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

 

 2364/  2364 :تليفون داخلي 

 4663341/100: تليفون 

 4663341/100: فاكس  
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 8002مارس 

 هيئة حترير اجمللة

 رئيس جملس اإلدارة

 مدزينب عبد اللطيف حم/ د .أ

 مدير التحرير

 غادة عبد الرمحن حممود/ د

 سكرتارية التحرير

 حممد أمحد عبد القادر/ أ 

 مترهان مسعود عمر/ أ
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 :رؤية جامعة أسيوط 

ذلا  مان تقاديع تعلايع متمياث و او         يوجبا  بناء جمتمع املعرفة مباا   يفالريادة 

 متقدمة وقيادة أنشطة التنمية اجملتمعية

 : رسالة جامعة أسيوط

حشد الطاقات وتوظيفها لتحقيق الرؤية املستقبلية من خاال  تقاديع تعلايع مواكاب     

قاادرة علا    , ومنع ألجياا  متمياثة مان انيار       , ملتطلبات احلاضر واملستقبل 

ومؤهلة للتفوق ف  جماالت البحا   , أسواق العمل احمللية والعاملية  يفاملنافسة 

تنما  املعرفاة وتساهع     اليت البحثيةلربامج والتكنولوجيا وف  وضع وتنفيذ ا العلمي

 .ف  تطوير اجملتمع 

 :رؤية كلية التمريض 

تتطلع كلية متريض جامعة أسيوط للتميث والرياده يف جماالت التمريض 

 والبح  

 .العلمي وانيدمة اجملتمعية 

 :رسالة كلية التمريض 

  إعداد كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية  ثية تعمل عل

كوادر مؤهلة علميًا ومهاريًا ومهنيًا قادرة عل  االبتكار واملنافسة يف سوق 

العمل والتصدي ملشكالت اجملتمع ف  جماالت  التمريض وذل  من خال  

برامج تعليمية تستند عل  معايري أكادميية معتمدة و   علمي يواكب 

وم الكلية بتأدية وتق. متطلبات احلاضر واملستقبل ويراع  معايري اجلودة 

 .رسالتها يف إطار من القيع والتقاليد اجلامعية املتعارف عليها
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 :األهداف اإلسرتاتيجية لكلية التمريض 

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

 .العمل عل  تطبيق معايري مرجعية قومية للربامج الدراسية -8

  االرتقااء أنشطة البحا  العلماي لطالباات الدراساات العلياا بهادف        تطوير   -3

باملستوى العلمي واملهاري للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهع و بالتالي 

 .خر ات الكلية

تقدم للمرض   اليترفع كفاءة مستوى آداء انير ات للخدمات الصحية  -4

 .هن اإلدارية و القياديةف  مجيع مواقع تقديع هذه انيدمات و تنمية قدرات

حاال مشااكالت  الصااحية والنهااو     يفالتفاعاال مااع اجملتمااع ومشاااركت     -5

 باملستوى الصحي جلميع أفراده

 .نتائج وخمرجات الكلية  يفاجملتمع  ثقةرفع مستوى  -6

ملتطلبااات سااوق العماال داخاال الااوطن وخارجااة ماان حياا      االسااتجابة -7

 .التخصص والكفاءة 
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 :أخبار الوحدة 

 ,كلية العلوم بمن السادة أعضاء هيئة التدريس متت زيارة فريق  -0

جامعااة أساايوط ملتابعااة ماادي تااوافر املعااايري األكادمييااة للااربامج التعليميااة      

 :وكذل  موافقة توصيف الربامج واملقررات الدراسية هلذه املعايري , بالكلية

 أعضاء الوحدة 

 غادة عبد الرمحن حممود/ د

 مدير وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد بالكلية

 ناهد شوكت أبو اجملد/ د

 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية

 الدعع الفين  فريقأعضاء 

 أبو اجملد عبد املنعع عبد الوهاب/ د.أ

 األستاذ بكلية العلوم

 حممود حفين/ د .أ

 األستاذ بكلية العلوم

 .ةبالكليم   03/00/4102املوافق  السبت وذل  يوم 
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الاادعع الفااين يف إطااار املتابعااة لتنفيااذ أنشااطة مشاارو  متاات زيااارة فريااق  -4

 : منالتطوير املستمر والتأهيل لإلعتماد  املكون 

 منا  إمساعيل/ د.أ

 خبري الدعع الفين بوحدة إدارة املشروعات بوزارة التعليع العالي

 حممد الشاذلي/ د.أ

 عات بوزارة التعليع العاليخبري الدعع الفين بوحدة إدارة املشرو

 أمحد عبد الوهاب/ د.أ

 خبري الدعع الفين بوحدة إدارة املشروعات بوزارة التعليع العالي

 .م  بالكلية 01/00/4102املوافق   األربعاءوذل  يوم 

 

 :املكون من و ملتابعة آداء انير   متت زيارة فريق الدعع الفين -6

 حممود عبد الناصر/ د.أ

 إدارة املشروعاتمدير وحدة 

 حممود شيحة/ د.أ

 مدير وحدة ضمان اجلودة بكلية الصيدلة

 هب  سعد الدين/ د.أ

 انيبري مبركث ضمان اجلودة

 .بالكلية 01/04/4102وذل  يوم األربعاء املوافق 
 



 

 
 

 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 

 :أنشطة الوحدة

  .بالكليةوالعامل  للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورش عملمت عقد عدة 

 التقييع السنوي للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة : عن ورشة عمل
 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة: الفئة املستهدفة 

 نعمة املغربي/ د: احملاضر 

 06/00/4102 : بتاريخ
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 م 4106/4102مناقشة نتائج اإلمتحانات للعام الدراسي السابق : عن  ورشة عمل
 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :تهدفة الفئة املس

 فاطمة رشدي حممد/ د :احملاضر  
 0/04/4102:  بتاريخ
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 التسجيل اإللكرتوني لطالب الدراسات العليا: ورشة عمل عن 
 , السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  :ئة املستهدفة الف

 علياوالسادة العامل  بإدارة الدراسات ال

 حممد قطب/ أ: احملاضر 

 22/22/2122:  بتاريخ

 
 


