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 التخطيط اإلستراتيجى(خطة تحسين معيار 1)
 المؤشر

 مؤشرات النجاح األنشطة

 المسئول عن التنفيذ

 المتابعةالمسئول عن 

الفترة 

 الزمنية

رسالة ورؤية المؤسسة -1

معتمدتان ومعلنتان، 

وشارك في وضعهما 

 األطراف المعنية. 

 

ة من لكليلاستمرار تفعيل أليات نشر الرؤية والرسالة و األهداف االستراتيجية  

 -خالل األتى:

ند عمخاطبة األقسام العلمية لألعالن عن رؤية ورسالة وأهداف الكلية  -

 البدء بالدراسة مع التأكيد على ضرورة وضعهم فى الكتاب الجامعى 

عمل ندوات عن التخطيط اإلستراتيجى واألعالن عن  رؤية ورسالة  -

يئة هضاء وأهداف الكلية ونتائج التحليل البيئى للكلية لمختلف الفئات )أع

ض بع - الطالب –اإلداريين العاملين بالكلية   -التدريس و معاونيهم

 األطراف المجتمعية الخارجية(

 
 وجود خطابات معتمدة -

لة و الرؤية والرسا وجود -

األهداف االستراتيجية للكلية 

على الكتاب الجامعى لألقسام 

 العلمية

 

كشوفات توقيعات حضور اللقاءات 

 ومحتوى اللقاء

 

 م.أحالم على

 أروى العشرى/.مم  

 

 .م/محمد حرفوشم  

 .م/ايمان السقام   

 

 د. سميحة حمدى 
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للمؤسسة تقارير دورية -7

 لمتابعة وتقويم مدى تقدم

الخطط التنفيذية وفقًا للجدول 

الزمني وتحقق مستويات األداء 

 المستهدفة.

ث لثالاتقارير متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية على  متابعة اعداد -

خدمة المجتمع وتنمية  -القطاعات )شئون التعليم والطالب

 الدراسات العليا( -البيئة

 ذيةالتنفيمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط إعتماد وتوثيق تقرير  -

وضع اجراءات تصحيحية فى حالة عدم االنجاز او فى حالة عدم  -

استيفاء االنجاز كامال طبقا لمؤشرات تقييم االداء المدرجة 

 

متابعة وتقويم مدى تقدم الخطط رير اتق -

 ةومعتمد ةموثق التنفيذية

 

 

متابعة تنفيذ لجنة  -

 الخطة التنفيذية

 

وحدة 

ضمان 

 الجودة

2020 

المسئول عن  التنفيذ المسئول عن مؤشرات النجاح األنشطة مؤشرات التقييم

 المتابعة

الفترة 

 الزمنية

األهداف االستراتيجية -5

للمؤسسة معلنة وواضحة 

الصياغة، ومبنية على التحليل 

البيئي، وتسهم في تحقيق رسالة 

المؤسسة، وقابلة للقياس 

والتحقق في المدى الزمني 

 للخطة.

 

 

 استمرار نشر االهداف االستراتيجية بنفس الية نشر الرؤية -

 .والرسالة وتوثيق النشر بملف المعيار ونماذج تدل على هذا

 
األهداف االستراتيجية على الكتاب  وجود -

 الجامعى لألقسام العلمية

كشوفات توقيعات الحضور ومحتوى  -

 اللقاء

 

 م.م/محمد حرفوش

 م.م/ايمان السقا

 

 د. سميحة حمدى
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 نقاط تحتاج الي تحسين 
مقترحاتالتحسي

 ن
 المخرجات  أليات النتفيذ 

المسئول عن 

 التنفيذ
 الفترة الزمنية  ن المتابعةالمسئول ع

تحديث الهيكل 

التنظيمى للوحدات 

 المستحدثة

تفعيللللل وحللللدة 

تطلوير التعللليم  
 األعالنوالتوعية

علللللللللن وحلللللللللدة 

 تطوير

 . التعليم

تشكيل لجنة لوضع خطة تفعيل  وحدة   -

 تطوير التعليم .

مراجعة و تحديث الهيكل التنظيمي   -

 لوحدة  تطوير التعليم .

وضع نظام وخطة عمل  لوحدة  تطوير  -

 التعليم .

المراجعة الدورية لتفعيل خطة عمل  -

 الوحدة.

نشر مطويات بدور وحدة  تطوير  -

التعليم على أعضاء هيئة التدريس, 

 لطالب , اإلداريين  , المجتمع الخارجى.ا

على الموقع االلكتروني للكلية االعالن  -

 عن انشطة وانجازات الوحدة.

وجود خطة  وحدة   -

تطوير التعليم معلنة و 

 مفعلة

اجتماعلللللللات موثقلللللللة  -

 الدارة  االنشطة الوحدة 

تقلللللللارير المراجعلللللللة  -

 الداخلية

 

توزيلللع مطويلللات عللللى 

شللللرائ  مللللن المجتمللللع 

بللدور وحللدة األزمللات و 

 الكوارث 

 

مسئول وحدة 

 تطوير التعليم

فريق المراجعة 

 الداخلية

 

مسئول وحدة 

 تطوير التعليم

مسئول وحدة 

تكنولوجيا 

 المعلومات

 عميد الكلية 

وكيلة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

مدير وحدة ضمان 

 الجودة
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 نقاطتحتاجالى

 تحسين

مقترحاتالتحسي

 ن
 الفترة الزمنية ن المتابعةالمسئول ع المسئول عن التنفيذ مؤشرات النجاح أليات النتفيذ 

تحديث الهيكل التنظيمى 

 للوحدات المستحدثة

تفعيللللل وحللللدة 

االزمللللللللللللللات 

 والكوارث 

مراجعة و تحديث الهيكل   -

التنظيمى لوحدة األزمات و 

 الكوارث

تشكيل لجنة وحدة ادارة االزمات  

 والكوارث

وضع خطة تفعيل وحدة األزمات - 

 و الكوارث

التنسيق و المشاركة مع الدفاع    -

المدنى لمراجعة الخطة الخاصة 

 بإدارة األزمات و الكوارث 

عقد ندوات مشتركة مع الدفاع -

 المدنى 

تحديث خطة االخالء والتدريب  -

وجللللود خطللللة ألدارة  -

األزمللللات و الكللللوارث 

 معلنة و مفعلة

 

اجتماعللللللات موثقلللللللة  -

الدارة  االنشطة الوحدة 

مللللع الللللدفاع المللللدنى و 

 المستفيدين

 

خطللة االخللالء وفيللديو -

 يوثق التدريب عليها

توزيللع مطويللات علللى  

شللللرائ  مللللن المجتمللللع 

بدور وحلدة األزملات و 

مدير وحدة ادارة 

االزمات 

 والكوارث

 عميد الكلية 

 

 

 

وكيلة الكلية لشئون 

البيئة و خدمة 

 المجتمع 

 

وحدة ضمان  مدير

 الجودة
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 عليها وتصويرها. 

ناريوهات لخطة إخالء إعداد سي

 المبنى و التدريب عليها.

عقد ندوات لتوعية المجتمع بدور  -

 الكلية فى ادارة األزمات والكوارث 

نشر مطويات بدور وحدة  -

األزمات و الكوارث على أعضاء 

هيئة التدريس, الطالب , اإلداريين  

 , المجتمع الخارجى 

نشر دور وحدة األزمات و  -

من خالل الكوارث بالمجتمع 

 وسائل األعالم 

 الكوارث 

سللللليناريوهات  وجلللللود -

لخطللة إخللالء المبنللى و 

 التدريب عليها.

وعى المستفيدين  -

بأنشطة وحدة إدارة 

 األزمات والكوارث 

وجود سجالت دورية  -

تعكس تحديث الهيكل 

التنظيمى الخاص 

 بالوحدة
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 الى تحتاج نقاط

 تحسين

 مقترحات

 التحسين
 المتابعة المسئول عن المسئول عن التنفيذ مؤشرات النجاح أليات النتفيذ  األنشطة

 الميزانية

 مصادر التمويل

تحديث الهيكل 

التنظيمى 

للوحدات 

 المستحدثة

تفعيلللل  وحلللدة  

 الخريجين

التوعية  و 

األعالن  عن 

 وحدة  الخريجين 

 

 

 

 

 

 تشكيل لجنة وحدة الخريجين -

 وضع خطة عمل وحدة الخريجين -

توعية المجتمع بدور وحدة  -

 الخريجين.

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين. -

ين مع فت  قنوات اتصال بالخريج-

علي  للعملليها المؤسسة التابع إ

مساندتهم ومحاولة مشاركتهم في 

المشاكل التي تواجهم في سوق 

 العمل  .

عمل دراسة عن احتياجات سوق 

وجلللللللللللود الهيكلللللللللللل  -

التنظيمللللللللللى لوحللللللللللدة 

 ن.الخريجي

محاضلللر اجتماعلللات  -

 موثقة النشطة الوحدة 

قاعلللللللللللدة بيانلللللللللللات  -

 لخريجى الكلية.

النشلللر اإلعالملللى فلللى -

وسائل األعلالم المقلرؤة 

 و المرئية 

 

 عميد الكلية

 

 

 

مسئول وحدة 

 الخريجين

 عميد الكلية

وكيلة الكلية لشئون 

البيئة و خدمة 

 المجتمع 

مدير وحدة ضمان 

 الجودة

 

 جنيها500

 جنيها3000
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العمل واالحتياجات التدريبية 

 للخريجين.

 وضع خطة التدريب.

نشر دور وحدة الخريجين من  -

خالل وسائل األعالم المقرؤة و 

 المرئية

 

 

 

 

 

توزيع مطويلات عللى  -

املللاكن عملللل خريجلللى 

 الكلية و المستفيدين.

% من 80مشاركة  -

 الفئات المعنية 

وجود سجالت دورية  -

تعكس تحديث الهيكل 

التنظيمى الخاص 

 بالوحدة

 

 جنيها 1000
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 نقاطتحتاجالى

 تحسين
 مؤشرات النجاح ليات التنفيذأ مقترحات التحسين

المسئول عن  التنفيذالمسئول عن 

 الفترة الزمنية المتابعة

 تحللللديث التوصلللليف الللللوظيفى  الخاصللللة 

و اإلداريلللللين   بأعضلللللاء هيئلللللة التلللللدريس.

