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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
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Evaluation Method ILOs 

 Oral and final rotation written exams المعلومات والمفاهيم 

 Case studies 

 Assignments  

 library research 

 Projects  

 portfolios 

 Clinica exams 

 المهارات الذهنية

 Clinical and practical exams. 

 OSCE 

 Presentation (mother health classes, seminars). 

 Evaluation of the students using evaluation 
sheets and check lists. 

 المهارات المهنية 

     

 Written assignments 

 project production  

 Student portfolio 

 observation of the students for: 
o Team work. 
o Communication skills. 

  والتواصلالمهارات العامــــــة 

 Student's commitment in attending clinical 
areas. 

 Student's commitment for patients. 

 Student's satisfaction as measured by 
questionnaires and/or interviews.  

 Observation using checklists to measure 
student's competencies of communication 
skills. 

 اإلتجاهات
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 Observation of student's commitment in 
following ethical and legal responsibilities   

 


