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 البريد االلكتروني للوحدة
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  2364: تليفون داخلي 

 4252842/255: تليفون 

 4252842/255: فاكس  
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   نشرة أخبارنشرة أخبارنشرة أخبار
   وحدة ضمان اجلودة واإلعتمادوحدة ضمان اجلودة واإلعتمادوحدة ضمان اجلودة واإلعتماد

Quality assurance unit news 

 

 
 

 جــامعة أسيوط     _كليــة التمريض     
Faculty of nursing 

 4202أكتوبر 
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 8002مارس 

 ة بتاريخ مت اعتماد الكلية من اهليئة القومية لضمان اجلود

  8002يونيه 

 تحرير الهيئة 

 رئيس جملس اإلدارة

 مساح حممد عبد اهلل/ د.أ

 التحرير رئيس

 غادة عبد الرمحن حممود/ د.أ

 نائب رئيس التحرير 

 ناهد شوكت ابو اجملد/ د

 سكرتارية التحرير

 حممد أمحد عبد القادر/ أ 

 مترهان مسعود عمر/ أ
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 :رؤية جامعة أسيوط 

ذلك من تقديم تعليم متميز وحبوث متقدمة  يوجبهبناء جمتمع املعرفة مبا  يفالريادة 

 .وقيادة أنشطة التنمية اجملتمعية

 :رسالة جامعة أسيوط 

حشد الطاقات وتوظيفها لتحقيق الرؤية املستقبلية من خالل تقديم تعليم مواكب 

رة على املنافسة قاد, ومنع ألجيال متميزة من اخلرجيني , ملتطلبات احلاضر واملستقبل 

 العلميومؤهلة للتفوق فى جماالت البحث , أسواق العمل احمللية والعاملية  يف

املعرفة وتسهم فى تطوير  تنمى اليت البحثيةوالتكنولوجيا وفى وضع وتنفيذ الربامج 

 .اجملتمع

 

 :رؤية كلية التمريض 

 ض والبحث يف جماالت التمري ريض جامعة أسيوط للتميز والريادةتتطلع كلية مت

 .العلمي واخلدمة اجملتمعية

 :رسالة كلية التمريض 

كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية حبثية تعمل على إعداد كوادر 

مؤهلة علميًا ومهاريًا ومهنيًا قادرة على االبتكار واملنافسة يف سوق العمل والتصدي 

ل برامج تعليمية تستند على جماالت  التمريض وذلك من خال يفملشكالت اجملتمع 

معايري أكادميية معتمدة وحبث علمي يواكب متطلبات احلاضر واملستقبل ويراعى 

وتقوم الكلية بتأدية رسالتها يف إطار من القيم والتقاليد اجلامعية . معايري اجلودة 

 .املتعارف عليها
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 :األهداف اإلسرتاتيجية لكلية التمريض 

 .عليمية لطالبات مرحلة البكالوريوس و االرتقاء بهاتطوير أنشطة العملية الت -0

 .العمل على تطبيق معايري مرجعية قومية للربامج الدراسية -8

باملستوى   االرتقاءتطوير أنشطة البحث العلمي لطالبات الدراسات العليا بهدف    -3

 .كليةالعلمي واملهاري للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و بالتالي خرجيات ال

تقدم للمرضى فى مجيع  اليترفع كفاءة مستوى آداء اخلرجيات للخدمات الصحية  -4

 .مواقع تقديم هذه اخلدمات و تنمية قدراتهن اإلدارية و القيادية

حل مشكالته الصحية والنهوض باملستوى الصحي  يفالتفاعل مع اجملتمع ومشاركته  -5

 .جلميع أفراده

 .نتائج وخمرجات الكلية  يفاجملتمع  ثقةرفع مستوى  -6

ن وخارجة من حيث التخصص ملتطلبات سوق العمل داخل الوط االستجابة -7

 .والكفاءة
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 :أخبار الوحدة 

فوز الكلية باملركز األول علي مستوي كليات القطاع الطيب كأحسن إستقبال للطالب  -0

 .م4202/4242اجلدد للعام اجلامعي 

حتت ( اللجنة الثالثية بكل قسم)دورة تدريبية عن املفردة اإلختبارية تستهدف  عقد -4

 .م01/2/4202بتاريخ  إشراف وحدة ضمان اجلودة

بتاريخ  عقد ورشة عمل عن التعريف بالئحة الدراسات العليا بالساعات املعتمدة -6

 .م 45/2/4202 - 03/1/4202

تعليم جبامعة أسيوط حتت عنوان عقد ندوة عن مشروع اإلحتاد األوروبي لتطوير ال -2

الربامج املهنية املستحدثة لرفع كفاءة اخلدمات التمريضية بالتعاون مع وزارة الصحة )

 .  م 01/2/4202 بتاريخ (والسكان

بالتعاون مع الشبكة املصرية ألخالقيات عقد ورشة عمل عن أخالقيات البحث العلمي 

 .م 02/02/4202 بتاريخ البحث العلمي

 .م4202/4242 سرتاتيجية التعليم والتعلم للعام اجلامعيحتديث إ -8

اإلنتهاء من إعداد توصيفات وتقارير املقررات لربنامج البكالوريوس للعام اجلامعي  -3

 .م وجاري عمل املراجعة الداخلية للربنامج4202/4242
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 :أنشطة الوحدة

ي مستوي القطاع اليوم البيئي علي مستوي اجلامعة وفوز الكلية فيه باملركز األول ع

 الصحي
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 .ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ندوات و مت عقد عدة

 املفردة اإلختبارية: دورة تدريبية

 اللجنة الثالثية بكل قسم  أعضاء : الفئة املستهدفة

 د إكرام إبراهيم حممد   .أ: احملاضر

 فاطمة رشدي/ د.أ

 إميان سيد/ د.أ

 01/2/4202بتاريخ 
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 مت عقد دورة تدريبية بعنوان

 التعريف بالئحة الدراسات العليا بالساعات املعتمدة : ورشة عمل عن 

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :الفئة املستهدفة 

 جنالء سعد/ د               دإميان سي/ د :احملاضر  

 م 03/1/4202: بتاريخ 
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 ريف بالئحة الدراسات العليا بالساعات املعتمدةالتع: ورشة عمل عن 

 السادة منسقي برامج الدراسات العليا :الفئة املستهدفة 

 جنالء سعد/ إميان سيد               د/ د :احملاضر  

 م 45/2/4202: بتاريخ 
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الربامج املهنية املستحدثة لرفع كفاءة اخلدمات التمريضية بالتعاون مع ): عن ندوة

 (  ارة الصحة والسكانوز

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :الفئة املستهدفة 

  :احملاضر  

 مصطفي أمحد حممد/ د.أ عصمت عبد احلميد كحيلة/ د.أ

 جمدة حممد مهين/ د سامية يوسف/ د

 م 01/2/4202: بتاريخ 
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كة املصرية ألخالقيات بالتعاون مع الشبأخالقيات البحث العلمي : ورشة عمل عن 

 .البحث العلمي

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :الفئة املستهدفة 

  :احملاضر  

 نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا و البحوث ناهد مصطفى/ د.أ

 مستشار الشبكة املصرية ألخالقيات البحث العلمي هاني سليم/ د.أ

 م 02/02/4202: بتاريخ 

 

 

 