وألعضاء مجالس ادارة واللجلان التنفيذيلة 

 للوحدات واللجان المختلفة بالكلية.

 

مراجعلللللللللللللللللللللة 

وتحللللللللللللللللللللديث 

التوصللللللللللللللللليف 

 الوظيفى 

نشلللر التوصللليف 

اللللوظيفى  عللللى 

أعضلللللاء هيئلللللة 

التلللللللللللللللدريس و 

 اإلداريين   

عمل لجنة لمراجعة التوصيف  -

 االختصاصاتالوظيفى مع  

األكاديمية و المسئوليات الخاصة 

و اإلداريين   بأعضاء هيئة التدريس

. 

إعداد و طباعة دليل التوصيف  -

الوظيفى العضاء هيئة التدريس و 

 اإلداريين   

التوصيف لنشر تحديث ة عقد ندو -

يفى  الخاص بأعضاء هيئة الوظ

التدريس واإلداريين   باإلستعانه 

 بخبراء فى هذا المجال. 

إعادة هيكلة االقسام االدارية بناءا  -

وجلللللود كتيلللللب  علللللن  -

التوصللللللليف اللللللللوظيفى 

العضللاء هيئللة التللدريس 

 و اإلداريين   

محضر الندوة وحضور 

% من 80اكثر من 

اعضاء هيئة التدريس 

 واإلداريين.

تغذية راجعة عن 

استيعاب أعضاء هيئة 

دريس واإلداريين الت

 للمهام الوظيفية.

 

مسلللللئول ولجنلللللة  

مللللللللف الهيكلللللللل 

 التنظيمى

 عميد الكلية

ملللللللللدير وحلللللللللدة 

 ضمان الجودة

 

 

 

2019-2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض
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على الخبرات والكفاءات 

 والتخصصات.

المراجعة  الدورية للهيكل   -

 . التنظيمى

إعالن التوصيف الوظيفى   -

 .إلداريةلألقسام العلمية و ا

إستخدام التوصيف الوظيفى في  -

التعيين و النقل و الندب للوظائف 

 المختلفة بالكلية.
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وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 النجاح مؤشرات التنفيذ أليات التحسين مقترحات لىتحسينتحتاج  نقاط
 عن  المسئول

 التنفيذ

المسئول عن 

 الفترة الزمنية  المتابعة

 

 بالكلية  القيادة تطويرنمط

 

 

 

 

 

 

دراسة عن انماط  

القيادة و مدى رضا 

العاملين بالكلية عن 

 نمط القيادة

عقد ندوات توعية ل 

الوكالء  -عميد الكلية

و رؤساء األقسام 

األكاديمية و اإلدارية 

 عن أنماط القيادة.

 

 لجنة قبل من االستبيان مراجعة 

 .الكلية مجلس واعتماده من .االستبيانات

 العاملين جميع علي االستبيان توزيع 

 والهيئة التدريس هيئة أعضاء) بالكلية

 (والعمالاإلداريين  -الطالب-المعاونة

 االستبيان نتائج تحليل 

 قيادة مع النتائج ومناقشة عرض 

 الكلية

 قيادة من راجعة تغذية على الحصول 

 الكلية

 على بناء تصحيحية اجراءات وضع 

 .االستبيان نتيجة

 االحتياجات لتحديد استبيان عمل 

 التدريبية

دراسة موثقة 

ومعتمدة من 

مجلس الكلية 

 ومعلنة

% 80أكثر من 

من الفئة 

المستهدفة على 

دراية ب أنماط 

 القيادة.

خطة التدريب 

متضمنة نتائج 

 الدراسة.

 

 

أعضاءلجنة معيار 

 القيادة والحوكمة

 

مسئول 

 تطويرالتعليموحدة

 

 

 مسئول وحدة

 التدريب

 عميد الكلية

 

 

مدير 

 وحدةضمانالجودة

 

2019-2020 
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 عن  المسئول

 التنفيذ

المسئول عن 

 الفترة الزمنية  المتابعة

 على بناء تدريبية خطة وضع 

 األحتياجات

 الندوات مواعيد تحديد 

 للعلم خطابات ارسال 

 باستخدام التدريب مردود قياس 

 .االستبيانات

 راجعة تغذية اعطاء 

  تحديث خطة التدريب بناءا على نتائج

 الدراسة.
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 أليات التنفيذ مقترحات التحسين االهداف االستراتيجية
مؤشرات 

 النجاح

المسئول عن 

 التنفيذ

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الميزانية

 

تطوير نظام حفظ وتداول 

 .واستدعاء الوثائق

 

 

 

 القيادات كفاءة على التعرف

 االكاديمية

 

 

 

 

توفر بالكلية قاعدة  -

بيانات تضم جميع 

اإلدارات و تعمل 

 على الربط بينها.

توفير نظم -

المعلومات اإلدارية 

و القانونية 

اإللكترونية الالزمة 

لدعم القرارات مثل 

اللوائح و القوانين  

 ذات الصلة.

 كفاءة عنالرضا

 الفئات لجميع القيادة

 هيئة أعضاءمن 

 والهيئة التدريس

 اإلداريين  و المعاونة

 ث ظام بحيمخاطبة مسئول تطبيق نظام المعلوماتية االدارية الستحداث الن

ل يوضح االدارات منفصلة ويضاف اليه اللوائح والقوانين الخاصة بعمل ك

 ادارة.

 .متابعة تنفيذ قاعدة البيانات 

  اعدة قتدريب السادة اعضاء هيئة التدريس و اإلداريين   عن كيفية استخدام
 البيانات. 

 .اللجنة أعضاء قبل من القيادات كفاءة عن االستبيان مراجعة

 االستبيانات فحص لجنة من ستبياناال مراجعة-

-ةئةالمعاونأعضاءهيئةالتدريسوالهي) بالكلية العاملين جميع علي االستبيان توزيع-
 (والعمالاإلداريين  -الطالب

 االستفتاء نتائج تحليل-

 الكلية قيادة مع النتائج ومناقشة عرض-

 الكلية يادةق من راجعة تغذية على الحصول-

 الكلية مجلس فى النتائج توثيق-

 بالكلية للقيادة راجعة تغذية عطاءإ-

وجود قاعدة 

 البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء لجنة 

معيار القيادة 

 والحوكمة

 

 

 MISمسئول 

 

 

 

 

 

عميد 

 الكلية

 

 

مدير 

وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

2019-2020 
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وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 أليات التنفيذ التحسين مقترحات االهداف االستراتيجية
مؤشرات 

 النجاح

 المسئول

عن 

 التنفيذ

المسئول 

عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية 

 من المستفيدين من المعنية األطراف مشاركة ىف  التوسع

 فى والمجتمعية الصحية المؤسسات مديرىالخدمة 

 اللقاءات و الرسمية المجالس

 واإلداريين  . الطالبو

 

 

 

 

 

 تفعيلمشاركةاالطرافالمعنية

 

 

 

 

 

 

 

 زيادة على المعنية األطراف تشجيع 
 العلمية الملتقيات فى الحضور

 عن كليةال ومؤتمر األقسام ومؤتمرات
 :طريق

 اإلتصال مع بخطابات رسمية دعوة-

 المعنية إواألطراف بالشخص المباشر

 والملتقيات المجالس فى للمشاركة

 الملتقى يوم عن اإلعالن فى التوسع-

 الدورى

 واإلداريين  فى الطالب مشاركة 
 ملتقى-للكلية الرسمية المجالس
 مؤتمر-دورةاالمتياز-الخريجيين

 لألقسام. العلمى اليوم-الكلية
 البنللللاءة المقترحللللات وتنفيللللذ مناقشللللة

 المشاركين قبل من المقدمة

تشلللللللللللللللللكيل 

المجللللللللللللالس 

وقائملللللللللللللللللة 

حضللللللللللللللور 

اللقلللللللللللللاءات 

المنظملللللللللللللة 

تضلللللللللللللللللللللم 

المسلللللللتفيدين 

 من الخدمة

 

اعتملللللللللللللللللاد 

قرارات تنفيذ 

المقترحلللللللات 

التطويريلللللللللة 

لالعضللللللللللاء 

 .بالمجالس

أعضاء 

لجنة 

معيار 

القيادة 

 والحوكمة

 

 

 

 

رؤساء 

ومنسقى 

االقسام 

 العلمي

 عميد الكلية

 

 

مدير وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 ( خطة تحسين معيارادارةالجودة والتطوير3)
 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

الفترة  عن التنفيذالمسئول  المخرجات اليات تنفيذ االنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين
 الزمنية

. عدم وجود متابعة لالنشطة والخطط 1
 بالكلية

انشاء وحدة  لمراجعة االنشطة  متابعة لالنشطة والخطط بالكلية
 والخطط تابعة لوحدة ضمان الجودة

متابعة لالنشطة 
 والخطط بالكلية

 عميد الكلية
مدير ونواب وحدة ضمان -

 الجودة
المجلس االدارى والتنفيذى -
 وحدة ضمان الجودةل

2019-

2020 

.ترسيخ ثقافة الجودة في اطار العمل 2
 االكاديمي واالداري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع جميع أعضاء هيئة التدريس 
واالداريات في لجان وحدة التطوير 

 والجودة بالكلية 
 

عقد دورات خاصة بالجودة ضمن -
 خطة تدريب  هيئة التدريس 

مناقشة كافة تقارير و أعمال -
الجودة في االجتماعات الدورية 

 للوحدة 
التدريس اعضاء هيئة حضور -

 يينواالداروالهيئة المعاونة 
 والتطوير الجودةادارة لدورات 

نشر ثقافة -
الجودة في 

 العمل االكاديمي

 
مدير ونواب وحدة ضمان -

 الجودة
المجلس االدارى والتنفيذى -

 لوحدة ضمان الجودة

2019-

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

مالية تفى  وحدة  تتوفير إحتياجا عدم وجود  مخصصات مالية مناسبة.3
 ضمان الجودة

 

