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 نشرة أخبار

وحدة ضمان الجودة و 

 اإلعتماد

 

 السابعالعـدد    
 

 
كليــت التمريض         

_       
 جــامعت أسيوط

 

 1025 مايـــــــــــــــــــو 
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 الموقع االلكتروني للوحدة
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 البريد االلكتروني للوحدة
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   2364 تليفون داخلي :

 4252842/255تليفون : 

 4252842/255فاكس  : 
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 تاريخ إنشاء وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد بالكلية

 4225مارس 

 هيئة تحرير المجلة

 رئيس مجلس اإلدارة

 عبد اللطيف محمدأ.د / زينب 

 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

 ة جامعة أسيوط :رسال

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 البحثيةوضع وتنفيذ البرامج  وف 

 رؤية كلية التمريض :

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

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

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

 امهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض :

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

 ة.العمل عل  تطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج الدراسي -4

  االرتقااااءتطاااوير أنشاااطة البحااام العلماااي لطالباااات الدراساااات العلياااا بهااادف    -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
 خدمات و تنمية قدراتهن اإلدارية و القيادية.جميع مواقع تقديع هذه ال

حل مشكالت  الصاحية والنهاوض بالمساتوا  فيالتفاعل مع المجتمع ومشاركت   -8
 الصحي لجميع أفراده

 نتائج ومخرجات الكلية . فيالمجتمع  ثقةرفع مستوا  -3

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

 

 

 

 

 

 أخبار الوحدة :

 تااااع الباااادء فااااي تفعياااال مشاااارو  إنشاااااء وحاااادة الخاااادمات التكنولوجيااااة   -1
 (IT Unit)  

 ع . 1/1/4218وذل  بتاريخ 
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والتأهيااال  المساااتمرتساااليع أنشاااطة الرباااع الساااادس مااان مشااارو  التطاااوير  تاااع  -4
 لإلعتماد 

 .ع   1/2/4218 بتاريخوذل  

 
  اإلبدا  الطالبي مشرو  ل لمالية والفنيةا ملفاتالتع اإلنتهاء من تسليع   -6

 .ع   4/8/4218 بتاريخوذل  

 

 

 

 

 أنشطة الوحدة:

   .بالكليةوالعاملين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهع  ورش عملتع عقد عدة 

 Research design : ورشة عمل عن

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالفئة المستهدفة : 
 د/ إيمان سيد أحمدر : المحاض
 1/2/4218 : بتاريخ
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( لمرحلة ARSالتعريف بالمعايير امكاديمية القياسية ): عن  ورشة عمل
 الدراسات العليا وكيفية تطبيقها في البرامج التعليمية

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الفئة المستهدفة :
 مدأ.د/ إكراع إبراهيع مح المحاضر  :

 د/ غادة عبد الرحمن محمود
 8/2/4218:  بتاريخ
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( لمرحلاااة ARSالتعرياااف بالمعاااايير امكاديمياااة القياساااية ): ورشاااة عمااال عااان 
 الدراسات العليا وكيفية تطبيقها في البرامج التعليمية 

 )الفرقة الثانية (طالب ئة المستهدفة :الف
 د/ نادية إبراهيعالمحاضر : 

 5/2/4218 : بتاريخ

 

 ورشة عمل عن : المكتبة الرقمية

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الفئة المستهدفة :
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 خالد فاضلأ /  المحاضر  :
 42/2/4218 : بتاريخ

 


