
 

 

 رسالة كلية التمريض

مؤهلة لمتطلبات كوادر تمريضيه  التعليميةالمميزةإلعدادمن البرامج  متصلةةسلسلديم تق

 وتلبية احتياجات المجتمعالبحث العلمي  سوق العمل وتسهم في تطوير

 رؤية كلية التمريض                                                                                    

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  كليةفى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
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 جامعة دمنهور -منهجية عملية التقويم الذاتى بكلية التمريض

 

 عمليةالتقويم

 

تتم عملية التقويم ألداء الكلية بصفه دورية تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بدور فعال في عملية التقويم حيث 

 :من خالل

 

 الجودة  تحديد ميعاد ثابت إلعداد الدارسة الذاتية معتمد من مجلس الكلية حيث تحرص وحدة ضمان

 عند إعداد الدارسة الذاتية أن تتضمن جميع جوانب وأنشطة الكلية وتقييمها بفعالية وكفاءة.

 جعتها من قبل لجنة مراجعة البرامج رامقرارت الدارسية وممج والاإعداد توصيفات وتقاريرالبر

والمقرارات الدراسية الداخلية ويتم عمل مراجعة خارجية من خالل خبراء من جامعات أخرى من 

 إجراء التعديالت المطلوبة. نفس التخصص المراجع علية ويتم 

 الخطط التصحيحية  عمل استقصاءات الرأى وتحليلها وعمل التقرير الخاص بها ومتابعة وضع

 ومتابعة تنفيذها.

 .وضع خطط المراجعة الداخلية والخارجية 

 .)التحسين المستمر ) متابعة التنفيذ كما ورد فى البند الرابع الحقا 

  متابعة االجراءات التصحيحية الخاصة بشكاوى ومتطلبات الطالب/ اعضاء هيئة التدريس / معاونى

 االدارى.اعضاء هيئة التدريس والجهاز 

 

 :أوال: المراجعات الداخلية

وضع نظام وتحديد مسئوليات تخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة بهدف التحقق من أن 

أنشطة إدارة الجودة ونتائجها تتطابق مع المتطلبات المخططة ومن فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة بكلية 

 معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى. التمريضبما يتوافق مع متطلبات 

 يقوم فريق المراجعين الداخليين  بعمل اآلتي :

  االطالع على جميع الوثائق الخاصة بعملية المراجعة بمعرفة عضو لجنة المراجعات الداخلية ورئيس

 وحدة ضمان الجودة لدراستها ومراجعتها جيدا قبل إجراء المراجعة .
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  االطالع على نتائج المراجعات السابقة عن النشاط تحت المراجعة. 

  إعداد قائمة المراجعة واألسئلة واالستفسارات بنموذج تقرير المراجعة الداخلية واسترشادا بقوائم

 المراجعة الخاصة بدليل االعتماد  الخاص بالهيئة القويمة لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 ى مواعيدها المحددة بالخطة أو طبقا لمواعيد المراجعة الداخلية الغير مخططة تنفيذ خطة المراجعة ف 

 .  تسجيل نتائج المراجعة فى تقرير المراجعة الداخلية 

  تحديد اإلجراءات التصحيحية المطلوبة طبقا لنموذج يتم اعدادة من قيب مسئول لجنة إدارة

 الجودة والتطوير.

 اجراءات تنفيذ المراجعة :

 لجنة المراجعات الداخلية والخارجية بإخطار الجهة التى تنفذ عليها المراجعة بتاريخ  يقوم عضو

المراجعة ومدتها وأسماء المراجعين بمدة ال تقل عن أسبوعين على األقل قبل تاريخ تنفيذ المراجعة 

 المحدد فى الخطة السنوية للمراجعات الداخلية .

 داخلية يقوم عضو لجنة المراجعات الداخلية والخارجية فى حالة وجود تغييرات فى خطة المراجعات ال

بإخطار األقسام / الوحدات قبل تاريخ تنفيذ المراجعة بمدة ال تقل عن أسبوعين وفى حالة وجود عذر 

ضمان الجودة  بالتعديل المطلوب  قبل  وحدةباألقسام المراجع عليها يقوم القسم المذكور بإخطار رئيس 

بمدة ال تقل عن أسبوع على األقل وفى حالة عدم وجود أى مطالب بالتعديل يتم تاريخ إجراء المراجعة 

 تنفيذ خطة المراجعات المعتمدة .

