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 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .
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ة خالل المساهميسهم السيد الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية من 

-فى تنفيذ و متابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية األتية:  

 ون التعليم )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئ االبداعر بيئة تعليمية داعمة لالبتكار والهدف االستراتيجى الثالث:توفي

 والطالب(

  الهدف االستراتيجى الرابع: تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق مع احتياجات المجتمع المحلى و متطلبات العولمة 

 دمة خ)نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون  الهدف االستراتيجى الخامس: تطوير خطط خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (المجتمع وتنمية البيئة

 جى السادس: التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالهدف االستراتي 
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تطبيق برامج الدراساااااعل الفييع ء   ااااا     .1

مفعيير الهيئة الق مية ل ااااامعة ا دع التفيي  

  االعتمعد

تففففففففعففففيففففل الئففففحففففة -

الدراسففات العليا ربيع 

لففففالقسففففففففففا   7112

 التالية:

 ادارة التمريض -1

تمريض صففففففحففة  -7

 المجتمع

تفم تففعيفففل الئحفففة  -

الفففدراسفففففففففات العليفففا 

 7118 خفففففففريففففففف 

برنامج ماجسففففففتير و 

زيفففادة االقفبفففال عففلى -

االلفففتفففحفففاق بفففبفففرامفففج 

 الدراسات العليا

 

 

 

مواكبفففة احتيفففاجفففات  -

سففففففوق الفعفمفففل وفقفففا 

 للتطورات العلمية

 

لم يتم تفعيفففل برنفففامج 

الدكتوراه بقسفففففم تعليم 

 التمريض

 

فى عفد  وجود اسففففففتا  

  ات التخصص

االنففتفففداب مففن خفففار   -

 الكلية
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تفعفليم  دبفلفو  لفقسففففففم

 التمريض

 

عليا فى اسففففففتحداج برامج الدراسففففففات ال  .7

لمواكبة ضفففففوء احتياجات سفففففوق العمل 

 التطورات العالمية

يوجفد مقتر  دبلومة -

مفففهفففنفففيفففة ففففى ادارة 

 المشتشفيات 

يوجفد مقتر  دبلومة -

مفففهفففنفففيفففة ففففى ادارة 

 الجودة الشاملة

مواكبفففة احتيفففاجفففات  -

سففففففوق الفعفمفففل وفقفففا 

 للتطورات العلمية

اسفففففتحداج مصفففففادر  -

 تمويل للبحث العلمي

 

 لم يتم تفعيل الدبلومات

 المهنية

تفم عفرضففففففهفففا عففلى -

لجنة مجلس الجفامعة و 

الففلففوائففا بفففالففجفففامففعفففة 

جففففففففار  اجففففففففراء و

 التعديالت المطلوبة

جففار  اجراء التعففديالت -

 للتحسين المطلوبة

وافق بما يتتحفديفث الخطفة البحثيفة للكليفة   .3

سففففففهم في يجفامعة والبحثيفه للخطفة المع 

خطففة البحففث العلمى 

لفلفكليفففة متوافقفففة مع 

محاور الخطة البحثية 

لفتطورات امفواكفبفففة  -

 العلمية

عفمفففل بففروتفوكففوالت 

تفعفففاون بفيفن الفكفليفففة 

بفجفففامعفففة دمنهور و 

عفففد  تفففواففففر مفففركفففز 

 للتسويق بالجامعة

بصورة عمل ورش عمل -

 دورية
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حففل مشففففففكالت المجتمع وتففدعم التنميففة 

 المستدامة.

