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ا.م.د/يلدز خيري زين الدين
وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

ا.م.د\ريم بسيونى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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ا.م.د\نيفين حسن عبد العال.
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البيمة.
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جداول المواد الدراسية
دليل المقررات الدراسية
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اللجان المختلفة بالكليه
الالئحه الطالبيه الخاصه بانتخابات اتحاد الطالب
وحده ضمان الجوده
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رؤية كليةة لتمرةضي
ولالقليرية ولتامترية.

ك كليةة رلئةه يةت ديةهي لتبةضلج لترمرية

يةت لتمرةضي

بةي لتامجاةما لتريةضية

رسمتة كلية لتمرضي ك ديهي سلسله جميله ج لتبضلج لتماليريه لترري ة العهلد كولدر درضيضيه
جؤهلة ترمطلبما سوق لتارل ودسه يى دطويض لتبحث لتالرت ودلبية إحميمجما لترامرع.

 -1الهدف االسيرا يمي األولى :دأهيل لتكلية تالعمرمد لألكمديرت طبيم ترمطلبما لتهيئة لتيوجية تضرمن
جودة لتمالي ولالعمرمد.
 -2الهدف االسيرا يمي الثاني :زيمدة لتيهرة لتمنميسية تلطالب طبيم الحميمجما سوق لتارل جحليمً
وإقليريمً وعمتريمً.
 -3الهدف االسيرا يمي الثالث :دوييض بيئة داليرية دلعرة تالبمكمر ولالبهلع
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 -4الهدف االسيرا يمي الراب  :دطويض لترخضجما لتبحثية لتحمتية تمموليق جع لحميمجما لترامرع لترحلى
وجمطلبما لتاوترة.
 -5الهدف االسيرا يمي الخاجس :دطويض خطط وبضلج خهجة لترامرع ودنرية لتبيئة
 -6الهدف االسيرا يمي السادس :لتمنرية لترسمهلجة ألعضمء هيئة لتمهريس
 -7الهدف االسيرا يمي الساب  :طوير كفمءة لتاهمز لإلدلري تمفايل دور يى إدلرة عرليما لتمنرية.
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سياسات اليحويل:
سياسات اليحويل
لتطمتب يحول ج لتكلية لتى كلية لخضى تضغبة يى لتهرلسة بهم وتيضب جسكنه جنهم
ونسبة لتمحويل سنويم دمضلوح جم بي  3لتى  %5وبنص لتالئحة ال ياب لن د يه دسبة
لترحوتي ع .%10
 اعالن سياسات التحويل
يم لعالن سيمسما لتمحويل يى دتيل لتطالب لتخمص بمتكليه سنويم.
 نسبة التحويالت من و الى الكلية سنويا
يى ضوء دحليل لسمرمرلا طلب نيل قيه لتمى ياب لسميفمئهم ج و لتى لتكلية.
11

 االسباب الرئيسية للتحويل من الكلية (تقييم عام عن اسباب التحويل من
الكلية)
لتسبب لتضئيسى تلمحويل لالنميمل لتى جمجاما هو أن يكون لتطمتب باولر جحل سكنه.

النظام الدراسي بالكلية
األقسام العلمية بالكلية
القسم

العدد

لتبمطنت ولتاضلحت

1

لتمرضي

2

درضي

لتانمية لتحضجة ولتطولرئ

3

درضي

أجضلض لتنسمء ولتموتيه
12

لألطفمل

4

درضي

5

لتمرضي

6

درضي

صحة لترامرع

7

درضي

لترسني

8

إدلرة لتمرضي

9

دالي لتمرضي

لتنفست ولتيحة لتنفسية

المقررات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض

13

14

جـداول املواد الدراسية
موزعة على الفـرق األربـع
15

16

17

18

الفرقة الثالثة

19

20

21

السبت
األحد
االث ين

أساسيات نريض عنلي جمنوعة (أ)

