
 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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   :الوحدة رؤية

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى  .

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

 

  :-الوحدة رسالة

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

واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة لكلية 

 واهدافها

 :للوحدةاألهداف اإلستراتيجية 

درجةةة ورفةةع العمليةةة التعليميةةة والبحثيةةة واإلداريةةة واالستشةةارية للكليةةة ومتابعةةة تنفيةةذ الخطةةة االسةةتراتيجية 

للتعةاون مةع  مجةاالت وفي خدمة المجتمع المحلي وفتحالمستمرة مساهمة المؤسسة في خطة التنمية القومية ا

وحةدة ضةمان الجةودة واالعتمةاد إلةى  . لذلك تهدفكافة أطراف المجتمع المعنية بعملية تطوير وجودة التعليم

 :ما يلى

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية .1

 نشر ثقافة الجودة بالكلية .2

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى مجال الجودة .3

 استيفاء معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى ) االدلة والمؤشرات ( .4

 ادارة  الدراسة الذاتية للكلية  .5

 ية تقويم جودة الكلية من خالل تطبيق المراجعات الداخل .6

 متابعة اعمال اللجان بالوحدة لتنفيذ خطتها الموضوعة .7

 المشاركة الفعالة  في التقدم لمشاريع التطوير المقدمة من الهيئة القومية ضمان الجودة  واالعتماد.
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  :الخطة هدافأ

 التعليمية العملية جودة لضمان داخلية مراجعات إجراء .9

 اللجان رؤساء مع دورية اجتماعات إجراء .0

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء وتنمية تدريب .3

 0291-0292اعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى  .4

 اعداد ملف التقدم لالعادة التقيم من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد .5

 وعرضها على المجالس الرسمية اعداد الخطط والتقارير السنوية واعتمادها .6

 تقرير شامل من لجنة االستبيانات وعمل االجراءات التصحيحية والتغذية الراجعةاعداد  .7

 

 

 

 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير

 
 

 

 

5 
 

 التنفيذية لوحدة ضمان الجودةالخطة 

 مؤشرات النجاح الفترةالزمنية التنفيذ عن المسئول األهداف
 التخطيط االستراتيجى

 

اعداد الخطة التنفيذية السنوية للخطة  -

 االستراتيجية

مراجعة استمارة تقييم اداء عميد الكلية  -

الدراسات  -والوكالء)شئون التعليم والطالب

 وتنمية البيئة(شئون المجتمع  -العليا

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  -

االستراتيجية وعمل تقرير عن ما تم تنفيذه 

 من الخطة االستراتيجية للكلية

 

 

لجنة التخطيط  -

 األستراتيجى

المدير التنفيذى لوحدة  -

 لضمان الجودة

منسق معيار التخطيط  -

 االستراتيجى

9102-9191 
الخطة التنفيذية السنوية  اعتماد -

 للخطة االستراتيجية

استمارة تقييم اداء عميد  اعتماد -

الكلية والوكالء)شئون التعليم 

شئون  -الدراسات العليا -والطالب

 المجتمع وتنمية البيئة(

تنفيذ الخطة التنفيذية  اعتماد تقرير -

للخطة االستراتيجية وعمل تقرير 

عن ما تم تنفيذه من الخطة 

 االستراتيجية للكلية

 

 د/ ايمان السقا
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 القيادة والحوكمة

 مراجعة الهيكل التنظيمي للكلية وتحديثه -

مراجعة معايير اختيار القيادات االكاديمية  -

 بالكلية

االكاديمية اعداد الخطة التدريبية للقيادات  -

ومتابعة  9102/9191بالكلية للعام الجامعي 

 تنفيذها

اعداد خطة االخالء وادارة االزمات  -

 9102/9191والكوارث للعام الجامعي 

 

لجنة تحديث الهيكل  -

 التنظيمى

لوحدة التنفيذى المدير  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار القيادة  -

 والحوكمة

9102-9191 
 الهيكل التنظيمي للكلية  اعتماد -

معايير اختيار القيادات  اعتماد -

 االكاديمية بالكلية

الخطة التدريبية للقيادات  اعتماد -

االكاديمية بالكلية للعام الجامعي 

 ومتابعة تنفيذها 9102/9191

خطة االخالء وادارة  اعتماد -

االزمات والكوارث للعام الجامعي 

9102/9191 

 

 د/ سعدة الجبالي

 ادارة الجودة والتطوير

 

