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ة ى مرحلإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

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

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

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

 :والتقويم اهداف استراتيجيه التدريس والتعلم

 معيةالجاللنجاح في دراستهم  الالزمة الشخصيةمساعده الطالب علي تطوير معلوماتهم ومهاراتهم  .1

 مجتمعهم.بعد التخرج لتقديم مساهمه فعاله لخدمه  العمليةوحياتهم 

 .خريج ذو جدارات مهنية ألعداد في تقديم تعليم متميز الكليةابراز دور  .2

  االكاديمية المرجعية القياسية.المحافظه علي المعايير  .3

تحقيق االتساق بين مواصفات خريج الكليه المطلوبه ومحتوي البرامج والمقررات الدراسيه التي  .4

 يتم تدريسها بالكليه.

 .وقادر على نقل الخبرات لسوق العملتخريج طالب قادر علي المنافسه   .5

 الب على مهارات التفكير الناقد.تدريب الط .6

 يم.والتقوتشجيع االبتكارات واالفكار الجديده فيما يخص التدريس والتعلم  .7

 العدادهم للتعلم المستمر.التعلم الذاتي والتعلم التعاوني تشجيع الطالب على  .8

  .العمل الجماعي القيادة و اتر الطالب بمها تزويد .9

 .وزيادة الثقة بالنفسلدى الطالب تحقيق متعة التعلم .01
 . تقدير اهمية البحث العلمى.00
 . احترام اخالقيات مهنة التمريض بالتعليم والممارسات التمريضية.02
 و االخذ في االعتبار اراء الطالب واالطراف المعنيه فيما يخص استراتيجيه التدريس والتعلم.  03

من خالل االستبيانات المختلفه. بالكليه قويمالت
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 النشاط الهدف
 

 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

. مساعده الطالب 1

علي تطوير معلوماتهم 

ومهاراتهم الشخصيه 

الالزمه للنجاح في 

دراستهم الجامعيه 

وحياتهم العمليه بعد 

التخرج لتقديم مساهمه 

 فعاله لخدمه مجتمعهم 

 

 

 المقررات ولمادة العلمية ل ثتحدي

 المطروحة.

  تحضير أدوات للتعليم ذات مصداقية

 و ثبات .

  التدريس  أعضاء هيئةتنمية مهارات

لألداء الفعال عن طريق دورات 

تختص بالتدريس  وورش عمل

 .الفعال ومهارات التواصل

  التطبيقى و  وضع جداول التدريب

مع الموارد المتاحة وبما  مالئمتها

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 دريس عضو هيئة الت

و التدريب  تىوحد

 ة بالكليتطوير التعليم 

ار معيالتنفيذى لمسئول 

المعايير االكاديمية 

 والبرامج التعليمية

 تسبق الفترات الدراسية التالية 

 الفترة األولى :

من شهر  الثالثاألسبوع 

حتى األسبوع الثانى  أغسطس

 .سبتمبرمن شهر 

 الفترة الثانية :

اكتساب المعلومات النظرية و 

 المهاراتالتطبيقية و 

  الشخصية

تحسين نتائج االمتحانات 

الدورية و النهائية و التى 

مل على االمتحانات تتش

 العملية الشفوية و النظرية و

.من خالل تقارير المقرارات  
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يتوافق مع احتياجات الطالب 

 والمجتمع.

  تحديد احتياجات المستفيدين من

 الخدمة و مراعتها فى المادة العلمية

من خالل عمل استبيانات و عمل 

الستقراء سوق  لقاءات و ندوات

 .العمل

 

 

 

 

 مسئول لجنة االستبيانات

سم شئون الطالب ق

 بالكلية

 

 ينايرمن شهر  الثانىاألسبوع 

 حتى األسبوع الثانى من شهر

 .فبراير

 

 

تلبية احتياجات سوق العمل 

وفتح اسواق عمل جديدة 

 للخريجين
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 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

 

 النشاط الهدف
 

 المسئول التنفيذي

 الفترة
 مؤشر النجاح

 إلى من

 الكليةابراز دور   .2

في تقديم تعليم متميز 

عن طريق توفير 

  تنمية مهارات أعضاء هيئة

المعاونة بطرق  والهيئةالتدريس 

الذاتى والنشط  والتعلم التدريس

 لتطوير المهارات المهنية للطالب.