Open skill lab

أساسيات نريض عنلي جمنوعة (أ)
Open skill lab

فيزياء عنلي (ب) كلية العلوم
أساسيات نريض نظري
كلية صيدلة جدرج ()2

جبادئ صحة النمين
كلية صيدلة جدرج ()2

األربعاء
الخنيس

فيزياء عنلي (أ) كلية العلوم
علم نفس
كلية العلوم جدرج 2

فيزياء
كلية علوم جدرج 2

كلية صيدلة جدرج ()2

لغة
انمليزية1

أساسيات نريض عنلي جمنوعة (ب)
الثالثاء

جيكروبيولوجى

Open skill
lab

Open skill lab

جدرج ()1
فيزياء عنلى
كلية علوم جدرج 2

أساسيات نريض عنلي جمنوعة (ب)

ريح ادجى
جدرج ( )2كلية علوم

Open skill lab

Open skill lab
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أجراض باط ية
جدرج ( )2كلية الصيدلة

اسيرا مية اليعليم فى الينريض
كلية صيدلة( جدرج )2

نريض باط ى وجراحة نظرى
كلية الطب البيطرى جدرج ()1

غذية طبيقية

جدرج ( )2كلية الصيدلة
لغة إنمليزية 2
كلية الطب البيطرى جدرج ()1

باثولوجى

جدرج ( )2كلية
الصيدلة

Open
skill
lab

Open skill lab

نريض باط ي وجراحي 2عنلي جمنوعة (أ)

Open skill lab

نريض باط ي وجراحي 2عنلي جمنوعة (أ)

Open skill lab

نريض باط ي وجراحي 2عنلي جمنوعة (ب)
نريض باط ي وجراحي2عنلي جمنوعة (ب)
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Open skill lab
Open skill lab

نريض أجراض نساء واليوليد عنلي
Open skill lab
نريض أجراض نساء واليوليد علني

Open skill lab

نريض أجراض نساء واليوليد علني
نريض ع اية حرجة عنلي جمنوعة (أ)

Open skill lab

نريض ع اية حرجة عنلي جمنوعة (ب)
نريض أجراض نساء واليوليد نظري
جدرج 1
الطب الحرج نظرى

نريض الع اية الحرجة

كلية علوم جدرج ()2

كلية علوم جدرج ()2

طب أجراض ال ساء
جدرج1
اساسيات علم االج اس
كلية الصيدلة جدرج ()2
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Open skill lab

Open skill lab

Open skill lab

نريض األطفال عنلي

Open skill lab

نريض أطفال عنلي

Open skill lab

نريض الع اية الحرجة عنلي جمنوعة (أ)
Open skill lab
جراحة أطفال
جدرج2
طب أطفال نظري
جدرج 2
الطب الحرج نظرى
جدرج ( )2كلية علوم

Open skill lab
نريض أطفال نظري
جدرج 2
نريض الع اية الحرجة
جدرج ( )2كلية علوم

علم نفس ال نو
نظري
جدرج2
اساسيات علم االج اس
جدرج ( )2كلية علوم
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Open skill lab

Open skill lab

نريض النس ين عنلي

Open skill lab

نريض النس ين عنلي

Open skill lab

نريض النس ين عنلي

طب جس ين
جدرج ()1

نريض صحة النمين عنلي

Open skill
lab

Open skill lab

نريض صحة جمين عنلي
Open skill lab
نريض النس ين
جهرج 2

نريض صحة النمين نظري جدرج 2

26

حيوق لنسمن
جهرج
()2طب
بيطضى

طضق بحث
جهرج ()2طب
بيطضى

Open
skill
lab

اإلدارة في الينريض عنلي
Open skill lab

الينريض ال فسي عنلي
الينريض ال فسي والصحة ال فسية عنلي
اإلدارة في الينريض نظري جدرج ()2

Open skill lab

الطب ال فسي
جدرج 2
Open skill lab

Open skill lab

نريض نفسى والصحة ال فسية نظرى جدرج ()2

Open skill
lab

اإلدارة في الينريض عنلي
األدارة في الينريض عنلي

حيوق لنسمن
جهرج ()2طب

الينريض ال فسي عنلي قاعة ()A

بيطضى

27

طضق بحث
جهرج ()2طب
بيطضى

Open skill
lab
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 املقررات التمريضية