وتسففففففهم في  للجامعة

حففففل مشففففففففففكففففالت 

الففمففجففتففمففع وتفففدعففم 

 و .التنمية المسففففتدامة

مففنففبففثففقفففة مففن ر يفففة 

 7131مصر 

نشففففففر اقافة البحث  -

الففعففلففمففى مففن خففالل 

 االتى:

ورش عمل عمفل  -1

 عن البحث العلمى

تسهم في حل مشكالت -

 المجتمع 

تففففدعففففم الففففتففففنففففمففففيففففة -

 .المستدامة

دعم البففاحثين بففالكليففة -

على مواكبففة كففل مففاهو 

جفففديفففد فففى مففجفففاالت 

التمريض و الرعفففايفففة 

 الصحية 

 الفجفففامعفففات االخر 

 محليا و دوليا

نشر اليات البحث العلمى -

عففلففى مففوقففع الففكففلففيفففة و 

 الجامعة

عقد مؤتمر علمى للكلية  -

 و بصورة دورية

ل مركز للدعم الفنى عم -

و التسفففويق للبحث العلمى 

 بالجامعة و الكليات
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

عمفل ورش عمل  -7

 عن االنتحال العلمى

عمفففل دورة عن  -3

اخففالقففيفففات الففبففحفففث 

 العلمى

ورشفففففففففة عمفففل  -4

 االيميل الجامعى

تم مخففاطبففة كليففات  -

التمريض بفالجامعات 

االخففر  لففتشفففففففجففيففع 

 التعاون البحثى



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

متففابعففة مففد  توافق -

الففخففطففط الففبففحففثففيفففة 

لالقسففففففا  العلميففة مع 

 خطة الكلية

عقد بروتوكوالت  استحداج مصادر تمويل للبحث العلمي 7 .4

بعض تعاون مع 

 المؤسسات الصحية

ومنها تقديم مقتر   

بروتوكول تعاون مع 

مديرية الشئؤن 

 الصحية بالبحيرة

 حل في  اسهاال -

 مشكالتال

 الصحية

توفير باحثين  -

أكفاء علميا و 

 مهنيا

---- ---- ---- 



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

تمويل البحث  -

العلمى و النهوض 

 بالباحثين

ع طبقااا  المكتباااة الرةمياااة  تط ير المكتباااة 4 .5

الهيئة الق مية ل ااامعة ا دع التفيي  لمفعيير 

  االعتمعد

تم تطوير مكتبة  -

الدراسات العليا و 

الكتب بامدادها 

 الحديثة

توفير خدمات الميل  -

الجامعى للطلبة و 

المكتبة الرقمية 

 بالكلية و الجامعة

 النهوض بالباحثين -

 و تيسير  ادوات توفير-

 البحث المتقد 

 جفففففار  الفففففعفففففمفففففل

المكتبفففة  السففففففتكمفففال

 الرقمية

زيادة استيعاب المكتبة  - --------

باضافة كتب حديثة 

 بصورة دورية

الطالب بااليميل دعم -

الجامعى لالشتراك فى 

بنك المعرفة و ايضا فى 

جوجل سكولر و 

 ريسبرش جيت



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

توفير خدمة تقديم  -

الملفات لاللتحاق 

 بالدراسة الكترونيا

توفير فرصة  -

ة النتيجالتعرف على 

و رفعها على موقع 

 الكلية

توفير الكارنيه  -

الجامعى من خالل 

مركز الخدمة 

 االلكترونية بالجامعة



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

لانة أخالةيعل البحث الفيم   عم  تشااكي   5 .6

آليااعل لتطبيقهااع  نشااااااار ال ع  باا خالةيااعل 

 البحث الفيم   مراةبة تطبيقهع

لجنة أخالقيات يوجد -

 البحث العلمي 

مفففل الففيفففات تففم عفف -

أخفالقيفففات  لفتفطفبفيفق

 البحث العلمي

تم تحففديفففد مهفففا  و  -

 الية عمل اللجنة

 الية لتسويق ملتم ع -

األبحاج في 

 المؤسسات الخدمية

تحقيق أهففداف قوميففة -

من خـفالل البحـففث فـى 

قضففففففـففففففففففففايا المجتمع 

 التنمويه

دراسفففففففة القضفففففففايففا  -

البحثية التى تحتـففففففففففا  

مجابهتهـفففففففففففا الـفففففففففففى 

دراسففـفففففففات متعمقـفففففففة 

ومتكاملـففففففففففففة  لتحقيق 

 أهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففداف

 التنمية وخدمة المجتمع

 

 تسويق نتائج االبحاج

 لمؤسسات الخدميةل

  

