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 جامعة الزقازٌق                                                                                            كلٌة التمرٌض

 

 
 

 

 و رئيس وحدة ادارة الجودةعميد كمية التمريض 

 ادية محمد طهنا.د/ 
 

  مدير الوحدة

 ويدا كميل زيتونهد/ 

  مدير الوحدةنائب   

 مها عابدين عابديند/                

 محمد د/ بتعة محمود                            

طبٌعة عمل و أنشطة وحدة 

 ادارة الجودة
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  هً عملٌة مستمرة لغلق الفجوات بٌن ما تحقق فً الواقع وبٌن ما كان مطلوب تحقٌقه(.: ضمان الجودة 

( بأنها "عملٌة مستمرة لمراجعة األداء وتقٌمه واستخدام النتائج (ASQ وعرفتها الجمعٌة األمرٌكٌة للجودة  •

 لتحدٌد مناطق الخلل ووضع الحلول المناسبة للتحسٌن والتطوٌر

التطوٌر المستمر واألداء الكفء لمؤسسات التعلٌم العالى ، لكسب ثقة : والجودة فى التعلٌم العالى تعنى •

  من قبل الهٌئة القومٌة لالعتمادتمع فى خرٌجٌها على أساس آلٌة تقٌٌم معترف بها المج

 

 رؤٌة الوحدة :

تطمح الوحدة إلى تحقٌق مستوى رفٌع من األداء من خالل التطوٌر لمعاٌٌر متجددة تتماشى  مع معاٌٌر  •

 الهٌئة القومٌة لضمان الجودة .

 رسالة الوحدة : 

الزقازٌق للوفاء بمتطلبات الهٌئة القومٌة لضمان الجودة و االرتقاء  جامعة –تهٌئة كلٌة التمرٌض  •

المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة و خدمة الطالب و البٌئة بما ٌحقق رسالة الكلٌة و ٌتفق مع استراتٌجٌة 

 الجامعة ، و السعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد 

 أهداف تطبٌق إدارة الجودة فً العملٌة التعلٌمٌة

 وعٌة الطالب .تتحسٌن أداء و •

 تحسٌن مركز الكلٌة التنافسً بٌن نظٌراتها وتعظٌم دورها فً المجتمع. •

 الحفاظ على القٌم األخالقٌة. •

 زٌادة فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة.
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 ادارة الجودة
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 الجودة:هٌكل وحدة ادارة 

 

 أسباب زٌادة االهتمام بتطبٌق إدارة الجودة التعلٌم العالً

 تحقٌق أداء عال فً العملٌة التعلٌمٌة.الحاجة إلى  •

 التوسع الكمً الهائل فً اعداد مؤسسات التعلٌم العالً. •

 الزٌادة المتتالٌة و المستمرة فً إعداد الطالب الملتحقٌن بالتعلٌم العالً. •

 امتداد الحاجة لالستمرار فً التعلٌم و تحصٌل المعرفة إلى ما بعد التخرج )التعلٌم مدى الحٌاة(. •

 افسة الشدٌدة بٌن المؤسسات التعلٌمٌةالمن

 دور الطالب فً برنامج الجـــودة

ٌعتبر الطالب هم الهدف والوسٌلة فً العملٌة التعلٌمٌة إذ أن جمٌع ما تقوم به الكلٌة ٌستهدف فً النهاٌة خرٌج  •

صالح لبناء هذا الوطن ولبنة فً تقدم ، مالئم لسوق العمل وله رسالة وهدف وال ٌتم ذلك إال من خالل برنامج 

رئٌس مجلس 
 االدارة

 مدٌر عام الكلٌة

وكٌل الكلٌة 
لشئون الدراسات 

 العلٌا

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب

وكٌل الكلٌة 
لخدمة المجتمع 
 وشئون البٌئة

مدٌر وحدة 
 ادارة الجودة

 األعضاء

 المسئول المالى

المشترٌات 
 والمخازن

 مسئول الصٌانة

 سكرتارٌة

 خدمات معاونه

نائب مدٌر 
وحدة ادارة 

 الجودة

 األقسام منسقً

 العلمٌة 
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بناء الطالب أن تكون لهم مشاركة إٌجابٌة فً هذ  جودة متكاملة فً جمٌع مناحً العملٌة التعلٌمٌة وعلى األ

  األنظمة ومنها خاصة:

 ٌجب معرفة رسالة الكلٌة ودور  فً الوفاء بهذ  الرسالة. •

ضرورة مشاركة الطالب فً جمٌع االستبٌانات التً تطلب منهم وملئها بجدٌة وحٌادٌة وٌجب أن ٌعلم الطالب  •

 ٌاسات وقرارات هامة تخص العملٌة التعلٌمٌة فً الكلٌة.أن نتٌجة هذا االستبٌان سوف ٌبنى علٌها س

المشاركة الفعالة فً األنشطة الطالبٌة، من خالل اتحاد الطالب، بحٌث ٌستفٌد من كل ما تقدمه الكلٌة من  •

إمكانٌات فً هذا المجال، هذا باإلضافة إلى إعطاء جهد  وفكر  فً هذ  األنشطة التً تهدف إلى بناء الطالب 

 وجدانٌاً. نفسٌاً و

  .إبداء الرأي فً ما ٌجد  من نقاط ضعف سواء فً األنشطة أو العملٌة التعلٌمٌة كلها •

 بالكلٌة جودةال ادارةوحدة  انشطة

 وضع رسالة الوحدة ، أهدافها االستراتٌجٌة و الخطة االستراتٌجٌة للوحدة و توثٌقها من مجلس الكلٌة. •

 وضع الهٌكل التنظٌمى و االدارى للوحدة و توثٌقه من مجلس الكلٌة .  •

وضع آلٌات إنشاء نظام جودة داخلى بالكلٌة و ٌشمل االنشطة االكادٌمٌة و الغٌر أكادٌمٌة و االدارٌة ، و   •

 توثٌقها بمجلس الكلٌة .

