
                     

 وحدة ضمان الجودة                                     جامعة الزقازيق                       

 كلية التمريض
 

 ل المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةومسؤمعايير اختيار 

 إجراءاث االختيار

 بتٓٚيحتٕ ؼخٛٔطجانتؼهًٛٛخ   يجاانجرانًؼبٚٛر االكبدًٚٛخ ٔ  ؼخٛثطج خٚدرا ػهٗ كٌٕٚ أٌ

 .بٓٛجٚٔخر خٛانؼهً
 

 المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةُسق نًعيار انجىاَب انشخصيت فى انً

ٔفٓى  أدائٓب ٔتطٕٚر المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةانكهٛخ نتجُٙ  ثذٔر اإلًٚبٌ .1

    . ٔيتطهجبتٓب ضًبٌ انجٕدح ٔاالػتًبد

 .انًفبجئخ انًٕالف فٗ انتصرف ٔحسٍ بنٗاالَفؼ االتزاٌ .٢

 .يؼٓى طٛجخ ػاللبد ٔئلبيخ ثًٓبرح اٜخرٍٚ يغ انتٕاصم .٣

 .تمهٛذٚخ غٛر ثطرق انًشكالد ٔحم انُبلذ انتفكٛر .٤

 . األحكبو ئصذار فٗ انتحٛز ٔػذو انًٕضٕػٛخ .٥

 .انًطهمخ انسرٚخ ػهٗ انحفبظ .٦

 .ٔاألحذاث نهًٕالف انجٛذح اإلدارح .٧

 :المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةفى يجال  انخبرة

 .ٔاػتًبدْب انجبيؼٗ انتؼهٛى يإسسبد جٕدح ثًؼبٚٛر اإلنًبو .1

  .تطجٛمٓب ٔكٛفٛخ ٔئجراءاتٓ االػتًبد يجرراد فٓى .2

  .ػهًٛخ أسس ٔفك ٔانًؼهٕيبد انجٛبَبد جًغ يصبدر اَتمبء ػهٗ انمذرح .3

  .ٔتفسٛرْب ٔانكٛفٛخ انكًٛخ انجٛبَبد تحهٛم .4

 انذاخهٛخ. انًراجؼخ تمبرٚر كتبثخ يٓبراد تمبٌئ .5

 :انخبرة فى يجال تكُىنىجيا انًعهىياث واالتصال

 .انتؼهٛى يجبل فٗ ٔدٔرْب انًختهفخ انتؼهًٛٛخ انٕسبئظ ثإَٔاع اإلنًبو .1

 .اٜنٗ انحبست ثبستخذاو انتمبرٚر ٔكتبثخ ٔتفسٛرْب انجٛبَبد تحهٛم يٓبراد ئتمبٌ .2

 .ثكفبءح انًختهفخ اإلنكترَٔٛخ انًٕالغ يغ انتؼبيم .3

 .اإلنكترَٔٗ انجرٚذ ػجر ٔانتمبرٚر انًؼهٕيبد ٔاستمجبل ئرسبل .4



 :المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةُسق نًعيار انًيهاو 

  انالزيت انتقاریر عذادبا المعايير االكاديمية والبرامج التعليميةُسق نًعيار انً یقىو

 :یأتى يًا نكم

 ّٔخرٚجٛ انؼهًٛخ ّيحتٕٚبت ٔطجٛؼخ انجرَبيج طجٛؼخ يغ ٚتفك ثًب ٔيحتٕاِ بيجانجرَ ثُٛخ .١

 ٔاتسبلٓب انجٛبَبد دلخ .٢

 .ٚطجمٓب انتٙ األكبدًٚٛخ انًؼبٚٛر .٣

 .انًستٓذفخ انتؼهًٛٛخ انُتبئج تحمٛك ئيكبَٛخ .٤

 . انتؼهى ٔيصبدر استراتٛجٛبد .٥

 .ةانطال ٔتمٕٚى انًتبحخ ٔانتؼهى انتؼهٛى تسٓٛالد .٦

 انتؼهٛى جٕدح نضًبٌ انمٕيٛخ انٓٛئخ يٍ انًؼهُخ نهًؼبٚٛر ٔفمب ٔٔاضح يفصم تمرٚر ئػذاد .٧

 .انسبثمخ انًراجؼخ ػًهٛبد ػٍ

 ويٍ انًتىقع أٌ یتى رنك فى إطار يٍ : 

 ضًبٌ ػًهٛخ ٔفٓى نًؼرفخ اإليكبَٛبد، حذٔد فٙ انًالئًخ، انخطٕاد كبفخ اتخبر  

 .ٔيتطهجبتٓب ٔاالػتًبد انجٕدح

 انكهٛخ ٔرسبنخ رؤٚخ احتراو يٍ ئطبر فٗ ثبنًراجؼخ نمٛبوا . 

 ضذْب أ انكهٛخ نصبنح سٕاء انًراجؼخ ػًهٛخ فٗ َٕع أ٘ يٍ تحٛز أ٘ تجُت . 

 أل٘ ثٓب االفضبء ٔػذو ػهٛٓب، ٚطهغ لذ انتٙ ٔاألسرار انًؼهٕيبد ػهٗ انًحبفظخ  

 .انكهٛخ يٍ ارٌ ثذٌٔ األػالو ٔسبئم يٍ ٔسٛهخ أ فرد ألٖ أٔ ػهًٛخ أ أكبدًٚٛخ جٓخ

 

 

 

 عًيذ انكهيت 

 د َادیت يحًذ طه.أ  