تشكيل اعضاء وحدة ضمان الجودة اعتماد  -

 المجلس التنفيذي( –)مجلس االدارة

توزيع المهام علي اعضاء وحدة ضمان  -

 المجلس التنفيذي( –الجودة )مجلس االدارة 

مراجعة االئحة االدارية لوحدة ضمان  -

 الجودة

اعداد التقارير السنوية للكلية للعام الجامعي  -

9102/9102 

ة للعام الجامعي اعداد الدراسة الذاتية للكلي -

9102/9102 

لوحدة التنفيذى المدير  -

 ضمان الجودة 

مجلس ادارة وحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار ادارة  -

 لتطويرالجودة وا

9102-9191 
اعتماد تشكيل اعضاء وحدة ضمان  -

المجلس  –الجودة )مجلس االدارة

 التنفيذي(

توزيع المهام علي اعضاء وحدة  -

 –ضمان الجودة )مجلس االدارة 

 المجلس التنفيذي(

مراجعة االئحة االدارية لوحدة  -

 ضمان الجودة

التقارير السنوية للكلية للعام  اعتماد -

 9102/9102الجامعي 

الدراسة الذاتية للكلية للعام  اعتماد -

 9102/9102الجامعي 
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نشر ثقافة الجودة من خالل المؤتمر  -

 الطالبي والمؤتمر السنوي للكلية

دعم ومتابعة رؤساء االقسام العلمية  -

واعضاء هيئة التدريس الستكمال المراجعة 

الداخلية وكذلك التحضير لزيارة الهيئة 

 القومية لضمان الجودة واالعتماد

ة القومية لضمان التقدم بطلب االعتماد للهيئ -

 الجودة واالعتماد

متابعة تفعيل اداء اللجان المختلفة  -

 واجتماعاتها الدورية بالكلية 

اعداد بيان بالمراكز والوحدات بالكلية  -

 واستالم الخطط السنوية الخاصة بها

 

دعم ومتابعة رؤساء االقسام العلمية  -

واعضاء هيئة التدريس الستكمال 

المراجعة الداخلية وكذلك التحضير 

لزيارة الهيئة القومية لضمان 

 الجودة واالعتماد

التقدم بطلب االعتماد للهيئة القومية  -

 لضمان الجودة واالعتماد

عيل اداء اللجان المختلفة تف -

 واجتماعاتها الدورية بالكلية 

اعداد بيان بالمراكز والوحدات  -

بالكلية واستالم الخطط السنوية 

 الخاصة بها

 

 د/ وسام كمال

 اعضاء هيئة التدريس

اعداد خطة تنمية قدرات اعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للعام 

 9102/9191الجامعي 

اعداد بيان احصائي باعداد هيئة التدريس  -

 والهيئة المعاونة القائمين بالعمل 

اعداد بيان احصائي باعداد هيئة التدريس  -

والهيئة المعاونة المعاريين بالخارج 

لوحدة التنفيذى المدير  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار أعضاء  -

 هيئة التدريس

9102-9191 
خطة تنمية قدرات اعضاء  اعتماد -

هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

بالكلية للعام الجامعي 

9102/9191 

بيان احصائي باعداد هيئة التدريس  -

 والهيئة المعاونة القائمين بالعمل 

بيان احصائي باعداد هيئة التدريس  -

والهيئة المعاونة المعاريين بالخارج 
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 واالجازات 

مراجعة االستبيانات الخاصة باعضاء هيئة  -

 التدريس واعتمادها

اللقاء مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة  -

ة لمناقشة نتائج االستقصاء المعاون

 والمقترحات لعالج عدم الرضا )ان وجد(

 ة تفعيل صندوق الشكاوي والمقترحاتمتابع -

اعداد تقرير سنوى عن ما تم انجازة خالل  -

 صندوق الشكاوى.