عفففد  تفففواففففر مفففركفففز 

 للتسويق بالجامعة

 األبحاجنتائج  تسويق -

من خالل تشجيع النشر 

الدولى و المؤتمرات 

 العلمية لألقسا  و الكلية

 يف الدولي النشر تشجيع -

 مففففردود  ات مففففجففففاالت

 بتخصففففففيص عالي علمي

 مالية مكافآت
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 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

نشفففففففر الففوعففي تففم - 

بفففقخالقيفففات البحفففث 

 العلمي

نشردليل اخالقيات  -

العلمى  البحث

العضاء هيئه 

التدريس على صوره 

 مطويه و كتيب

نشفففففففففر اففففقففففافففففة  --

الففبففحفففث أخااالةاايااااعل 

الففعففلففمففى مففن خففالل 

 االتى:



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

عمفل ورش عمل  -1

البحففث أخالةيااعل عن 

 العلمى

عمفل ورش عمل  -7

 عن االنتحال العلمى

يز الثقااعءيااة لتحقيق التمتفظي  د ر الفالةااعل  6 .2

 ليبحث الفيم 

ت ءر الاعمفة ءرص  -

منح   بفثعل مة خال  

بر ت ك الل تفع ة مع 

 تشاعالد   المختيفة ل

   اع ع  هيئة التدريس

البعحثية عيى االستفعدع 

 تبعد  الخبرال.  

تشايع مشر ععل بحثية - 

مشتركة بية الكييعل 

 المختيفة لتبعد  الخبرال. 

ع  هيئة ترشيح اع  -

التدريس ءى المهمعل 

الفيمية  البفثعل ءى 

 الخعرج .

  ع الية التفع ة البحث   - 

 -بية كيية التمريض

 الاعمفعل المحيية  االةييمية 

 ء  ماع  الفي   التمري ية

عم  خطة عة لتنمية -

المهعرال البحثية الع ع  



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

تشايع مشر ععل بحثية - 

بية كيية التمريض 

 كييعل التمريض 

االخرى داخ   خعرج 

 امه رية مصر الفربية

بر ت ك الل تفع ة مع  -

 تشاع ل  زارع الصحة

البعحثية عيى االستفعدع 

 ت ءير بيئة منعسبة 

الارا  االبحعث بعلهيئعل 

 . الصحية

يز لتحقيق التم هيئة التدريس

 للبحث العلمي

 

  ع الية التفع ة البحث  بية 

مع  زارع  -كيية التمريض

 البعحثية عيى تشاع الصحة ل

االستفعدع  ت ءير بيئة منعسبة 

الارا  االبحعث بعلهيئعل 

 . الصحية

 



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

المتابعة  - ت ءير الدع  الالز  لمتطيبعل االبتكعر  .8

 للطلبةالمستمرة 

أاناء التطبيق 

العملى و 

 االكلينيكى 

لجنة خالل  -

االشراف على 

 االبحاج العلمية

الففتشفففففففجففيففع عففلففى  -

 التميز و االبتكار

طالبى لطلبففة عقففد مؤتمر   

الفففدراسفففففففففات الففعففليفففا و 

 الباحثين

أنشااااااطة لتنمية ةدرال البعحثية  لتشااااااايع   .9

 دع  األبحعث المشااتركة بية التخصااصااعل 

 المختيفة  األبحعث التطبيقية.

عم  ي   عيمى  -

لبفض األةسع  

الفيمية )ةس  ادارع 

 التمريض(

تحقيق أهففداف قوميففة -

من خـفالل البحـففث فـى 

 قضـايا المجتمع

اعرى تنفيذ عم   -

ي   عيمى لبعةى 

 األةسع  الفيمية 

 

