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

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

 

 2464/  2464تليفون داخلي :

 4663342/200تليفون : 

 4663342/200فاكس  : 

 رنشرة أخبا

 اإلعتماد ووحدة ضمان الجودة 

 

 رابعال العـدد 
 

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

 جــامعت أسيوط

 

 4102أغسطس 

 
 
 

 تاريخ إنشاء وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد بالكلية
 4220مارس 

 هيئة تحرير المجلة
 رئيس مجلس اإلدارة

 د / زينب عبد اللطيف محمدأ.

 مدير التحرير
 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 سكرتارية التحرير
 عبد القادرأ / محمد أحمد 

 أ/ تمرهان مسعود عمر
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 رؤية جامعة أسيوط :

ذلك من تقديم تعلييم متمييز وبحيوت متقدمية وقييادة  يوجبهبناء مجتمع المعرفة بما  فيالريادة 
 أنشطة التنمية المجتمعية

 :رسالة جامعة أسيوط 

حشد الطاقيا  وتوييفايا لتحقييل الرؤيية المسيتقبلية مين خيالل تقيديم تعلييم مواكيب لمتطلبيا  
الحاضر والمستقبل , ومنع ألجيال متمييزة مين الخيريجين , قيادرة علين المنافسية فين أسيوال 
العمل المحلية والعالمية , ومؤهلة للتفول فن مجاال  البحت العلمن والتكنولوجيا وفن وضيع 

 تنمن المعرفة وتسام فن تطوير المجتمع . التي البحثيةبرامج وتنفيذ ال

 رؤية كلية التمريض :

 في مجاال  التمريض والبحت  مريض جامعة أسيوط للتميز والريادهتتطلع كلية ت
 العلمي والخدمة المجتمعية .

 رسالة كلية التمريض :

إعداد كوادر  كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية بحثية تعمل علن
مؤهلة علمياً وماارياً ومانياً قادرة علن االبتكار والمنافسة في سول العمل والتصدي 
لمشكال  المجتمع فن مجاال   التمريض وذلك من خالل برامج تعليمية تستند علن 
معايير أكاديمية معتمدة وبحت علمي يواكب متطلبا  الحاضر والمستقبل ويراعن معايير 

 م الكلية بتأدية رسالتاا في إطار من القيم والتقاليد الجامعية المتعارف علياا.الجودة . وتقو
 
 

 األهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض :

 تطوير أنشطة العملية التعليمية لطالبا  مرحلة البكالوريوس و االرتقاء باا. -1

 العمل علن تطبيل معايير مرجعية قومية للبرامج الدراسية. -4

بالمستوى العلمي   االرتقاءأنشطة البحت العلمي لطالبا  الدراسا  العليا بادف   تطوير  -6
 والمااري للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيام و بالتالي خريجا  الكلية.

تقدم للمرضن فن جمييع مواقيع  التيرفع كفاءة مستوى آداء الخريجا  للخدما  الصحية  -2
 نمية قدراتان اإلدارية و القيادية.تقديم هذه الخدما  و ت

التفاعل مع المجتمع ومشاركته فين حيل مشيكالته الصيحية والنايوض بالمسيتوى الصيحي  -3
 لجميع أفراده

 المجتمع فن نتائج ومخرجا  الكلية . ثقةرفع مستوى  -4

 لمتطلبا  سول العمل داخل الوطن وخارجة من حيت التخصص والكفاءة . االستجابة -7

 



 

 
 

 مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد_كلية التمريض _جامعة أسيوط
 

 

 

 

Tel.0882335520                                                                              Fax : 0882335520 

 

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

Email: facnsg.qaunit@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار الوحدة :

تميي  زيييارة فريييل الييدعم الفنييي التييابع لمركييز ضييمان الجييودة واإلعتميياد بالجامعيية يييوم 
 -:وبحضور كل من 40/2/4212اإلثنين الموافل 

 أعضاء الوحدة 

 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية

 د/ ناهد شوك  أبو المجد

 جودة بالكليةنائب مدير وحدة ضمان ال

 أعضاء لجنة الدعم الفني 

 أ.د/ محمود عبد الناصر

 المشروعا  بالجامعةإدارة مدير 

 أ.د/ زيدان زيد

 خبير الدعم الفني / عميد كلية الصيدلة جامعة أسيوط

 أ.د/ هبة سعد الدين

 خبير الدعم الفني / كلية الطب جامعة أسيوط

 

 
 

 أنشطة الوحدة:

آللي )أ.ب( لخدمة طالب مرحلة البكالوريوس بسعة عدديية تم إفتتاح معملي الحاسب ا -
 خمسون جااز حاسب آلي.
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تييم تفعيييل دور وحييدة التصييحيو اإللكترونييي ميين خييالل أعمييل تصييحيو إمتحانييا  دور  -
 م. 4212يونيو 

 للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيام بالكلية  ندوا تم عقد عدة * كما 

 كليةندوة عن الغايا  اإلستراتيجية لل

 د/ سحر محمد مرسيالمحاضر  :
 رئيس معيار التخطيط اإلستراتيجي

 7/6/4102بتاريخ: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لقطاع شئون التعليم والطالب ندوة عن سياسا  الكلية

 أ.د/ سماح محمد عبد هللاالمحاضر : 
 شئون الدراسا  العليا
 أ.د/ ميمي محمد مكاوي

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 دياب فامي أ.د/ هدي

 وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
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 7/4/4212بتاريخ : 
 

 

 

 


