


   

 

دعم الكلیة للتقدم 
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر 

تفعیل آلیة للثواب والعقاب 
لتشجیع مجتمع الكلیة على 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

-2017خالل الفترة من 

  األجراءات التصحیحیة

دعم الكلیة للتقدم تفعیل 
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر 

  والتأھیل لالعتماد.
تفعیل آلیة للثواب والعقاب 
لتشجیع مجتمع الكلیة على 

 تحسین أدائھم. 
متابعة تنفیذ األجراءات 

التصحیحة بناءا على نتائج 
األستبیانات وتعزیز التغذیة 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

خالل الفترة من 

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

محدودیة تفعیل التقدم 
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر 

  

تفعیل  -
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر 

والتأھیل لالعتماد.
محدودیة تفعیل آلیة للثواب 
والعقاب لتشجیع مجتمع الكلیة 

تفعیل آلیة للثواب والعقاب  -
لتشجیع مجتمع الكلیة على 

تحسین أدائھم. 
متابعة تنفیذ األجراءات  -

التصحیحة بناءا على نتائج 
األستبیانات وتعزیز التغذیة 

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

خالل الفترة من  التمریضلكلیة 

أسباب عدم األنجاز

  تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.

محدودیة تفعیل التقدم 
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر 

  والتأھیل لالعتماد
محدودیة تفعیل آلیة للثواب 
والعقاب لتشجیع مجتمع الكلیة 

 على تحسین أدائھم. 
  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

لكلیة المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة 

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.
--------    

  
للمشاریع التنافسیة التابعة 
لبرامج التطویر المستمر    

---------  
  
  

محدودیة تفعیل آلیة للثواب 
والعقاب لتشجیع مجتمع الكلیة 

على تحسین أدائھم. 
--------  

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

  
المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة 

2019  
ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.
100  
  

--------  

90  
  

10  
  

60  
  

40  

90  
  
  

10  
  
  

60  40  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة 

ما تم 
انجازة
(%)

تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.
إجراء دراسة مسحیة للتعرف على واقع 

  
100

  
90الدعم الفني المستمر لوحدة الجودة 

60العمل علي وضع آلیة لدعم الكلیة 

90التوصل إلى أسالیب فعالة لمواجھة 

جھود الكلیة في التغلب على 
  مقاومة التغیر بعد مرور عام من تنفیذ الخطة

60

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة 

  األنشطة التنفیذیة

تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.
إجراء دراسة مسحیة للتعرف على واقع 

  تھیئة الكلیة للحصول على االعتماد 

الدعم الفني المستمر لوحدة الجودة 

العمل علي وضع آلیة لدعم الكلیة 
  للوصول إلى االعتماد

التوصل إلى أسالیب فعالة لمواجھة 

جھود الكلیة في التغلب على 
مقاومة التغیر بعد مرور عام من تنفیذ الخطة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تأھیل الكلیة لالعتماد األكادیمي طبقا لمتطلبات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.الھدف األستراتیجى األول: 
إجراء دراسة مسحیة للتعرف على واقع  1- 1-1تطبیق معاییر 

تھیئة الكلیة للحصول على االعتماد 

الدعم الفني المستمر لوحدة الجودة  2- 1-1
  بالكلیة. 

العمل علي وضع آلیة لدعم الكلیة  -3- 1-1
للوصول إلى االعتماد

التوصل إلى أسالیب فعالة لمواجھة -1- 2-1
  مقاومة التغیر

  
جھود الكلیة في التغلب على  تقییم-2- 2-1

مقاومة التغیر بعد مرور عام من تنفیذ الخطة

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

المجمع لمتابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة األستراتیجیة تقریر ال

األھداف األجرائیة

الھدف األستراتیجى األول: 
تطبیق معاییر  1-

  الجودة بالكلیة

تقلیل مقاومة - 2-
  التغیر

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

الھدف األستراتیجى األول: 
1-

الجودة بالكلیة

1-
التغیر



   

 

بالكلیة للعمل على التقدم بمشروعات 

االبتكاریھ 

والمھنیھ للطالب (مشروع اعتماد 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

  الراجعة لتحسین األداء
--------  

أستمرار تحدیث ومتابعة تنفیذ 
األجراءات التصحیحیة لتحسین 

أداء أعضاء ھیئة التدریس 

تم تشكیل لجنة المشاریع التنافسیة 
بالكلیة للعمل على التقدم بمشروعات 

  التطویر  الممولة من الجامعھ
االبتكاریھ المشاركة بالمشروعات 

لدعم تنمیھ المھارات العملیھ 
والمھنیھ للطالب (مشروع اعتماد 

OSCE(  
الدراسات العمل على تفعیل برامج 

  العلیا بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

الراجعة لتحسین األداء

أستمرار تحدیث ومتابعة تنفیذ 
األجراءات التصحیحیة لتحسین 

أداء أعضاء ھیئة التدریس 
  والعاملین

  

  

تم تشكیل لجنة المشاریع التنافسیة 
بالكلیة للعمل على التقدم بمشروعات 

التطویر  الممولة من الجامعھ
المشاركة بالمشروعات 

لدعم تنمیھ المھارات العملیھ 
والمھنیھ للطالب (مشروع اعتماد 

OSCEمعمل 
تفعیل برامج الدراسات العلیا 
  بثالث أقسام علمیة فقط بالكلیة

العمل على تفعیل برامج 
العلیا بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

  االستراتیجیة:زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 

تفعیل برامج الدراسات العلیا 
بثالث أقسام علمیة فقط بالكلیة

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

---------    

---------    

زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 
------  
  

  

------  
  

  

------  
  

تفعیل برامج الدراسات العلیا 
بثالث أقسام علمیة فقط بالكلیة

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

  ------  
  

  ------  
  

زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 
100   ------  

  

100   ------  
  

60  30  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

  100تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة 

  100معاییر قیاس أداء أعضاء ھیئة 

زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 
استیفاء الھیاكل األكادیمیة للكلیة في 
ضوء معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

100

100التقدم بمشروعات التطویر  الممولة من 

استحداث برامج أكادیمیة وتدریبیة 
  متطلبات سوق العمل

60

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة 
  المعاونة والعاملین

معاییر قیاس أداء أعضاء ھیئة 

زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 
استیفاء الھیاكل األكادیمیة للكلیة في 
ضوء معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

التقدم بمشروعات التطویر  الممولة من 

استحداث برامج أكادیمیة وتدریبیة 
متطلبات سوق العمل للطالب تتوافق مع

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة -1- 1-3تطویر نظام تقویم 
المعاونة والعاملین

معاییر قیاس أداء أعضاء ھیئة تفعیل -1- 3-2
  التدریس

  
  

زیادة القدرة التنافسیة للطالب طبقا الحتیاجات سوق العمل محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً الھدف األستراتیجى الثانى: 
استیفاء الھیاكل األكادیمیة للكلیة في -1- 1-2

ضوء معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 
  واالعتماد

اقتراح برامج ممیزه 

  ضمان الجوده بالجامعھ

التقدم بمشروعات التطویر  الممولة من -1- 2-2
  الجامعھ 

  

استحداث برامج أكادیمیة وتدریبیة -2- 2-2
للطالب تتوافق مع

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

تطویر نظام تقویم  - 3-
أعضاء ھیئة التدریس 

  والھیئة المعاونة

الھدف األستراتیجى الثانى: 
البرامج اعتماد -

 األكادیمیة بالكلیة

اقتراح برامج ممیزه -
العتمادھا من مركز 

ضمان الجوده بالجامعھ

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

1-
أعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة
  

الھدف األستراتیجى الثانى: 
1-

األكادیمیة بالكلیة
  
2-

العتمادھا من مركز 
ضمان الجوده بالجامعھ



   

 

المتابعة مع وحدة أدارة المشروعات 
لتوفیر برامج خاصة ألعداد 

الالزمة للمشاركة فى المسابقات 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

المتابعة مع وحدة أدارة المشروعات 
لتوفیر برامج خاصة ألعداد 

  
أتمتھ العمل على نشر ثقافة 

االمتحانات والتصحیح لثقلیل 
   مقاومة التغییر

العمل على توفیر الموارد 
الالزمة للمشاركة فى المسابقات 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

  

  

المتابعة مع وحدة أدارة المشروعات عدم توافر برامج ألعداد بنوك 
لتوفیر برامج خاصة ألعداد بالجامعة 

  بنوك األسئلة
العمل على نشر ثقافة مقاومة التغییر عند بعض أعضاء 

االمتحانات والتصحیح لثقلیل 
مقاومة التغییر

  

العمل على توفیر الموارد  -محدودیة الموارد للمشاركة فى 
الالزمة للمشاركة فى المسابقات 

 الدولیة

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

عدم توافر برامج ألعداد بنوك 
  األسئلة بالكلیة

مقاومة التغییر عند بعض أعضاء 
  ھیئة التدریس

محدودیة الموارد للمشاركة فى 
  المسابقات الدولیة

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

------  
  

  

------  
  

  

------  
  

  

------  
  

عدم توافر برامج ألعداد بنوك 
األسئلة بالكلیة

 ------  
  

مقاومة التغییر عند بعض أعضاء 
ھیئة التدریس

------  
  

  