عمل دراسة عن مصادر التمويل 
المختلفة لتوفير المخصصات المالية 

 المناسبة للوحدة
عمل خطة مالية سنوية للوحدة -

يوجد بها مصادر التمويل وجهات 
 االنفاق بالوحدة

 

توفير إحتياجات 
ية تفى  وحدة مال

 ضمان الجودة

مدير ونواب وحدة ضمان -
 الجودة

المجلس االدارى والتنفيذى -
 لوحدة ضمان الجودة

2019-

2020 

ي م فتعزيز نظام المتابعة الداخلية والتقيي.4
حد لموعملية التعليم والتعلم في إطار النظام ا

 للجامعة

من خالل  المتابعة الداخلية للبرنامج
 التقارير الخاصة بالبرنامج

تقارير المقررات  متابعة ومراجعة
 تقرير البرنامج 

قياس ورصد نواتج تعلم المقررات -
 والبرنامج  

 

تقويم االداء 
للكلية بصفة 

 دورية

مدير ونواب وحدة ضمان -
 الجودة

المجلس االدارى والتنفيذى -
 لوحدة ضمان الجودة

2019-

2020 

 الكلية للحصول على اعتماداتدعم برامج .5
 اكاديمية متخصصة سواء محلية أو دولية

وضع خطة تحسين البرنامج بناء علي -
أولويات التحسين التي تم تحديدها بناء 

 علي الدراسة الذاتية

متابعة تنفيذ أنشطة خطة التحسين -
 حسب نظام المتابعة الداخلي

تنفيذ متطلبات خطة دعم الجودة -
 اتبالكلي

ء استيفا
متطلبات الخطة 
 الزمنية لالعتماد

مدير ونواب وحدة ضمان -
 الجودة

المجلس االدارى والتنفيذى -
 لوحدة ضمان الجودة

2019- 
2020 

 

ية لكلاالرتقاء بجودة البرامج األكاديمية با.6
 بما يلبي رسالة الكلية والجامعة

وضع خطة تحسين البرنامج بناء على 
االعتماد الدراسة الذاتية ومتطلبات 

 المؤسسي للجامعة

 تقاريرسنوية متابعة تنفيذ خطة تحسين البرنامج
لمدي انجاز 
خطة تحسين 
 البرنامج  

 

مدير ونواب وحدة ضمان 
 الجودة

المجلس االدارى والتنفيذى -
 لوحدة ضمان الجودة

2019- 
2020 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 

خطة تحسين معيارهيئة التدريس والهيئة ( 4)

 المعاونة
 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

نقاط 
إلى تحتاج 
 تحسين

مقترحات 
 التحسين

مؤشرات  آليات تنفيذ األنشطة
 النجاح

الفترة 
 الزمنية

المسئول عن 
 التنفيذ

الموراد 
 المطلوبة

نسبببببببببببببة  -
أعضببببببببببباء 
هيئببببببببببببببببببة 
التبببببببدريس 
والهيئببببببببببة 
المعاونببببببببة 
إلى الطالب 
علبببببببببببببببببببى 

مسببببببببببتوى 
المؤسسبببببة 
واألقسبببببببام 
 .العلمية
 

مراجعللللللللللللة  -
نسللبة أعضللاء 
هيئة التلدريس 
والهيئلللللللللللللللللللة 
 المعاونلللة إللللي
الطللالب علللي 
مستوي الكليلة 
واالقسلللللللللللللللام 

العلميللللللللللللللللللللة 
بصللللللللللللللللللورة 
دورية وتحديد 
العجلللللللللللللللللللللز 

 .والفائض

 

 

 
 

 ا وفق تعد الكلية بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 لتخصصاتهم وتوصيفهم الوظيفي.

 .تعد الكلية بيان بأعداد الطالب علي مستوي االقسام العلمية 

 -  نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئةيتم مخاطبة االقسام لحساب 
د وتحدي واألقسام العلمية كليةالمعاونة إلى الطالب على مستوى ال

 العجز والفائض.

إحصللللللللائية   -
معتمللللللللللللللللللدة  
 بنسلللللللللللللللللللللبة
أعضللاء هيئللة 
التللللللللللللللدريس 
والهيئلللللللللللللللللة 

إلللي  المعاونللة
الطلالب عللي 

مسللللللللللللللللتوي 
الكلىلللللللللللللللللللللة 
واالقسللللللللللللللام 

 العلمية.
 

 
 

2019-
2020 

المسئول  -
 التنفيذى للمعيار

 
مدير وحدة  -

 ضمان الجودة
 
 
 

 

من 

ة الجامع

 والكلية

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 
 
 

العجبببببببببببببببز 
والفببببببائض 

أعضباء  فى
هيئببببببببببببببببببة 
التبببببببدريس 
والهيئببببببببببة 
المعاونببببببببة 
علبببببببببببببببببببى 
مسببببببببببتوى 

المؤسسبببببة 
واألقسبببببببام 

تحديلللد العجلللز 
والفائض علي 
مستوي الكليلة 
واالقسلللللللللللللللام 
العلميةبصورة 

 .دورية

 
وضللللللللللللللللللللللع 
وتحديث خطة 
لسلللللللد نسلللللللبة 
العجللللز علللللي 

 االلتزام  عجز مع به الىقسم بها زيادة االقسام التى من الداخلى االنتداب
 .بالمنهج المحدد للقسم األكاديمي

 

 العجزفىبعضلسد  أخرى من كليات تدريس هيئة عضاء انتدابأ 
 . التخصصات

 التدريسى العبء مع يتناسب بما جدد مساعدين ومدرسين معيدينن تعيي 
 .للقسم

 مدفوعللللة النصللللاب عللللن الزائللللدة االضللللافية السللللاعات بنظللللام العمللللل 
 .التدريس االجرالعضاءهيئة

 فللللى الهيئةالمعاونللللة مللللن بالقسللللم لعلميللللة للللللدرجاتا التسللللجيل أولويللللة 

خطللللللللللللللللللللة  -
معتملللللدة لسلللللد 
نسللبة وتوزيللع 
الفائض العجز 
عللللي مسلللتوي 

كلىلللللللللللللللللللللللة ال
واالقسللللللللللللللللام 

 العلمية.
 

 
 

2019-
2020 

 عميد الكلية -
رؤساء  -

 األقسام العلمية
المسئول  -

التنفيذى 
 للمعيار

 

من 

ة الجامع

 والكلية

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 .العلمية
 

مستوي الكليلة 
واألقسلللللللللللللللام 

 العلمية

  .العجز تخصصات

 لتقليل كبيرة واحدة مجموعة في الطالب من الصغيرة المجموعات ضم 
 بالقسم.  التدريس ساعات عدد

 لخطةعمل خطة ثالثية قصيرة األجل لتعيين المعيدين الجدد بدال من ا 
 الخمسية طويلة األجل

 ات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مهار العمل على
ف م بما يتماشى مع أهدااقسومعارف واتجاهات لتلبية احتياجات اال

ات تياجمن خالل عمل خطة تدريبية بناءا على تقييم اإلح ورسالة الكلية
 .التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم

 ب االستعانه بنظام أخصائى التمريض لمتابعة الطالب أثناء التدري
 العملى للتغلب على الزياده فى أعداد الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التخصبببب  
العلمبببببببببببببي 
ألعضببببببببباء 
هيئببببببببببببببببببة 
التبببببببدريس 
مالئببببببببببببببببم 
للمقبببببررات 
الدراسبببببببية 
التبببببببببببببببببببي 

تحديث قاعدة 
البيانات 
الخاصه 

باعضاء هيئه 
التدريس و 

الهيئه 
 المعاونة 

 . مراجعة وتحديث بيانات اعضاء هيئه التدريس و الهيئه المعاونه 
 

وثلللائق دالللله  -
عللللى تحللللديث 
بيانلللللللللللللللللللللات 
اعضلللاء هيئللله 
التللللللللللدريس و 
مراجعللللللللللللللللله 
التخصلللللللللللص 
الللللللللللللللللدقيق و 
تحديلللللد ملللللدى 

2019-
2020 

 عميد الكلية
رؤساء  -

 األقسام العلمية
-  

المسئول 
التنفيذى 
 للمعيار

 

من 

 الكليه .



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

يشبببببباركون 
فببببببببببببببببببببببي 
 .تدريسها

مالئمتللللله ملللللع 
الملللللواد التلللللى 
يقلللوم اعضلللاء 

التللدريس هيئلله 
بتدريسلللللللللللللللها 
داخل و خارج 

 الكليه .
العبء 
التدريسى 
ألعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

مراجعللة نسللبة 
أعضلللاء هيئلللة 
التلللللللللللللللدريس 
والهيئلللللللللللللللللللة 

المعاونللللللللللللللللة 
بصللللللللللللللللللورة 

 مستمرة .

 

حساااب العااابء 

التدريساااااااااااااااى 

ألعضااااء هيئاااة 

التااااااااااااااااادريس 

والهيئاااااااااااااااااااااة 

 لفة توزيع استمارة على أعضاء القسم لحصر المهام واألنشطة المخت
 والساعات المكتبية لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة.

 لتىالمكتبية تجميع المهام واألنشطة وعدد ساعات العمل والساعات ا 

 يقوم بها كل عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة بكل قسم.

 نات مراجعة ماتم تجميعه مع رئيس القسم للتأكد من مصداقية البيا

 التى تم تجميعها.

 

  ئيس رتحديد السياسة المتبعة للتعامل مع العبء التدريسى من خالل

 وأعضاء القسم.

 

  انتللداب أعضللاءهيئة تللدريس مللن كليللات أخللرى لتخفيللف العللبء فللى
 بعض األقسام 

 

 
معايير اختيار 
اعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 
المعونة 
متضمنة 
اجتياز 

مصفوفة 
 التدريب

 
خطللللللللللللة 
معتملللللللدة 

2019-
2020 

 عميد الكلية -
رؤساء  -

 األقسام العلمية
 لالمسئو

التنفيذى 
 للمعيار

 
 
 
 

من 

ة الجامع

 والكلية

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

المعاونااااااااااااااااااة 

وتوزيااع المهااام 

بنااء علاى نتااائ  

 التحليل.

