
 

 

 رسالة كلية التمريض

مؤهلة لمتطلبات كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 المجتمعوتلبية احتياجات البحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                    

 والعالميةبين الجامعات المصرية واالقليمية في التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 

 

 

 رؤية وحدة ضمان الجودة :

المحافظة عليه بما يتوافق تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي 

 مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

 رسالة وحدة ضمان الجودة :

ء والتحسن المستمر للعملية وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقا تعمل

 التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 

 

 

 

 

 اليات عمل وحدة ضمان الجودة
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 اليات عمل وحدة ضمان الجودة

 فيما يختص بوضع و متابعة الخطة االستراتيجية للكلية: -1

  تقوم وحدة ضمان الجودة بالمشاركة واالشراف على وضع الخطة االستراتيجية للكلية من خالل

طالب(والخارجية -اداريين -فريق ممثل لكافة القطاعات الداخلية )أعضاء هيئة تدريس تشكيل

 ممثل للمستفيدين( ويتم تنسيق وتيسير وتحديد مهام الفريق. -)الخريجين

 .يتم قياس جودة التخطيط االستراتيجى ووضع التحسين الالزم ان وجد 

 شكلة ممثلة الدارة الكلية )العميد والوكالء( يتم متابعة تنفيذ  الخطة االستراتيجية من خالل لجنة م

ويتم وضع تقارير االنجاز الخاصة بالخطة االستراتيجية ويتضمن التقرير بنود ممثلة لألهداف 

 االجرائية للخطة االستراتيجية وما يتم تنفيذه والقيمة المضافة للتنفيذ.

 .ويتم رفع التقارير واعتمادها من مجلس الكلية 

 

 دة بالكلية:نشر ثقافة الجو -2

  يتم عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس من خالل االحتياجات التدريبية كما يتم

 عقد الدورات والندوات من خالل رأى خبراء وهو المدير مركز ضمان الجودة.

  تثقيف نشر ثقافة الجودة وعقد ملتقيات طالبية خاصة بجودة التعليم يتم تنظيمها ومتابعة

 من خالل فريق وحدة ضمان الجودة.فعاليتها 

 مطويات( -يتم نشر الثقافة من خالل الطبوعات )أدلة 

 .يتم نشر فيديوهات تخص نشر ثقافة الجودة على موقع الكلية 

 .يتم نشر كافة أنشطة الكلية فى مجال الجودة على الموقع االلكترونى 
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 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: -3

 ئة التدريس لحضور دورات تدريبية ومؤتمرات تخص الجودة يتم ترشيح السادة أعضاء هي

 من خالل مركز ضمان الجودة أو الهيئة.

  يتم تشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بأنشطة الجودة وذلك لنقل خبراتهو وتنمية

 قدراتهم من خالل تكريم المتميزين وكذلك  منح افادات معتمدة بالمشاركة.

 

 اتحاد مؤسسات التعليم العالىاستيفاء معايير  -4

  يتم تنسيق اليات العمل الخاصة باستيفاء معايير االعتماد من خالل تحديد اختصاصات مدير

 الوحدة والنواب وكذلك اختصاصات مجلس االدارة والمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة.

 م العالى.يتم االلتزام بالمؤشرات والممارسات المدرجة بدليل اتحاد مؤسسات التعلي 

  يتم االلتزام بعقد اجتماعات شهرية تخص لجان المعايير وكذلك مجلس االدارة ودعوة مدير

وحدة الجودة لحضور مجلس الكلية وكذلك حضور المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة 

 ويدرج االنجازات الشهرية بمحاضر اللجان السابقة.

 وكذا مراجعة مركز ضمان الجودة.واداء لجان  يتم تقييم االداء من خالل المراجعات الداخلية

 المعايير واالقسام العلمية والوحدات وكذلك مراجعة البرامج والمقررات الداخلية والخارجية.

 .يتم وضع خطط التحسين ومتابعة تنفيذ وتوثيق االجرات التصحيحية 

 

 ادارة الدراسة الذاتية للكلية -5

 ممثل الكلية. يتم تشكيل فريق الدراسة الذاتية وهو فريق 

  يتم وضع منهجية للدراسة الذاتية ويتم تحديد طرق وأدوات جمع البيانات الخاصة بالدراسة

 الذاتية.
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 .يتم وضع الدراسة الذاتية ويتم  مقارنتها مع الدراسة السابقة كمؤشر لتطور مستوى االداء 

 .يتم مراجعة الدراسة الذاتية من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة 

  

 م جودة االداء من خالل تطبيق المراعات الداخلية:تقوي -6

وضع نظام وتحديد مسئوليات تخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة بهدف التحقق من أن 

أنشطة إدارة الجودة ونتائجها تتطابق مع المتطلبات المخططة ومن فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة بكلية 

 مع متطلبات  معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى.التمريضبما يتوافق 

 يقوم فريق المراجعين الداخليين  بعمل اآلتي :

  االطالع على جميع الوثائق الخاصة بعملية المراجعة بمعرفة عضو لجنة المراجعات الداخلية ورئيس

 وحدة ضمان الجودة لدراستها ومراجعتها جيدا قبل إجراء المراجعة .

  االطالع على نتائج المراجعات السابقة عن النشاط تحت المراجعة. 

  إعداد قائمة المراجعة واألسئلة واالستفسارات بنموذج تقرير المراجعة الداخلية واسترشادا بقوائم

 المراجعة الخاصة بدليل االعتماد  الخاص بالهيئة القويمة لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 ى مواعيدها المحددة بالخطة أو طبقا لمواعيد المراجعة الداخلية الغير مخططة تنفيذ خطة المراجعة ف 

 .  تسجيل نتائج المراجعة فى تقرير المراجعة الداخلية 

  تحديد اإلجراءات التصحيحية المطلوبة طبقا لنموذج يتم اعدادة من قيب مسئول لجنة إدارة

 الجودة والتطوير.
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 فيذ خطتها الموضوعة.متابعة أعمال اللجان بالوحدة لتن -7

  يتم تقييم السادة روؤساء معايير اللجان من خالل المدير التنفيذى والنواب وفقا الستمارة تقييم

 االداء.

 .يتم اعالمهم بنتائج التقويم 

 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                                                                                   

 دعاء الدمرداش                                                                                   د/                                                                                                                          


