
 

 

 

تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية : رسالة كلية التمريض
 عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية ة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءةالشامل
 . فى المرافق الصحية المختلفةةاآلمن

 فى تقديم البرامج دةأن تكون كلية التمريض - جامعة دمنهور رائ: رؤية كلية التمريض
 الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معاييرةالمتميز
  على البحوث.ة ذواإلطار األخالقى والمبنيةالمهني
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رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

للعام خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريس
 2018-2017الدراسى 

 

 فى حالة العجز:

انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات أخرى لتدريس بعض المقررات للتخصصات  •

 الغير موجودة بالكلية مثل مواد التخصص.

مخاطبة االقسام لتحديد احتياجاتهم من الهيئة المعاونة واعداد خطة تتضمن هذة االحتياجات  •

 ويتم عرضها على لجنة الدارسات العليا ثم مجلس الكلية فى حدود المسموح به من الجامعة

 توزيع المعيدين حديثى التعيين حسب الخطة الخمسية المعلنة. •

عمل انتدابات داخلية بين االقسام لسد العجز فى االقسام العلمية واالستعانة بأعضاء هيئة  •

 التدريسمن االقسام النظرية بالكلية.

 االستعانة بعدد من حديثى التخرج كمعاونين العضاء هيئة التدريس بعقود مؤقتة. •
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 التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 فى حالة الزيادة:

اليوجد حاليا زيادة فى أعضاء هيئة التدريس وفى حالة الفائض فسوف يتم التوسع فى  •

 .االنشطة التعليمية لالستفادة القصوى من االمكانات البشرية المتاحة بالكلية

 

 

 

 عميد الكلية:

 أ.م.د/ ايناس ابراهيم
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