   تاا ءااياار الاااادعاا  الااالز  

 التس يق الةعمة المؤتمرال



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

تشايع اع ع  هيئة  -

التدريس بفم  

  رشة عم  عة

عم   رش عم  عة  -1 

 البحث الفيمى

عم   رش عم  عة  -2

 االنتحع  الفيمى

عم  د رع عة  -3

 اخالةيعل البحث الفيمى

 رشة عم  االيمي   -4

 الاعمفى

 تشجيع التعاون البحثى-

  اع ع  هيئة التدريسبية 



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

ح  ر سيسية  رش -

عم  ب حدع التدريب   

الخدمعل التمري ية   

اي ع  حدع تط ير التفيي  

 بعلكيية

ح  ر  رش عم    -

د رال لتنمية ةدرال 

اع ع  هيئة التدريس   

 البعحثية بعلاعمفة

  SciVal رشة عم    -

بعلاعمفة بعلتفع ة مع 

 بنك المفرءة المصرى



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

 د رع لغة عربية -

د رع اسعليب البحث -

 الفيمى 

مخعطبة كييعل -

التمريض بعلاعمفعل 

المصرية ليتبعد  البحثى 

   االشتراك بفم  ابحعث

تقييم لإلنتا  البحثي قواعد بيانات خاصففففففة با  .11

مع عدد والتناسففففففب مسففففففتمر  النمو مفد  ال

 أعضاء هيئة التدريس

 قففاعففدة بيففانففاتيوجففد 

إلنتفففا  خفففاصففففففففة بفففاال

عضفففففاء هيئة ألالبحثي 

 التدريس

الغففالبيففة العممى من  -

اعضفففاء هيئة التدريس 

رفع مسففففففتو  البحث -

العلمى للكليففة وترتيبهففا 

بففففيففففن الففففجففففامففففعففففات 

 المصرية و العالمية

   



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

 Googleلفففففديفففففهفففففم 

Scholar account 

تفففطفففويفففر  الفففبفففرامفففج -

 والمقررات الدراسية

لفتفقفيفيفم مفففد  الففنمو  -

الفمسففففففتفمفر بفففاإلنتفففا  

 البحثي

مؤتمر الكلية الدولى - مؤتمر علمي دوري للكلية  .11

األول 

31\11\7116 

 

تشفجيع نشر االبحاج  -

والففمففقفففاالت الففعففلففمففيفففة 

 للباحثين

الففتففعففرف عففلففى كفففل -

ماتوصففففل اليه الباحثين 

جفففار  الفتفنففمففيففم لففعقفففد -  

 لألقسا  االتية:مؤتمر 

تفففمفففريفففض االطفففففففال  -

 منتص  شهر مارس



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

مففن تفففطفففبفففيفففقفففات ففففى 

 مجاالت البحث العلمىز

تففنففمففيفففة الففمففهفففارات -

العضفففففاء هيئة البحثية 

 التدريس

تفمففريفض الففنفففسففففففى و  -

الصففففففحفففة النفسففففففيفففة فى 

18\4\7119 

 تمريض صحة المجتمع-

18\4\7119 

الطالبى االول مفؤتمر الف-

بطلبففة الففدراسفففففففات العليففا 

 9711\3\2الكلية ب

 والمقررات الفففدراسففففففيفففةالبرامج التعليميفففة   .17

يتم مراجعتهففا بصففففففورة  للففدراسففففففات العليففا

دوريفففة بمشففففففففاركفففة المراجعين الفففداخليين 

 والخارجيين

يتم مراجعتها بصورة 

دوريفففة بمشففففففففاركفففة 

المراجعين الففداخليين 

 والخارجيين

    



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

اليات التسففففجيل واإلشففففراف في الدراسففففات   .13

ا  العليففا محففددة ومعلنففة ويتم مراجعتهففا دوريفف  

 تطويرهابغرض 

الففيفففات الففتسفففففففجففيفففل 

واإلشففففففففففراف ففففففي 

الفففدراسفففففففففات العليفففا 

 محددة ومعلنة

ويتم مراجعتها دوري  ا 

من  بغرض تطويرها

قبل لجنة الدراسففففففات 

 العليا

ا بغرض     مفراجعتهفففا دوريففف  

 تطويرها

توجد ضفففمانات موضفففوعية وعادلة لتوزيع   .14

ا  اإلشففففففراف العلمي على الرسففففففففائفففل وفقففف 

 للتخصص

وجففففففود الففففففيفففففففات 

اإلشففففففففففففراف فففففففي 

الفففدراسفففففففففات العليفففا 

مفففحفففددة ومفففعفففلفففنفففة 

ضففففففمففان عففادلففة لتوزيع 

 اإلشراف العلمي

   



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

بفففاالقسفففففففففا  العلميفففة 

 للطلبة

وسففففففائل مناسففففففبة لقياس اراء طالب  كليةلل  .15

الدراسات العليا  واتخا  اإلجراءات الالزمة 

لدراسفففففتها واالسفففففتفادة من النتائج في اتخا  

 اإلجراءات التصحيحية.