محدودیة الموارد للمشاركة فى   --------
المسابقات الدولیة

  

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100   ------  
  

100   ------  
  

100   ------  
  

 ------   ------  
  

100   ------  
  

100   ------  
  

80  
  

20  
  
  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

انشاء لجان لتحدید معاییر الكتاب 
الجامعي وتقییم إصداره مع وحدة ضمان الجودة 

100

100  تحدید مواصفات الورقة األمتحانیة

نظم  تدریب أعضاء ھیئة التدریس على
التقییم الحدیثة وتطبیق نظام قیاس المخرجات 

100

------ إنشاء بنوك األسئلة للمقرارات بجمیع 
  

100  أتمتھ االمتحانات والتصحیح

100وضع آلیة  لنظام اإلرشاد األكادیمي 

تشجیع الطالب على المشاركة في 
مسابقات ومنافسات ابتكاریة سواء على 

80

  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

انشاء لجان لتحدید معاییر الكتاب 
الجامعي وتقییم إصداره مع وحدة ضمان الجودة 

تحدید مواصفات الورقة األمتحانیة

تدریب أعضاء ھیئة التدریس على
التقییم الحدیثة وتطبیق نظام قیاس المخرجات 

إنشاء بنوك األسئلة للمقرارات بجمیع 
  المراحل التدریسیھ

أتمتھ االمتحانات والتصحیح

وضع آلیة  لنظام اإلرشاد األكادیمي 
  للطالب المتفوقین والمتعثرین.

تشجیع الطالب على المشاركة في 
مسابقات ومنافسات ابتكاریة سواء على 

  المستوىالمحلى أو اإلقلیمى

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

الجامعي طبقا للمعاییر 
انشاء لجان لتحدید معاییر الكتاب -1- 3-2

الجامعي وتقییم إصداره مع وحدة ضمان الجودة 
  بالكلیھ.

التعلم المستھدفة طبقا 
لمعاییر الھیئة القومیة 

تحدید مواصفات الورقة األمتحانیة-1- 4-2

تدریب أعضاء ھیئة التدریس على- 2 - 4-2
التقییم الحدیثة وتطبیق نظام قیاس المخرجات 

  التعلیمیة
إنشاء بنوك األسئلة للمقرارات بجمیع  -3- 4-2

المراحل التدریسیھ

أتمتھ االمتحانات والتصحیح -4- 4-2

تطویر نظم اإلرشاد 

  القومیة للجودة

وضع آلیة  لنظام اإلرشاد األكادیمي  -1- 5-2
للطالب المتفوقین والمتعثرین.

تشجیع الطالب على المشاركة في  -1- 6-2
مسابقات ومنافسات ابتكاریة سواء على 

المستوىالمحلى أو اإلقلیمى

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

تطویر الكتاب -
الجامعي طبقا للمعاییر 

  القومیة للجودة
نظم تقییم  تطویر-4

الطالب لقیاس نواتج 
التعلم المستھدفة طبقا 
لمعاییر الھیئة القومیة 

لضمان جودة التعلیم 
واالعتماد بما یحقق 

  المیزة التنافسیة

تطویر نظم اإلرشاد  -
االكادیمي في ضوء 

القومیة للجودةالمعاییر 

المشاركة فى -
  المسابقات االبتكاریة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

3-
الجامعي طبقا للمعاییر 

القومیة للجودة
4

الطالب لقیاس نواتج 
التعلم المستھدفة طبقا 
لمعاییر الھیئة القومیة 

لضمان جودة التعلیم 
واالعتماد بما یحقق 

المیزة التنافسیة

5-
االكادیمي في ضوء 

المعاییر 
  
6-

المسابقات االبتكاریة



   

 

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع 

خریج لسھولة التواصل على رابطة 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

تشجیع الطالب للمشاركة فى 
  المسابقات الدولیة  

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع 
الخریجین وعمل ایمیل خاص بكل 

خریج لسھولة التواصل على رابطة 

 .الخریجین لنادى مقر
مع  للتواصل منتدى

 الكلیة موقع على الخریجین

نشر دلیل الوافدین على مواقع 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

تم عمل مسابقھ من قبل الجامعة 
   لتمویل االبتكارات الطالبیة.

 
تشجیع الطالب للمشاركة فى  -

المسابقات الدولیة  

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع صعوبة التواصل مع جمیع 
الخریجین وعمل ایمیل خاص بكل 

خریج لسھولة التواصل على رابطة 
  الخریجین

 لنادى

 منتدى
 الخریجین

مقر توفیر -
منتدى تفعیل -

الخریجین
  

  

  

  

نشر دلیل الوافدین على مواقع  -

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

تم عمل مسابقھ من قبل الجامعة 
لتمویل االبتكارات الطالبیة.

صعوبة التواصل مع جمیع 
  الخریجین  

لنادى توافر مقرعدم  
 .الخریجین

منتدى محدودیة تفعیل 
الخریجینمع  للتواصل

 الكلیة موقع على

  حداثة الكلیة  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

  
تم عمل مسابقھ من قبل الجامعة 

لتمویل االبتكارات الطالبیة.

صعوبة التواصل مع جمیع   --------
الخریجین  

--------  - 

- 

  
------  
  

  

------  
  

  

------  
  

  

------  - 

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

40  
  
60  

80  20  

60  40  

100   ------  
  

100   ------  
  

100   ------  
  

40  60  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

  تشجیع وتمویل مشاركة المبتكرین في 
40

  رصد جوائز مالیة للمبتكرین
الترشیح لدورات تدریبیة محلیة وعالمیة 

80

60

100  والتسھیالت المتوفرة

100  تحدید العجز فى اإلمكانات المطلوبة

100التوسع فى أعداد الطالب الملتحقین 

40التوسع فى قبول الطالب الوافدین 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تشجیع وتمویل مشاركة المبتكرین في 
  المنافسات المحلیة والدولیة .

رصد جوائز مالیة للمبتكرین
الترشیح لدورات تدریبیة محلیة وعالمیة 

  في مجال االبتكار
  انشاء رابطة للخریجین

  انشاء نادى للخریجین.

والتسھیالت المتوفرةتحدید اإلمكانات 

تحدید العجز فى اإلمكانات المطلوبة

التوسع فى أعداد الطالب الملتحقین 

التوسع فى قبول الطالب الوافدین 

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تشجیع وتمویل مشاركة المبتكرین في  -1- 7-2
المنافسات المحلیة والدولیة .

رصد جوائز مالیة للمبتكرین -2- 7-2
الترشیح لدورات تدریبیة محلیة وعالمیة  3- 7-2

في مجال االبتكار
دعم برامج ونشاطات 

التواصل مع الخریجین 
انشاء رابطة للخریجین-1- 8-2

انشاء نادى للخریجین. -2- 8-2
  

استثمار اإلمكانات 
والموارد المالیة المتاحة 

تحدید اإلمكانات  -1- 9-2

تحدید العجز فى اإلمكانات المطلوبة -2- 9-2

التوسع فى أعداد الطالب الملتحقین  -3- 9-2
  بالبرامج

التوسع فى قبول الطالب الوافدین  -4- 9-2

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

وضع حوافز  -
  للمبتكرین ومكافأت

دعم برامج ونشاطات  -
التواصل مع الخریجین 

للمعاییر القومیة  طبقا
  للجودة

استثمار اإلمكانات  –
والموارد المالیة المتاحة 

لقطاع شئون التعلیم 
  والطالب

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

7-
ومكافأت

8-
التواصل مع الخریجین 

طبقا
للجودة

9 –
والموارد المالیة المتاحة 

لقطاع شئون التعلیم 
والطالب



   

 

  المختلفة للترویج عن دورالكلیة

العمل على نشر دلیل الوافدین 
على مواقع السفارات 
والمؤتمرات العلمیة المختلفة 

العمل على تخصیص مكتب 
لتفعیل ألیة جذب الطالب 
الخدمات 

 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

السفارات والمؤتمرات العلمیة 
المختلفة للترویج عن دورالكلیة

العمل على نشر دلیل الوافدین 
على مواقع السفارات 
والمؤتمرات العلمیة المختلفة 

 للترویج عن دورالكلیة
العمل على تخصیص مكتب 
لتفعیل ألیة جذب الطالب 

الخدمات  الوافدین و تسھیل
  الخاصة بھم.

 علي الطالبتشجیع 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

السفارات والمؤتمرات العلمیة 
المختلفة للترویج عن دورالكلیة

  

  

  

  

الیة جذب 
الطالب الوافدین من خالل 
  لجنھ التعاون الدولى للكلیھ

عدم تخصیص مكتب 
  لتسھیل خدمات الوافدین.

العمل على نشر دلیل الوافدین  -
على مواقع السفارات 
والمؤتمرات العلمیة المختلفة 

للترویج عن دورالكلیة
العمل على تخصیص مكتب  -

لتفعیل ألیة جذب الطالب 
الوافدین و تسھیل

الخاصة بھم.
مشاركة الطالب  
فى حزم تدریب مھارات 

تشجیع  -

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

الیة جذب  محدودیة تفعیل 
الطالب الوافدین من خالل 
لجنھ التعاون الدولى للكلیھ

عدم تخصیص مكتب  
لتسھیل خدمات الوافدین.