 املقررات الطبية

 املقررات املساعدة
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الخدمات الطالبية بالكلية


شئون الطالب -:

تقدم شئون الطالب اخلدمات التالية للطالب -:

35

ادارة رعاية الشباب
اهداف ادارة رعاية الشباب -:
 -1اكساب الطالب روح المواطنة الصالحة من خالل المشاركة فى االنشطة
الطالبية .
 -2لتشاور بمتمضويح و لتسامدة و لالسمرممع بمتحيمة لتطيبة .
 -3جسمعهة لتطالب كى ياممزول جضحلة لتنرو ج خالل دجاه يى لالنشطة لتطالبية
.
 -4لترسمهرة يى جسمعهة لتطالب على جولجهة جشكالا و لثضلء قهرده تيؤدول
دوره يى لترامرع .
 -5دنرية قهرة لتطالب على لتخهجة لتامجة و جرمرسمهم .
 -6دنرية لتيهرلا و لترولهب لترخملفة تهى لتطالب سولء كمنت لجمرمعية لو ثيميية لو
ينية لو ريمضية .
 -7دع شخيية لتطالب برم يركنه ج لتيهرة على لتمفكيض لالبهلعى لتنمض و
دأهيلة تمحرل لتولجبما و لترسؤتيما نحو لتوط .
36

 -8وضع و دنظي لترشضوعما و لتبضلج لتطالبية لتمى دخهم لههلف لتكلية لترنبثية
ج لههلف لتامجاة و دسمه بميامبية يى بنمء و دطويض لترامرع .

الخلللللدجات االجيناعيلللللة اليلللللى قلللللدجها ادارة رعايلللللة ال لللللباب
 -لتييمم بارل لبحمث لجمرمعية بغضض جسمعهة لتطالب لترحممجي .

 لقمجة لترامرض لتخيضية تطالب (لتامجاة  -لتكلية ) . لقمجة جاضض لالدولا لتكممبية . دوزيع بونما لتمغذية ( جطهى ج لترطا لترضك ى ) قيرة لتبون (  ) 15جنيهمتاهد ست وجبما كمجلة لسبوعيم قيرة لتوجبة  2.5جنيهم ييط ال غيض .
 لترشمركة يى لتيوليل لتيحية تلموعبة لتمى ييوم بهم لتطالب ج لتكلية .اللما النخيلفة لألن طة الطالبية
 جمدة ( )322ج الئحة لالدحمدلا لتطالبية يض لدحمد طالب لتكلية لو لتامجاةتلامن لتآلدية ك
 -1لم ة االسر و الرحالت ك -و دخمص برم يلى ك
 وضع قولعه لنشمء لالسض و دنظي لتارل بهم و لنشطمهم و تولئح دلخلية تمنظل عرللالسض و لالنشطة لتطالبية و تألسض حضية لخميمر لتهيكل لتمنظيرى لتذى يمنمسب جع
طبياة عرلهم برم ال يمامرض جع لتلولئح و لتيولني لتامجاية .
 دشايع دكوي لالسض و لالنشطة لتطالبية و لتمنسيق و ديهي لتهع لتفنى و دنظيلترسمبيما ييرم بينهرم .
 ديهي لتهع لتفنى و لترمدى تلربمدرلا ( لتحرالا  ) models -لتطالبية . دنظي لتضحالا و لتراسكضلا لتثيميية و لالجمرمعية و لتمضييهية لتمى دسمعه علىداضيف لتطمتب برامت جيض و لتامت و لتمضويح ع لتنفس و غيضهم .
 و يم دكوي لالسض لتطالبيه براضد لالخطمر حمل دوليض لتشضوط لتالزجة تمكويلالسض .
 -2لم ة ال اط الرياضى ك -و دخمص برم يلى ك
 دشايع لتفضق لتضيمضية و دهيئة لتفضص لالزجة تررمرسة لالنشطة لتضيمضيةلترخملفة ع طضيق دوييض لترنشما و لالدولا لتضيمضية .
37

