
 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  رسالة كلية التمريض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  رؤية كلية التمريض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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ى إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

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

 آليات فحص التظلمات الخاصة بنتيجة الطالب النهائية واإلجراءات التصحيحية

  تقدم التظلمات لمكتب شئون التعلٌم والطالب بعد إعالن النتٌجة مباشرة ولمدة

 خمسة عشر ٌوما.

 ورؤساءشئون التعلٌم والطالب تشكل لجنة علٌا تتمثل فً وكٌل الكلٌة ل 

و رئٌس قسم شئون التعلٌم و  التراكمً والكونترول كونترول جمٌع الفرق 

طبقا  لكونترو. تقوم اللجنة بفحص التظلمات وتسلٌمها لكل رئٌس الطالب

 للفرقة التً تخصه.

 من  2فرعٌة مكونة من رئٌس الكونترول و نترول لجنةوٌشكل كل رئٌس ك

 أعضاء الكونترول لفحص التظلمات.

 ص ورقة إجابة الطالب تقوم اللجنة الفرعٌة بالرد على التظلمات بعد فح

والتأكد من صحة جمع ورصد الدرجات فً كشوف الرصد ومطابقتها 

 بالرصد االلكترونً.

  تقوم اللجنة الفرعٌة بالرد إذا كان للطالب أحقٌة فً درجات رصدت بالخطأ

و تكتب الدرجات التً من حق الطالب و تصحح فً النتٌجة علً التظلم كتابة 

 النهائٌة.

 تقوم اللجنة حٌح و لٌس هناك أي تعدٌل فً الدرجات إذا كان الرصد ص

 . الفرعٌة بالرد علً التظلم كتابة

  .تحتفظ اللجنة الفرعٌة بنسخ من التظلمات المقدمة بعد الرد علٌها 

  تجتمع اللجنة الرئٌسٌة بعد االنتهاء من إجراءات التظلمات و تسلم صورة من

مع الطالب و اطالعهم على  التظلمات لقسم شئون التعلٌم و الطالب للتعامل

  نتٌجة التظلمات. 
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