رؤية كلية التمريض  :كلية رائده فى تقديم البرامج المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

رسالة كلية التمريض  :سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير البحث
العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع

تقرير جلسات الدعم الفني لرفع كفاءه الجهاز اإلداري

رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة 1
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 .

رؤية كلية التمريض  :كلية رائده فى تقديم البرامج المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية

رسالة كلية التمريض  :سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير البحث
العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع

أوال"

 :تم عمل جلسات دعم فني بواسطه مسؤلي وحده ضمان الجوده مع اإلستعانه بذوي

الخبره من نفس التخصص مع قسم شؤن تعليم وطالب بتاريخ 2019/9/29

و قسم رعايه

الشباب بتاريخ  9109 /01/6وأيضا قسم المعامل بتاريخ 9109 /01/96
وكذلك قسم المكتبات بتاريخ  9109 /00/9وذلك إلمدادهم بالمعلومات الكافيه والخبرات الالزمه

لرفع كفاءه العمل ليهم وتم عمل جلسات دوريه لمتابعه.
وتم تنفيذ لقاء دعم فني مع أ.د /عبد الحميد صقر نائب مدير وحده ضمان الجوده
بالجامعه والمدرب بالتنظيم واإلداره بتاريخ 5109 /9/52لرفع الكفاءه
بالجهازاإلداري بالكليه.
ثانيا :تم عمل دعم نفسي عن طريق جلسات نفسيه مقدمه من مركز اإلرشاد
النفسي بالكليه.

وتم معرفتهم عن األيام(الثالثاء والخميس) والخدمات المتاحه التي يقدمها المركز
وهي كاالتي:
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 . 0مساعدة الطالب و العاملين بالكلية والجامعة على تحقيق اعلى قدر من جودة الحياة
و التمتع بالصحة النفسية.
.9تدريب الطالب والعاملين بالكلية والجامعة على تنمية مهارات حل المشاكل –اتخاذ
القرارات – اسس االختيار -الثقة بالنفس – تحقيق االهداف و التفكير االيجابى.....الخ.
.3تعريف الطالب والعاملين بالكلية والجامعة ببعض االضطرابات النفسية الشائعة (
مثل القلق  ,المخاوف  ,االكتئاب ,الوسواس القهرى...الخ ) وكيفية التعامل معها.
.4تقديم خدمات االرشاد النفسى للطالب والعاملين بالكلية والجامعة.
.5عمل ندوات توعية للطلبة عن المشاكل النفسية التى تواجههم وكيفية التعامل معها.

 تم إعالمهم بالموقع االلكتروني الخاص باإلرشاد
 تم عمل ندوات عن مهارات التواصل الفعال
 كيفيه التعامل مع الضغوط
 وكيف تكون سعيدا
 ومهارات توكيد الذات
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 تم توزيع إستبيان عن الدورات التي يحتاجها الجهاز اإلداري ويقوم بها مركز
إإلرشاد.
 تم عمل خطه تدربيه بالمركزلتنفيذ الدورات المطلوبه بواسطه مركز اإلرشاد
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