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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/  2464 تليفون داخلي :

 4663342/200تليفون : 

 4663342/200فاكس  : 

http://www.aun.edu.eg/fac_nursing/index.htm
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 4220مارس 

 هيئة تحرير المجلة

 رئيس مجلس اإلدارة

 حمدأ.د / زينب عبد اللطيف م

 مدير التحرير

 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

حشد الطاقات وتوظيفها لتحقيق الرؤية المستقبلية من خالل تقديع تعليع مواكب لمتطلبات 
 فاايالحاضاار والمسااتقبل ن ومنااع مجيااال متمياازة ماان الخااريجين ن قااادرة علاا  المنافسااة 

والتكنولوجيا  العلميأسواق العمل المحلية والعالمية ن ومؤهلة للتفوق ف  مجاالت البحم 
 تنم  المعرفة وتسهع ف  تطوير المجتمع . التي البحثيةلبرامج وف  وضع وتنفيذ ا

 رؤية كلية التمريض :

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



 

 
 

 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 

 رسالة كلية التمريض :

  إعداد كوادر كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية بحثية تعمل عل
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 

وع الكلية بتأدية رسالتها في إطار من القيع والمستقبل ويراع  معايير الجودة . وتق
 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

  االرتقااااءأنشاااطة البحااام العلماااي لطالباااات الدراساااات العلياااا بهااادف  تطاااوير   -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
 هن اإلدارية و القيادية.جميع مواقع تقديع هذه الخدمات و تنمية قدرات

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

 نتائج ومخرجات الكلية . فيالمجتمع  ثقةرفع مستوا  -4

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

 

 

 

 

 
 

 أخبار الوحدة :

 نكلية العلوع بمن السادة أعضاء هيئة التدريس تمت زيارة فريق  -1

جامعة أسيوط لمتابعاة مادي تاوافر المعاايير امكاديمياة للبارامج التعليمياة بالكلياةن  
 :وكذل  موافقة توصيف البرامج والمقررات الدراسية لهذه المعايير 
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 أعضاء الوحدة 

 د/ غادة عبد الرحمن محمود

 مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية

 د/ ناهد شوكت أبو المجد

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية

 الدعع الفني  فريقأعضاء 

 أبو المجد عبد المنعع عبد الوهابأ.د/ 

 امستاذ بكلية العلوع

 أ.د / محمود حفني

 امستاذ بكلية العلوع

 ة.بالكليع   13/11/4212الموافق  السبت وذل  يوع 

 
 

الدعع الفني في إطار المتابعة لتنفيذ أنشاطة مشاروا التطاوير تمت زيارة فريق  -4
 : منالمستمر والتأهيل لإلعتماد  المكون 

 أ.د/ منال إسماعيل

 خبير الدعع الفني بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليع العالي

 أ.د/ محمد الشاذلي

 عات بوزارة التعليع العاليخبير الدعع الفني بوحدة إدارة المشرو

 أ.د/ أحمد عبد الوهاب

 خبير الدعع الفني بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليع العالي

 ع  بالكلية. 11/11/4212الموافق   امربعاءوذل  يوع 
 

 المكون من :و لمتابعة دداء الخريجين تمت زيارة فريق الدعع الفني -6

 أ.د/ محمود عبد الناصر

 إدارة المشروعاتمدير وحدة 

 أ.د/ محمود شيحة

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة
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 أ.د/ هب  سعد الدين

 الخبير بمركز ضمان الجودة

 .بالكلية 17/14/4212وذل  يوع امربعاء الموافق 
 

 أنشطة الوحدة:

   .بالكليةوالعاملين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورش عملتع عقد عدة 

 التقييع السنوي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : عن ورشة عمل
 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالفئة المستهدفة : 

 د/ نعمة المغربيالمحاضر : 

 16/11/4212 : بتاريخ
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 ع 4216/4212مناقشة نتائج اإلمتحانات للعاع الدراسي السابق : عن  ورشة عمل
 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تهدفة :الفئة المس

 د/ فاطمة رشدي محمد المحاضر  :
 0/14/4212:  بتاريخ
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 التسجيل اإللكتروني لطالب الدراسات العليا: ورشة عمل عن 
 السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ن  ئة المستهدفة :الف

 علياوالسادة العاملين بإدارة الدراسات ال
 أ/ محمد قطبالمحاضر : 

 33/23/3122:  بتاريخ

 
 