 واالجازات 

االستبيانات الخاصة اعتماد  -

 اعضاء هيئة التدريس ب

تفعيل صندوق الشكاوي  -

 والمقترحات

تقرير سنوى عن ما تم  اعتماد -

 انجازة خالل صندوق الشكاوى

 

 د/ نجالء الفيومي
 

 الجهاز األدارى

اعداد الخطة السنوية لتنمية قدرات الجهاز  -

 9102/9191االداري للعام الجامعي 

اعداد بيان احصائي باعداد الجهاز  -

 االداريالقائمين بالعمل واالجازات

مراجعة االستبيانات الخاصة باالداريين  -

 واعتمادها

اللقاء مع الجهاز االداري لمناقشة نتائج  -

االستقصاء والمقترحات لعالج عدم الرضا 

 )ان وجد(

 متابعة تفعيل صندوق الشكاوي والمقترحات -

متابعة تنفيذ الخطة السنوية لتنمية قدرات  -

 /9102ي للعام الجامعي الجهاز االدار

فيذى لوحدة نالمدير الت -

 ضمان الجودة 

منسق معيار الجهاز  -

 األدارى

9102-9191 
الخطة السنوية لتنمية قدرات  اعتماد -

الجهاز االداري للعام الجامعي 

9102/9191 

بيان احصائي باعداد الجهاز  -

 االداريالقائمين بالعمل واالجازات

االستبيانات الخاصة  اعتماد -

 باالداريين 

اللقاء مع الجهاز االداري لمناقشة  -

نتائج االستقصاء والمقترحات لعالج 

 عدم الرضا )ان وجد(

تفعيل صندوق الشكاوي  -

 والمقترحات

الخطة السنوية لتنمية  تقرير متابعة -
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قدرات الجهاز االداري للعام  9191

 9102/9191الجامعي 

 

 د/ نادية وحيد 

 

 المالية والماديةالموارد 

 

 متابعة وضع الميزانية السنوية للكلية -

اعداد الخطة السنوية للصيانة للبنية التحتية  -

 للكلية

 

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

الموارد منسق معيار  -

 المالية والمادية

9102-9191 
 الميزانية السنوية للكلية اعتماد -

الخطة السنوية للصيانة  اعتماد -

 للبنية التحتية للكلية

  بسمة شدادد/ 

 التدريس والتعلم

مراجعة استراتيجية التدريس والتعلم بالكلية  -

 ومتابعة تطبيقها

 مراجعة توصيفات المقررات الدراسية -

اعداد توصيف التدريب الميداني بالكلية  -

 واعتماده

تفعيل المراجعات الخارجية للبرنامج  -

 مع توصيف المقرراتالدراسي 

 اعداد دليل ادارة االمتحانات -

اعداد واعتماد الية اعالم الطالب بنتائج  -

 التقويم

مراجعة تقارير المقررات الدراسية وخطط  -

وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

التدريس منسق معيار  -

 والتعلم

9102-9191 
استراتيجية التدريس والتعلم  اعتماد -

 بالكلية ومتابعة تطبيقها

مراجعة توصيفات المقررات  -

 الدراسية

توصيف التدريب الميداني  اعتماد -

 بالكلية واعتماده

 اعتماد -

المراجعات الخارجية  اعتماد تقرير -

للبرنامج الدراسي مع توصيف 

 المقررات

 دليل ادارة االمتحانات اعتماد -

اعتماد الية اعالم الطالب بنتائج  -



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 التحسين للمقررات

تحليل استقصاء تقويم المقررات الدراسية  -

وتدوين النتائج وتقديم التغذية الراجعة 

 ومخاطبة االطراف المعنية

يات التعامل مع مشكالت التعليم متابعة ال -

 والتعلم

 التقويم

تقارير المقررات الدراسية  اعتماد -

 وخطط التحسين للمقررات

اء تقويم استقص اعتماد تقرير -

المقررات الدراسية وتدوين النتائج 

وتقديم التغذية الراجعة ومخاطبة 

 االطراف المعنية

اليات التعامل مع مشكالت  اعتماد -

 التعليم والتعلم

 

 د/ سالي فايد

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

داخليا وخارجيا  البرامج التعليميةمراجعة  -

لمتطلبات سوق  تهامالئم ومعرفة مدى

 .الكليةالعمل وفقًا لما تنطوي عليه رسالة 

نواتج التعلم لكل برنامج تقرير سنوى ل -

 .تعليمي 

تقارير سنوية للمقررات الدراسية اعداد  -

والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام 

بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية، 

لع عليها المعنيون، وتستفيد المؤسسة ط  وي

 وضع خطط التحسين والتطوير. منها في

 

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار المعايير  -

والبرامج  األكاديمية

 التعليمية

9102-9191 
البرامج اعتماد تقرير مراجعة  -

داخليا وخارجيا ومعرفة  التعليمية

لمتطلبات سوق  تهامالئم مدى

العمل وفقًا لما تنطوي عليه رسالة 

 .الكلية

نواتج التعلم تقرير سنوى ل اعتماد -

 .لكل برنامج تعليمي 

تقارير سنوية للمقررات اعتماد  -

الدراسية والبرامج التعليمية بما 

يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن 

لع عليها ط  للمقررات الدراسية، وي

المعنيون، وتستفيد المؤسسة منها 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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في وضع خطط التحسين 

 والتطوير.

