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 الموقع االلكترونً للوحدة
http://www.aun.edu.eg/fac_nursing/index.htm 

 البرٌد االلكترونً للوحدة
Email: facnsg.qaunit@yahoo.com 

 

 مدٌر الوحدة

 3553332/200تلٌفون : 

 3553332/200فاكس  : 

 

 

بار وحدة ضمان الجودة نشرة أخ
 واإلعتماد

 

 العــدد األول

http://www.aun.edu.eg/fac_nursing/index.htm
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كلٌــة التمرٌض                                 
 جــامعة أسٌوط

 
 م 3205نوفمبر  

 

 

 

  :مفاهٌم اساسٌة

 : ضمان جودة التعلٌم - 0
تعلٌمٌة قد تم ٌقصدبها تلك العملٌة الخاصة بالتحقق من أن المعاٌٌر األكادٌمٌة المتوقفة مع رسالة المؤسسة ال

ٌقها ،على النحو الذى ٌتوافق مع المعاٌٌر المناظرة لها ، سواء على المستوى القومى او  ٌفها وتحق تحدٌدها وتعر
العالمى ، وأن مستوى جودة فرص التعلم و البحث العلمى والمشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة تعتبر مالئمة ،او 

 من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعلٌمٌة .تفوق كافة أنواع المستفٌدٌن النهائٌٌت 

 : وحدة إدارة الجودة -3

الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة داخل المؤسسة ، وتتوافر لدٌها كافة الوثائق واألدلة الخاصة بالممارسات 
ٌقٌة إلدارة الجودة فى الؤسسة .  التطب

 : اإلعتماد -5

مٌة لضمان التعلٌم واألعتماد للموسسة التعلٌمٌة ، إذا تمكنت من الذى تمنحة الهٌئة القواالعتراف  ٌقصد بة 
اثبات ان لدٌها القدرة المؤسسٌة ، وتحقق الفاعلٌة التعلٌمٌة وفقا ً للمعاٌٌر المعتمدة والمعلنة من الهٌئة ولدٌها من 

 األنظمة المتطورة التى تضمن التحسٌن المستمر .

ٌٌر األكادٌمٌة للبرامج القومٌة ال  :NARS)) قٌاسٌةالمعا

المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرامج التعلٌمٌة المختلفة والتى اعدتها الهٌئة باإلستعانة بخبراء متخصصٌن وممثلٌن 
الحد األدنى المطلوب توافرة فى البرامج التعلٌمٌة منى معارف لمختلف قطاعات المستفٌدٌن وتمثل هذه المعاٌٌر 

 ، مهارات ، واتجاهات .
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 دة ضمان الجودة والتأهٌل لالعتماد بالكلٌةتارٌخ إنشاء وح
جامعة أسٌوط ومقرها الدور األول بمبنى المعامل  بالكلٌة لتنفٌذ  –تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلٌة التمرٌض 

وكان أسم الوحدة حٌنئًذ وحدة  3220مارس فى شهر  (CQAAP2)أنشطة مشروع إنشاء نظام داخل الكلٌة 
 م لتصبح وحدة ضمان الجودة . 3202ٌر هذا المسمى عام توكٌد الجودة وقد تم تغٌ

 هٌئة تحرٌر المجلة
 رئٌس مجلس اإلدارة

 د / زٌنب عبد اللطٌف محمدأ.

 مدٌر التحرٌر
 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 سكرتارٌة التحرٌر
 عبد القادرأ / محمد أحمد 

 أ/ تمرهان مسعود عمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوحدة  رؤٌة

جامعة أسٌوط أن تكون على قمة وحدات الجودة  –دة بكلٌة التمرٌض تتطلع وحدة ضمان الجو
التطوٌر المستمر وتحسٌن أداء العملٌة التعلٌمٌة بالجامعةوصوالً بالكلٌة لإلعتماد الدولى وتسعى إلى 

 والبحثٌة والخدمة المجتمعٌة  للكلٌة.