عففمفففل و تففوزيففع تففم 

استبيانات لقياس اراء 

طالب الفففدراسففففففففات 

الفففعفففلفففيفففا  واتفففخفففا  

اإلجراءات الالزمفففة 

لدراسففتها واالسففتفادة 

من النتففائج في اتخففا  

اإلجفففففففففففففففففففففففففراءات 

 التصحيحية.

    



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

جفففذب  ةوجفففود الفففيففف جذب الطالب الوافدينتنفيذ ألية   .16

الففطففالب الففواففففديففن 

معتمدة ومعلنة بموقع 

 الكلية

 زيادة موارد الكلية 

ففتفا سففففففوق لففلففكليفففة -

 بالخار  )دوليا(

الفتفنففيفففذ يتم من خالل  ال يوجد وافدين بالكلية

عقففد البروتوكوالت مع 

 الجامعة

الفففتفففوعفففيفففة بفففبفففرامفففج  -

الفدراسففففففات العليفا بالكلية 

 ورفعها على موقع الكلية 

عفمفففل مركز لتسففففففويق -

 برامج الدراسات العليا

   ةبعلكييرءع كفع ع أع ااااع  هيئة التدريس   .12

ةياعس مرد د التادريب عي  أع اااااااع  هيئة 

مشاااااترك مع  كي  الكيية نشاااااعط التدريس )

 لشئ ة خدمة الماتمع  تنمية البيئة(.

مفففن خفففالل اتفففاحفففة 

فرصففففففففة التفففدريفففب 

الفمسففففففتمر و عمفففل 

ورش عمفل و ندوات 

كفااع ع أع اااااااع  لرفع 

 ةبعلكييهيئة التدريس 

ةياااعس مرد د التااادرياااب 

عاي  أع ااااااااااع  هيئااااة 

مثاااا  عماااا   الاتاااادريااس

rubric, 

application of 

University Email 

   



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

انشاااع  نظع  ءفع  ليمحعسااابية يتسااا  بعلنزاهة   .18

  الشفعءية.

االلتزا  بقواعفففد  -

الفتفقفييم الموجود 

 بالالئحة

وجود ضففففففوابط  -

لففففففففلففففففففورقففففففففة 

 االمتحانية

وجود صفففففندوق  -

شففففففكاو  و الية 

 شكاو  معلنة 

    

رءع مفد  الر اااع ال ظيف  ألع اااع  هيئة   .19

 التدريس

اسففتخدا  سففياسففة  -

الفبفففاب الفمففتو  

للتواصفففففففففل مع 

أعضففففففففاء هيئفففة 

    



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

الفتفففدريس لحفففل 

المشفففففكالت التى 

 تواجههم

توفير الفففدورات  -

الفففففمففففففدعففففففمففففففة 

والففففمففففجففففانففففيففففة  

التفففابعفففة لوحفففدة 

الفففففتفففففدريفففففب و 

 الدراسففففات العليا

ووحففففففففففففففففففففففففدة 

تفففكفففنفففولفففوجفففيفففا 

 المعلومات



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

خطة لدع  مسعهمة البحث الفيم  ء    ع   .71

 الق ع  عيى مشكالل التي ث البيئ 

خطففة البحففث العلمى 

دعم البحفففث تفففللكليفففة 

في وتسفففففففاهم العلمي 

الففففقضففففففففففاء عففففلففففى 

مشفففففففكففالت الففتففلففوج 

مففن خففالل  الففبففيففئففي

تفطبيق أبحفففاج تقو  

بفففدراسففففففففة البيئفففة و 

مشفففففففكففالت الففتففلففوج 

الفبيئى المختلففففة من 

و تتبنى  غففذاء و مففاء

 7131ر ية مصر 

الق ااااع  عيى مشااااكالل 

 التي ث البيئ 

رءع مسااات ى الصاااحة   

ة البيئي ال عى بعلمشاااااعك 

   تصحيحهع ا  حيهع

   