 لالشضلف على لترسمبيما لتضيمضية . دضشيح لترهربي لترامرهي يى لالدحمدلا لتضيمضية باه جوليية جالس لدحمدلتطالب .
 -3اللم ة السياسة و الثقافية ك -و دخمص برم يلى ك
 دنرية لتوعى بيضميم لتوط برم يضسخ جفمهي لترولطنة و لتهيروقضلطية . نشضثيمية حيوق لالنسمن و لطالق طمقما لتطالب لتفكضية و لالبهلعية و لتثيميية . دضسيخ قي لترشمركة لاليامبية لتمى دسه يى دنرية لتوعى لتسيمسى و لالجمرمعىتهى لتطالب تالترمم بيضميم لتوط و لالجة لتاضبية و لالسالجية .
 لطالق حضية لتطالب يى جرمرسة لتموعية لتسيمسية و لترشمركة لاليامبية يى لتحيمةلتسيمسية .
 لتمولصل جع جخملف لالدامهما لتسيمسية و لتمنسيق ييرم بينهم تمكوي رؤى بشأنلتيضميم لتامجة .
 لصهلر لتراالا و لتنشضلا و دنظل لترحمضضلا و لتنهولا و لترؤدرضلا ولترنمظضلا لتثيميية وورش لتارل و لسمضمية لتشخييما لتامجة .
 -4اللم ة الف ية ك -و دخمص ييرم يلى ك
 صيل جولهب لتطالب لتفنية . لكمشمف لترولهب لتفنية تهى لتطالب . دهريب لتطالب يى لترامالا لتفنية لترخنلفة . لالشضلف على لترسمبيما لتفنية لترخملفة . لتارل على لالرديمء بمتذوق لتامم و دنرية لتحس لالجرمتى تهى لتطالب . -5لم ة الموالة و الخدجة العاجة ك -و دخمص برم يلى ك
 دنظي لوجه لتنشمط لتكشفى ج رحالا و دورلا دهريبية على لسس و جبمدئلتحضكة لتكشفية على لترموى لترحلى و لتيوجى و لتهوتى .
 دنفيذ بضلج دخهم لتبيئة برم يسمه يى دنرية لترامرع و لتارل على لشمضلك لتطالبولتارايما لترخملفة ذلا لتيلة بمتنشمط لتبيئى يى دنفيذهم .
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 لتمولصل جع لتارايما لتكشفية تهع لتحضكة لتكشفية دلخل لتكلية لو لتامجاة . -6لم ة ال اط االجيناعى و شمو الطالب ك -و دخمص برم يلى ك
 دنظي حفالا لتمامرف و لحيمء لترنمسبما لتيوجية و لتهينية تموطيه لتضولبطلالجمرمعية بي لتطالب و بينه و بي لعضمء هيئة لتمهريس و جامونيه و لتامجلي
بمتكلية .
 لتارل على ديهي لتخهجما و دوييض لتضعمية لتيحية . لتارل على دوييض لتهع لالجمرمعى تغيض لتيمدري و ذوى لالحميمجما لتخمصة . -7لم ة ال اط العلنى و اليك ولوجى ك -و دخمص برم يلى ك
 لتهع لتفنى و لترمتى تمسايل بضلءلا لالخمضلع و لترلكيما لتفكضية تلطالب . جممباة سيض لتارلية لتماليرية و لترشمركة يى وضع لتاهلول لتهرلسية و جهلوللالجمحمنما .
 عيه لتنهولا و لترحمضضلا و لترؤدرضلا لتالرية بههف دنرية لتيهرلا لتالرية ولالبمكمرية .
 دشايع و دع لتبحث لتالرى تهى لتطالب . دشايع و دع نولدى لتالوم و لتارايما لتالرية و لتارل على دوييض لتهع لترمدى و لتفنى .الدعم الطالبي
قدم الكلية دعنا اجيناعيا وجاديا وصحيا للطالب عن طريق:
وجود جعايير جوضوعية وعادلة ليوزي الدعم النالى
دوجه قولعه عمجة تيضف إعمنما صنهوق لتمكميل لالجمرمعت ع طضيق لإلدلرة لتامجة تضعمية لتشبمب
وإدلرة لتنشمط لالجمرمعت ويم عرل بحث تكل جشكلة لجمرمعية ويم صضف لتهع لترمتت تهذل لتنظمم .
الرعاية الصحية :
براضد دسايل لتطمتب بمتكلية ودسهيهة تلريمريف ج حيه لن يطلب بطمقة صحية بمترامن دركنه ج لتكشف
بمتايمدة لتطبية لتشمجلة بمترامن.
يت حمتة لحميمج لتطمتب إلجمزة جضضية ييوم شئون لتطالب بإعطمء لتطمتب طلب تلايمدة لتيحية تموقيع
لتكشف على لتطمتب ولإليمدة بمسمحيمق هذل لتطمتب بمإلجمزة لترضضية وجهدهم.
39