 

لتخفيلللللف  
العللللللللبء 
التدريسى 
عللللللللللللللي 
مسللللللتوي 
الكلىلللللللللللة 
واالقسلللام 
 العلمية.

 
 
 

تطوير أداء 
التدريب 
اعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
المعونة 
باألقسام 
 العلمية.

تحديث خطة 
تدريبية قائمة 

على 
االحتياجات 
الفعلية والتى 
تخدم تطوير 

اعضاء أداء 
هيئة التدريس 

والهيئة 

 إسللللتمارة إسلللتبيان التلللدريب الخاصلللله باعضلللاء هيئللللة  مراجعلللة وتحلللديث
 التدريس والهيئة المعونة .

 .اعتماد االستمارة من لجنة االستبيانات 
 توزيع االستبيان وتحليله 
   االسلللتعانة بلللالخبراء المتخصصلللين ملللن داخلللل الجامعلللة وخارجهلللا وذلللل

 لمعرفة  االحتياجات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة
  التدريب  بناء على نتائج االستبيان وأراء الخبراءتفعيل خطة 
 تحديد المسئول التنفيذى 
  القيام بدورات تدريبية متنوعة بناءا علي الخطة الموضوعة 

خطللللللللللللة  -
معتملللللللدة 
 للتدريب

 
قللللللللللللوائم  -

حضلللللور 
المتلللللدريب

 ن
 

2019-
2020 

 عميد الكلية -
رؤساء  -

 األقسام العلمية
-  

المسئول 
التنفيذى 
 للمعيار

 

من 

ة الجامع

 والكلية

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المعونة
 

  عللللى اعضلللاء هيئلللة التلللدريس والهيئلللة المعونلللة ملللردود التلللدريبمتابعلللة 
 .العلميةباألقسام 

  ئلة التلدريس والهياعتبار اجتياز اللدورات ملن معلايير اختيلار اعضلاء هيئلة
 المعونة واستخدامها في التقييم النهائي لألداء.

وثللللللللللائق  -
دالة على 
مللللللللردود 
 التدريب

 
وثيقة  -

معايير اختيار 
اعضاء هيئة 

التدريس 
والهيئة 
المعونة 
متضمنة 
اجتياز 

مصفوفة 
 التدريب



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

معايير  
تقييم  اداء 
اعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

تحديث 
استبيان لقياس 
اداء اعضاء 
هيئة التدريس 

والهيئة 
 المعاونة 

  مراجعللة وتحللديث االسللتمارة الخاصللة لقيللاس اداء اعضللاء هيئللة التللدريس
 المعاونةوالهيئة 

 .اعتماد االستمارة من لجنة االستبيانات 
 توزيع االستبيان على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
  القيام بعمل تحليل ا لنتائج 
 

إحصائية  
 معتمدة  باداء
أعضاء هيئة 

التدريس 
والهيئة 
إلي  المعاونة

الطالب علي 
مستوي 
 الكلىة.

 
 

2019-
2020 

المسئول -
 للمعيارالتنفيذى 

 
مدير وحدة  -

 ضمان الجودة
 
عميد الكلية -

 ورؤساء االقسام

الكلية 

 والجامعة



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

للمؤسسة 
وسائل 
مناسبة 
لقياس 
اراء 
اعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
المعاونة 
واتخاذ 

االجراءات 
الالزمة 
لدراستها 
واالستفادة 
من النتائج 
فى اتخاذ 
االجراءات 
 التصحيحية 

تحديث  -
االستبيان 
بصورة 
 دورية 

 
 

  يتم توزيع االستبيانات على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
  قياس االراء 

 تحليل االستبيان واالستفادة من النتائج فى االجراءات التصحيحية
 
 
 

القيللللللللللللام  -
بعملللللللللللل 
احصللائية 
معتملللللللده 
بلللللللللللاراء 
اعضللللللاء 
هيئلللللللللللللة 
التلللدريس 
والهيئلللللللة 
 المعاونة 

2019-
2020 

المسئول -
 التنفيذى للمعيار

 
مدير وحدة  -

 ضمان الجودة
 

من 

الجامعه 

 والكلية 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 

 

 

 

 ( خطة تحسين المعيارالجهازاإلدارى5)
 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول عن 

 المتابعة

الفترة 

 الزمنية

الجهاز اإلدارى مالئم   .1

لحجم وطبيعة أنشطة 

والعاملون  المؤسسة

موزعون وفقا 

لمؤهالتهم وقدراتهم 

على الوظائف 

المختلفة وبما 

يتناسب مع مهام 

الوظيفة وتوجد 

أليات للتعامل مع 

النقص والزياده فى 

 افراده

  مخاطبة أمين الكلية للحصول علي بيان بأعداد الجهاز

 2019/2020اإلدارى للعام الجامعى 

  ان بالكليه للحصول على بيمخاطبة رؤساء االقسام اإلدارية
-2019 بتوزيع العامليين والفنيين على األقسام اإلداريه لعام

2020. 

  ود لموافاتنا بوج رؤساء االقسام اإلدارية بالكليهمخاطبة

 2019/2020عجز او فائض باالقسام اإلدارية لعام /

 ليهنشر آليه سد العجز والفائض علي الموقع االلكتروني للك 

العجز  يوجد ألية  لسد -

والفائض بالجهاز 

 اإلدارى

  مدى وجود دراسة (

مالئمة اعداد الجهاز 

 اإلدارى لحجم المؤسسة(

للعام الجامعى 

2019/2020Norms 

)) 

 

 

 م.م/ ناديه وحيد  

 أ/ عزيزه صالح  

 

 م.م/ اسماء محمد  

 م/ أميمة محمد 

 

 م.م/ اسماء محمد   

 م.م/ ناديه وحيد  

وحده ضمان 

 الجوده

2019 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

المسئول عن  مؤشرات النجاح األنشطة مؤشرات التقييم

 التنفيذ

المسئول عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

االحتياجات  .2

 التدريبية للعاملين

تحدد بصورة دورية 

وتتخذ اإلجراءات 

المالئمة لتنفيذ 

البرام  التى تلبى 

االحتياجات 

 التدريبية لكل فئة

اإلدارية مخاطبة خبراء الجوده و القيادات  -

ورؤساء االقسام اإلدارية عن األحتياجات 

 .التدريبيه ألعضاء الجهاز اإلدارى

استطالع أراء الجهاز اإلدارى عن احتياجتهم  -

 التدريبية

عمل خطه تدريبية العضاء الجهاز اإلدارى مع  -

مراعاه قياس مردود هذه الدورات ومدي االستفاده 

 منها.

 

 

اعتماد خطة تدريبية للجهاز  -

 2019/2020اإلداراى للعام 

 

كشوفات توقيعات حضور اللقاءات  -

 . مردود الدورة ومحتوى اللقاء

 

وجود تقارير عن الدوارات  -

 التدربية 

 م/ أميمه    

 م/ مها عبد الهادى 

 أ/ عزيزه صالح 

م.م/ إيمان 

 عسران 

م.م/ محمد ابو 

 كحله

2019/

2020 

تقييم اداء اعضاء  .3
الجهاز اإلدارى 
يتضمن معايير 
موضوعية ومعلنة 
وتخطرهم القيادة 
بنتائ  التقييم 
وتناقشهم فيها عند 

مخاطبة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب  -
الشكاوى الخاصة بالطالب تجاه  للحصول على

لين بالكلية للعام اإلداريين العام

 2019/2020الجامعى
تقييم الجهاز مخاطبة أمين الكلية لموافتنا بمعايير  -

وشواهد على نتائج التقييم للعام  االدارى بالكلية

-  

حصر كل الشكاوى  تجاه الجهاز  -
 اإلدارى  

الحصول على شواهد عن نتائج  -
التقييم للعام الجامعى 

2019/2020. 

 م.م / ناديه وحيد

 م.م/ اسماء محمد

 أ/ عزيزه صالح 

 

م.م/  إيمان  

 عسران 

م.م/ محمد ابو 

2019/

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

المسئول عن  مؤشرات النجاح األنشطة شرات التقييممؤ

 التنفيذ

المسئول عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

الضرورة وتحرص 
على استخدام نتائ  

 التقييم للمحاسبة
 
 
 
 

 .2020-2019الجامعى 
استطالع مدى رضاء الجهاز اإلدارى عن بنود تقييم  -

 األداء 
 تحديث وثيقة معايير تقييم اداء الجهاز اإلدارى   -

 2020-2019والقيادات اإلدارية للعام الجامعى 

لي نشر وثيقه معايير تقييم االداء للجهاز االداري ع -
 الموقع االلكتروني للكليه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجود صور من تكريمات فى  -
 حفالت. تقارير الثواب والعقاب

-  

وثيقة معايير تقييم اداء  اعتماد -
الجهاز اإلدارى والقيادات اإلدارية 

 2019/2020للعام الجامعى 

 كحله

وحده ضمان 

 الجوده



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

للمؤسسة وسائل  .4
مناسبة لقياس اراء 
اعضاء الجهاز 
اإلدارى واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة 

واالستفادة لدراستها 
من النتائ  فى اتخاذ 

اإلجراءات 
 التصحيحية

 

استطالع اراء الجهاز اإلدارى لرصد مدى تحقيق  -

يه الرضا الوظيفى  معايير اختيار القيادات اإلدار

, نظم التقييم , أليات) الثواب والعقاب, اليه 

ات المساواه وعدم التمييز, بيئة العمل , األمكاني

 2019/2020المتاحة (  للعام الجامعى 

نشر اليه الثواب والعقاب علي الموقع  -

 تروني للكليه.االلك

تقرير تفصيلى عن اإلجراءات  

لمعايير اختيار القيادات  التصحيحيه

 اإلداريه , نظم التقييم , أليات) الثواب

والعقاب, اليه المساواه وعدم التمييز, 

بناء  بيئة العمل , األمكانيات المتاحة

 على اراء الجهاز اإلدارى

 أ/كريمه فوزى 

 م.م/ ناديه وحيد 

 مجمدم.م/ اسماء 

م.م/ محمد ابو 

 كحله

م.م/ محمد ابو 

 كحله

وحده 

ضمان 

 الجوده

2019/

2020 

 

 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

( خطةالتحسين لمعيارالموارد المالية 6)

 والمادية
 

 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

الموارد المالية للمؤسسة  .1

ويتم  كافية لطبيعة نشاطها

توزيعها وفقا  لالحتيجات 

الفعلية بما يمكن المؤسسة 

من تحقيق رسالتها 

 وأهدافها.

