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سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه :  كلية التمريض رسالة
 مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير البحث العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع 
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ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها
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 تقرير تقييم كفاءة األداء: أوال:

ومناقشة نتائج هذة لتقييم أداء الموظفين بالجهاز اإلداري ويتم إخطارهم بالعلم دورى يتم عمل تقرير 

 التقارير مع الموظفين إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 

 إستبيان أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجهاز األدارى: ثانيا:

 يتم عمل هذا اإلستبيان سنويا ويتم تحليل النتائج الخاصة به وعمل إجراءات تصحيحية الالزمة.

 

 الطالب بالجهاز األدارى:إستبيان أراء  :ثالثا

 يتم عمل هذا اإلستبيان سنويا ويتم تحليل النتائج الخاصة به وعمل إجراءات تصحيحية الالزمة.

 

 

 منسق معيار الجهاز اإلدارى 

 م.م/ أسماء محمود عمران

 م.م/ ناديه وحيد الزهيرى

   

 