مشاركة الطالب  محدودیة  
فى حزم تدریب مھارات 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

  

------  
  

  

------  
  

  

------  
  

  

------  
  

  

------  
  

- 

- 

 ---------  - 

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

  

100   ------  
  

100   ------  
  

100   ------  
  

100   ------  
  

80  20  
  

70  30  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

  

وضع برامج زمنیة لتنفیذ مجموعة 
من األنشطة الطالبیة فى ضوء االحتیاجات 

100

وضع برامج إرشادیة للحصول على 
الرعایة االجتماعیة  و الصحیة فى ضوء 

  احتیاجات الطالب واإلمكانیات المتاحة.

100

100المشاركة فى المعسكرات الصیفیة 

100إنشاء عیادة صحیة بالكلیة وتزویدھا 

وضع الیة معتمدة لجذب الطالب الوافدین 
  وتفعیلھا من خالل لجنھ التعاون الدولى للكلیھ 

80

وضع آلیة لتحسین الترویج للبرامج 
الدراسیة بالكلیة عن طریق األعالن على الموقع 
اإللكتروني للكلیة بما یختص بالمقررات وطریقة 

تخصیص مكتب لتسھیل خدمات 

تشجیع الطالب علي المشاركة فى 
حزم تدریب مھارات التفكیر االبتكاري على 

70

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

وضع برامج زمنیة لتنفیذ مجموعة 
من األنشطة الطالبیة فى ضوء االحتیاجات 

  الطالبیة واإلمكانات المتاحة
وضع برامج إرشادیة للحصول على 

الرعایة االجتماعیة  و الصحیة فى ضوء 
احتیاجات الطالب واإلمكانیات المتاحة.

المشاركة فى المعسكرات الصیفیة 
  على شواطئ البحر

إنشاء عیادة صحیة بالكلیة وتزویدھا 
  باألجھزة الحدیثة

وضع الیة معتمدة لجذب الطالب الوافدین 
وتفعیلھا من خالل لجنھ التعاون الدولى للكلیھ 
وضع آلیة لتحسین الترویج للبرامج 

الدراسیة بالكلیة عن طریق األعالن على الموقع 
اإللكتروني للكلیة بما یختص بالمقررات وطریقة 

تخصیص مكتب لتسھیل خدمات 

تشجیع الطالب علي المشاركة فى 
حزم تدریب مھارات التفكیر االبتكاري على 

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

  للدراسة

وضع برامج زمنیة لتنفیذ مجموعة  -1- 10-2
من األنشطة الطالبیة فى ضوء االحتیاجات 

الطالبیة واإلمكانات المتاحة
وضع برامج إرشادیة للحصول على  -1- 11-2

الرعایة االجتماعیة  و الصحیة فى ضوء 
احتیاجات الطالب واإلمكانیات المتاحة.

المشاركة فى المعسكرات الصیفیة -2- 11-2
على شواطئ البحر

إنشاء عیادة صحیة بالكلیة وتزویدھا -3- 11-2
باألجھزة الحدیثة

وضع الیة معتمدة لجذب الطالب الوافدین -12-2-1
وتفعیلھا من خالل لجنھ التعاون الدولى للكلیھ 

وضع آلیة لتحسین الترویج للبرامج  -12-2-2
الدراسیة بالكلیة عن طریق األعالن على الموقع 
اإللكتروني للكلیة بما یختص بالمقررات وطریقة 

  التسجیل
تخصیص مكتب لتسھیل خدمات  -3- 12-2

  الوافدین.
تشجیع الطالب علي المشاركة فى -1- 13-2

حزم تدریب مھارات التفكیر االبتكاري على 

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

تدعیم األنشطة  -10
  الطالبیة وتطویرھا

تحسین برامج  -11
الرعایة االجتماعیة 

  والصحیة للطالب.

جذب الطالب  -12
  الوافدین

رفع مھارات  -13
  التفكیر االبتكاري

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

10
الطالبیة وتطویرھا

11
الرعایة االجتماعیة 

والصحیة للطالب.

12
الوافدین

13
التفكیر االبتكاري



   

 

تدریب 
  

  ریادة األعمال و التوجیة المھنى

 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

تدریب  حزم المشاركة فى
   التفكیر االبتكاري مھارات

العمل على دعم المشاركة 
المجتمعیة فى دعم وتسویق 
األبتكارات من خالل وحدة 

ریادة األعمال و التوجیة المھنى

العمل على توفیر قاعات 
دراسیة مجھزة لدعم التعلم 

 األلكترونى
العمل على انتاج واتاحة 

 وتفعیل المقررات الكترونیة
 توفیر الموارد الالزمة

تدریب جمیع أعضاء ھیئة 
على مھارات التدریس بالكلیة 
  التعلم األلكترونى

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

المشاركة فى
مھارات

المجتمعیة فى دعم وتسویق 
العمل على دعم المشاركة  -

المجتمعیة فى دعم وتسویق 
األبتكارات من خالل وحدة 

ریادة األعمال و التوجیة المھنى

محدودیة توافر قاعات 
دراسیة مجھزة لدعم التعلم 

الكترونیة فقط لبرنامج 

عدم تدریب جمیع أعضاء 
ھیئة التدریس بالكلیة على 

العمل على توفیر قاعات  -
دراسیة مجھزة لدعم التعلم 

األلكترونى
العمل على انتاج واتاحة  -

وتفعیل المقررات الكترونیة
توفیر الموارد الالزمة -
تدریب جمیع أعضاء ھیئة   -

التدریس بالكلیة 
التعلم األلكترونى

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

  التفكیر االبتكاري 

محدودیة المشاركة  
المجتمعیة فى دعم وتسویق 

  األبتكارات 

محدودیة توافر قاعات  
دراسیة مجھزة لدعم التعلم 

 األلكترونى
انشاء ثالث مقررات  

الكترونیة فقط لبرنامج 
 البكالوریوس

 محدودیة الموارد  
عدم تدریب جمیع أعضاء  

ھیئة التدریس بالكلیة على 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

 ---------  - 

 ---------  
  

- 

- 

- 
- 

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

60  40  

  
70  
  
 
 

  
  
  
  

30  
  
  
  
  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

لتنمیة التفكیر 

60التعاون مع الحاضنة التكنولوجیة 

تحفیز منظمات المجتمع على دعم 

تحفیز منظمات المجتمع على تنفیذ 

  توفیر بیئة تعلیمیة داعمة لالبتكار واالبداع
70توفیر بنیة تحتیة داعمة لتطبیق التعلم 

 
 

  تفعیل نظم التعلیم والتعلم االلكتروني

  انتاج واتاحة وتفعیل مقررات الكترونیة
توفیر استراتیجیات  داعمة للتعلم 

توفیر استراتیجیات داعمة للتعلم 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

 مستوى الجامعة
لتنمیة التفكیر عمل مسابقات 

  االبتكاري على مستوى الكلیة
التعاون مع الحاضنة التكنولوجیة 

تحفیز منظمات المجتمع على دعم 

تحفیز منظمات المجتمع على تنفیذ 
  وتسویق االبتكارات

توفیر بیئة تعلیمیة داعمة لالبتكار واالبداع
توفیر بنیة تحتیة داعمة لتطبیق التعلم 

تفعیل نظم التعلیم والتعلم االلكتروني

انتاج واتاحة وتفعیل مقررات الكترونیة
توفیر استراتیجیات  داعمة للتعلم 

  االلكتروني لجذب الطالب الوافدین

توفیر استراتیجیات داعمة للتعلم 
  االلكتروني لجذب الطالب الوافدین

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

مستوى الجامعة
عمل مسابقات  -2- 13-2

االبتكاري على مستوى الكلیة
التعاون مع الحاضنة التكنولوجیة  -1- 14-2

 بالجامعة
  

تحفیز منظمات المجتمع على دعم  -2 - 14-2
  المبتكرین

تحفیز منظمات المجتمع على تنفیذ  -3- 14-2
وتسویق االبتكارات

توفیر بیئة تعلیمیة داعمة لالبتكار واالبداعالھدف األستراتیجى الثالث: 

الكترونیة طبقا للمعاییر 
توفیر بنیة تحتیة داعمة لتطبیق التعلم  -1- 1-3

  االلكتروني
تفعیل نظم التعلیم والتعلم االلكتروني -2- 1-3

تطبیق و تفعیل نظام 
  التعلم اإللكتروني بالكلیة

انتاج واتاحة وتفعیل مقررات الكترونیة -1- 2-3
توفیر استراتیجیات  داعمة للتعلم -2- 2-3

االلكتروني لجذب الطالب الوافدین

توفیر استراتیجیات داعمة للتعلم -3- 2-3
االلكتروني لجذب الطالب الوافدین

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

توفیر الدعم  -14
  لمتطلبات االبتكار

الھدف األستراتیجى الثالث: 
بیئة تعلیمیة  توفیر -

الكترونیة طبقا للمعاییر 
  القومیة للجودة

تطبیق و تفعیل نظام  -
التعلم اإللكتروني بالكلیة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

14
لمتطلبات االبتكار

الھدف األستراتیجى الثالث: 
1-

الكترونیة طبقا للمعاییر 
القومیة للجودة

2-
التعلم اإللكتروني بالكلیة



   

 

العمل على تطویرالبنیة التحتیة 
المالئمة إلجراء وتطویر 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

العمل على تطویرالبنیة التحتیة 
المالئمة إلجراء وتطویر 

  البحوث العلمیة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  مھارات التعلم األلكترونى

  

  

  

  

محدودیة البنیة التحتیة 
المالئمة إلجراء وتطویر 

العمل على تطویرالبنیة التحتیة  -
المالئمة إلجراء وتطویر 

البحوث العلمیة
  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

مھارات التعلم األلكترونى

  تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.

