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

 

  2364: تليفون داخلي 

 4252842/255: تليفون 

 4252842/255: فاكس  
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 نشرة أخبار
 وحدة ضمان اجلودة و اإلعتماد

 

 العاشرالعـدد    
 

 
 
 

 جــامعة أسيوط     _كليــة التمريض     
 

 4223  ديسمرب
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 8002مارس 

 هيئة حترير اجمللة

 رئيس جملس اإلدارة

 زينب عبد اللطيف حممد/ د .أ

 التحريرمدير 

 غادة عبد الرمحن حممود/ د

 سكرتارية التحرير

 حممد أمحد عبد القادر/ أ 

 مترهان مسعود عمر/ أ
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 :رؤية جامعة أسيوط 

ذلاام ماان تقااديم تعلاايم متمياا  و ااو   يوجباا بناااء جمتمااع اةعرفااة  ااا  يفالريااادة 

 .متقدمة وقيادة أنشطة التنمية اجملتمعية

 :رسالة جامعة أسيوط 

وتوظيفها لتحقيا  الرؤياة اةساتقبلية مان خاالي تقاديم تعلايم مواكاب         حشد الطاقات 

قااادرة علاا  , ومنااع يجياااي متمياا ة ماان ا اار   , ةتطلبااات اضاضاار واةسااتقبل 

ومؤهلاة للتفاوق فا  جماالت البحا       , أسواق العمل احمللية والعاةية  يفاةنافسة 

اةعرفة وتسهم ف   تنم  اليت البحثيةوالتكنولوجيا وف  وضع وتنفيذ الربامج  العلمي

 .تطوير اجملتمع

 :رؤية كلية التمريض 

 تتطلع كلية متريض جامعة أسيوط للتمي  والرياده يف جمالت التمريض والبح  

 .العلمي وا دمة اجملتمعية

 :رسالة كلية التمريض 

كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية  ثية تعمل عل  إعداد 

لة علميًا ومهاريًا ومهنيًا قادرة عل  البتكار واةنافسة يف سوق العمل كوادر مؤه

والتصدي ةشكالت اجملتمع ف  جمالت  التمريض وذلم من خالي برامج 

تعليمية تستند عل  معايري أكادميية معتمدة و   علمي يواكب متطلبات 

رسالتها يف إطار وتقوم الكلية بتأدية . اضاضر واةستقبل ويراع  معايري اجلودة 

 .من القيم والتقاليد اجلامعية اةتعارف عليها
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 :ايهداف اإلسرتاتيجية لكلية التمريض 

 .تطوير أنشطة العملية التعليمية لطالبات مرحلة البكالوريوس و الرتقاء بها -1

 .العمل عل  تطبي  معايري مرجعية قومية للربامج الدراسية -8

باةستوى   الرتقاءي لطالبات الدراسات العليا بهدف  تطوير أنشطة البح  العلم  -3

 .العلمي واةهاري للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و بالتالي خر ات الكلية

تقادم للمرضا  فا      الايت رفع كفاءة مستوى آداء ا ر اات للدادمات الصاحية     -4

 .نمية قدراتهن اإلدارية و القياديةمجيع مواقع تقديم هذه ا دمات و ت

حال مشاكالت  الصاحية والنهاومل باةساتوى       يفالتفاعل مع اجملتماع ومشااركت     -5

 الصحي جلميع أفراده

 .نتائج وخمرجات الكلية  يفاجملتمع  ثقةرفع مستوى  -6

ن وخارجاة مان حيا  التدصا      ةتطلبات سوق العمال داخال الاوط    الستجابة -7

 .والكفاءة
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 :أخبار الوحدة 

م من 22/4223/  62-42-45متت زيارة اإلعتماد للكلية بتاريخ  -2

قبل فري  اةراجعة ا ارجية باهليئة القومية لضمان اجلودة 

 .واإلعتماد

م بإرجاء إعتماد الكلية 62/6/4222الرد علي الكلية بتاريخ مت  -4

 :بسبب عدم إستيفاء ثالثة معايري وهم 

  (.مستويف ج ئيًا)اإلسرتاتيجي التدطيط 

  (.مستويف ج ئيًا)الدراسات العليا 

  (.غري مستويف)التقويم 

بدأت الوحدة بوضع خطة حتس  معايري اإلعتماد وإعتمادها من  -6

جملس الكلية للبدء يف تنفيذ اينشطة ا اصة بها لتع ي  نقاط القوة 

 . وإصالح نقاط الضعف
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 :أنشطة الوحدة

  .للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عمل ورشمت عقد عدة 

 عرمل نتائج اإلستبيان ا اصة بتقييم ايداء اجلامعي: ورشة عمل عن 

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة اةعاونة :الفئة اةستهدفة 

 هدي دياب فهمي/ د .أ :احملاضر  

 م 22/22/4223: بتاريخ 
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 يان ا اصة بتقييم ايداء اجلامعيعرمل نتائج اإلستب: ورشة عمل عن 

 كيفية عمل ا ريطة اإلمتحانية :الفئة اةستهدفة 

 فاطمة أبو بكر/ د .أ :احملاضر  

 م 26/22/4223: بتاريخ 
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اةعاااايري ايكادميياااة لعلاااوم التماااريض ةااارحليت البكاااالوريوس   : ورشاااة عمااال عااان  

 والدراسات العليا

 التدريس واهليئة اةعاونة أعضاء هيئةالسادة  :الفئة اةستهدفة 

 إكرام إبراهيم حممد :احملاضر  

 م 23/22/4223: بتاريخ 
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 نتائج عملية التقويم للعام اةاضي: ورشة عمل عن 

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة اةعاونة :الفئة اةستهدفة 

 فاطمة رشدي حممد/ د .أ :احملاضر  

 لع ي  جاد اهللمرزوقة عبد ا/ د                   

 م 23/22/4223: بتاريخ 

 


