
 

 

 

بين الجامعات المصرية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

 .واالقليمية والعالمية

العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض
      وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير
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ى إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آليات فحص التظلمات الخاصة 

بنتيجة الطالب النهائية 

 التصحيحية واإلجراءات
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 آليات فحص التظلمات الخاصة بنتيجة الطالب النهائية واإلجراءات التصحيحية

 

 التعليم والطالب بعد إعالن النتيجة مباشرة ولمدة  تقدم التظلمات لمكتب شئون

 خمسة عشر يوما.

 ورؤساءشئون التعليم والطالب تشكل لجنة عليا تتمثل في وكيل الكلية ل 

و رئيس قسم شئون التعليم و  التراكمي والكونترول كونترول جميع الفرق 

طبقا  لكونتروالطالب. تقوم اللجنة بفحص التظلمات وتسليمها لكل رئيس 

 للفرقة التي تخصه.

 من  2فرعية مكونة من رئيس الكونترول و نترول لجنةويشكل كل رئيس ك

 أعضاء الكونترول لفحص التظلمات.

  تقوم اللجنة الفرعية بالرد على التظلمات بعد فحص ورقة إجابة الطالب

والتأكد من صحة جمع ورصد الدرجات في كشوف الرصد ومطابقتها 

 بالرصد االلكتروني.

  تقوم اللجنة الفرعية بالرد إذا كان للطالب أحقية في درجات رصدت بالخطأ

و تكتب الدرجات التي من حق الطالب و تصحح في النتيجة علي التظلم كتابة 

 النهائية.

  تقوم اللجنة إذا كان الرصد صحيح و ليس هناك أي تعديل في الدرجات

 . الفرعية بالرد علي التظلم كتابة

 لفرعية بنسخ من التظلمات المقدمة بعد الرد عليها. تحتفظ اللجنة ا 
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  تجتمع اللجنة الرئيسية بعد االنتهاء من إجراءات التظلمات و تسلم صورة من

التظلمات لقسم شئون التعليم و الطالب للتعامل مع الطالب و اطالعهم على 

  نتيجة التظلمات. 
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