كادٌمٌة بالكلٌة مع التنسٌق مع االقسام المختلفة وضع آلٌات لتفعٌل التقوٌم الداخلى بالكلٌة لألنشطة االكادٌمٌة و الغٌر أ 

 بالكلٌة و توثٌقها بمجلس الكلٌة

 دعم و متابعة ادارة الكلٌة فى وضع رسالة الكلٌة ، أهدافها االستراتٌجٌة و نشرها بالكلٌة .   •

ت الدراسٌة ، متابعة االنشطة االكادٌمٌة بالكلٌة تشمل : وضع المعاٌٌر االكادٌمٌة توصٌف البرامج و المقررا  •

تقارٌر البرامج و المقررات الدراسٌة و التأكد من أن المخرجات التعلٌمٌة تحقق رسالة الكلٌة التى توائم رسالة 

 الجامعة و أهدافها االستراتٌجٌة .

 متابعة و مراجعة التقارٌر السنوٌة للتقٌٌم الذات 

التغٌرات و التطورات التى طرأت علٌها على وضع خطة عمل لحمالت التوعٌة المتعلقة بنشر ثقافة الجودة و  •

  التدرٌس ، و االدارٌٌن و المستفٌدٌن. مستوى الطالب ، و أعضاء هٌئة

 متابعة نظم تقٌٌم الطالب ، و تطوٌرها و توعٌة و تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على طرق التقٌٌم الجدٌدة 

ٌر المعتمدة و مراجعة التقارٌر التى ٌصدرها و متابعة ترشٌح المقٌم الخارجى للبرنامج الدراسى حسب المعاٌ •

 مدى استجابة الكلٌة لها و انعكاس ذلك على العملٌة التعلٌمٌة .

  متابعة مشروعات ضمان الجودة بالكلٌة و التنمٌة المستدامة لألداء على مستوى عال و معتمد من الجودة .  •

درٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و االدارٌٌن و ذلك لتنمٌة متابعة دراسة الكلٌة و االقسام المختلفة لالحتٌاجات الت  •

  .قدراتهم مع وضع خطة عمل تدرٌبٌة

 االعتماد

 هو اثبات المؤسسة )الكلٌة( بأن لدٌها نظام لضمان الجودة و التحسٌن المستمر لكل أنشطتها األكادٌمٌة  •

لجهة المانحة لالعتماد )الهٌئة القومٌة و أن هذا النظام ٌستوفى كل متطلبات ا )قدرة مؤسسٌة و فاعلٌة تعلٌمٌة( •

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد(. 
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 االعتماد األكادٌمً

هو سلسلة من اإلجراءات التدقٌقٌة والتقٌٌمٌة المعٌارٌة الهادفة إلى ضمان الحد األدنى من متطلبات جودة التعلٌم  •

  العالً

اقتـراح الخطوات التنفٌذٌــة الكفٌلة باالرتقاء بمستوى العملٌة التعلٌمٌة وسوٌة وأهلٌة مخرجاتها للمنافسة فً   •

  أسواق العمل المحلٌة والخارجٌة.

 محاور ومعاٌٌر االعتماد لمؤسسات التعلٌم العالً

  الفاعلٌة التعلٌمٌة                                                            القدرة المؤسسٌة

 

 الطالب والخرٌجون .1                                                      التخطٌط االستراتٌجً -1

 المعاٌٌر األكادٌمٌة و البرامج الدراسٌة .2 الهٌكل التنظٌمً -2

 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمة .3 القٌادة والحوكمة -3

 أعضاء هٌئة التدرٌس .4 واألخالقٌاتالمصداقٌة  -4

 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة .5 الجهاز اإلداري -5

 الدراسات العلٌا .6 الموارد المالٌة والمادٌة  -6

  نظم ادارة الجودة والتطوٌر المستمر .7 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة -7

 

  مهام الطالب للمساعدة فً الحصول على االعتماد

 الطالباقرأ دلٌل  •

 تعرف على رسالة ورؤٌة الكلٌة  •

 تعرف على وحدة ضمان الجودة  •

 تعرف على الخطة االستراتٌجٌة  •

 تعرف على توصٌف البرنامج الدراسى والمقررات الدراسٌة  •

 تعرف على تقرٌر البرنامج الدراسى والمقررات الدراسٌة  •

 شارك فى استبٌانات نهاٌة كل مقرر  •

 تعرف على المٌثاق األخالقى  •

 أو الدعم األكادٌمى وآلٌة تلقى الشكاوى  تعرف على نظام االرشاد  •

 

 

 