 سالي فايدد/ 

 والخريجينالطالب 

اعداد الخطة السنوية للدعم الطالبي  -

نفسي  –اجتماعي  -مادي -صحي -)اكاديمي

 واعتمادها 9102/9191للعام الجامعي (

مراجعة االستبيانات الخاصة بالطالب  -

 واعتمادها

متابعة التحضير للمؤتمر الطالبي  -

9102/9191 

 تفعيل الية جذب الطالب والخريجين -

 تحديث دليل الطالب -

 تفعيل صندوق الشكاوي والمقترحات متابعة -

متابعة تنفيذ الخطة السنوية للدعم الطالبي  -

نفسي  –اجتماعي  -مادي -صحي -)اكاديمي

  9102/9191للعام الجامعي (

وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار الطالب  -

 والخريجين

9102-9191 
الخطة السنوية للدعم  اعتماد -

 -مادي -صحي -الطالبي )اكاديمي

نفسي (للعام  –اجتماعي 

 واعتمادها 9102/9191الجامعي

االستبيانات الخاصة  اعتماد -

 بالطالب

 9102/9191لمؤتمر الطالبي ا -

تفعيل الية جذب الطالب  -

 والخريجين

وتوزيعة على  دليل الطالب اعتماد -

 الطالب الجدد

تفعيل صندوق الشكاوي  -

 المقترحاتو

تنفيذ الخطة السنوية للدعم الطالبي  -

اجتماعي  -مادي -صحي -)اكاديمي

 /9102نفسي (للعام الجامعي –

- 9191 

 د/ تهاني حسن



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 البحث العلمى

متابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية وعمل بيان  -

احصائي بعدد االبحاث المنشورة دوليا 

 العضاء هيئة التدريس

 المراكز البحثيةعقد اتفاقات تعامل مع  -

متابعة التحضير للمؤتمر الدولي للكلية   -

9102/9191 

عمل تقرير عن ما تم تنفيذه من الخطة  -

  9102/9191البحثية خالل العام الجامعي 

وكيل الكلية لشئون  -

الدراسات العليا 

 والبحوث

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار البحث  -

 العلمى

9102-9191 
تنفيذ الخطة البحثية للكلية متابعة  -

وعمل بيان احصائي بعدد االبحاث 

المنشورة دوليا العضاء هيئة 

 التدريس

عقد اتفاقات تعامل مع المراكز  -

 البحثية

متابعة التحضير للمؤتمر الدولي  -

 9102/9191للكلية  

عمل تقرير عن ما تم تنفيذه من  -

الخطة البحثية خالل العام الجامعي 

9102/9191 

 

 سام صالحد/ أبت

 العليا الدراسات
مراجعة توصيفات المقررات الدراسية  -

 للدراسات العليا

مراجعة تقارير المقررات الدراسية وخطط  -

 التحسين لمقررات الدراسات العليا

 

وكيل الكلية لشئون  -

الدراسات العليا 

 والبحوث

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار الدراسات  -

 العليا

9102-9191 
توصيفات المقررات  اعتماد -

 الدراسية للدراسات العليا

تقارير المقررات الدراسية  اعتماد -

وخطط التحسين لمقررات 

 الدراسات العليا
 

 د/ ميادة الزهيري

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 وخدمة البيئة المشاركة المجتمعية
لخدمة المجتمع وتنمية اعداد الخطة السنوية  -

 9102/9191للعام الجامعيالبيئة 

 واعتمادها

 للقاء المستفدينمتابعة التحضير  -

9102/9191 

لخدمة المجتمع متابعة تنفيذ الخطة السنوية  -

 9102/9191للعام الجامعيوتنمية البيئة 

 واعتمادها

وكيل الكلية لشئون  -

 البيئة وخدمة المجتمع

المدير التنفيذى لوحدة  -

 ضمان الجودة 

منسق معيار المشاركة  -

 المجتمعية

9102-9191 
لخدمة الخطة السنوية  اعتماد -

للعام المجتمع وتنمية البيئة 

 واعتمادها 9102/9191الجامعي

 للقاء المستفدين من الخدمة تقرير -

9102/9191 

متابعة تنفيذ الخطة السنوية تقرير  -

للعام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 واعتماده 9102/9191الجامعي