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية

 وحدة تطوير تعليم

  وحدة التدريب

منتصف  من  -

 حتى يونيوشهر 

 منصف شهر

 .أغسطس

استخدام أدوات وتطبيقات -1

 . الويب المختلفة

تحسين التقييم الذاتى عن -2

 طريق أعضاء هيئة التدريس 
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 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

فرص للتنميه المهنيه 

  المناسبه

  هيئة التدريس أعضاء تدريب

والطالب على طرق االتصال 

والبحث الحديثة والتعلم االلكترونى 

 Web2) وتطبيقات الويب 

 .المختلفة)

 

 

 وحدة التوجيه المهنى وريادة االعمال

 

 

مدارالعام على  -

 الدراسى
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 ألعضاء هيئة التدريس

وجود مقررات  -4 

 E- courses)الكترونية) 

. المحافظه علي 3

 األكاديميةالمعايير 

الموجوده بالكليه 

بما يتماشي  وتحقيقها

توعية الطالب بالمعايير عن  -

 طريق عقد ندوات 

مدير وحدة ضمان 

 الجودة

مسئولمعيار المعايير 

االكاديمية والبرامج 

هيئة  األقسام التزام  - على مدار العام الدراسى

التدريس بالمعايير 

  االكاديمية المتبناة
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 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

مع مكانه الكليه العمليه 

 .المتميزه

عمل ألعضاء هيئة   ورشعقد  -

التدريس عن المعايير 

 .االكاديمية

متابعة تحديث توصيف  -

البرنامج والمقررات بما 

يتماشى مع المعايير االكاديمية 

 المتبناة

 

مسئولى التعليمية و

 المعايير

 رؤساء االقسام العلمية

تحقيق  .4

االتساق بين مواصفات 

 المطلوبة ةالكليخريج 

توثيق تقرير انجاز وحدة  -

الخريجين فيما يخص اعداد 

 مدير وحدة الخريجين

 رؤساء االقسام العلمية

على  %08تنفيذ  - على مدار العام الدراسى

خطة  وحدة  األقل من

 الخريجين.
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 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

ومحتوي البرامج 

 الدراسيةوالمقررات 

التي يتم تدريسها 

 بالكلية

 

واستقراء احتياجات سوق 

 العمل ومتابعة الخريجين

متابعة تحديث المقررات طبقا  -

وبما  الحتياجات سوق العمل

 يحقق مواصفات الخريج

لشئون وكيل الكلية 

 التعليم والطالب

قواعد بيانات  -

الخريجين توضح 

فرص عمل مختلفة 

 ومتنوعة.

مؤشر استطالع رأى  -

االطراف المجتمعية 

عن اداء الخريج 

 مرضى

 النشاط الهدف
 

 المسئول التنفيذي

 الفترة
 مؤشر النجاح

 إلى من
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 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

تخريج طالب قادر . 5

علي المنافسه وقادر 

على نقل الخبرات 

 لسوق العمل

 

متابعة تطبيق مهارات وطرق تدريس 

 التعلم النشط والتعلم الذاتى.

تفعيل استخدام التكنولوجيا فى عملية 

 التعلم الذاتى والنشط

ترشيح الطالب المتميزين لدورات 

تدريبية مجانية فى الحاسب االلى 

 .وحاضنة المشروعات اللغات ومعامل

منح مكافأة مادية و شهادات تقديرية 

 للطالب المتميز فى التعليم الذاتى.