  تحديث بيان بمصروفات الكلية عن

 الثالث اعوام السابقة 
  تحديث مصفوفة تناسب الموارد

المالية المخصصة لالنشطة المختلفة 

 للكلية
 لخطة اميزانية  تنفيذى متابعة

على  هاتوزيعللكلية تبعا االستراتيجية 

األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة 

خدمة المجتمع وفق االحتياجات 

 الفعلية

يوجد بيان يوضح مدى تخصيص كل بند مالى الى من  -

 االنشطة المختلفة للكلية  وفق الخطة االستراتيجية

عمل مصفوفة توضح مدى تناسب الموارد المالية  -

 المخصصة لالنشطة المختلفة للكلية.

 

 صبحي  ا.انور

 

ا.م.د/ سحر 

 يونس  

م.م. بسمة 

 شداد

 

 

2020 

 متنوعة مصادرالتمويل .2

زيادة  على أدلة وجود مع

 الذاتية الموارد تنمية معدل

 للمؤسسة

  تحديث  خطة وحدة التدريب

 .والخدمات التمريضية

  اقتراح وضع  خطة  تنفيذية محدثة

 لتنمية الموارد الذاتية  

 برام  في الوافدين الطالب استقطاب 

 العليا والدراسات التدريب

دى بيان بما تم تنفيذه فعليا من خطة وحدة التدريب  وم -

 مردوده المالى. 

 التقارير المالية الخاصة بوحدة التدريب معتمده  -

 2019-2020وجود بروتوكوالت تعاون للعام            -

 توجد آلية لتسويق البحوث العلمية التطبيقية. -

وجود تشكيل العضاء لجنة تسويق البحوث العلمية  -

 التطبيقية

 عميدالكليه-

 وكيل-

 لشئون الكليه
 الدراسات
 العليا

ا.م.د/ سحر 

 يونس

 

م.م. بسمة 

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

  مخاطبة السيد رئيس لجنة التعاون

الدولي والعالقات الدولية بشأن تفعيل 

 ألية جذب الطالب الوافدين 

 مع التفاقيات بعضا استحداث 

 والتي المجتمع في الحديثة القطاعات

 الذاتية الموارد تنمية زيادة في تسهم

 للكلية

 نسوبى توفير امكانية الطباعة بأجر لم

 الكلية

  التوسع بانشطة وحدة التدريب
والخدمات التمريضية لتشمل دورات 
متعددة تخدم التخصصات المختلفة 

 بمصروفات 

  تجهيز مركز صحى للتعامل مع

الجمهور واعطاء المشورة الصحية 

الالزمة بناءا على الفئات العمرية 

 المختلفة وتشترك بها األقسام 

 يهالكل بين المفعلة المشترك لتعاونا بروتوكوالت يادةز -

 الكليه عن المجتمع رضا وزيادة الخاص والقطاع

وحدة -

التدريب 

والخدمات 

 التمريضية

لجنة تسويق  -

البحوث 

 العلمية

 شداد



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول عن 

 المتابعة

الفترة 

 الزمنية

 وقاعات المؤسسة مباني .3

والفصول  المحاضرات

 والورش والمعامل الدراسية

 وتجهيزاتها مالئمة وخالفة

 لمؤسسة نشاطا لطبيعة

الطالب  وألعداد

الصحيح  ويتوافرالمناخ

 المباني

  باالجهزة والمعدات تحديث بيان

الموجودة بالكلية والتى تسهم فى دعم 

 العملية التعليمية.

  تحديث مدى مالئمة المبنى الجديد
)القاعات والمعامل( لعدد الطالب مع 

ملف ال  مساحة القاعات والمعامل.
norms 

 امين الكلية - القومية معاييرالهيئة تبنى

لجنة ملف -

  NORMال 

ا.م.د/ سحر 

يونس  م.م. 

 بسمة شداد

 

 

2020 

 والمعامل القاعات صيانة .4

والبنية  والمعدات واآلالت

 بصورةالتحتيةوالمرافق 

 دورية

  متابعة تفعيل خطة الصيانة 

  متابعااة تفعياال آليااات واجااراءات تنفيااذ

 الصيانة الدورية.

 

وجود سجل مفصل بمواعيد الفحص والصيانة السابقة  -

 والتالية 

 صور من تعاقدات الصيانة. -

 . تحديد موعد الصيانة الدورية ومتابعة مسئول التنفيذ  -

 سجل يوضح به حصر بعدد ساعات تشغيل المعدات -

 أو تقرير اللجنة. 2018تشكيل للجنة الجرد للعام   -

عمل سجل بعدد تشغيل األجهزة والمانيكان, مع وضع  -

 كارت على األلة موضح بها تاريخ الصيانة.

 امين الكلية

ا/ محمد 

 حافظ  

ا.م.د/ سحر 

 يونس 

م.م. بسمة 

 شداد

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

 األمن ءاتراإج .5

المؤسسة  في المتبعة والسالمة

: اللوحات االرشادية مناسبة

الخاصة باالخالء بكل االدوار 

 ونقطة التجمع

  متابعة تحديث تشكيل الفريق المسائول

 عن تنفيذ االخالء 

 

 

 

 

 تنفيذ خطة اخالء عمليا بالمبنى  -

لمخارج الطوارىء ولوحات  وجود ارشادات توضيحية -

 ارشادية خاصة باالخالء فى كل دور ونقطة التجمع

-  

وحدة  -

االزمات 

 والكوارث 

لجنه  -

الصحة 

والسالمة 

 المهنية 

 

 وكياللكلية

شئونخدمةالمل

 جتمع

ا.م.د/ سحر 

 يونس 

م.م. بسمة 

 شداد

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

 االتصال وسائل .6

التكنولوجية  والنظم والموارد

 ومالئمة حديثه المستخدمة

 األكاديمي للمؤسسة للنشاط

 بها اإلدارية وللعمليات

 موقع إلكتروني وللمؤسسة

 . دوريا ويحدث فاعل

  استمرارتفعيل المكتبة االلكترونية

 ونظم ميكنة المعلومات االدارة.

  استمرارتفعيل وحدةIT  . بالكلية 

  متابعة تحديث موقع الكلية على شبكة

 االنترنت.

 

 

 

 

 

  ITحصر باعداد الحاسب االلى المخصصة لوحدة ال  -

. 

 .  ITعمل سجل بجداول التواجد بوحدة ال  -

 

وحدة -

تكنولوجيا 

 المعلومات 

ا.م.د/ سحر 

 يونس 

م.م. بسمة 

 شداد

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

 لنشاط مالئمة المكتبة .7

 توافر الكتب حيث من المؤسسة

 والتجهيزات والمراجع

 تلبي احتياجات التي والخدمات

 والمكتبة والباحثين الطالب

 متاحة للمعنيين الرقمية

  متابعة تحديث سجل تواجد مسئولى

المكتبة فى مواعيد مختلفة تالئم 

 الجدول الدراسى.

  متابعة استالم التقارير عن تدريب

مسئولى المكتبة عن اعمال الفهرسة 

 والمكتبة.

   متابعة تحديث بيان المخصصات

المالية للمكتبة والكتب الموجودة 

 بالمكتبة.

  متابعة تحديث محاضر للجنة فحص

للتقدير المادى للكتب المهداة للمكتبة 

 القومية الخاصة بالمكتبات. معاييرالهيئةي تبن -

 تجهيز المكتبة بآليات البحث العلمي. -

 وضع أدلة إرشادية متطورة للخدمات المكتبية -

-  

مسؤل -

 المكتبة 

ا.م.د/ سحر 

 يونس 

م.م. بسمة 

 شداد

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول 

 المتابعةعن 

الفترة 

 الزمنية

 أو لرسائل الماجستير والدكتوراه.

 ن والمستعيرين تحديث سجل المترددي 

 على المكتبة 

  فحص احتياجات األقسام من الكتب

لمية وخاصة التى بدأت والمراجع الع

 الدراسات العليا.

 

 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المعايير االكاديميةخطة تحسين معيار(7)

 والبرامج التعليمية
 الفترةالزمنية المخرجات آلياتتنفيذاألنشطة مقترحاتالتحسين نقاطتحتاجإليتحسين

 

 المسئولعن

 التنفيذ

 الموارد

 المطلوبة

 نهايةالتنفيذ بدايةالتنفيذ

تقارير مجالس االقسام   -1

لتبنى المعايير غير 

 مكتملة

* استكمال مجالس 

 االقسام

العلمية *مخاطبة االقسام 

لموافاة وحدة ضمان 

الجودة بمحاضر وتقارير 

 لجان االقسام

*وجود محاضر 

 االقسام

*وجود تقارير 

مناقشة االقسام 

 لتبنى المعايير

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

 لشئون الطالب

وحدة ضمان 

 الجودة

مجالس األقسام 

 العلمية.