 

 د/ والء الجمال



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 2112/2121لعام للمعايير الخطة السنوية للمراجعات الداخلية 

 أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر اكتوبر تمبربس اسم المعيار م

            √ التخطيط االستراتيجى 1

          √   والحوكمةالقيادة  2

           √  إدارة الجودة و التطوير 3

أعضاء هيئة التدريس  4

        √     والهيئة

         √    الجهـــــــازاإلداري 5

الموارد الماليــة  6

 والماديــة
      √      

المـعاييراألكاديمية  7

    √         التعليميةوالبرامج 

والتعــــلمالتدريـــس  8       √       

     √        الطالب والخريجين 2

ة البحث العلمي واألنشط 11

 العلمية
         √   



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 √            الدراســــات العليــــــا 11

  √           المشاركة المجتمعية 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 2112/2121الخطة السنوية للمراجعات الداخلية للوحدات لعام 

 مسئول المراجعة التاريخ الوحدة

 –د/ هند ابو السعود  -د/ مايسة صابر 1/0291 التقويم القياسوحدة 

 ا/ احمد قدري  

 ا.م.د/ سامية خطاب  1/0291 وحدة تطوير التعليم

 د/ زيزي فكري 

 د/ سميحة حمدي 1/0291 وحدة ادارة األزمات والكوارث

 م.م/ محمد حرفوش  

 رشا عيسي / دا.م. 1/0291 وحدة الخريجين

 ابتسام صالح د/

 الفتاحعبير عبد ا.م.د/  1/0291 وحدة التدريب

 سالي فايدد/   

 دعاء الدمرداشد/  1/0291وحدة الريادة العلمية واالرشاد 

 علي ثابت/ ا



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 االكاديمى

د/وسام –الد/ فيوليت نقو -ا.م.د/ رشا عيسى 1/0291 وحدة ريادة االعمال والتوجيه المهنى

 كمال

 -رفت عبد المنعميد/ م  -د/ لوسى ابو العال 1/0291 الوحدة العالجية

 د/ ابتسام  

دعاء عبد  ا.م.د/  -عبير عبد العزيزا.م.د/    1/0291 االرشاد النفسى

 السالم د/سعده راضى



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 مسئول المراجعة التاريخ الوحدة

 –د/ هند ابو السعود  -د/ مايسة صابر 3/0202 التقويم القياسوحدة 

 ا/ احمد قدري  

 ا.م.د/ سامية خطاب  3/0202 وحدة تطوير التعليم

 د/ زيزي فكري 

 د/ سميحة حمدي 3/0202 وحدة ادارة األزمات والكوارث

 م.م/ محمد حرفوش  

 رشا عيسي / دا.م. 3/0202 وحدة الخريجين

 ابتسام صالح د/

 الفتاحعبير عبد ا.م.د/  3/0202 وحدة التدريب

 سالي فايدد/   

 ا.م.د/ دعاء عبد السالم IT 3/0202وحدة 

 د/ رحاب رضوان 

 دعاء الدمرداشد/  3/0202 وحدة الريادة العلمية واالرشاد االكاديمى

 ا/ علي ثابت



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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د/وسام –الد/ فيوليت نقو -ا.م.د/ رشا عيسى 3/0202 وحدة ريادة االعمال والتوجيه المهنى

 كمال

 -رفت عبد المنعميد/ م  -د/ لوسى ابو العال 3/0202 الوحدة العالجية

 د/ ابتسام  

دعاء عبد  ا.م.د/  -عبير عبد العزيزا.م.د/    3/0202 االرشاد النفسى

 السالم د/سعده راضى



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 2112/2121الخطة السنوية للمراجعات الداخلية لالقسام العلمية لعام 