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 ITير وحدة ال دم

 رؤساءاالقسام العلمية

 مديررعاية الشباب

 مدير شئون الطلبة

 مدير وحدة الخرجين

دار معلى 

 العام الدراسى

وجود المناخ المناسب لتطبيق 

المختلفة لتنفيذ االساليب 

 االبتكارات.

حصول الطالب على جوائز 

 تشجيعية وبراءات اختراعات

تحقيق خطة عمل وحدة 

 الخرجين 

قواعد بيانات الخرجين توضح 

 فرص عمل مختلفة ومتنوعة 
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 المسئول التنفيذي

 الفترة

 إلى من مؤشر النجاح

ولوية للطالب المتميزين فى جعل األ

 التمثيل باللجان والمجالس المختلفة.

جعل األولوية فى الرحالت للطالب 

 .المتميزين

توثيق انجاز وحدة الخرجين فيما يخص 

احتياجات سوق العمل اعداد دراسة 

 ومتابعة تحقيقها.
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 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من
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الطالب على مهارات 

 الناقدالتفكير 

 المقررات تحديث 

الدراسية و النظرية 

والعملية لتواكب 

 متطلبات سوق العمل 

  تجججججهججيججز أنشجججججججطجججة و

تمرينات تساعد الطالب 

 عججلججى الججتججعججلججم الجججذاتججى

ليم التعوكيل الكلية لشئون 

 والطالب

 مدير وحدة الخريجين

 مدير وحدة التدريب

 رؤساء االقسام العلمية

تحقق التوافق بين  على مدار العام الدراسى

مواصفات الخريج 

بالمعايير األكاديمية 

 وتوصيف البرنامج

من الطالب لديهم  05%

القدرة على التفكير الناقد 

.وحل المشكالت  
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ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

والتفكير النجججاقجججد وحجججل 

 المشكالت

  دراسة متطلبات سوق

 و العمل بشكل متتابع

تحقيق االجراءات 

التطويرية والتحسينية 

بناءا على نتائج 

 .االستقراء

وجود أنشطة تحفز 

التفكير الناقد مجاب 

 عنها بشكل صحيح. 

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

تشجيع  .7

االبتكارات واالفكار 

فيما يخص  الجديدة

التدريس والتعلم 

 والتقويم

الطالب المتميزين ترشيح 

لدورات تدريبية مجانية فى 

الحاسب االلى و معامل اللغات 

 وحاضنة المشروعات.

منح مكافأة مادية و شهادات 

تقديرية للطالب المتميز فى 

 التعليم الذاتى.

وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع

 ITير وحدة ال دم

 رؤساءاالقسام العلمية

من اول شهر يونيو الى نهاية 

 شهر أغسطس

تطوير أساليب  -

 التدريس والتعلم

زيادة نسبة  -

استخدام  

الطالب ألساليب 

الذاتى التعلم 

 والتعاونى

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

ولوية للطالب جعل األ

 التمثيل باللجانالمتميزين فى 

 والمجالس المختلفة.

جعل األولوية فى الرحالت 

 لمتميزينللطالب ا

 مديررعاية الشباب

 مدير شئون الطلبة

 

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

تشجيع  .0

الطالب على التعلم 

الذاتي والتعلم 

التعاوني العدادهم 

 للتعلم المستمر

وضع استراتيجية التدريس  -

 للتعلم المستمر إلعدادهم والتعلم

عقد ورش عمل للطالب عن  -

 التعلم الذاتى

استراتيجية التدريس  تحديث -

بناءا على والتقويم والتعلم 

 رئيس قسم تعليم التمريض

مسئول معيار التدريس 

  والتعلم

 االقسام العلمية رؤساء

وعلى مدار من اول شهر يونيو 

 العام الدراسى

تطوير أساليب  -

 التدريس والتعلم

زيادة نسبة  -

استخدام  

الطالب ألساليب 

التعلم الذاتى 

 والتعاونى



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

ء واستقرا تحليل االستبيانات

 سوق العمل

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

تزويد  .9

الطالب بمهارات 

 والعملالقيادة 

 الجماعي

اشتراك االطراف المجتعية  -

 مهاراتلفى وضع استراتيجية 

 القيادة والعمل الجماعي 

القيادة مهارات أساليب  ادراج -

فى األنشطة  والعمل الجماعي

 الطالبية

 تااستراتيجي تشجيع استخدام -

 التى تحفزالتدريس والتعلم 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 رؤساء االقسام العلمية 