محدودیة البنیة التحتیة  
المالئمة إلجراء وتطویر 

  البحوث العلمیة

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.
   ---------  

  
  

   ---------  
  

  

   ---------  
  

  

   ---------  
  

  

 ---------  
  

- 

   ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.
100   ---------  

  
100   ---------  

  

100   ---------  
  

100   ---------  
  

80  20  
  

100   ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

تنمیة الموارد الذاتیة لوحدة التعلیم 

تنمیة الموارد البشریة ورفع الكفاءة 
أعضاء ھیئة التدریس لتطبیق نظام التعلیم 

تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.
100معاییر الخاصة بالدراسات العلیا 

  
تطبیق سیاسات القبول والرسوم 
الدراسیة ونظام اإلشراف األكادیمي بما یتفق مع 

100
  

100عقد ندوات وورش عمل لوضع الخطة 
  

100تحدید مشكالت المجتمع وإدراجھا في 
  

80تطویر البنیة التحتیة المالئمة إلجراء 
  

100  تبنى الخطة حلوال لمشكالت المجتمع

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تنمیة الموارد الذاتیة لوحدة التعلیم 

تنمیة الموارد البشریة ورفع الكفاءة 
أعضاء ھیئة التدریس لتطبیق نظام التعلیم 

تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.
معاییر الخاصة بالدراسات العلیا 

تطبیق سیاسات القبول والرسوم 
الدراسیة ونظام اإلشراف األكادیمي بما یتفق مع 

عقد ندوات وورش عمل لوضع الخطة 

تحدید مشكالت المجتمع وإدراجھا في 
  أولویات البحث العلمي

تطویر البنیة التحتیة المالئمة إلجراء 
  وتطویر البحوث العلمیة

تبنى الخطة حلوال لمشكالت المجتمع

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تنمیة الموارد الذاتیة لوحدة التعلیم -4- 2-3
  اإللكترونى

تنمیة الموارد البشریة ورفع الكفاءة  -5- 2-3
أعضاء ھیئة التدریس لتطبیق نظام التعلیم 

  اإللكترونى
  

تطویر المخرجات البحثیة الحالیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.الرابع:  الھدف األستراتیجى
معاییر الخاصة بالدراسات العلیا التنفیذ -1- 1-4

  والبحوث
تطبیق سیاسات القبول والرسوم -2- 1-4

الدراسیة ونظام اإلشراف األكادیمي بما یتفق مع 
  معاییر الھیئة

الخطة البحثیھ للجامعة 
ویسھم في حل مشكالت 
المجتمع وتدعم التنمیة 

عقد ندوات وورش عمل لوضع الخطة -1- 2-4
  البحثیھ للكلیھ

تحدید مشكالت المجتمع وإدراجھا في -2- 2-4
أولویات البحث العلمي

تطویر البنیة التحتیة المالئمة إلجراء -3- 2-4
وتطویر البحوث العلمیة

تبنى الخطة حلوال لمشكالت المجتمع-4- 2-4

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

الھدف األستراتیجى
تطبیق برامج -

الدراسات العلیا في 
ضوء معاییر الھیئة 

القومیة لضمان جودة 
  التعلیم واالعتماد

تحدیث الخطة البحثیة 
للكلیة بما یتوافق مع 

الخطة البحثیھ للجامعة 
ویسھم في حل مشكالت 
المجتمع وتدعم التنمیة 

  المستدامة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

  

الھدف األستراتیجى
1-

الدراسات العلیا في 
ضوء معاییر الھیئة 

القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

تحدیث الخطة البحثیة 
للكلیة بما یتوافق مع 

الخطة البحثیھ للجامعة 
ویسھم في حل مشكالت 
المجتمع وتدعم التنمیة 

المستدامة



   

 

 ھ

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

تم عمل خطابات إلدارة الجامعة 
  لتفعیل جذب الطالب الوافدین

تم زیادة المخصصة الخاصة بكتب 
ھالمكتبة بالتخصصات العلمیة المختلف

  من الموارد الذاتیة للكلیة.

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

  

تم تقدیم الخدمات لكلیة التمریض 
21( 

تم عمل خطابات إلدارة الجامعة 
لتفعیل جذب الطالب الوافدین

  
تم زیادة المخصصة الخاصة بكتب 
المكتبة بالتخصصات العلمیة المختلف

من الموارد الذاتیة للكلیة.

  

  

  

  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

تم تقدیم الخدمات لكلیة التمریض 
21بسعر التكلفة طبقا للمادة (
من الالئحة المالیة لوحدة 

  .التدریب

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

  
   ---------  

  
  

   ---------    

  
  

 ---------  

  
  
تم تقدیم الخدمات لكلیة التمریض ی

بسعر التكلفة طبقا للمادة (
من الالئحة المالیة لوحدة 

التدریب

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

  
100   ---------  

  
100   ---------  

  
  
60  
  
  

  
  
40  
  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

  
تحفیز اعضاء ھیئة التدریس والھیئة 

  للمشاركة في المؤتمرات الدولیة
100

  
100تشكیل لجنة لتسویق البحوث العلمیة 

فتح قنوات لزیادة الدعم المادى بالتعاون 

60 تخصیص نسبة محددة من دخل الوحدة 
ذات الطابع الخاص بالكلیة لحساب البحث 

100 تبنى معاییر الھیئة القومیة الخاصة

100  تجھیز المكتبة بآلیات البحث العلمي

100وضع أدلة إرشادیة متطورة للخدمات 

100أخالقیات البحث العلمي 

صیاغة الوثیقة فى ضوء المواثیق 
الدولیة والقومیة وتوثیقھا في مجلس الكلیة ثم 

100

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تحفیز اعضاء ھیئة التدریس والھیئة 
للمشاركة في المؤتمرات الدولیة

تشكیل لجنة لتسویق البحوث العلمیة 
  بالتعاون مع القطاع الخاص

فتح قنوات لزیادة الدعم المادى بالتعاون 

تخصیص نسبة محددة من دخل الوحدة 
ذات الطابع الخاص بالكلیة لحساب البحث 

تبنى معاییر الھیئة القومیة الخاصة

تجھیز المكتبة بآلیات البحث العلمي

وضع أدلة إرشادیة متطورة للخدمات 

أخالقیات البحث العلمي تشكیل لجنة 

صیاغة الوثیقة فى ضوء المواثیق 
الدولیة والقومیة وتوثیقھا في مجلس الكلیة ثم 

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تحفیز اعضاء ھیئة التدریس والھیئة -5- 2-4
للمشاركة في المؤتمرات الدولیةالمعاونة 

تشكیل لجنة لتسویق البحوث العلمیة  -1- 3-4
بالتعاون مع القطاع الخاص

فتح قنوات لزیادة الدعم المادى بالتعاون -2- 3-4
  مع الجامعة

تخصیص نسبة محددة من دخل الوحدة  -3- 3-4
ذات الطابع الخاص بالكلیة لحساب البحث 

  العلمي
  

لمعاییر الھیئة القومیة 

تبنى معاییر الھیئة القومیة الخاصة-1- 4-4
  بالمكتبات.

تجھیز المكتبة بآلیات البحث العلمي-2- 4-4

وضع أدلة إرشادیة متطورة للخدمات -3- 4-4
  المكتبیة

أخالقیات البحث العلمي 
تشكیل لجنة  -1- 5-4

  للكلیة
صیاغة الوثیقة فى ضوء المواثیق  -2- 5-4

الدولیة والقومیة وتوثیقھا في مجلس الكلیة ثم 
  الجامعة

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

استحداث مصادر -
  تمویل للبحث العلمي

تطویر المكتبة -
والمكتبة الرقمیة طبقا 
لمعاییر الھیئة القومیة 

لضمان جودة التعلیم 
  واالعتماد

تشكیل لجنة  -
أخالقیات البحث العلمي 

  وعمل آلیات لتطبیقھا

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

3-
تمویل للبحث العلمي

4-
والمكتبة الرقمیة طبقا 
لمعاییر الھیئة القومیة 

لضمان جودة التعلیم 
واالعتماد

5-
أخالقیات البحث العلمي 

وعمل آلیات لتطبیقھا



   

 

العمل على توفیر الموارد 
الخاصة بتبادل الزیارات 
العلمیة واستقدام الخبراء 
واألساتذة األجانب فى 

وذلك 

علي المشاركة بالمشروعات التي 
   

الدراسات العلیا على نشر بحث 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