 :رسالة الوحدة

لى تطبٌق ومتابعة نظم الجودة فى العملٌة إ جامعة أسٌوط –بكلٌة التمرٌض وحدة ضمان الجودة تسعى 
عن طرٌق نشر وتطبٌق مفاهٌم الجودة فى المجتمع  فى مجال العلوم التمرٌضٌة  التعلٌمٌة والبحثٌة

للوصول إلى تحقٌق ندماج مع مؤسسات المجتمع وتأهٌل الكلٌة األكادٌمً واإلداري والطالبً واإل
 إلعتماد.الجودة الشاملة وا

 أهداف الوحدة :

 وضع السٌاسة العامة لتقوٌم األداء وضمان الجودة بالكلٌة ومتابعة تنفٌذها . -0

 نشر وتعمٌم ثقافة الجودة فى مجتمع الكلٌة . -3

 بالكلٌة .والطالب  تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن  -5
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 متابعة مؤشرات األداء الكلى للكلٌة بغرض التحسٌن المستمر . -4

 ودة جمٌع البرامج والمقررات الدراسٌة بالكلٌة .تقوٌم ج -3

 تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة بهدف رفع كفاءة الخرٌج ودعم قدراته التنافسٌة . -6

 التواصل الفعال مع مراكز وهٌئات ضمان الجودة واألعتماد . -7

 إعداد الدراسة الذاتٌة والتقارٌر السنوٌة . -0

 إختصاصات وحدة ضمان الجودة وتقٌٌم األداء :

 .ضع وتنفٌذ خطة إنشاء نظام داخلى لتقٌٌم األداء وتوكٌد الجودة بالكلٌة و -0

المشاركة فى إعداد رسالة ورؤٌة وأهداف الكلٌة فى ضوء توكٌد الجودة وتحقٌق التمٌز فى  -3
 األداء .

 نشر ثقافة الجودة على كافة المستويات األكاديمية  -5

 

 ضمان الجودة  الهٌكل التنظٌمى لوحدة
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجمس إدارة الوحدة

 حدةالمدير التنفيذي لمو 

 إدارة الوحدة مجمس

 المجان الفنية

 لجنة تمقى وفحص الشكاوى الدراسية جنة تطوير المناهجل
 

  
 ةالمعايير األكاديمي تطبيق لجنة 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي

دارة الجودة   لجنة التقويم المؤسسي وا 
 لجنة التخطيط اإلستراتيجي

لجنة تحديث الرؤية والرسالة   لجنة جودة فرص التعمم

 ة الوحدةسكرتاري
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 واالعتمادتشكٌل مجلس إدارة  وحدة ضمان الجودة 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض

عمٌد الكلٌة و رئٌس مجلس                                      أ . د / زٌنب عبد اللطٌف  محمد       
 اإلدارة

 ن الجودةمـدٌر وحـدة ضما                                د / غادة عبد الرحمن محمود 

 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة                               د / ناهد شوكت أبو المجد

 ةوتنمٌة البٌئوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع                                     هدى دٌاب فهمىأ . د/ 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                      د / سماح  محمد عبد هللا      .أ 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا                                مكاويمحمد  مٌمًأ . م /

 رئٌس قسم تمرٌض صحة المجتمع                                               فهمًأ . د /  هدى دٌاب 

 األطفالرئٌس قسم تمرٌض                                   أ . م /  فتحٌة ذكى محمد            

 التمرٌض إدارةرئٌس قسم                           ٌوسف                     رمزيأ . م  /  هالة 

 النفسًرئٌس قسم تمرٌض                                  محمد                  إبراهٌمأ .  م /  إكرام 

 رئٌس قسم تمرٌض المسنٌن                          د/صفاء احمد محمد قطب                          

رئٌس قسم تمرٌض                                          /منى على محمد                          د
 الحاالت الحرجة

 عضو هٌئة تدرٌس         د/ سعاد احمد غالب

 عضو هٌئة تدرٌس                                 بد الغنى شاور                          د/ الفت ع

 عضو هٌئة تدرٌس                                      د/ منال فاروق مصطفى                      

 عضو هٌئة تدرٌس                               د/ نبٌلة طه احمد إبراهٌم                         

 عضو هٌئة تدرٌس                                د/ حكمت إبراهٌم عبد الكرٌم 

 عضو هٌئة تدرٌس                     د/ مٌمى محمد مكاوي

 عضو هٌئة تدرٌس                     د/سحر محمد مرسى 

 عضو هٌئة تدرٌس        د/إٌمان سٌدأحمد

 -عاون لمجلس إدارة الوحدة :الجهاز اإلداري الم
 .أمٌن عام الكلٌة                                 شاكر                               السٌدة /أمانً

 المدٌر المالى     السٌد/ محمد الشاذلى 

 رئٌس سكرتارٌة وحدة ضمان الجودة                  السٌدة / ٌسرٌه صالح عبد الحافظ 

 