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

تنفيذ خطة كيفية مساااااااعهمة أع اااااااع  هيئة   .71

 التدريس  الطالب ء  خدمة الماتمع

خففدمففة المجتمع من -

خففففالل الففففبففففرامففففج 

التمريضية للدراسات 

العليفففا القفففائمفففة على 

تففقففيففيففم احففتففيفففاجفففات 

الففمففجففتففمففع و عففمفففل 

بففففرامففففج لففففخففففدمففففة 

 المجتمع

مشففففففاركفة الطالب  -

بفففففعفففففمفففففل قفففففواففففففل 

تطبيقية كمشفففروعات 

 تخد  المجتمع

    



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

مشففففففففاركفففة طلبفففة  -

الدراسففففففات العليا فى 

الفلفجفففان الفمنبثقفففة و 

 منها الدراسات العليا

قع طب ية بمؤسسعل س ق الفم ربط الخريا  .77

لمفعيير الهيئة الق مية ل ااامعة ا دع التفيي  

)نشااااعط مشااااترك مع  كي  الكيية   االعتمعد

 لشئ ة خدمة الماتمع  تنمية البيئة(

وجففففففود وحففففففدة  -

 الخريجين 

عففففففقففففففد دورات  -

ونففففففدوات ودعففففففوة 

 الخريجين 

 

زيادة معدالت التواصل 

 مع الخريجين 

 ربط الخريج بكليتة 

التحففاقهم بففالففدراسففففففات 

 العليا 

   



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

تاهايائااااة الامانااااعا الاثااقااااعءا  ءاى الاماااتامااع   .73

  لرءع مفدالل المشااااعركة الماتمفية المحيط

)نشعط مشترك مع  كي  الكيية لشئ ة خدمة 

 الماتمع  تنمية البيئة(

تففففوفففففيففففر الففففمففففنففففا  

التدريبى و الدراسففففى 

الفففداخلى بفففالكليفففة و 

الففففففففففخففففففففففارجففففففففففى 

بالمؤسفسفات الصحية 

لفففرففففع  الففمفففخفففتففلفففففففة

معفدالت المشففففففاركة 

    المجتمعية

تنميم وورش عمفففل 

تتعلق بفففالمشففففففكالت 

 البيئية والمجتمعية

 العليا الدراسفففففات فتا-

 يةبالكل اقسفففا  االج فى

دعمفا الحتيا  وتم  لفك 

سففففففوق الفعفمفففل لهفففذه 

 التخصصات

 من اعضففففاء مشففففاركة -  

 الففلففجفففان فففى الففمففجففتففمففع

 تحسين  بالكلية المختلفة

 مع والتواصففففففل التففاعل

المحافمة ووزارة الصحة  

  



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

اقامة ندوات توعية  -

 بالقضايا المختلفة 

تم عمل اسفففتبيانات  -

 درجة الرضفففالقياس 

عن جهود المجتمعى 

 الكلية.

و المشففففففاركة تنفيذ  -

القوافل الصفففففحية فى 

و عمل متابعة منزلية 

لفففبفففعفففض الفففففففئفففات 

لالرتقاء المسففففففتهدفة 

بفالصففففففحة فى نجوع 



 
 

 رؤية كلية التمريض

 والعالميبين الجامعات المصرية واالقليمية تميزه في التمريض مرائده في تقديم البرامج ال كلية 

 : رسالة كلية التمريض

تسهم فى و مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمعالبحث العلمي  تطوير
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

مقترحات التحسين  اسباب عدم التنفيذ ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

التصحيحية واالجراءات 

فى حالة عدم التنفيذ او 

 عدم االستيفاء الكلى

وقفففر  مفففحفففاففففمفففة 

مففن خففالل  الففبففحففيففرة

 طبيق العملى لطلبةالت

 الدراسات العليا

 


