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 الموقع االلكتروني للوحدة

https://life.aun.edu.eg/nursing/ar/unit/quality/assurance 

 البريد االلكتروني للوحدة
Email: QA@nursing.aun.edu.eg 
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   نشرة أخبارنشرة أخبارنشرة أخبار
   وحدة ضمان اجلودةوحدة ضمان اجلودةوحدة ضمان اجلودة

Quality assurance unit news 

 

 
 

 جــامعة أسيوط     _كليــة التمريض     
Faculty of nursing 
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان اجلودة 

 0222مارس 

 مت اعتماد الكلية من اهليئة القومية لضمان اجلودة بتاريخ 

  0222يونيه 

 تحرير الهيئة 

 جملس اإلدارة رئيس

 مساح حممد عبد اهلل/ د.أ

 عميد الكلية

 التحرير رئيس

 غادة عبد الرمحن حممود/ د.أ

 مدير وحدة ضمان اجلودة

 نائب رئيس التحرير 

 ناهد شوكت ابو اجملد/ د.أ

 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة

 سكرتارية التحرير

 حممد أمحد عبد القادر/ أ 

 مترهان مسعود عمر/ أ
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 :ة أسيوط رؤية جامع

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 

قادرة على املنافسة , زة من اخلرجيني ومنع ألجيال متمي, 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

 القيم اجلوهرية جلامعة أسيوط

 اإلحرتام 

 اخلدمة واإلستدامة 

 النزاهة 

 التميز 

 الوالء واإلنتماء إلي اجلامعة وحسن متثيلها 

 املساواة وعدم التمييز  وتكافؤ الفرص بني منسوبي اجلامعة 

 كفالة حقوق ذوي اإلحتياجات اخلاصة 

 التعلم من أجل احلياة 

 إحرتام حقوق امللكية الفكرية 



  
 
 
 

            

 
 

                           

                                                                                                   
 

 

Tel: 0882366204                                                                     Fax : 0882366204 

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

Email: QA@nursing.aun.edu.eg 

 رؤية الكلية 

عليم التمريض والبحث تتطلع كلية متريض جامعة أسيوط للتميز والريادة يف جماالت ت

 .العلمي واخلدمة اجملتمعية

 رسالة الكلية

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

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

ل برامج تعليمية تستند على معاي ر أكاديمية اجملتمع يف جماالت التمريض وذلك من خال

وتقوم . معتمدة وحبث علمي يواكب متطلبات احلاضر واملستقبل ويراعى معاي ر اجلودة

 .الكلية بتأدية رسالتها يف إطار من القيم والتقاليد اجلامعية املتعارف عليها

 األهداف اإلسرتاتيجية للكلية
 

 -:الغاية األوىل

 . علميًا ومهاريًا  قادرًا على المنافسة في سوق العمل لتلبية إحتياجات المجتمعإعداد خريج  مؤهل  
  -:األهداف اإلستراتيجية 
 .التطوير المستمر للقدرة التعليمية لمرحلة البكالوريوس -1
 تعزيز الدعم الطالبي واألنشطة الطالبية -2

- :الغاية الثانية 

 .  والبحث العلمي رفع كفاءة الكلية في مجال الدراسات العليا
  -:األهداف اإلستراتيجية

 تطوير العملية التعليمية فى مرحلة الدراسات العليا -1
 .خطة بحثية محدثة للكلية - 2

- :الغاية الثالثة 

 .  تحسين دور الكلية في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة المجتمعية    
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  -:األهداف اإلستراتيجية
 .عاية الخريجينمتابعة ور  -1
 .المشاركة المجتمعية فيتعزيز دور الكلية  -2

- :الغاية الرابعة

 .   تحسين وتطوير القدرة المؤسسية للكلية   
  -:األهداف اإلستراتيجية

 . الصادرة من الهيئة القومية للجودة واالعتماد (NORMS)ستخدام معايير المساحات والمباني إ -1
 .تطوير أداء العاملين بالجهاز اإلداري والقيادات األكاديمية بالكلية   -2
 . توطيد المصداقية واألخالقيات -3
 .تنمية الموارد ا الذاتية للكلية -4
 

- :الغاية اخلامسة 

 .    عتماد الكليةإ     
  -:األهداف اإلستراتيجية

 . تطوير مستوى أداء وحدة ضمان الجودة -1
 .لمستمر  للقطاعات الثالث بالكليةالتقويم ا -2

 للكلية القيم اجلوهرية

  تنمية الوالء للكلية. 

 تعزيز الحرية األكاديمية. 

 االلتزام باألمانة العلمية. 

 العمل بروح الفريق. 

 االحترام المتبادل. 
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 تغليب المصلحة العامة. 

 تحقيق العدالة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أخبار الوحدة 

حتت إشراف وحدة ضمان  التدريس والتعلم املتبعة داخل الكلية إسرتاتيجيةعن  ندوةعقد  -1

 .م42/11/4343بتاريخ  اجلودة

 .م7/14/4343بتاريخ  اإلجراءات اإلحرتازية ملنع إنتشار ف روس كوروناعقد ورشة عمل عن  -4

 .م9/4/4341بتاريخ Microsoft Team (Online )عقد دورة تدريبية عن  -6

  .م43/4/4341بتاريخ  (Online)جي التخطيط اإلسرتاتيعن  ندوةعقد  -2

 .م4343/4341 حتديث إسرتاتيجية التعليم والتعلم للعام اجلامعي -5

 م4343/4341لوريوس للعام اجلامعي إعداد توصيفات وتقارير املقررات لربنامج البكا مت -3

بإستخدام املعاي ر األكاديمية املبنية علي الكفايات والصادرة من اهليئة القومية لضمان 

 .م(4317أبريل )ودة واإلعتماد اجل
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وكذلك  ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ندوات و مت عقد عدة

 .العاملني بالكلية

 جتهيز املعامل وتعقيم األدوات: بعنوان ورشة عمل

  السادة أمناء املعامل : الفئة املستهدفة

 إيمان حممد هاشم   / د: احملاضر

 12/9/4343بتاريخ 
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 ملواجهة ف روس كورونا اإلجراءات اإلحرتازية: ندوة بعنوان

  العمال : الفئة املستهدفة

 صفاء رشاد/ أمساء عطية                 د/ د: احملاضر

 41/9/4343بتاريخ 
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 مهارات التحفيز: ندوة بعنوان

  القيادات األكاديمية : الفئة املستهدفة

    هالة رمزي يوسف /د.أ: احملاضر

 42/9/4343بتاريخ 
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 مت عقد دورة تدريبية بعنوان

  اإلتصال الفعال: عن  ندوة

 العاملنيالسادة  :الفئة املستهدفة

                سهام حممد عبد احلميد :احملاضر  

 م 3/13/4343: بتاريخ 
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  WebEx and Zoom Applications: ورشة عمل عن 

 هيئة التدريسأعضاء السادة  :الفئة املستهدفة

 حممد عليوة/ أ :احملاضر  

 م 43/13/4343: بتاريخ 
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   بالئحة الدراسات العليا والساعات املعتمدة فالتعري: عن ندوة

 طالب الدراسات العليا :الفئة املستهدفة

  :احملاضر  

  جنالء سعد/ د.أ

 م 63/11/4343: بتاريخ 

 

 

 

 