 -الكلٌة : ممثلى طالب 

 )الفرقة األولى(                               آالء على احمد سٌد 

 )الفرقة الثانٌة(                                             ابتسام سٌد حسن سٌد 

 ( )الفرقة الثالثة                              وسام محمد محمود بخٌت 
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 أخبار الوحدة :

 (CICAP)ح مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لإلعتماد تم قبول مقتر -

 م36/03/3205بتارٌخ 

 0/02/3205أنشطة المشروع بتارٌخ  تم التعاقد على بدء تنفٌذ -

 

 أنشطة الوحدة:

 ندوات نشر ثقافة الجودة :

              ندوة عن نشر ثقافة الجودة للفرقة األولً

 ند/هوٌدا أحمد عبد المهٌممحاضر الندوة : 

  مدرس بقسم مدرس بقسم النساء والتولٌد

30/02/3205 

 ندوة عن نشر ثقافة الجودة للفرقة الثانٌة

 د/ عزة محمد عبد العزٌزمحاضر الندوة : 
 مدرس بقسم مدرس بقسم التمرٌض النفسً 

33/02/3205 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة للفرقة 
  الثالثة

 محاضر الندوة : 

 د/ إٌمان سٌد أحمد
 مساعد بقسم تمرٌض األطفال أستاذ

 / مرزوقة عبد العزٌز جاد هللاد

 أستاذ مساعد بقسم تمرٌض األطفال

 د/ سلوى علً مرزوق
 مدرس بقسم تمرٌض األطفال

34/02/3205 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة للفرقة 
 الرابعة

محاضر الندوة : د/ مٌرفت أنور عبد 
 العزٌز

 مدرس بقسم تمرٌض الحاالت الحرجة

30/02/3205 

عن نشر  للسادة العاملٌن ندوة
 ثقافة الجودة
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 د/ فاطمة رشديمحاضر الندوة : 
 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمرٌض

36/02/3205 

 ندوات اإلرشاد األكادٌمً

 األولًندوة عن اإلرشاد األكادٌمً لطالب الفرقة 

 د/ مدٌحه علً محمودمحاضر الندوة : 
 مدرس بقسم تمرٌض البالغٌن

5/00/3205 

 ندوة عن اإلرشاد األكادٌمً للفرقة الثانٌة

 د/ مدٌحه علً محمودمحاضر الندوة : 
 مدرس بقسم تمرٌض البالغٌن

37/02/3205 

 ندوة عن اإلرشاد األكادٌمً للفرقة الثالثة

 د/ مدٌحه علً محمودمحاضر الندوة : 
 مدرس بقسم تمرٌض البالغٌن

05/00/3205 

ندوة 
عن 

اإلرشاد  ة الرابعةاألكادٌمً للفرق

محاضر  د/ مدٌحه علً محمودالندوة : 
مدرس  بقسم تمرٌض البالغٌن

30/02/3205 

اإلرشاد األكادٌمً للسادة عن  ندوة 
أعضاء  هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

محاضر  الندوة : د/ إٌمان سٌد
مدٌر  وحدة اإلرشاد األكادٌمً

5/03/3205 
 

 

دورات تدرٌبٌة  للسادة 

 نٌهمأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاو

 كٌفٌة تطبٌق نظام الكنترول الموحد

 أ / محمد قطبمحاضر الدورة : 

 -خبٌر التدرٌب بمركز تكنولوجٌا المعلومات

 بجامعة أسٌوط 
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 30/9/3205ٌوم  من

 5/02/3205إلً ٌوم  

 

 

 للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  ورش عمل

 عن كٌفٌة إنتاج مقرر الكترونً ورشة عمل

 د / محمد علٌوة: محاضر الندوة 

 خبٌر إنتاج المقررات االلكترونٌة

33/00/3205 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل الرباعً ورشة عمل   عن كٌفٌة عمل التحٌل

( sowt ) 

 محاضر الندوة : أ.د محمد عبد العظٌم 

 الخبٌر االستراتٌجً بكلٌة التجارة _  طلب

 جامعة أسٌوط

35/00/3205  

 

 

ٌة  للسادة أعضاء هٌئة سحلقات نقاش

 رٌس ومعاونٌهمالتد

سحر د/ :  حلقة النقاشٌةمحاضر ال
  محمد مرسً

 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمرٌض
4/03/3205 
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