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 نشرة أخبار
 وحدة ضمان اجلودة و اإلعتماد
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  2361 :تليفون داخلي 

 1050510/055: تليفون 

 1050510/055: فاكس  
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 8002مارس 

 هيئة حترير اجمللة

 رئيس جملس اإلدارة

 عبد اللطيف حممدزينب / 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

 :ة جامعة أسيوط رسال

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 البحثيةوضع وتنفيذ الربامج  والتكنولوجيا وف  العلمي

 .ف  تطوير اجملتمع 

 :رؤية كلية التمريض 

تتطلع كلية متريض جامعة أسيوط للتميث والرياده يف جماالت التمريض 

 والبح  

 .العلمي وانيدمة اجملتمعية 

 :رسالة كلية التمريض 

 ثية تعمل عل  إعداد كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية 

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 

وتقوم الكلية بتأدية . اجلودة  متطلبات احلاضر واملستقبل ويراع  معايري

 .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

 .ةالعمل عل  تطبيق معايري مرجعية قومية للربامج الدراسي -8

  االرتقااء تطوير أنشطة البحا  العلماي لطالباات الدراساات العلياا بهادف          -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

 .دمات و تنمية قدراتهن اإلدارية و القياديةف  مجيع مواقع تقديع هذه اني

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 

 مت البااادء يف تفعيااال مشاااروح إنشااااء وحااادة انيااادمات التكنولوجياااة    -2

 (IT Unit)  

 .م  2/2/1025وذل  بتاريخ 

 

والتأهيال   املساتمر تسليع أنشاطة الرباع الساادس مان مشاروح التطاوير        مت  -1

 لإلعتماد 

 .م   2/2/1025 بتاريخوذل  

 

  اإلبداح الطالبي شروح مل املالية والفنية لفاتاملمت اإلنتهاء من تسليع   -6

 .م   1/5/1025 بتاريخوذل  
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 :أنشطة الوحدة

  .بالكليةوالعامل  للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورش عملمت عقد عدة 

 Research design : ورشة عمل عن

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة: الفئة املستهدفة 

 إميان سيد أمحد/ د: حملاضر ا

 2/2/1025 : بتاريخ
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ملرحلة ( ARS)التعريف باملعايري األكادميية القياسية : عن  ورشة عمل

 الدراسات العليا وكيفية تطبيقها يف الربامج التعليمية

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :الفئة املستهدفة 

 يع حممدإكرام إبراه/ د.أ :احملاضر  

 غادة عبد الرمحن حممود/ د

 5/2/1025:  بتاريخ
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ملرحلااة ( ARS)التعريااف باملعااايري األكادمييااة القياسااية    : ورشااة عماال عاان   

 الدراسات العليا وكيفية تطبيقها يف الربامج التعليمية 

 )الفرقة الثانية (طالب :ئة املستهدفة الف

 نادية إبراهيع/ د: احملاضر 

 5/2/1025 : بتاريخ
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 املكتبة الرقمية: ورشة عمل عن 

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة :الفئة املستهدفة 

 خالد فاضل/ أ  :احملاضر  

 10/2/1025 : بتاريخ

 