العمل على توفیر الموارد 
الخاصة بتبادل الزیارات 
العلمیة واستقدام الخبراء 
واألساتذة األجانب فى 

  المجاالت المختلفة
تم حضور السادة أعضاء ھیئة 

التدریس باللقاءات  المختلفة 
المنظمة من قبل وحدة ادارة 

المشروعات بالجامعة والخاصة 
وذلك    Erasmusبمشروعات + 

لتشجیع أعضاء ھیئة التدریس 
علي المشاركة بالمشروعات التي 

 مشتركھ.تھدف الي وضع برامج 
تشجیع الباحثین و طالب 

الدراسات العلیا على نشر بحث 
دولى من رسائل ماجستیر و 

 الدكتوراه كشرط للمناقشة 
تشجیع نشر االبحاث العلمیة 
العضاء ھیئة التدریس على 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

الخاصة 
بتبادل الزیارات العلمیة 
واستقدام الخبراء 
واألساتذة األجانب فى 

العمل على توفیر الموارد  -
الخاصة بتبادل الزیارات 
العلمیة واستقدام الخبراء 
واألساتذة األجانب فى 

المجاالت المختلفة
تم حضور السادة أعضاء ھیئة 

التدریس باللقاءات  المختلفة 
المنظمة من قبل وحدة ادارة 

المشروعات بالجامعة والخاصة 
بمشروعات + 

لتشجیع أعضاء ھیئة التدریس 
علي المشاركة بالمشروعات التي 

تھدف الي وضع برامج 
الخاصة 

  بالباحثین للنشر الدولى 
تشجیع الباحثین و طالب  -

الدراسات العلیا على نشر بحث 
دولى من رسائل ماجستیر و 

الدكتوراه كشرط للمناقشة 
تشجیع نشر االبحاث العلمیة  -

العضاء ھیئة التدریس على 

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

الخاصة محدودیة الموارد  
بتبادل الزیارات العلمیة 
واستقدام الخبراء 
واألساتذة األجانب فى 

  المجاالت المختلفة
 ---------  

الخاصة محدودیة الموارد  
بالباحثین للنشر الدولى 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

   ---------    

 ---------  - 

 ---------   ---------

------  
  

- 

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100   ---------  

80  20  

20  80  

80  20  
  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

آلیة لمتابعة االلتزام بالقواعد 
نشر القواعد الخاصة 

100

توفیر الموارد الخاصة بتبادل الزیارات 
األساتذة األجانب فى 

80

تنفیذ بروتوكوالت التعاون مع الجامعات 
األجنبیة بھدف الحصول على منح لشباب 

20

وضع وتنفیذ إطار رسمي مع الباحثین 
فى الوطن والخارج فى مجال البحوث العلمیة 

80
  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

آلیة لمتابعة االلتزام بالقواعد 
نشر القواعد الخاصة –والمواثیق األخالقیة 

  بحقوق الملكیة الفكریة
توفیر الموارد الخاصة بتبادل الزیارات 

األساتذة األجانب فى العلمیة واستقدام الخبراء و
  المجاالت المختلفة.

تنفیذ بروتوكوالت التعاون مع الجامعات 
األجنبیة بھدف الحصول على منح لشباب 

وضع وتنفیذ إطار رسمي مع الباحثین 
فى الوطن والخارج فى مجال البحوث العلمیة 

  من خالل شبكة اإلنترنت

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

آلیة لمتابعة االلتزام بالقواعد  إعداد-3- 5-4
والمواثیق األخالقیة 

بحقوق الملكیة الفكریة
توفیر الموارد الخاصة بتبادل الزیارات  -1- 4-6تعظیم دور العالقات 

العلمیة واستقدام الخبراء و
المجاالت المختلفة.

تنفیذ بروتوكوالت التعاون مع الجامعات -2- 6-4
األجنبیة بھدف الحصول على منح لشباب 

  الباحثین

وضع وتنفیذ إطار رسمي مع الباحثین -3- 6-4
فى الوطن والخارج فى مجال البحوث العلمیة 

من خالل شبكة اإلنترنت
  

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

تعظیم دور العالقات -
الثقافیة لتحقیق التمیز 

  للبحث العلمي بالكلیة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

6-
الثقافیة لتحقیق التمیز 

للبحث العلمي بالكلیة



   

 

تشجیع الباحثین من اعضاء ھیئة 

  العلمى و اخالقیات البحث العلمى 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

google scholar   كشرط
لالشراف على البروتوكوالت 

  
تم توقیع اتفاقات مع الجامعات 

المصریة المختلفة وذلك 
  لالشراف المشترك 

تشجیع الباحثین من اعضاء ھیئة 
التدریس و الھیئة المعاونة و 
طالب الدراسات العلیا على 

المشاركة بالمؤتمرات العلمیة 
  بالكلیة و الیوم العلمى لالقسام 

تشجیع الباحثین بحضور ورش 
عمل و ندوات عن اخالقیات 

البحث العلمى و النشر الدولى 
  كشرط للمناقشة

اقامة ندوات وورش عمل 
بصورة دوریة عن االقتباس 

العلمى و اخالقیات البحث العلمى 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

google scholar 
لالشراف على البروتوكوالت 

  المقدمة
تم تحقیق االشراف المشترك 
وتم 

اسناد االشراف مع الجامعات 
العالمیة للجنة العالقات الثقافیة 

تم توقیع اتفاقات مع الجامعات  -
المصریة المختلفة وذلك 

لالشراف المشترك 

تشجیع الباحثین من اعضاء ھیئة 
التدریس و الھیئة المعاونة و 
طالب الدراسات العلیا على 

المشاركة بالمؤتمرات العلمیة 
بالكلیة و الیوم العلمى لالقسام 

تشجیع الباحثین بحضور ورش -
عمل و ندوات عن اخالقیات 

البحث العلمى و النشر الدولى 
كشرط للمناقشة

اقامة ندوات وورش عمل  -
بصورة دوریة عن االقتباس 

العلمى و اخالقیات البحث العلمى 
 ---------  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

تم تحقیق االشراف المشترك 
وتم مع الجامعات المصریة 

اسناد االشراف مع الجامعات 
العالمیة للجنة العالقات الثقافیة 

  بالجامعة .

 ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

تم تحقیق االشراف المشترك   --------- 
مع الجامعات المصریة 

اسناد االشراف مع الجامعات 
العالمیة للجنة العالقات الثقافیة 

بالجامعة .
    

   ---------   ---------

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

50  50  

  

 ---------   ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

زیادة االستفادة من البعثات الداخلیة 
واإلشراف المشترك والبعثات الخارجیة وتوفیر 

50

العمل على زیادة مخصصات حضور 
المؤتمرات الداخلیة والخارجیة والندوات وورش 

  

---------   تشجیع المشاریع البحثیة المشتركة

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

زیادة االستفادة من البعثات الداخلیة 
واإلشراف المشترك والبعثات الخارجیة وتوفیر 

  الدعم المالي الالزم للباحث

العمل على زیادة مخصصات حضور 
المؤتمرات الداخلیة والخارجیة والندوات وورش 

  .العمل والدورات والمساھمة فیھا

تشجیع المشاریع البحثیة المشتركة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

زیادة االستفادة من البعثات الداخلیة -4- 6-4
واإلشراف المشترك والبعثات الخارجیة وتوفیر 

الدعم المالي الالزم للباحث

العمل على زیادة مخصصات حضور -5- 6-4
المؤتمرات الداخلیة والخارجیة والندوات وورش 

العمل والدورات والمساھمة فیھا
  

تشجیع المشاریع البحثیة المشتركة-6- 6-4

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

  



   

 

عقد بروتوكول تعاون مع وكیل 

  

من ھیئة التمریض بوزارة الصحة 

بروتوكول تعاون 

القاھرة و كذلك كلیة التمریض 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

عقد بروتوكول تعاون مع وكیل 
وزارة الصحة بغرض تیسیر 

  التدریب لطالب الدراسات العلیا 
و كذلك لزیادة اعداد المسجلین 

من ھیئة التمریض بوزارة الصحة 
بالدراسات العلیا من ادارة المنح 

  والبعثات لزیادة موارد الكلیة
بروتوكول تعاون  2تم عقد عدد 

مع كلیة التمریض جامعة 
القاھرة و كذلك كلیة التمریض 

جامعة بنى سویف بغرض 
  التبادل العلمي والثقافي

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

عقد بروتوكول تعاون مع وكیل -
وزارة الصحة بغرض تیسیر 

التدریب لطالب الدراسات العلیا 
و كذلك لزیادة اعداد المسجلین -

من ھیئة التمریض بوزارة الصحة 
بالدراسات العلیا من ادارة المنح 

والبعثات لزیادة موارد الكلیة
تم عقد عدد  -

مع كلیة التمریض جامعة 
القاھرة و كذلك كلیة التمریض 

جامعة بنى سویف بغرض 
التبادل العلمي والثقافي

 ---------  

 ---------  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

 ---------  

 ---------  

 ---------  

 ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

 ---------   ---------

 ---------   ---------

   ---------   ---------

   ---------   ---------

   ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

50  50  

50  50  

100   ---------  

100   ---------  

  تطویر خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

100   ---------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

50تنفیذ برتوكوالت تعاون مع القطاع 

تنفیذ بروتوكوالت تعاون مع كلیات 
االطار اإلقلیمي واألفریقي بغرض 

50

عقد مؤتمر دولي دورى بالكلیة لتقدیم 
  القیمة والجدیدة في مجال التمریض

100

اقامة ابحاث دولیة مشتركة وتبادل 
الخبرات من خالل الجامعة لتعظیم االستفادة 

100

تطویر خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
نشر انشطة الكلیة في مجال خدمة 

  المجتمع وتنمیة البیئة بالموقع االلكتروني.
100

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تنفیذ برتوكوالت تعاون مع القطاع 

تنفیذ بروتوكوالت تعاون مع كلیات 
االطار اإلقلیمي واألفریقي بغرض 

  التبادل العلمي والثقافي

عقد مؤتمر دولي دورى بالكلیة لتقدیم 
القیمة والجدیدة في مجال التمریض

اقامة ابحاث دولیة مشتركة وتبادل 
الخبرات من خالل الجامعة لتعظیم االستفادة 

  وتقدیم كل ماھو جدید للطالب

تطویر خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
نشر انشطة الكلیة في مجال خدمة 

المجتمع وتنمیة البیئة بالموقع االلكتروني.

