 :NARS)) قياسيةاملعايري األكادميية للربامج القومية ال

املعايري األكادميية للربامج التعليمية املختلفة والتى اعدتها اهليئة باإلستعانة خبرباء متخصصني 

احلد األدنى املطلوب توافرة فى الربامج وممثلني ملختلف قطاعات املستفيدين ومتثل هذه املعايري 

 .التعليمية منى معارف ، مهارات ، واجتاهات 
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 دة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بالكليةتاريخ إنشاء وح

جامعة أسيوط ومقرها الدور األول مببنى املعامل   –مت إنشاء وحدة ضمان اجلودة بكلية التمريض 

وكان أسم  8002مارس فى شهر  (CQAAP2)بالكلية لتنفيذ أنشطة مشروع إنشاء نظام داخل الكلية 

م لتصبح وحدة ضمان  8000ري هذا املسمى عام الوحدة حينئًذ وحدة توكيد اجلودة وقد مت تغي

 .اجلودة 

 هيئة حترير اجمللة

 رئيس جملس اإلدارة

 زينب عبد اللطيف حممد/ د .أ

 مدير التحرير

 غادة عبد الرمحن حممود/ د

 سكرتارية التحرير

 عبد القادرحممد أمحد / أ 

 مترهان مسعود عمر/ أ
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 : الوحدة  رؤية

جامعة أسيوط أن تكون على قمة وحدات  –دة بكلية التمريض تتطلع وحدة ضمان اجلو

التطوير املستمر وحتسني أداء اجلودة باجلامعةوصواًل بالكلية لإلعتماد الدوىل وتسعى إىل 

 .العملية التعليمية والبحثية واخلدمة اجملتمعية  للكلية

 :رسالة الوحدة

ىل تطبيق ومتابعة نظم اجلودة إ جامعة أسيوط –بكلية التمريض وحدة ضمان اجلودة تسعى 

عن طريق نشر وتطبيق مفاهيم  فى جمال العلوم التمريضية  فى العملية التعليمية والبحثية

ندماج مع مؤسسات اجملتمع وتأهيل اجلودة فى اجملتمع األكادميي واإلداري والطالبي واإل

 .إلعتمادللوصول إىل حتقيق اجلودة الشاملة واالكلية 

 :أهداف الوحدة 

 .وضع السياسة العامة لتقويم األداء وضمان اجلودة بالكلية ومتابعة تنفيذها  -0

 .نشر وتعميم ثقافة اجلودة فى جمتمع الكلية  -3

 .بالكلية والطالب  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني  -5

 .متابعة مؤشرات األداء الكلى للكلية بغرض التحسني املستمر  -4

 .ودة مجيع الربامج واملقررات الدراسية بالكلية تقويم ج -3

 .تطوير العملية التعليمية بهدف رفع كفاءة اخلريج ودعم قدراته التنافسية  -6

 .التواصل الفعال مع مراكز وهيئات ضمان اجلودة واألعتماد  -7

 .إعداد الدراسة الذاتية والتقارير السنوية  -0

 :إختصاصات وحدة ضمان اجلودة وتقييم األداء 

 .ضع وتنفيذ خطة إنشاء نظام داخلى لتقييم األداء وتوكيد اجلودة بالكلية و -0

املشاركة فى إعداد رسالة ورؤية وأهداف الكلية فى ضوء توكيد اجلودة وحتقيق التميز  -8

 .فى األداء 

 نشر ثقافة الجودة على كافة المستويات األكاديمية  -3
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 ضمان اجلودة  اهليكل التنظيمى لوحدة

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة الوحدة

 حدةالمدير التنفيذي للو 

 إدارة الوحدة مجلس

 اللجان الفنية

 لجنة تلقى وفحص الشكاوى  الدراسية جنة تطوير المناهجل
 

  
 ةالمعايير األكاديمي تطبيق لجنة 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي

 لجنة التقويم المؤسسي وإدارة الجودة 
 لجنة التخطيط اإلستراتيجي

لجنة تحديث الرؤية والرسالة 
 لكليةواألهداف اإلستراتيجية ل

 لجنة جودة فرص التعلم
 

 ة الوحدةسكرتاري



 

 
 

 جامعة أسيوط_كلية التمريض _مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 

 

 

 

Tel.0882335520                                                                              Fax : 0882335520 

 

http://www.aun.edu..eg/fac_nursing/index.htm 

Email: facnsg.qaunit@yahoo.com 

 واالعتمادتشكيل جملس إدارة  وحدة ضمان اجلودة 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض

 عميد الكلية و رئيس جملس اإلدارة                                     زينب عبد اللطيف  حممد       / د . أ 

 ن اجلودةمـدير وحـدة ضما                                غادة عبد الرمحن حممود / د 

 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة                               ناهد شوكت أبو اجملد/ د 

 ةوتنمية البيئوكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع                                     هدى دياب فهمى/ د. أ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                      مساح  حممد عبد اهلل     / د  .أ 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                              مكاويحممد  ميمي/م . أ 

 رئيس قسم متريض صحة اجملتمع                                               فهميهدى دياب /  د . أ 

 األطفالرئيس قسم متريض                                   فتحية ذكى حممد            /  م . أ 

