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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  : 

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

وحدة ضمان الجودة و 

 اإلعتماد

 

 العـدد الخامس  
 

 
 

كليــت التمريض         

 جــامعت أسيوط       _

 

 4102سبتمبر 
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 4220مارس 

 هيئة تحرير المجلة

 رئيس مجلس اإلدارة

 أ.د / زينب عبد اللطيف محمد

 ير التحريرمد

 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 سكرتارية التحرير

 أ / محمد أحمد عبد القادر

 أ/ تمرهان مسعود عمر

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية جامعة أسيوط :

ذلا  مان تقاديع تعلايع متمياز وبحاوم متقدماة  يوجبا بناء مجتمع المعرفة بماا  فيالريادة 
 وقيادة أنشطة التنمية المجتمعية

 رسالة جامعة أسيوط :

الطاقات وتوظيفها لتحقيق الرؤية المستقبلية من خالل تقديع تعليع مواكب لمتطلبات  حشد
الحاضاار والمسااتقبل ن ومنااع مجيااال متمياازة ماان الخااريجين ن قااادرة علاا  المنافسااة فاا  
أسواق العمل المحلية والعالمية ن ومؤهلة للتفوق ف  مجاالت البحم العلم  والتكنولوجيا 

 تنم  المعرفة وتسهع ف  تطوير المجتمع . التي البحثية وف  وضع وتنفيذ البرامج

 رؤية كلية التمريض :

 تتطلع كلية تمريض جامعة أسيوط للتميز والرياده في مجاالت التمريض والبحم 
 العلمي والخدمة المجتمعية .
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 رسالة كلية التمريض :

د كوادر كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية بحثية تعمل عل  إعدا
مؤهلة علمياً ومهارياً ومهنياً قادرة عل  االبتكار والمنافسة في سوق العمل 
والتصدي لمشكالت المجتمع ف  مجاالت  التمريض وذل  من خالل برامج تعليمية 
تستند عل  معايير أكاديمية معتمدة وبحم علمي يواكب متطلبات الحاضر 

لية بتأدية رسالتها في إطار من القيع والمستقبل ويراع  معايير الجودة . وتقوع الك
 والتقاليد الجامعية المتعارف عليها.

 امهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض :

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

 العمل عل  تطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج الدراسية. -4

  االرتقااااءالبحااام العلماااي لطالباااات الدراساااات العلياااا بهااادف  تطاااوير أنشاااطة   -6
بالمسااتوا العلمااي والمهاااري للسااادة أعضاااء هيئااة التاادريس و معاااونيهع و بالتااالي 

 خريجات الكلية.

تقادع للمرضا  فا   التايرفع كفاءة مساتوا دداء الخريجاات للخادمات الصاحية  -2
 نمية قدراتهن اإلدارية و القيادية.جميع مواقع تقديع هذه الخدمات و ت

التفاعل مع المجتمع ومشاركت  ف  حل مشكالت  الصاحية والنهاوض بالمساتوا  -3
 الصحي لجميع أفراده

 المجتمع ف  نتائج ومخرجات الكلية . ثقةرفع مستوا  -4

لمتطلبات ساوق العمال داخال الاوطن وخارجاة مان حيام التخصا   االستجابة -7
 والكفاءة .

 

 

 

 

 

 

 بار الوحدة :أخ

لااوزارة التعلاايع العااالي والخاصااة بمشاارو  تماات زيااارة فريااق الاادعع الفنااي التااابع 
 -:وبحضور كل من (SESP)التميز الطالبي 
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 أعضاء الوحدة 

 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية

 د/ ناهد شوكت أبو المجد

 ةنائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلي

 أعضاء لجنة الدعع الفني 

 هدي الطالويأ.د/ 

 خبير المشروعات الطالبية

 رمضان صالحأ.د/ 

 بوحدة إدارة المشروعاتخبير الدعع الفني 

 سيد عبد القادر سيدأ.د/ 

 خبير الدعع الفني بوحدة إدارة المشروعات

 ة.ع  بالكلي 62/9/4212وذل  يوع الثالثاء الموافق 

 
 

 أنشطة الوحدة:

   .بالكليةوالعاملين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورش عملعدة تع عقد 

   كيفية تصميع خطة إستراتيجية : ورشة عمل عن

 السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاممين بالكميةالفئة المستهدفة : 

 أ.د/ محمد عبد العظيم طمبالمحاضر : 

 رئيس وحدة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعة

 1/9/4112:  بتاريخ
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 فن إدارة الوقت: عن  ورشة عمل

 السادة العاممين بالكمية الفئة المستهدفة :

 د/ فاطمة رشدي محمد المحاضر  :
 مدرب معتمد من قبل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة أسيوط

 م 12/9/4112:  بتاريخ
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 نظاع الساعات المعتمدة : ورشة عمل عن 

   السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمئة المستهدفة : الف

 أ.د/ جابر احمد مجاهدالمحاضر : 

 مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 44/9/4112:  بتاريخ

 