المسئول  

التنفيذي للمعيار 

واعضاء لجنة 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المعيار 

 

توصيف البرامج التعليمية و  -1

 المصفوفات الخاصة به

* مراجعةمصفوفة 

توافق البرنامج 

التعليمى مع 

 المعايير

 

 

*تشكيل لجنة لعمل 

 مراجعة المصفوفة 

 

وجود مصفوفة 

توافق للبرنامج 

التعليمى مع 

 المعايير

 

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

لشئون التعليم 

 والطالب

لجنة شئون 

 وطالبتعليم 

 

تحديث تقارير مراجعة  -2

 داخلية وخارجية لالقسام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* توافر تقارير 

مراجعة داخلية 

 وخارجية لالقسام 

 

خطةةةة المراجعةةةة الداخليةةةة  -

 والخارجية واعتمادها

مراجعةةةةةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةةةةةةارير  -

المةةةةةراجعين و الممتحنةةةةةين 

الداخليين و االستفادة منهةا 

لعمةةةةةةةةةةةةةةةل االجةةةةةةةةةةةةةةةراءات 

 التصحيحية.

وضةةةةةع خطةةةةةة للتحسةةةةةين  -

بناءا على تقارير المراجعةة 

و موافةةةةةةةاة كةةةةةةةل األقسةةةةةةةام 

العلميةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةاالجراءات 

 التصحيحية  وتطبيقها 

وجود تقارير 

مراجعة داخلية 

وخارجية 

 لالقسام 

المقررات تم 

تحديثها 

وتطويرها وفقا 

لإلجراءات 

التصحيحية 

 المطبقة

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

 لشئون الطالب

وحدة ضمان 

 الجودة

مجالس األقسام 

 العلمية.

المسئول  

التنفيذي للمعيار 

واعضاء لجنة 

 المعيار 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 

 

 

 

 

متابعة تنفيذ  الخطة من 

قبل وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب  والمسئول 

التنفيذى للجنة البرامج 

 والمقررات.

 تحديث استقراء سوق العمل-3

 

 

استقراء لسوق 

العمل خاصة 

التى يتم بالجهات 

 بها تدريب الطالب

* عمل استبيان الستقراء 

 سوق العمل

*مقابلة مديرى 

المستشفيات ورؤساء هيئة 

 التمريض 

 * وجود مقترحات تحسين

وجود تقارير 

الستقراء سوق 

 العمل

* تنفيذ مقترحات 

 التنفيذ أو بعضها

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

 لشئون الطالب

وحدة ضمان 

 الجودة

األقسام مجالس 

 العلمية.

المسئول  

التنفيذي للمعيار 

واعضاء لجنة 

 المعيار 

 

ال يوجد اجراءات لالستفادة  -4

 من نتائج االمتحانات

مخاطبة االقسام 

العلمية التخاذ 

االجراءات الالزمة 

لالستفادة من نتائج 

تحديث المقررات الدراسية 

 بناءا على نتائج االمتحانات

وجود مقررات 

 محدثة

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

 لشئون الطالب

وحدة ضمان 

 الجودة

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

مجالس األقسام  االمتحانات

 العلمية.

المسئول  

التنفيذي للمعيار 

واعضاء لجنة 

 المعيار

 

 معيار التدريس والتعلم(8)

 المخرجات آلياتتنفيذاألنشطة مقترحاتالتحسين نقاطتحتاجإليتحسين

 الفترةالزمنية

 
 المسئولعن

 التنفيذ

 الموارد

 المطلوبة
 نهايةالتنفيذ بدايةالتنفيذ

تطوير استراتيجية التدريس  -1

والتعلم والتقويم بناءا على 

استطالع رأى الطالب ونتيجة 

 االستبيان

* مراجعة نتائج 

االمتحانات لتطوير 

 االستراتيجية

 

 

*تشكيل لجنة لمراجعة 

 االمتحانات

 *مراجعة عمل اللجنة

نتائج *االستفادة من 

 المراجعة

تطوير مستمر فى 

استراتيجية 

 التدريس

2019-

2020 

وكيل الكلية  مستمر

لشئون التعليم 

 والطالب

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

عدم توافر وثائق تدل على  -2

مشاركة االطراف المعنية 

باالستراتيجية من خارج الكلية فى 

 اعداد االستراتيجية

 

 

*ارفاق الوثائق 

الدالة على مشاركة 

 االطراف المعنية

مراجعة الخطط المراجعة * 

 من قبل االطراف المعنية

*كتابة تقرير واف عن اهم 

 نقاط تحسين االستراتيجية

وجود وجود 

تقرير واف يدل 

على مشاركة 

 االطراف المعنية

2019-

2020 

مسئول معيار  مستمر

 التدريس والتعلم

 

تحديث استراتيجية التدريس  -3

والتعلم والتقويم على موقع الكلية 

 الرسمى. 

 

 

 

اعالن االستراتيجية 

 على موقع الكلية

وجود   ITال *التواصل مع وحدة 

االستراتيجية 

معلنة على موقع 

الكلية وصفحات 

التواصل 

االجتماعى لالربع 

 فرق الدراسية

2019-

2020 

مسئول معيار  مستمر

 والتعلمالتدريس 

 

تحديث ادلة من االقسام العلمية  -4

على توزيع المهام على الطالب 

وامثلة من بعض المهام المكلف 

 بها الطالب

توثيق عملية توزيع 

 المهام على الطالب

مخاطبة  ومتابعة االقسام 

العلمية لتوثيق توزيع المهام 

 على الطالب

 

توافر امثلة من 

بعض المهام 

المكلف بها 

 الطالب

بداية 

2019-

2020 

مسئول معيار  مستمر

 التدريس والتعلم

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المخرجات آلياتتنفيذاألنشطة مقترحاتالتحسين نقاطتحتاجإليتحسين

 الفترةالزمنية

 
 المسئولعن

 التنفيذ

 

 الموارد

نهاية  بدايةالتنفيذ المطلوبة

 التنفيذ

ال يوجد بيان باالليات -5

والموارد التى توافرها الكلية 

لتنفيذ التدريب العملي و الميداني 

بالرغم من توافرها مثل الية 

االشراف والمتابعة 

,الالئحة,دليل التدريب العملى ,  

االجهزة الطبية وامثلة من 

 مخاطبات االقسام للمستشفيات

 لضمان كفاءة التدريب.

بيان باالليات والموارد وضع 

التى توافرها الكلية لتنفيذ 

 الميدانيالتدريب العملي و 

توافر مخاطبات االقسام 

 للمستشفيات 

* مخاطبة ومتابعة 

االقسام العلمية لتوفير 

 بيان االليات 

توافر بيان 

باالليات 

المطلوبة 

وموافقات 

المستشفيات 

وجهات 

التدريب على 

التدريب العملى 

 والميدانى 

2019-

2020 

2019-

2020 

مسئول معيار 

 التدريس والتعلم

 

 

 ال يوجد الية للتأكد من استيفاء  -6

 االمتحانات لمخرجات التعلم 

إيجاد آلية للتأكد من استيفاء  

االمتحانات لمخرجات التعلم 

 التعلم  .

مخاطبة وحدة القياس 

والتقويم لوضع آلية 

للتأكد من استيفاء  

االمتحانات لمخرجات 

وجود آلية للتأكد 

من استيفاء  

االمتحانات 

ات لمخرج

2019-

2020 

2019-

2020 

وحدة القياس 

 والتقويم

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 التعلم التعلم

عدم وجود الية للحفاظ على  -7

 اوراق االمتحانات

إيجاد الية للحفاظ على اوراق 

 .االمتحانات

مخاطبة وحدة القياس 

والتقويم لوضع آلية 

للتأكد من استيفاء  

االمتحانات لمخرجات 

 التعلم

وجود الية  

للحفاظ على 

اوراق 

 االمتحانات

2019-

2020 

2019-

2020 

وحدة القياس 

 والتقويم

 

أعضاء هيئة التدريس تدريب  -8

عن اساليب التقويم مثل 

portfolio, log book and 

rubric  

عقد دورات تدريبية عن 

 اساليب التقويم

مخاطبة وحدة القياس 

والتقويم ووحدة تطوير 

التعليم لعقد عدد من 

 الدورات 

تطوير اساليب 

 التقويم باالقسام

2019-

2020 

2019-

2020 

وحدة القياس 

 والتقويم

وحدة تطوير 

 التعليم

 

موقع الكترونى عدم وجود -9

محمل عليه جميع االستبيانات التى 

 يتم تجميعها من الطالب 

الكترونى محمل عمل موقع 

عليه جميع االستبيانات التى 

يتم تجميعها من الطالب 

لتسهيل عملية  جمع 

 االستبيانات

   ITمخاطبة وحدة ال 

 بالكلية

وجود استبيانات 

 الكترونية 

2019-

2020 

2019-

2020 
   ITوحدة ال 

 بالكلية

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 معيار الطالب والخريجينخطة تحسين (9)



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المسئول الفترة الزمنية المخرجات اليات تنفيذ األنشطة التحسين مقترحات نقاط تحتاج الى تحسين

 عن 

 التنفيذ 
 بداية

 التنفيذ 

 نهاية

 التنفيذ

 تفعيل خطة 

 وبرامج لجذب

 الطالب الوافدين. 

 مجـــــرابوة طــــــختفعيل 

 نيدفوالب االطلذب الج
  ونيةااللكترالتسويق الجيد للكلية عن طريق تحديث وتغذية المواقع 

ة وسيلللكلية بااالمكانيات وتوصيىف البرام  والميزات التنافسية ك

 لجذب الطالب الوافدين

  مراسلة جميع المؤسسات التعليمية على المستوى األقليمى 

 

  اقبال الطالب الوافدين

 على الكلية

 عميدالكلية - 2020 2019

 - وكيل الكلية

 لشئون الطالب

 -وكيل الكلية

 للدرسات العليا 

 - لجنة التعليم

 والطالب

 - رعاية الشباب

 - فريق الطالب

 والخريجون

 برامج عدم توفر 

 للتنمية المهنية

 والتعليم المستمر  

وفقًا الحتياجات وتطورات 

 .سوق العمل

 

 

 

 

 

 

مقترح لتشكيل وحدة التوجيه 

 المهنى وريادة األعمال.