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تنفیذ برتوكوالت تعاون مع القطاع -7- 6-4
  الخاص

تنفیذ بروتوكوالت تعاون مع كلیات -8- 6-4
االطار اإلقلیمي واألفریقي بغرض التمریض فى 

التبادل العلمي والثقافي

عقد مؤتمر دولي دورى بالكلیة لتقدیم -9- 6-4
القیمة والجدیدة في مجال التمریضاالبحاث 

اقامة ابحاث دولیة مشتركة وتبادل -10- 6-4
الخبرات من خالل الجامعة لتعظیم االستفادة 

وتقدیم كل ماھو جدید للطالب
  

تطویر خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الخامس:الھدف األستراتیجى 

  
نشر انشطة الكلیة في مجال خدمة  -1- 1-5

المجتمع وتنمیة البیئة بالموقع االلكتروني.

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

الھدف األستراتیجى 
نشر الوعي بقضایا -

  البیئة وخدمة المجتمع

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

الھدف األستراتیجى 
1-

البیئة وخدمة المجتمع



   

 

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع 

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العمل على تفعیل قاعدة بیانات لجمیع صعوبة التواصل مع جمیع 

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

صعوبة التواصل مع جمیع 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

   ---------    

صعوبة التواصل مع جمیع   --------

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

100   ---------  

80  20  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

تنظیم مؤتمرات وندوات وورش عمل 
واالحتفاالت العالمیھ تتعلق بالمشكالت البیئیة 

100

100إصدار دوریات ونشرات بصورة 

التعاون مع وسائل اإلعالم من خالل 
برامج 

100

100تنظیم قوافل متخصصة لنشر الوعي 

عمل دراسات لقیاس أثر أنشطة خدمة 
  المجتمع وتنمیة البیئة على الوعي البیئي

100

100وضع سیاسات لإلسھام في حل 

100عمل ندوات وقوافل صحیھ لالرتقاء 

وضع خطة لدعم مساھمة البحث العلمي 
  البیئي

100

تنفیذ خطة كیفیة مساھمة أعضاء ھیئة 
  التدریس والطالب في خدمة المجتمع

100

80تفعیل سیاسات دعم الخریجین وتفعیل 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تنظیم مؤتمرات وندوات وورش عمل 
واالحتفاالت العالمیھ تتعلق بالمشكالت البیئیة 

إصدار دوریات ونشرات بصورة 

التعاون مع وسائل اإلعالم من خالل 
برامج إمدادھا بالمعلومات والمشاركة في 

تنظیم قوافل متخصصة لنشر الوعي 

عمل دراسات لقیاس أثر أنشطة خدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة على الوعي البیئي
وضع سیاسات لإلسھام في حل 

  المشكالت الصحیة للمجتمع
عمل ندوات وقوافل صحیھ لالرتقاء 

  بالصحة العامة للمجتمع
وضع خطة لدعم مساھمة البحث العلمي 

البیئيفي القضاء على مشكالت التلوث 
تنفیذ خطة كیفیة مساھمة أعضاء ھیئة 

التدریس والطالب في خدمة المجتمع
تفعیل سیاسات دعم الخریجین وتفعیل 

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تنظیم مؤتمرات وندوات وورش عمل  -2- 1-5
واالحتفاالت العالمیھ تتعلق بالمشكالت البیئیة 

  والمجتمعیة
إصدار دوریات ونشرات بصورة  -3- 1-5

  مستمرة
التعاون مع وسائل اإلعالم من خالل -4- 1-5

إمدادھا بالمعلومات والمشاركة في 
  التوعیة

تنظیم قوافل متخصصة لنشر الوعي -5- 1-5
  البیئي

عمل دراسات لقیاس أثر أنشطة خدمة -6- 1-5
المجتمع وتنمیة البیئة على الوعي البیئي

وضع سیاسات لإلسھام في حل -1- 2-5
المشكالت الصحیة للمجتمع

عمل ندوات وقوافل صحیھ لالرتقاء 2- 2-5
بالصحة العامة للمجتمع

وضع خطة لدعم مساھمة البحث العلمي -3- 2-6
في القضاء على مشكالت التلوث 

تنفیذ خطة كیفیة مساھمة أعضاء ھیئة -4- 2-5
التدریس والطالب في خدمة المجتمع

تفعیل سیاسات دعم الخریجین وتفعیل  -1- 3-5

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

رفع معدالت -
المساھمة فى حل 

المجتمع مشكالت 
  المحلى

ربط الخریجین  -

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

  

2-
المساھمة فى حل 

مشكالت 
المحلى

3-



   

 

خریج لسھولة التواصل على رابطة 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

الخریجین وعمل ایمیل خاص بكل 
خریج لسھولة التواصل على رابطة 

 .الخریجین لنادى مقر
مع  للتواصل منتدى

 الكلیة موقع على الخریجین

مع  للتواصل منتدى
 الكلیة موقع على الخریجین

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

الخریجین وعمل ایمیل خاص بكل 
خریج لسھولة التواصل على رابطة 

  الخریجین
  

 لنادى

 منتدى
 الخریجین

مقر توفیر -
منتدى تفعیل -

الخریجین
  

منتدى تفعیل -
الخریجین

  

  

  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

  الخریجین  

لنادى عدم توافر مقر 
 .الخریجین

منتدى محدودیة تفعیل 
الخریجینمع  للتواصل

 الكلیة موقع على

صعوبة التواصل مع  
  الخریجین

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

الخریجین  

   ---------    

--------  - 

- 

  
--------  - 

--------    

--------    

--------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

   ---------  

60  40  

60  40  

100  --------  

100  --------  

100  --------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

  100عمل قواعد بیانات لمتطلبات سوق 

60إعداد قواعد بیانات للخریجین و تفعیل 

االستمرار بتطبیق البرامج التدریبیة 
الخاصة بوحدة للتدریب والخدمات التمریضیة 

كوحدة ذات طابع خاص لتدریب الخرجین ورفع 

60

 تھیئة المناخ الثقافي فى المجتمع
  لرفع معدالت المشاركة المجتمعیة

100

100عمل حمالت توعیة للحد من ظاھرة 

إصدار مطبوعات ومصنفات توعیة 
  تحث على االنتماء والتآخى ونبذ التعصب

100

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

  روابط الخریجین بالكلیة

عمل قواعد بیانات لمتطلبات سوق 

إعداد قواعد بیانات للخریجین و تفعیل 
  نظم االتصال اإللكتروني بھم

االستمرار بتطبیق البرامج التدریبیة 
الخاصة بوحدة للتدریب والخدمات التمریضیة 

كوحدة ذات طابع خاص لتدریب الخرجین ورفع 
  كفاءتھم في كافة التخصصات.

تھیئة المناخ الثقافي فى المجتمع
لرفع معدالت المشاركة المجتمعیة

عمل حمالت توعیة للحد من ظاھرة 
  

إصدار مطبوعات ومصنفات توعیة 
تحث على االنتماء والتآخى ونبذ التعصب

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

روابط الخریجین بالكلیةبمؤسسات سوق العمل 

عمل قواعد بیانات لمتطلبات سوق -2- 3-56
  العمل

  
إعداد قواعد بیانات للخریجین و تفعیل -3- 3-5

نظم االتصال اإللكتروني بھم

االستمرار بتطبیق البرامج التدریبیة -4- 3-5
الخاصة بوحدة للتدریب والخدمات التمریضیة 

كوحدة ذات طابع خاص لتدریب الخرجین ورفع 
كفاءتھم في كافة التخصصات.