 التمريض إدارةرئيس قسم                           يوسف                     رمزيهالة /  م  . أ 

 النفسيرئيس قسم متريض                                  حممد                  إبراهيمإكرام /  م .  أ 

 رئيس قسم متريض املسنني                          صفاء امحد حممد قطب                          /د

 رئيس قسم متريض احلاالت احلرجة                                         منى على حممد                          /د

 عضو هيئة تدريس         سعاد امحد غالب/ د

 عضو هيئة تدريس                                 بد الغنى شاور                          الفت ع/ د

 عضو هيئة تدريس                                      منال فاروق مصطفى                      / د

 عضو هيئة تدريس                               نبيلة طه امحد إبراهيم                         / د

 عضو هيئة تدريس                                حكمت إبراهيم عبد الكريم / د

 عضو هيئة تدريس                     ميمى حممد مكاوي/ د

 عضو هيئة تدريس                     سحر حممد مرسى /د

 عضو هيئة تدريس        إميان سيدأمحد/د
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 -:عاون جمللس إدارة الوحدة اجلهاز اإلداري امل
 .أمني عام الكلية                                 شاكر                               أماني/السيدة 

 املدير املاىل     حممد الشاذىل / السيد

 رئيس سكرتارية وحدة ضمان اجلودة                  يسريه صالح عبد احلافظ/ السيدة  

 

- :الكلية  ممثلى طالب 

 (الفرقة األوىل)                               آالء على امحد سيد 

 ( الفرقة الثانية)                                            ابتسام سيد حسن سيد 

 ( الفرقة الثالثة)                              وسام حممد حممود خبيت 

 

 :أخبار الوحدة 

 (CICAP)ح مشروع التطوير املستمر والتأهيل لإلعتماد مت قبول مقرت -

 م36/03/3205بتاريخ 

 0/02/3205أنشطة املشروع بتاريخ  مت التعاقد على بدء تنفيذ -

 

 :أنشطة الوحدة

 :ندوات نشر ثقافة اجلودة 

              ندوة عن نشر ثقافة اجلودة للفرقة األولي

 نهويدا أمحد عبد املهيم/د: حماضر الندوة 

  مدرس بقسم مدرس بقسم النساء والتوليد

80/00/8003 
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 ندوة عن نشر ثقافة اجلودة للفرقة الثانية

 عزة حممد عبد العزيز/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم مدرس بقسم التمريض النفسي 

88/00/8003 

ندوة عن نشر ثقافة اجلودة للفرقة 

  الثالثة

 : حماضر الندوة 

 إميان سيد أمحد/ د

مساعد بقسم متريض  أستاذ

 األطفال

 مرزوقة عبد العزيز جاد اهلل/ د

 أستاذ مساعد بقسم متريض األطفال

 سلوى علي مرزوق/ د

 مدرس بقسم متريض األطفال

82/00/8003 

 ندوة عن نشر ثقافة اجلودة للفرقة الرابعة

 مريفت أنور عبد العزيز/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم متريض احلاالت احلرجة

80/00/8003 

 عن نشر ثقافة اجلودة للسادة العاملني ندوة

 فاطمة رشدي/ د: حماضر الندوة 

 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض

82/00/8003 
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 ندوات اإلرشاد األكادميي

 األوليندوة عن اإلرشاد األكادميي لطالب الفرقة 

 مدحيه علي حممود/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم متريض البالغني

3/00/8003 

 ندوة عن اإلرشاد األكادميي للفرقة الثانية

 مدحيه علي حممود/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم متريض البالغني

82/00/8003 

 ندوة عن اإلرشاد األكادميي للفرقة الثالثة

 مدحيه علي حممود/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم متريض البالغني

03/00/8003 

 ة الرابعةندوة عن اإلرشاد األكادميي للفرق

 مدحيه علي حممود/ د: حماضر الندوة 

 مدرس بقسم متريض البالغني

82/00/8003 

اإلرشاد األكادميي للسادة أعضاء هيئة ندوة عن 

 التدريس ومعاونيهم

 إميان سيد/ د: حماضر الندوة 

 مدير وحدة اإلرشاد األكادميي

3/08/8003 
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 نيهمدورات تدريبية  للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاو

 كيفية تطبيق نظام الكنرتول املوحد

 حممد قطب/ أ : حماضر الدورة 

- خبري التدريب مبركز تكنولوجيا املعلومات

 جبامعة أسيوط 

 82/9/8003يوم  من

 3/00/8003إلي يوم  

 

 

 للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ورش عمل

 عن كيفية إنتاج مقرر الكرتوني ورشة عمل

 حممد عليوة/ د : حماضر الندوة 

 خبري إنتاج املقررات االلكرتونية

82/00/8003 
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 عن كيفية عمل التحليل الرباعي ورشة عمل 

( sowt ) 

 د حممد عبد العظيم .أ: حماضر الندوة 

  _اخلبري االسرتاتيجي بكلية التجارة  طلب

 جامعة أسيوط

83/00/8003  

 

 

 ريس ومعاونيهمية  للسادة أعضاء هيئة التدسحلقات نقاش

  سحر حممد مرسي/ د:  لقة النقاشيةحماضر احل

 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض

2/08/8003 

 