 االعمالتشكيل وحدة التوجيه المهنى وريادة  .1

 –م )تليفون 2019البدء في جمع بيانات دفعة خريجي  .2

 بريد إلكتروني(.  
التواصل معهم عبر البريد اإللكتروني و إعالمهم  .3

بالدورات والمؤتمرات التي تجرى في الكلية بعد 

 إلتحاقهم بسوق العمل
متابعتهم عن طريق إستبيان سنوي لقياس مستوى  .4

 هم في سوق العمل.الرضاء عن أداء الكلية بعد إنخراط
 دعوتهم للمؤتمر السنوي للكلية. .5
 تنظيم ملتقى سنوى للخريجين .6

 خطة لتوفر برام  -

 للتنمية المهنية

والتعليم المستمر وفقًا  

الحتياجات وتطورات 

 سوق العمل.

 زيادة التنمية المهنية-

والتعليم المستمر وفقًا  

الحتياجات وتطورات 

 سوق العمل

 

 

الكلية لشئون وكيلة  2020 2019

 التعليم والطالب

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 المسئول الفترة الزمنية المخرجات اليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين

 عن 

 التنفيذ 
 بداية

 التنفيذ 

 

 نهاية

 التنفيذ

 

ال توجد قواعد لتحديد الطالب 

 المبدعين

 

 الطالبوضع قواعد لتحديد 

 المبدعين

عمل  القواعد المنظمة لتحديد الطالب  .1

المبدعين و نشرها على الموقع 

 الرسمي للكلية.

 اعتماد خطة لدعم الطالب المبدعين. .2
 

 

 

 

 

تفعيل قواعد لتحديد 

 الطالب

 المبدعين

 وكيلة الكلية لشئون 2020 2019

 التعليم والطالب 

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

الكافى بنظام الريادة عدم الوعى 

 العلمية والساعات المكتبية

تشكيل وحدة االرشاد االكاديمى 

 والريادة العلمية

تشكيل وحدة االرشاد االكاديمى والريادة  .1

 العلمية  

توعية الطالب بمفهوم الريادة العلمية  .2

وكذلك الساعات المكتبية عن طريق 

مقابالت مع الطالب والتوعية عن طريق 

 مدرجات الطلبة.لقاءات في 
 تبني مفهوم الريادة العلمية .3

تشكيل الوحدة زيادة الوعى 

 بنظام 

 الريادة العلمية 

 والساعات المكتبية

 وكيلة الكلية لشئون 2020 2019

 التعليم والطالب 

 ولجنة شئون  

 التعليم والطالب

 المسئول الفترة ا لزمنية المخرجات اليات تنفيذ األنشطة مقترحات التحسين نقاط تحتاج الى تحسين

 عن 

 بداية التنفيذ 

 التنفيذ 

 نهاية

 التنفيذ

 

عدم وجود خطة سنوية للرعاية 

 النفسية للطالب

 للرعايةخطة سنوية 

 النفسيةللطالب

زيادة رضا الطالب  عمل التوعية لطالب الكلية عن الوحدة و انشطتينا

 فى الدعم النفسى

 مدير وحدة األرشاد 2020 2019

 النفسى

 قسم التمريض النفسى

 عدم وجود

 مؤتمر طالبى  

يل مخاطبة ادارة الكلية للموافقة على عمل المؤتمر وتشك مقترح لعمل مؤتمر طالبى 

 لجنة لالعداد للمؤتمر

 عميدالكلية 2020 2019 وجود مؤتمر طالبى 

 - وكيل الكلية

 لشئون الطالب

 -وكيل الكلية

 للدرسات العليا 

 الجودةوحدة ضمان 

 عميدالكلية 2020 2019تفعيل الدورات عمل دورة عن كيفية انشاء حساب على بنك المعرفة تفعيل نشاط وحدة تكنولوجيا تفعيل نشاط وحدة تكنولوجيا 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 ( خطه تحسين معيار البحث العلمى10) 

 

 
 

 المصرى   المعلومات المعلومات

EKB 

 عمل دورة عن 

ICDL  

 وكيلة الكلية لشئون للطالب

 التعليم والطالب 

 ولجنة شئون  

 والطالبالتعليم 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الفترةالزمنية المخرجات آلياتتنفيذاألنشطة مقترحاتالتحسين نقاطتحتاجإليتحسين
 

 المسئولعن

 التنفيذ

 الموارد

 المطلوبة

 نهايةالتنفيذ بدايةالتنفيذ

 التمويل لمشاريع للتقدم الباحثين حث عدم-1

 الدولية والمنح

 للتقدم الباحثين حث* 

 والمنح التمويل لمشاريع

 الدولية

 

 

 علي التقدم التدريس أعضاءهيئة تشجيع*

 للمشروعات

التدريبية  والدوارت للندوات ترشيح*

 واألبحاث المشاريع لكتابة

 المشاريع في للمشاركة الطالب تشجيع*

 البحثية

 6000 لجنةالدراساتالعلياوالبحوث 2020-8 2019-9 زيادةالمشاريعالممولة

عدم توافر آلية لتسويق األبحاث في  -2

 المؤسسات الخدمية

 

 

 *توافر آلية لتسويق

األبحاث في المؤسسات 

 الخدمية

 *إلى جانب اللوائح المنظمة لتمويل

 األبحاث يتم دراسه خطة أوآلية

إليجاد مصادر لتعزيز وتمويل البحث 

 العلمي

قطاعات العمل والتوظيف *التواصل مع 

 المختلفة لمعرفة

 االحتياجات البحثية وٕابرام االتفاقيات

 *وضع نظام لتسويق نتائج األبحاث

 واإلعالن عنها خاصة األبحاث ذات

 الجانب التطبيقي الذي يساهم في

 خدمة المجتمع

 *تشجيع وتدريب الكوادرعلى كتابة

والتقدم بالمشروعات الممولة محليا أو 

 دوليا

وجود اتفاقيات بحثية 

 مع

مؤسسات علمية 

 وخدميةبالمجتمع

 عميدالكلية 9-2020 10-2019

+ 

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي

 

األبحاث العلمية  عدم وجود آليات لدعم-3

 الدولية
 

 إتباع االجراءات

الرسمية في دعم األبحاث 

 العلمية

 تشجيع النشر الدولي في مجاالت

علمي عالي بتخصيص مكافآت  ذات مردود

 مالية

زيادة األبحاث العلمية 

 المنشورة دوليا

وكيل الكلية للدراسات  10-2020 11-2019

 العليا والبحث العلمي

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

  

 

 

 الفترةالزمنية المخرجات آلياتتنفيذاألنشطة مقترحاتالتحسين نقاطتحتاجإليتحسين
 

 الفترةالزمنية
 

 الموارد

 المطلوبة

 بدايةالتنفيذ بدايةالتنفيذ

تفيد بوجود وتفعيل   محدودية توافر وثائق -4
 االتفاقيات

 

 

 
 

 إيجاد آليات إلبرام

 االتفاقيات الثقافية مع

مؤسسات علمية ودولية 

 وتفعيلها

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس

 الذين درسوا بالخارج للتواصل مع

 المؤسسات الدولية لعقد اتفاقيات

 ثقافية 

 الدولية لتسويقمراسله المؤسسات 

 الكلية وبرامجها

وكيل الكلية للدراسات  2020-10 2019-11 وجود اتفاقيات دولية

 العليا والبحث العلمي

5000 

 عدم وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز -5

 .للبحوث المتميزة
 وضع نظام داخلي

للمكافآت والجوائز للبحوث 

 .المتميزة

 وضع خطة لتمويل البحث العلمي

 البحوث المتميزة والمنشورة مكافأة

 دوليا

تحفيز أعضاء هيئة 

 التدريس

مكافأة أعضاء هيئة 

 التدريس

لجنة الدراسات العليا  9-2020 10-2019

 والبحوثبالجامعة

10000 

 
 

محدودية االستفادة مننتائ  البحث العلمي -6
 في

 تطوير المقرراتالدراسيه.

 إيجاد آلية لالستفادة

في من نتائج البحث العلمي 

 تطوير المقررات الدراسيه.

 تكريم الباحثين التي سيتم تطبيق

 أو مساهمة نتائ  أبحاثهم في

تطوير المقررات الدراسيه 

 وخدمةالمجتمع

وجود أبحاث تطبيقية 

 تفيد

 العملية التعليمية

وكيل الكلية للدراسات  8-2020 9-2019

 العليا والبحث العلمي

5000 

أخالقيات البحث عدم وجود دعم ماليللجنة  -7
 .العلمي

 إيجاد دعم لجنة

 .أخالقيات البحث العلمي
 تدريب فريق لجنةأخالقيات البحث

 العلمي

 نشر آليات عمل اللجنة بدليل طالب

 الدراسات العليا والصفحة

أبحاث علمية مقبولة 

 للنشر

 معاييرالدولي ويحقق 

 أخالقيات البحث

رئيس لجنة أخالقيات  8-2020 9-2019

 البحثالعلمي

5000 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 .االلكترونية
 وضع آلية لعمل اللجنة

 اعتماد نتائ  مراجعة األبحاث

زيادة موارد للكليه وميزانيه البحث  -8

 العلمى

ايجاد أليه لزياده موارد 

الكليه لرفع كفاءه البحث 

 العلمى

توفير قاعه لمناقشات الرسائل العلميه -

 بمقابل مادى

انشاء مجله عمليه بالكليه لنشر االبحاث -

 العلميه 

التعاون مع وحدة ذات الطابع الخاص -

لعمل دورات تدريبيه العضاء هيئه  

التدريس والهيئه المعاونه من داخل 

 وخارج الكليه

زياده موارد الكليه 

وبالتالى زياده ميزانيه 

 البحث العلمى

 عميدالكلية 10-2020 11-2019

+ 

للدراسات وكيل الكلية 

 العليا والبحث العلمي

+ مدير وحدات ذات 

 الطابع الخاص

10000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الدراسات العلياخطة تحسين معيار ( 11)
 

 مؤشرات تقييم األداء مسئول التنفيذ الفترة الزمنية آليات التنفيذ  مقترحات التحسين مجاالت التحسين

اإلعالن عن برام   -

 الدراسات العليا

رفع وعى طالب 

الدراسات العليا عن 

 البرام  المختلفة

عقد ندوة تعريفية للطالب عن برام  

 الدراسات العليا

 سبتمبر من 

أبريل – 2019

2020 

o  وكيل الكلية

لشئون الدراسات 

 العليا و البحوث

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

% من طالب 80

الدراسات العليا بالكلية 

لديهم وعى عن البرام  

 الدراسية



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

تحسين استكمال  -

الخدمة بالمكتبة 

وتوفير الدوريات و 

 والرسائل المجالت

 العلمية الحديثة

تحسين الخدمة بالمكتبة 

وتوفير الدوريات و 

 والرسائل المجالت

 العلمية الحديثة

مخاطبة ووكيل الكلية للدراسات 

العليا  لتوفير الدوريات العلمية  و 

 الرسائل بالمكتبة

 

 -2019 سبتمبر 

 2020أبريل 

o  عميد الكلية 

o  وكيل الكلية

 للدراسات العليا

 

%  70رضا ما يزيد عن 

من الطالب عن خدمات 

 المكتبة بالكلية

دعم تطبيق طرق  -

التعلم الذاتى لطالب 

 الدراسات العليا.