تھیئة المناخ الثقافي فى المجتمع -1- 5-4تھیئة المناخ الثقافي 
لرفع معدالت المشاركة المجتمعیة المحیط

عمل حمالت توعیة للحد من ظاھرة -2- 4-5
  اإلدمان والعنف

إصدار مطبوعات ومصنفات توعیة -3- 4-5
تحث على االنتماء والتآخى ونبذ التعصب

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

بمؤسسات سوق العمل 
طبقا لمعاییر الھیئة 

القومیة لضمان جودة 
  التعلیم واالعتماد

تھیئة المناخ الثقافي -
فى المجتمع 

لرفع معدالت  المحیط
  المشاركة المجتمعیة

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

بمؤسسات سوق العمل 
طبقا لمعاییر الھیئة 

القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

4-
فى المجتمع 

المحیط
المشاركة المجتمعیة



   

 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

--------    
--------    

--------    

 ---------    

 ---------    
 ---------    

 ---------    
 ---------    

 ---------    

 ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100  --------  
100  --------  

100  --------  

  

100   -------  

100   -------  
100   -------  

100   -------  
100   -------  

100   -------  

100   -------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

100  تنفیذ خطط وحدة إدارة األزمات بالكلیة
100إعداد خطط مستقبلیة لمنشئات الكلیة  

100تطبیق المناھج الحدیثة فى إدارة 

  التنمیة المستدامة ألعضاء ھیئة التدریس

100تحلیل االحتیاجات التدریبیة ألعضاء 

100  وضع خطة تدریبیة معتمدة ومعلنة
100توفیر ودعم الموارد المالیة لتدریب 

100  زمني لخطط التدریب
100وضع آلیھ لقیاس مردود التدریب علي 

انشاء نظام شامل وفعال لتقییم ومتابعة 
تحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس بالكلیھ 

100

100إعداد خطط تدریبیة معتمدة ومعلنة وفقا 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تنفیذ خطط وحدة إدارة األزمات بالكلیة
إعداد خطط مستقبلیة لمنشئات الكلیة  

  ضد الحوادث والكوارث
تطبیق المناھج الحدیثة فى إدارة 

  

التنمیة المستدامة ألعضاء ھیئة التدریس
تحلیل االحتیاجات التدریبیة ألعضاء 

وضع خطة تدریبیة معتمدة ومعلنة
توفیر ودعم الموارد المالیة لتدریب 

  أعضاء ھیئة التدریس
زمني لخطط التدریبالعمل وفق جدول 

وضع آلیھ لقیاس مردود التدریب علي 
  أعضاء ھیئة التدریس

انشاء نظام شامل وفعال لتقییم ومتابعة 
تحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس بالكلیھ 

  كمردود للتدریب
إعداد خطط تدریبیة معتمدة ومعلنة وفقا 

  لالحتیاجات التدریبیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

استباقیة معتمدة إلدارة 
تنفیذ خطط وحدة إدارة األزمات بالكلیة 1- 5-5
إعداد خطط مستقبلیة لمنشئات الكلیة   -2- 5-5

ضد الحوادث والكوارث
تطبیق المناھج الحدیثة فى إدارة -3- 5-5

  األزمات بالكلیھ
  

التنمیة المستدامة ألعضاء ھیئة التدریسالھدف االستراتیجي السادس:

  
تحلیل االحتیاجات التدریبیة ألعضاء -1- 1-6

  ھیئة التدریس
وضع خطة تدریبیة معتمدة ومعلنة-2- 1-6
توفیر ودعم الموارد المالیة لتدریب -3- 1-6

أعضاء ھیئة التدریس
العمل وفق جدول -4- 1-6

وضع آلیھ لقیاس مردود التدریب علي  -1- 6-2قیاس مردود التدریب 
أعضاء ھیئة التدریس

انشاء نظام شامل وفعال لتقییم ومتابعة -2- 2-6
تحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس بالكلیھ 

كمردود للتدریب
إعداد خطط تدریبیة معتمدة ومعلنة وفقا -1- 3-6

لالحتیاجات التدریبیة

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

  وضع وتنفیذ خطة-
استباقیة معتمدة إلدارة 

  األزمات

الھدف االستراتیجي السادس:
رفع كفاءة أعضاء -

  بالكلیةھیئة التدریس 

قیاس مردود التدریب -
علي أعضاء ھیئة 

  التدریس

تنمیة كوادر قیادیة -
من اعضاء ھیئة 

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

5-
استباقیة معتمدة إلدارة 

األزمات

الھدف االستراتیجي السادس:
1-

ھیئة التدریس 

2-
علي أعضاء ھیئة 

التدریس

3-
من اعضاء ھیئة 



   

 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

  100   -------  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

100تنفیذ الخطط التدریبیة تنفیذ الخطط 

قیاس مردود التدریب على اعضاء ھیئة 

  المتابعة الدوریة للخطط التدریبیة

100

وضع آلیة لتحدید احتیاجات اعضاء 
  ھیئة التدریس من برامج الرعایة االجتماعیة

100

التعاقد مع مراكز طبیة ذات جودة 
  وكفاءة عالیة لرعایة أعضاء ھیئة التدریس

    

100التعاقد مع معامل طبیة معتمدة ومراكز 

100تحدید السیاسات واللوائح التنظیمیة التي 

انشاء نظام دقیق لمتابعة ممارسات 
  التأدیب ألعضاء ھیئة التدریس فى الكلیة

100

تنفیذ السیاسات واللوائح التنظیمیة لتعیین 
  

100

100وضع استبانة لقیاس الرضا الوظیفي 

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تنفیذ الخطط التدریبیة تنفیذ الخطط 

قیاس مردود التدریب على اعضاء ھیئة 

المتابعة الدوریة للخطط التدریبیة
وضع آلیة لتحدید احتیاجات اعضاء 
ھیئة التدریس من برامج الرعایة االجتماعیة

التعاقد مع مراكز طبیة ذات جودة 
وكفاءة عالیة لرعایة أعضاء ھیئة التدریس

التعاقد مع معامل طبیة معتمدة ومراكز 
  اشعة متخصصھ  

تحدید السیاسات واللوائح التنظیمیة التي 
  تتسم بالنزاھة والشفافیة

انشاء نظام دقیق لمتابعة ممارسات 
التأدیب ألعضاء ھیئة التدریس فى الكلیة

تنفیذ السیاسات واللوائح التنظیمیة لتعیین 
  ونقل وانتداب اعضاء ھیئة التدریس

وضع استبانة لقیاس الرضا الوظیفي 
  ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

تنفیذ الخطط التدریبیة تنفیذ الخطط  -2- 3-6
  التدریبیة

قیاس مردود التدریب على اعضاء ھیئة -3- 3-6
 التدریس

المتابعة الدوریة للخطط التدریبیة-4- 3-6

ھیئة التدریس والھیئة 

وضع آلیة لتحدید احتیاجات اعضاء -1- 4-6
ھیئة التدریس من برامج الرعایة االجتماعیة

الصحیة ألعضاء ھیئة 
التعاقد مع مراكز طبیة ذات جودة -1- 5-6

وكفاءة عالیة لرعایة أعضاء ھیئة التدریس
التعاقد مع معامل طبیة معتمدة ومراكز -2- 5-6

اشعة متخصصھ  
تحدید السیاسات واللوائح التنظیمیة التي -1- 6-6

تتسم بالنزاھة والشفافیة
انشاء نظام دقیق لمتابعة ممارسات -2- 6-6

التأدیب ألعضاء ھیئة التدریس فى الكلیة
تنفیذ السیاسات واللوائح التنظیمیة لتعیین -3- 6-6

ونقل وانتداب اعضاء ھیئة التدریس

الوظیفي ألعضاء ھیئة 
وضع استبانة لقیاس الرضا الوظیفي  -1- 7-6

ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

  التدریس

تنمیة الرعایة -
االجتماعیة ألعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة 
  المعاونة

تنمیة الرعایة -
الصحیة ألعضاء ھیئة 

  التدریس

انشاء نظام فعال -
للمحاسبیة یتسم 

  بالنزاھة والشفافیة

رفع معدل الرضا -
الوظیفي ألعضاء ھیئة 

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

التدریس

4-
االجتماعیة ألعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة 
المعاونة

5-
الصحیة ألعضاء ھیئة 

التدریس

6-
للمحاسبیة یتسم 

بالنزاھة والشفافیة

7-
الوظیفي ألعضاء ھیئة 



   

 

األمنیة من خالل شبكة الكامیرات 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

خطة ربط الحوافز 
  والمكافآت بمستویات األداء

نظام المراقبة العمل على تطبیق 
األمنیة من خالل شبكة الكامیرات 

 

العمل على دراسة  احتیاجات الكلیة 
  اقسام اداریة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

خطة ربط الحوافز 
  والمكافآت بمستویات األداء

خطة ربط الحوافز تفعیل 
والمكافآت بمستویات األداء

محدودیة الموارد المخصصة 
نظام المراقبة األمنیة 

من خالل شبكة الكامیرات 

العمل على تطبیق 
األمنیة من خالل شبكة الكامیرات 

 المتطورة .
  

  

  

توفیر األقسام األداریة طبقا 
ألحتیاجات الكلیة الحالیة والعمل 

العمل على دراسة  احتیاجات الكلیة 
اقسام اداریةألستحداث 

  

  

  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

خطة ربط الحوافز عدم تفعیل 
والمكافآت بمستویات األداء

محدودیة الموارد المخصصة 
نظام المراقبة األمنیة لتطبیق 

من خالل شبكة الكامیرات 
  المتطورة .