 رئيس قسم تعليم التمريض

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

وعلى مدار من اول شهر يونيو 

 الجامعىالعام 

تطوير أساليب  -

  التدريس والتعلم

 المختصة

بمهارات القيادة 

 والعمل الجماعي

زيادة نسبة  -

 استخدام الطالب

 ألساليب التعلم

 التى تحفز 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

مهارات القيادة والعمل 

 الجماعي

مهارات القيادة 

 والعمل الجماعي

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

تحقيق متعة  .18

الطالب التعلم لدى 

 وزيادة الثقة بالنفس

أعضاء هيئة التدريس  تشجيع  -

أساليب  على استخدام والطالب

 التدريس الحديثة

 تااستراتيجي متابعة تطبيق -

 طالذاتى والنش التدريس والتعلم

متعة التعلم لدى  والتى تحقق

 الطالب وزيادة الثقة بالنفس

 مدير وحدة ضمان الجودة

 رؤساء االقسام العلمية 

 رئيس قسم تعليم التمريض

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

وعلى مدار من اول شهر يونيو 

 العام الدراسى

تطوير أساليب  -

 التدريس والتعلم

متعة  مما يؤدى

التعلم لدى 

الطالب وزيادة 

 الثقة بالنفس

حرص الطالب  -

على االبتكار فى 

 عملية التعلم



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

تقدير اهمية  .11

 العلميالبحث 

أعضاء هيئة استطالع رأى  -

اهمية فى  التدريس والطالب

 البحث العلمي

  تسويق االبحاث التطبيقية  -

 مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا

 رؤساء االقسام العلمية 

تطوير أساليب  - الدراسيعلى مدار العام 

 البحث العلمي

زيادة نسبة  -

االبحاث استخدام  

التطبيقية 

المستخدمة فى 

المؤسسات 

 الصحية



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

البحث مسئول معيار 

  العلمى
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سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

احترام  .12

اخالقيات مهنة 

التمريض بالتعليم 

والممارسات 

 التمريضية

أعضاء هيئة التدريس  تشجيع -

 على استخدام والطالب

اخالقيات مهنة التمريض 

 بالتعليم والممارسات التمريضية 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 رئيس قسم تعليم التمريض

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

تطوير أساليب  - على مدار العام الدراسي

 التدريس والتعلم

 على التى تشجع

احترام اخالقيات 

مهنة التمريض 

بالتعليم 

والممارسات 

 التمريضية 

 



 

 

 

 
 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

االخذ في  .13

االعتبار اراء الطالب 

واالطراف المعنيه 

فيما يخص 

استراتيجيه التدريس 

والتعلم و التقويم 

بالكليه من خالل 

 فهالمختلاالستبيانات 

االطراف  استقراء رأى -

المجتعية فى استراتيجية 

 التدريس والتعلم

أعضاء هيئة استطالع رأى  -

فى  التدريس والطالب

 استراتيجية التدريس والتعلم 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 ضالتمريرئيس قسم تعليم 

مسئول معيار التدريس 

 والتعلم

تطوير أساليب  - على مدار العام الدراسي

 التدريس والتعلم

  آراء  استخدام -

فى  الطالب

تحديث 

استراتيجية 

  التدريس والتعلم
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سهم مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

       وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  فى تطوير

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة .

ية التعليمية للعمل على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 النشاط الهدف

 

 المسئول التنفيذي

 

 

 الفترة

 مؤشر النجاح
 إلى من

وضع خطط تحسينية فى  -

استراتيجية التدريس والتعلم 

 بناءا على تحليل االستبيانات

 

 


