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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 أخبار
 وحدة ضمان اجلودة و اإلعتماد

 
 التاسعالعـدد    

 

 
 

 جــامعة أسيوط     _كليــة التمريض     
 

 4223  أكتوبر
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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

 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 

ذله  مهن تقهديع تعلهيع متميه        يوجبه  بناء جمتمع املعرفة مبا  يفالريادة 

 وحبوث متقدمة وقيادة أنشطة التنمية اجملتمعية

 :رسالة جامعة أسيوط 

توظيفها لتحقيق الرؤية املستقبلية من خالل تقهديع تعلهيع   حشد الطاقات و

ومنهههع اجيهههال متميههه ة مهههن  , مواكهههب ملتطلبهههات اااضهههر واملسهههتقبل  

, أسهوا  العمهل ايليهة والعامليهة      يفقهادرة علها املنافسهة    , اخلرجيني 

والتكنولوجيهها وفهها وضههع  العلمههيومؤهلههة للتفههو  فهها جمهها ت البحهه   

 .تنما املعرفة وتسهع فا تطوير اجملتمع  ليتا البحثيةوتنفيذ الربامج 

 :رؤية كلية التمريض 

تتطلع كلية متريض جامعة أسيوط للتمي  والرياده يف جما ت 

 التمريض والبح  

 .العلمي واخلدمة اجملتمعية 

 :رسالة كلية التمريض 

كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية حبثية تعمل 

هلة علميًا ومهاريًا ومهنيًا قادرة علا ا بتكار علا إعداد كوادر مؤ

واملنافسة يف سو  العمل والتصدي ملشكالت اجملتمع فا جما ت  

التمريض وذل  من خالل برامج تعليمية تستند علا معايري أكادميية 
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معتمدة وحب  علمي يواكب متطلبات اااضر واملستقبل ويراعا 

رسالتها يف إطار من القيع  وتقوم الكلية بتأدية. معايري اجلودة 

 .والتقاليد اجلامعية املتعارف عليها

 :ااهداف اإلسرتاتيجية لكلية التمريض 

تطوير أنشطة العملية التعليمية لطالبات مرحلة البكالوريوس و ا رتقاء  -1

 .بها

 .العمل علا تطبيق معايري مرجعية قومية للربامج الدراسية -8

مهههي لطالبهههات الدراسهههات العليههها بههههدف  تطهههوير أنشهههطة البحههه  العل  -3

باملسههتوا العلمههي واملهههاري للسههادة أع ههاء هيئههة التههدريس و      ا رتقههاء

 .معاونيهع و بالتالي خرجيات الكلية

تقههدم  الههيترفههع كفههاءة مسههتوا خلداء اخلرجيههات للصههدمات الصههحية   -4

نميههة قههدراتهن  للمرضهها فهها ميههع مواقههع تقههديع هههذه اخلههدمات و ت     

 .اإلدارية و القيادية

حهل مشهكالت  الصهحية والنههو       يفالتفاعل مع اجملتمع ومشهاركت    -5

 باملستوا الصحي جلميع أفراده

 .نتائج وخمرجات الكلية  يفاجملتمع  ثقةرفع مستوا  -6

ملتطلبات سو  العمل داخهل الهوطن وخارجهة مهن حيه        ا ستجابة -7

 .التصصص والكفاءة 
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 :الوحدة  أخبار

مت تسههليع مشههروت التطههوير املسههتمر والتأهيههل ل عتمهههاد يف       -2

م لوحهههدة إدارة املشهههروعات بهههوزارة التعلهههيع     4228أكتهههوبر 

 .العالي

مت عقههههد العديههههد مههههن ورل العمههههل يف جمههههال املشههههاركة    -4

 .اجملتمعية

مت تسليع ملهف التأههل ل عتمهاد إلهي ا يئهة القوميهة للجهودة         -6

 . م4223واإلعتماد يف أكتوبر 
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 :أنشطة الوحدة

  .بالكليةوالعاملني للسادة أع اء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورل عملمت عقد عدة 

الصهيام  -الصهيام الصهحي ومهر  السهكري    -الصهيام الصهحي  : ورشة عمهل عهن   

 إضطرابات اجلهاز ا  مي-الصحي ومر  القلب

 السادة العاملني بالكلية :الفئة املستهدفة 

 د الغين الشافعيألفت عب :اياضر  

 م 21/3/4223: بتاريخ 
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تشهتت اإلنتبهاه وفهرط ااركهة عنهد ااطفهال والبهالغني ودور        : ورشة عمهل عهن   

 التغذية يف العالج 

 السادة العاملني بالكلية :الفئة املستهدفة 

 ألفت عبد الغين الشافعي :اياضر  

 م 8/22/4223: بتاريخ 
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 ة اخلاصة مبعيار التصطيط اإلسرتاتيجيالندوة التعريفي : ورشة عمل عن

 السادة أع اء هيئة التدريس وا يئة املعاونة: الفئة املستهدفة 
 خلمال سيد/ د: اياضر 

 62/22/4223 : بتاريخ
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 بنود التصطيط اإلسرتاتيجي لطالب الفرقة الرابعة: عن  ورشة عمل

 طالب الفرقة الرابعة: الفئة املستهدفة 

 نرمني حممود عبد الع ي / د  :اياضر  

 62/22/4223:  بتاريخ

 

 

 