توفیر األقسام األداریة طبقا 
ألحتیاجات الكلیة الحالیة والعمل 

على توفیر ما یستجد من 
  أحتیاجات

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

عدم تفعیل   --------- 
والمكافآت بمستویات األداء

  .تطویر كفاءة الجھاز اإلداري لتفعیل دوره فى إدارة عملیات التنمیة

محدودیة الموارد المخصصة   ---------   
لتطبیق 

من خالل شبكة الكامیرات 
المتطورة .

 ---------    

 ---------    

توفیر األقسام األداریة طبقا   --------- 
ألحتیاجات الكلیة الحالیة والعمل 

على توفیر ما یستجد من 
أحتیاجات

 ---------    

 ---------    

 ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

50  50  

تطویر كفاءة الجھاز اإلداري لتفعیل دوره فى إدارة عملیات التنمیة
 ---------   ---------  

100   -------  

100   -------  

60  40  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

50لربط الحوافز والمكافآت 

تطویر كفاءة الجھاز اإلداري لتفعیل دوره فى إدارة عملیات التنمیة

--------- إنشاء نظام المراقبة األمنیة من خالل 

100تدریب جھاز وأفراد األمن المتخصص 

100تحدیث بطاقات التوصیف الوظیفي طبقا 

60استحداث ادارات/اقسام اداریة بالكلیة 

100حصر االحتیاجات التدریبیة وفقا 

100وضع خطط تدریبیة للجھاز االدارى 

100  تجھیز البرامج التدریبیة المستحدثة

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

لربط الحوافز والمكافآت عمل خطط 
  بمستویات األداء

تطویر كفاءة الجھاز اإلداري لتفعیل دوره فى إدارة عملیات التنمیة

إنشاء نظام المراقبة األمنیة من خالل 
 شبكة الكامیرات المتطورة .

تدریب جھاز وأفراد األمن المتخصص 
  للتعامل مع األزمات

تحدیث بطاقات التوصیف الوظیفي طبقا 
  لمستجدات التطویر

استحداث ادارات/اقسام اداریة بالكلیة 
  للتأھیل كوادر إداریة

حصر االحتیاجات التدریبیة وفقا 
  االعتماد المؤسسي

وضع خطط تدریبیة للجھاز االدارى 

تجھیز البرامج التدریبیة المستحدثة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

عمل خطط -2- 7-6
بمستویات األداء

تطویر كفاءة الجھاز اإلداري لتفعیل دوره فى إدارة عملیات التنمیةالھدف االستراتیجي السابع: 
منظومة األمن 

األزمات األمنیة بالكلیة 

إنشاء نظام المراقبة األمنیة من خالل -1- 1-7
شبكة الكامیرات المتطورة .

  

تطویر أداء الجھاز 
تدریب جھاز وأفراد األمن المتخصص -1- 2-7

للتعامل مع األزمات
تحدیث بطاقات التوصیف الوظیفي طبقا -2- 2-7

لمستجدات التطویر
استحداث ادارات/اقسام اداریة بالكلیة -3- 2-7

للتأھیل كوادر إداریةعند الحاجة 

حصر االحتیاجات التدریبیة وفقا  -4- 2-7
االعتماد المؤسسي لمعاییر

وضع خطط تدریبیة للجھاز االدارى -5- 2-7
  للكلیھ

تجھیز البرامج التدریبیة المستحدثة-6- 2-7

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

  التدریس

الھدف االستراتیجي السابع: 
منظومة األمن تطبیق  -

اإلداري لمواجھة 
األزمات األمنیة بالكلیة 

  ورفع كفاءتھا

تطویر أداء الجھاز - -
  اإلداري

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

التدریس

الھدف االستراتیجي السابع: 
1-

اإلداري لمواجھة 
األزمات األمنیة بالكلیة 

ورفع كفاءتھا

  
2-

اإلداري



   

 

 

 دة بالجامعة .

 التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا
 

  األجراءات التصحیحیة

 لمجتمعمتصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

دة بالجامعة .والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

األجراءات التصحیحیة  أسباب عدم األنجاز

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

أسباب عدم األنجاز

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

  رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما لم یتم 
  انجازة
(%)  

أسباب عدم األنجاز

 ---------    

 ---------    

 ---------    

---------    
---------    

---------    
---------    

 ---------    
 ---------    
 ---------    

 ---------    
 ---------    
 ---------    

 رؤیة كلیة التمریض

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

  رسالة كلیة التمریض

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

 رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھا

ما تم 
  انجازة
(%)  

جارى 
  انجازة
(%)  

100   -------  

100   -------  

100   -------  

100  -------  
100  -------  

100  -------  
100  -------  

100   -------  
100   -------  
100   -------  

100   -------  
100   -------  
100   -------  

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

رؤیة وحدة ضمان الجودة :
والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجو

رسالة وحدة ضمان الجودة :
التعلیم واإلعتماد والمساھمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع لتحقیق رسالة الكلیة واھدافھاتعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

ما تم 
انجازة
(%)

100تطویر كفاءه 

دراسة المعاییر الحالیة المستخدمة فى تقییم 
  

100

100وضع معاییر محددة لتقییم أداء العاملین بما 

100  اعتماد وإعالن نظام تقییم األداء المحدث
100وضع المیثاق األخالقي للعمل فى الجھاز 

100  تطبیق وتفعیل مرونة السلوك الوظیفى
100وضع نظام عادل للحوافز والمكافآت 

100  تطویر نظم الرعایة االجتماعیة للعاملین
100  تطویر نظام الرعایة الصحیة للعاملین

إعداد آلیة لقیاس رضا العاملین 
  والمستفیدین من الخدمات التى تقدمھا الجامعة

100

100  توفیر بیئة عمل مناسبة للعاملین
100  وجود أنشطة ترفیھیة واجتماعیة

توفیر التجھیزات واألدوات  لرفع 
  

100

كلیة رائده في تقدیم البرامج المتمیزة في التمریض بین الجامعات المصریة واالقلیمیة والعالمیة

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا

والریادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكادیمي والمؤسسي المحافظة علیھ بما یتوافق مع رؤیة مركز ضمان الجوتسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

  األنشطة التنفیذیة

تطویر كفاءه قیاس مردود التدریب فى 
  

دراسة المعاییر الحالیة المستخدمة فى تقییم 
    األداء في ضوء قانون العاملین بالدولة 

وضع معاییر محددة لتقییم أداء العاملین بما 
  یتفق مع قانون العاملین بالدولة

اعتماد وإعالن نظام تقییم األداء المحدث
وضع المیثاق األخالقي للعمل فى الجھاز 

تطبیق وتفعیل مرونة السلوك الوظیفى
وضع نظام عادل للحوافز والمكافآت 

تطویر نظم الرعایة االجتماعیة للعاملین
تطویر نظام الرعایة الصحیة للعاملین

إعداد آلیة لقیاس رضا العاملین 
والمستفیدین من الخدمات التى تقدمھا الجامعة

توفیر بیئة عمل مناسبة للعاملین
وجود أنشطة ترفیھیة واجتماعیة

توفیر التجھیزات واألدوات  لرفع 
  وتحسین بیئھ العمل للجھاز االدارى

متصلة من البرامج التعلیمیةالممیزة إلعداد كوادر تمریضیھ مؤھلة لمتطلبات سوق العمل وتسھم في تطویر البحث العلمي وتلبیة احتیاجات ا تقدیم سلسلة

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األنشطة التنفیذیة  األھداف األجرائیة

قیاس مردود التدریب فى -7- 2-7
  العمل االدارى

دراسة المعاییر الحالیة المستخدمة فى تقییم -1-7-3استحداث نظام موثق 
األداء في ضوء قانون العاملین بالدولة 

وضع معاییر محددة لتقییم أداء العاملین بما -3-7-2
یتفق مع قانون العاملین بالدولة

اعتماد وإعالن نظام تقییم األداء المحدث-3-7-3
وضع المیثاق األخالقي للعمل فى الجھاز -3-7-4

  اإلداري
تطبیق وتفعیل مرونة السلوك الوظیفى-3-7-5
وضع نظام عادل للحوافز والمكافآت -4-7-1

  للعاملین
تطویر نظم الرعایة االجتماعیة للعاملین-4-7-2
تطویر نظام الرعایة الصحیة للعاملین-4-7-3
إعداد آلیة لقیاس رضا العاملین -1- 5-7

والمستفیدین من الخدمات التى تقدمھا الجامعة
توفیر بیئة عمل مناسبة للعاملین-2- 5-7
وجود أنشطة ترفیھیة واجتماعیة-3- 5-7
توفیر التجھیزات واألدوات  لرفع -4- 5-7

وتحسین بیئھ العمل للجھاز االدارى

تقدیم سلسلة                                 

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلیة التمریض إلى التمیز 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبیق معاییر الجودة بالكلیة التى اقرتھا الھیئة القومیة لضمان جودة 

األھداف األجرائیة

استحداث نظام موثق -
  لتقییم أداء العاملین

رفع كفاءة األداء -
  الوظیفى

تحسین بیئة العمل -
  للجھاز اإلداري

                                  

 
 

األھداف األجرائیة

3-
لتقییم أداء العاملین

4-
الوظیفى

5-
للجھاز اإلداري

  