 المراجعةمسئول  التاريخ القسم

 رشا عيسيا.م.د/  1/0291 تمريض باطنى وجراحى .9

 هند ابو السعودد/  -ا.م.د/ عبير عبد السالم

 د/سالي فايد –ا.م.دزيزي فكري 1/0291 ادارة التمريض .0

 م.م/ غادة 

 -رودينة مقبلد/  - سحر يونس.م.د/ 1/0291 صحة المجتمع .3

 م.م/ الهام جمعه

 د/سميحة حمدي  –ا.م.د/ لوسي ابو العال  1/0291 تمريض العناية الحرجة والطوارئ .4

 م.م/ هبه سعد

 م.م/ محمد حرفوش  –عبير عبد الفتاح  ا.م.د/ 1/0291 تمريض المسنين .5

 م.م/منار رشوان 

 –سعدة راضيد /   -دعاء عبد السالمد/ ا.م. 1/0291 التمريض النفسى والصحة النفسية .6

 عبير رمضان / م.م



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 -سميحة حمديد/   -الهام النجارا.م.د/ 1/0291 تمريض أطفال .7

 م.م/ شيماء امين

  -سامية خطابا.م.د/ 1/0291 تمريض أمراض النساء والتوليد .2

 م.م/ سامية محمود

 وسام كمالد/ -عبير مدينا.م.د/  1/0291 تعليم التمريض .1

 م.م/نادية وحيد 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 مسئول المراجعة التاريخ القسم

 رشا عيسيا.م.د/  3/0202 تمريض باطنى وجراحى .9

 هند ابو السعودد/  - ا.م.د/ عبير عبد السالم

 د/سالي فايد  –ا.م.دزيزي فكري  3/0202 ادارة التمريض .0

 م.م/ غادة 

 -رودينة مقبلد/  - سحر يونس .م.د/ 3/0202 صحة المجتمع .3

 م.م/ الهام جمعه

 د/سميحة حمدي  –ا.م.د/ لوسي ابو العال  3/0202 تمريض العناية الحرجة والطوارئ .4

 م.م/ هبه سعد

 م.م/ محمد حرفوش  –عبير عبد الفتاح  ا.م.د/ 3/0202 تمريض المسنين .5

 م.م/منار رشوان 

 

 –سعدة راضيد /   -دعاء عبد السالمد/ ا.م. 3/0202 التمريض النفسى والصحة النفسية .6

 عبير رمضان/ م.م



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 -حمديسميحة د/   -الهام النجارا.م.د/ 3/0202 تمريض أطفال .7

 م.م/ شيماء امين

  -سامية خطابا.م.د/ 3/0202 تمريض أمراض النساء والتوليد .2

 م.م/ سامية محمود

 وسام كمالد/  -عبير مدينا.م.د/  3/0202 تعليم التمريض .1

 م.م/نادية وحيد 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير

 
 

 

 

24 
 

 2112/2121الخطة السنوية للمراجعات الداخلية الكنتروالت لعام

 التاريخ المراجع اسم الكنترول

 الفرقة االولى 

 الفرقة الثانية 

 الفرقة الثالثة 

 الفرقة الرابعة 

 كمىاالتر 

 ا.د/ مريم حجاج  ا.د/ نعمات محمد  

 ا.م.د/ ريم بسيونى

 ا.م.د/ عبير عبدالعزيز  

 دعاء عبدالسالما.م.د/ سحر يونس  ا.م.د/ 

 د/ فيوليت نيقوال    د/ وسام كمال

 

92/0291 
 

 

 رول الدرسات العلياتكن

 ا.د/ مريم حجاج  ا.د/ نعمات محمد  

 ا.م.د/ يلدز خيرى

 ا.م.د/ عبير عبدالفتاح

 د/ دعاء الدمرداش

 د/ دعاء امين

 د/ سعده راضى

 

 
92/0291 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 التاريخ المراجع اسم الكنترول

 الفرقة االولى 

 الفرقة الثانية 

 الفرقة الثالثة 

 الفرقة الرابعة 

 كمىاالتر 

 ا.د/ مريم حجاج  ا.د/ نعمات محمد  

 ا.م.د/ ريم بسيونى

 ا.م.د/ عبير عبدالعزيز  

 ا.م.د/ سحر يونس  ا.م.د/ دعاء عبدالسالم

 د/ فيوليت نيقوال    د/ وسام كمال

 

7/0202 
 

 

 رول الدرسات العلياتكن

 ا.د/ مريم حجاج  ا.د/ نعمات محمد  

 ا.م.د/ يلدز خيرى

 ا.م.د/ عبير عبدالفتاح

 دعاء الدمرداش د/

 د/ دعاء امين

 د/ سعده راضى

7/0202 

 