 

 

تطبيق طرق التعلم الذاتى 

 لطالب الدراسات العليا.

مخاطبة رؤساء األقسام العلمية 

 بالكلية

 -2019سبتمبر 

 2020مارس 

o  رؤساء األقسام

 العلمية بالكلية

وجود دالئل الستخدام 

اليات التعلم الذاتى موثقة 

 بالمجالس الرسمية 

تطبيق استراتيجيات  -

التدريس الخاصة 

 بالدراسات العليا

 مؤشرات تقييم األداء مسئول التنفيذ الفترة الزمنية آليات التنفيذ  مقترحات التحسين مجاالت التحسين

المراجعات  -

الخارجية لبرام   

ومقررات 

الدراسات العليا 

لألقسام العلمية التى 

تطبيق المراجعات 

و الخارجية الداخلية 

لبرام   ومقررات 

 الدراسات العليا

مخاطبة رؤساء األقسام العلمية 

لتطبيق المراجعات الداخلية و 

الخارجية لبرام   ومقررات 

الدراسات العليا بناءا على معايير 

 -2019 سبتمبر 

 2020 يونية

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

 وجود توصيفات محدثة



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

لم يتم فتح باب 

التسجيل بها و ذلك 

استعدادا لفتح 

البرام . ايضا 

تحديث االمراجعات 

لألقسام العلمية التى 

تم التسجيلبها بناء 

على معايير 

المراجعة الداخلية و 

 الخارجية.

 المراجعة

 دعم استقراء أراء -

سوق العمل فى 

برام  الدراسات 

 العليا بالكلية.

توسيع عينة اإلستقراء و 

 مجاالت اإلستقراء 

تحديث اإلستبيان الخاص بسوق 

العمل و توزيعة على المستهدفين 

 من المنتفعين بالخدمة 

عقد نوات و مقابالت شخصية مع 

 المنتفعين بالخدمة

-2019يونية 

 2020مايو 

o  وكيل الكلية

الدراسات لشئون 

 العليا و البحوث

o  مسئول معيار

 الدراسات العليا

وجود تقارير لنتائ  

األستقراء و خطط 

 تحسين

 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

 

 

خطة تحسين معيار المشاركة  (12) 

 المجتمعية
 

 

 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 المؤشر 
 مؤشرات النجاح األنشطة

المسئول عن 

 التنفيذ
المسئول عن 

 المتابعة

الفترة 

 الزمنية

للمؤسسة خطة مفعلة  -1

 .لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

-2018من الخطة تقرير تفصيلى معتمد عن ماتم انجازة   -

كيل ووما لم يتم تنفيذة واسباب عدم التنفيذ من قبل  2019

 الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ة مخاطبة وكيل الكلية بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئ -

مبنية على المرصد البيئى للمجتمع  2020/2019لعام 

 البحراوى واشترا  االطراف المجتمعية ذات الصلة   

مخاطبة األقسام العلمية بخطة خدمة المجتمع الخاصة  -

ة بكل قسم المنبثقة من خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئ

 بالكلية 

استمرار تفعيل أليات نشر خطة خدمة المجتمع  للكلية  -

 -واالنشطة المختلفة للكلية  من خالل األتى:

لم استيفاء بعض االنشطة التى 
أشكال العنف دراسة  تنفذ مثل 

 المجتمعي وطرق الوقاية منها

من خالل عقد الندوات  وهذا
مثل العنف ضد المرأة والعنف 

 ضد االطفال والتنمر
 

 
وجود خطط معتمدة من  -

 االقسام العلمية 

 

 تفعيل الموقع االلكترونى للكلية

 جارى اعتماد الكتيب بمجلس الكلية  

 د دعاء أمين 

 

 

 

 

 

 م.سارة رضا 

 /هدير حسن  م

 

 

 

 

 

 

 

 د. سعده راضى 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الموقع االلكترونى للكلية  -

عمل كتيب مجمع بأنشطة الكلية على مدار ثالث سنوات  -

 ماضية 

-  

 مواقع التواصل االجتماعى للفرق االربعة -

-  

 م والء وجية  

 م بسمة نصر 

 

 

 

 

للمؤسسات كيانات  2

فاعلة في مجال خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 جنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةاعتماد  ل -

 

التى تخدم  ذات طابع خاص عدد من الواحدات  اعتماد  -

يس المجتمع الداخلى بالكلية لكل من )أعضاء هيئة التدر

والهيئة المعاونة وطالب مرحلة البكالوريوس 

وحدة التدريب مثل والدراسات العليا ، واالدارين ( 

والخدمات التمريضية ، وحدة االزمات والكوارث ، 

 وحدة تكنولوجيا المعلومات ، وحدة الخرجين(

 

متابعة تنفيذ خطة خدمة 

 المجتمع

 
اعداد خطط تدريبية سنوية  

ألعضاء هيئة التدريس 

 والجهاز االداري 

عقد ندوات لتنمية قدراتهم عقد 

 كلياتللالدورات التدريبية 

جامعة ، مديرية الاالخرى ب

الصحة ، االدارين بالجامعة ، 

 نقابة التمريض

   



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

لخدمة مركز االرشاد النفسى بكلية التمريض استحداث  -

 . المجتمع داخل وخارج الكلية

 انشاء العيادة الصحية بالكلية  -

على مدار  تقرير انجازات 

 ثالث سنوات

 تم الموافقة عليها بمجلس الكلية 
 .تمت الموافقة عليه فى مجلس الكلية 

المسئول عن  مؤشرات النجاح األنشطة مؤشرات التقييم

 التنفيذ

المسئول عن 

 المتابعة

 الفترة الزمنية

للمؤسسة أنشطة متنوعة  3

موجهة لتنمية البيئة المحيطة 

بها وخدمة المجتمع تلبي 

 احتياجاته واولوياته

 

افل االستشارات والبرامج التدريبية والقوالعديد من تقديم  -

 .العالجية والتثقيفية وحل مشكالت مجتمعية

 فى المبادرات الفعالة المشاركة -

لى بيان ببروتوكوالت  التعاون التعليمية والتدريبية ع -

 مدار ثالث سنوات 

 بيان شامل بالقوافل على مدار ثالث سنوات  -

عمل بانر عن أوجة المشاركة المجتمعية من قبل  -

 شركاء التميز

اللوحات التوعوية عن أوجة المشاركة المجتمعية    -

القيام بعدد من القوافل الطبية علي  -

مستوى الجامعة وعلى مستوى 

 الكلية 

 تم اعتمادة بمجلس الكلية  -

توزيع البرشور علي االقسام  -

العلمية والطالب واالطراف 

 المجتمعية 

-  

 م.م/منار رشوان 

 د/ عزه ابراهيم 

 

 هبه جادوم / 

 

 

د. سعده 

 راضى 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الموجودة بالكلية واالعالن عنها على موقع الكلية

 ومواقع التواصل االجتماعى للطالب

للمؤسسة اّليات لتمثيل  4

فاعل لألطراف المجتمعية في 

صنع القرار ودعم موارد 

 المؤسسة وتنفيذ برامجها

 داخل تمثيل لألطراف المجتمعية  فى جميع اللجان المشكلة -

 الكلية 

 بيان بالتبرعات على مدار ثالث سنوات -

وجود أطراف مجتمعية فى اللجان  -

ذات الصلة معتمدة من مجلس 

 الكلية 

 جارى  اعتمادة بمجلس الكلية  -

 د والء الشحات 

 م.م/ شيماء ناصر 

م.م/ شيماء عبد 

 القوى 

د سعدة 

 راضى 

2020 



 

 

 رؤية كلية التمريض

 لعالميةاالقليمية واات المصرية والجامعبين في التمريض  المتميزةتقديم البرامج  رائده في كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 

 رسالة كلية التمريض

وتلبية  ث العلميالبح مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 احتياجات المجتمع

 
 

 

 

وافق مع رؤية مركز ضمان ظة عليه بما يتسسي المحافى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤإلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 الجودة بالجامعة .

تمر للعملية التعليمية والبحثية ء والتحسن المسى اإلرتقافعلى تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 

للمؤسسة وسائل  5

مناسبة لقياس اّراء 

المجتمع واالستفادة من 

النتائج في اتخاذ 

 االجراءات التصحيحية

لمراجعة وتحديث االستبيانات تحديث تشكيل لجنة  -

مثل استبيان عن رأى الخري  الخاصة بمتلقى الخدمة 

 فى العملية التعليمية , رأى مستفدى الخدمة عن أداء

 الطالب أثناء التدريب العملى والميدانى  

 تشكيل لجنة لعمل االستبيانات االلكترونية  -

 ئهماعقد لقاء مع مستفدى الخدمة )شركاء التميز( واالخذ بار -

 لفى العملية التعليمية وجودة الخريج واستقراء سوق العم

 
تشكيل معتمد للجنة االستبيانات  -

 االلكترونية 

 تفعيل بعض االستبيانات الكترونى  -

 

 

 

 د/ فاطمة ابو العال 

 م/ سماح شكري 

 

وحدة ضمان 

 الجودة  

 

 

 

 

2020 