   يقوم رئيس فريق المراجعين بعمل اإلفتتاحية بين المراجعين والمراجعة عليهم للتعارف وشرح

 الغــــرض مـــن عمليــــه المراجعـــة وشــــرح خطــة المراجعــة .
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 -بعد استكمال جميع الوثائق الخاصة بالمراجعة يقوم فريق المراجعين بتنفيذها وذلك بعمل اآلتى :

عرض األسئلة على المراجع عليهم استرشاداً بقوائم المراجعة الداخلية  لنظام إدارة الجودة وتلقى  .1

 اإلجابات عليه.

 يقوم كل مراجع بتسجيل نتائج المراجعة بتقرير المراجعة الداخلية التى  يراها أثناء المراجعة.   .2

بعد االنتهاء من تنفيذ المراجعة يتم عمل اجتماع بين المراجعين ويرأسه رئيس فريق المراجعين   .3

ا وتصنيفها ثم وذلك لعرض المالحظات وحاالت عدم المطابقة التى تم حصرها أثناء المراجعة ومراجعته

يتم عمل اجتماع بين فريق المراجعة والمراجع عليهم )وحدات , اقسام , معايير( لعرض حاالت عدم 

 المطابقة والتأكد من فهمها واالتفاق على اإلجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها وتواريخ تنفيذها .

ير طلبات اإلجراءات يقوم رئيس فريق المراجعة بمراجعة تقرير المراجعة الداخلية وتحر  .4

 التصحيحية إذا لزم األمر.

يتم التوقيع على تقرير المراجعة من المراجع ورئيس القسم المسئول المراجع عليه, ورئيس فريق   .5

 المراجعين ويسلم رئيس وحدة المراجعات الداخلية والخارجية.

يقوم رئيس وحدة ضمان الجودة بمراجعة التقرير واعتماده ثم يوزع على األقسام / الوحدات  المختصة 6

 بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية . 

فى حالة وجود حاجة إلى إجراء مراجعة غير مخططة يتم مخاطبة القسم / الوحدة المطلوب إجراء  -7

بأسبوع على األقل وتحديد فريق المراجعين وتوقيتات  المراجعة عليها على أن يتم إخطارها قبل المراجعة

 تنفيذها وتنفيذ جميع المتطلبات واإلجراءات التى يتم إتباعها فى المراجعات الداخلية المخططة .

 يقوم عضو لجنة المراجعات الداخلية والخارجية بمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. -8

 وتقاريرها بملف خاص.يتم حفظ نتائج المراجعات الداخلية  -9
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عرض نتائج المرجعات على المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية العتمادها ومتابعة  -11

 االجراءات التصحيحية.

 أدوات جمع البيانات:

 .مراجعة وثائق 

  عقد مقابالت 

  مالحظات 

 :ثانيا: مراجعة مركز ضمان الجودة بالجامعة

 

 الجودة من خالل ما يتم استيفاءه من متطلبات خاصة بالمركز ويتم  يتم تقييم اداء وحدة  ضمان

 عرضها بمركز االدارة ومجلس الجامعة.

 .تتم المراجعات الخارجية للبرامج والمقررات ويتم اعداد تقارير بها 

  تتم مراجعات خاصة بالوحدات بالكلية من المراكز والوحدات المركزية بالجامعة ويتم عرض نتائجها

 الكلية. ويتم تقديم تقرير يعرض على رئيس الجامعة.بمجلس 

 

 : ثالثا: اإلجراءات التصحيحية

 عدم تحقيق األهداف التعليمية. .1

عدم مطابقة المنتج التعليمى )الطالب( للمواصفات المحددة والمطلوبة ]مستوى الخريج غير  .2

 مطابق للمواصفات المحددة والمطلوبة[.

 ة الموضوعة لتدريب األشخاص.حيود عن البرامج والخطط التعليمي .3

 شكاوى المستفدين من الخدمة. .4

 نتائج المراجعات. .5
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  -تحديد اإلجراءات التصحيحية :

تقوم الجهة المسئولة عن التنفيذ بكتابة اإلجراء التصحيحى مع تحديد التاريخ المتوقع للتنفيذ والتوقيع 

 على الطلب.

 

 -متابعة تنفيذ اإلجراء التصحيحى:

  المسئول التنفيذى للمعيار/القسم/الوحدة المراجع عليها  بمتابعة تنفيــذ اإلجراء التصحيحى يقوم

 ودراسة أثـر اإلجراء علـــى تعديـــــل الوثائق.

  فى حالة التحقق من انتهاء تنفيذ وفاعلية اإلجراء يقوم مسئول وحدة  ضمان الجودة بتسجيل ذلك

ده من رئيس وحدة ضمان الجودة وتسليم صورة فى  طلب اإلجراء والتوقيع عليه واعتما

 مستكمله لجهة تنفيذ اإلجراء. 