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 9102/9191خطة التدريب

 االطار الزمنى مسئول التنفيذ مؤشرات النجاح األنشطة الرئسية المخرجات المحددة الهدف

 الجودة في نشرثقافة

 الكلية مجتمع

 بمستوى لالرتقاء

 لاالداء خالل عم

 دورات وندوات

 أعضاء رأي إستطالع

 التدريس هيئة

 ومعاونيهم

 و والجهازاالداري

 مدى عن الطالب

 .الجودة بثقافة معرفتهم

 الحالى الموقف تقييم

 داخل الجودة ثقافة من

 الكلية مجتمع

 تصميم خالل من

 للقياس ادوات

 مقابالت  –)استبيانات

 مقابالت–فردية

 جماعية(

 

عمل ورش عمل 

وندوات لنشر ثقافة 

 الجودة

 وجودعدد

 لمعرفة االستبيانات

 مجتمع معرفة مدى

 –)القيادات الكلية

 اعضاءهيئة

 الهيئة–التدريس

 الجهاز - المعاونة

 الطالب(–االداري

 بثقافةالجودة

 لنتائج وجودتحليل -

 االستبيانات

 محاضرالمقابالت وجود -

 وحدة التدريب بالكلية -

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

 

9102/9191 

دورة عن التحليل 

 االحصائى

 أعضاء رأي إستطالع

 التدريس هيئة

 ومعاونيهم

 معرفتهم عن مدى

بمرنامج التحليل 

 االحصائى

عمل ورش عمل 

ودورات عن برنامج 

 التحليل االحصائى

 

 تنفيذ الدورة

 

 

 وحدة التدريب بالكلية -

 9102/9191 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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اعداد وكتابة التقارير 

 والمراسالت الرسمية

إستطالع رأي أعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم والجهاز 

 األدارى

 معرفتهم عن مدى

بكيفية كتابة التقارير 

 والمراسالت الرسمية

عمل ورش عمل 

اعداد ودورات عن 

وكتابة التقارير 

 والمراسالت الرسمية 

 تنفيذ الدورة

 

 

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

 

9102/9191 

الجوانب المالية 

 والقانونية بالجامعات

إستطالع رأي أعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم والجهاز 

 األدارى

عن مدى معرفتهم 

بالجوانب المالية 

 والقانونية بالجامعات

عمل ورش عمل 

ودورات عن الجوانب 

المالية والقانونية 

 بالجامعات

 تنفيذ الدورة

 

 

مركز تنمية  -

قدرات اعضاء 

هيئة التدريس 

 بالجامعة

وحدة التدريب  -

 بالكلية

 

9102/9191 

التكنولوجيا استخدام 

 في العمل االداري

إستطالع رأي الجهاز 

 األدارى

عن مدى استخدامهم 

التكنولوجيا فى العمل 

 األدارى

 

عمل ورش عمل 

ودورات عن استخدام 

التكنولوجيا في العمل 

 االداري

 تنفيذ الدورة

 

 

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

 وحدة التدريب بالكلية -

 

9102/9191 

ريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة

إستطالع رأي أعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم والجهاز 

عمل ورش عمل 

ريادة ودورات عن 

االعمال والمشروعات 

 تنفيذ الدورة

 

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

وحدة ريادة االعمال 

9102/9191 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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 األدارى والطالب

عن مدى معرفتهم 

بريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة

 والتوجيه المهنى  الصغيرة

 

 من أنت بعد التخرج

)واقع الخريج وسوق 

 العمل(

إستطالع أراء 

 الخريجين وسوق العمل

عن مميزات الخريج 

 ومتطلبات سوق العمل

عمل ورش عمل 

من أنت ودورات عن 

 بعد التخرج

)واقع الخريج وسوق 

 العمل(

 تنفيذ الدورة

 

 

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

 الخريجينوحدة  -

وحدة ريادة االعمال 

 والتوجيه المهنى

 

9102/9191 

مفهوم الريادة العلمية 

 وكيفية تفعيلها

إستطالع رأي أعضاء 

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم والطالب

عن مفهوم الريادة 

 العلمية وكيفية تفعيلها

عمل ورش عمل 

ودورات عن مفهوم 

الريادة العلمية وكيفية 

 تفعيلها

 تنفيذ الدورة

 

 

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

وحدة الريادة العلمية 

 ىيواالرشاد األكاديم

 

9102/9191 



 
 

 رؤية كلية التمريض

في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

 كلية التمريض رسالة

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  في تطوير
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