  فى حالة تأخير القائم بتنفيذ اإلجراء التصحيحى عن تاريخ التنفيذ المقترح المتفق عليه يمكن

لرئيس وحدة  ضمان الجودة تحديد موعد آخر مناسب لتنفيذ اإلجراء و فى حالة عدم تنفيذ 

 جديد يتم إخطار العميدة التخاذ اإلجراء المناسب .  اإلجراء فى الموعد ال

 .يقوم رئيس وحدة  ضمان الجودة بمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

 

 :رابعا: التحسين المستمر

 مصادر التحسين المستمر في العمليات التعليمية:

 والمراجعات الداخلية. –. تقارير التقييم الداخلي 1

الخاصة بالقيادات االكاديمية و أعضاء هيئة التدريس واالداريين  )معيار القيادة . نتائج تقييم األداء 3

معيار الجهاز االدارى وكذا االستفادة من نتائج تقويم الطالب  -معيار اعضاء هيئة التدريس -والحوكمة

 )معيار التدريس والتعلم(.
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 الستبيانات(.. المعلومات التى تم الحصول عليها من نتائج االستبيانات )ملف ا4

. عمليات التحسين المستمر يجب أن تحتوى على الشكاوى)ملف الشكاوى لطالب مرحلة البكالوريوس 5

 والدراسات العليا(.

   -دراسة مقترحات التحسين:

 .يتم تحديد خطط التحسين الخاصة ببنود المراجعات 

 ة الذاتية يتم عرضها على عميد االقتراحات التى يمكن تنفيذها باالعتماد على الموارد الفنية والمالي

 الكلية القرارها وتنفيذها.

 . يقوم رئيس وحدة  ضمان الجودة بمتابعة تنفيذ المقترحات وتقييم نتائجها   

  .تقوم اإلدارة بإقرار ومتابعة األعمال التصحيحية   

 

 :خامسا: أنشطة التعزيز والتطوير

 

نتائج التقويم الذاتي ومعرفة نقاط الضعف ووضع خطط حدث تقدم ملموس في األداء نتيجة االستفادة من •

 : التحسين وقد حدث تقدم ملموس في

 وجود إجراءات وأدوات لجمع البيانات المطلوبة لتقييم األداء في الكلية 

 وجود خطط دورية للتقييم 

 وجود دارسات ذاتية دورية 

 تحديث الموقع االلكتروني للكلية. 

  .لين بالكليةوجود خطة تدريبية تنفيذية للعام 

 .تقييم أداء القيادات األكاديمية بالكلية 

  .تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين بالكلية 

  .ف المعنية بالكليةاقياس االراء الوظيفي لألطر 
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  .شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في برامج خدمة المجتمع 

 بالكلية معتمدة.تيجية راوجود خطة إست 

جعة وتحديث توصيفات وتقاريرالمقرارت والبرنامج الدارسي الخاصة بالكلية وذلك طبقا للتوافق رام 

 مع المعاييراألكاديمية القياسية لهيئة ضمان الجودة واالعتماد.

دورية اعداد توصيف البرامج والمقررات للبكالوريوس والدراسات العليا طبقا للمعايير األكاديمية  

 .لقياسية للهيئة القومية  لضمان جودة التعليم واالعتماد وكذا إعداد التقاريرا

 تحديث الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالكلية. 

 المتابعة المستمرة لتقييم المناهج الدارسية عن طريق استبيانات الطالب. 

  .إجراء دارسة لتحديد االحتياجات  التدريبية للعاملين بالكلية 

  .أخالقيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكريةنشر  

 

 تيجية للكلية والقائمة علىترايوجد العديد من األنشطة لتعزيز القدرة المؤسسية مثل عمل الخطة اإلس 

( SWOT Analysis) التحليل البيئي. أيضا توجد ممارسات فعلية لتعزيزالقدرة المؤسسية مثل:- 

 .احتياجات سوق العملمع  وتطويرالمناهج الدارسية فيما يتناسبمعرفة احتياجات سوق العمل  -

 دكتواره( فى بعض األقسام. – )ماجستير فتح باب التسجيل لبرامج الدارسات العليا - -

 التوسع في أماكن التدريب العملي. -

 التوسع وزيادة األنشطة الطالبية وتخصيص أماكن لذلك. -

 للكلية ولوحدة ضمان الجودة.تعزيز واستكمال الهيكل التنظيمي  -
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 :سادسا: الدعم المعنوي من وحدة ضمان الجودة للعناصر المتميزة

 .يتم االشادة بمستويات االداء المميزة من السادة اعضاء هيئة التدريس بالمجالس 

 .يتم تكريم االداريين المثاليين بحفالت الكلية 
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