لتضعمية لالجمرمعية ولتنفسيةك
جهام يعلق بال واحي االجيناعية والسلوكية للطالب و ينثل فينايلى :
( )1لتارل على إحهلث دغييضلا ليامبية يى أنرمط سلوك لتطمتب برسمعهده على لتموليق ولتمكيف جع
بيئمه لالجمرمعية ولتمولصل جع أقضلنه ج خالل لتليمءلا لتهورية جاه ودوجيهه نحو قي لتمفمعل
لتارمعت.
( )2دشخيص با لتحمالا لتسلوكية تلطالب وجحموتة لتموصل تحلول ليامبية تهم بمتمنسيق جع لألسمدذة
ورولد لتنشمط لالكمديرى ولتنفست .
( )3ديهي لالسمشمرلا لتنفسية ولتاالجية ج خالل لالتميمء بمتطالب يى جكمب لترضشه لتنفسى أو خالل
لتسمعما لتركمبية لترحهدة ج قبل لتيس لتالرى تلضولد لتالريي بمالقسمم لو لعضمء هيئة لتمهريس
بمتسمعما لتركمبية.
( )4عرل تيمءلا جرمعية بمتطالب ج خالل لتنهولا ولالجمرمعما تموطيه لتاالقما لالجمرمعية
ولإلنسمنية وإحهلث لتميمرب بي لتطالب.
( )5إدمحة لتفضصة تكل يضد تلمابيض ع أرلئه وأيكمر لتخمصة وجحموتة دوصيلهم تلرخميي .
( )6لتارل على إقمجة عالقما لجمرمعية ليامبية بي لترال ولتطمتب يى جمدة ج خالل لالتميمء به يى
جكمدب لألسمدذة ولتليمءلا ولتنهولا لترفموحة.
( )7زيمدة لتهع لترانوي تلطالب ج خالل دسهيل لديمته بمال دلر وعضض جشكالده لتشخيية
ولتهرلسية جع لتمأكه ج وضع حلول يامتة.
( )8دفايل لتمولصل لالجمرمعت تلطالب ج خالل دشكيل لتفضق لترخملفة تررمرسة لألنشطة لتضيمضية
ولتمضييهية ولإلبهلعية تكل أعضمء لتارمعة .
لتبضلج لتموعوية ولترحمضضلا ولتنهولا بمتمامون جع لتطالب لترمطوعي تخهجة
( )9دنفيذ با
زجالئه ودنرية جهمرلده لتمنظيرية .
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اسينارة اسيبيا ألن طة العام الماجعى  2018 / 2017م
االسم /
........................................................................................................
ع وا السكن الدائم /
........................................................................................................
ع وا السكن الحالى /
........................................................................................................
رقم البطاقة  ................................. /اربخ صدورها ................................ /
اريخ النيالد ............................... /
هل لك جنارسات سابقة الى ن اط ؟

نعم ( )

ال ( )

اذكر نوع ال اط ؟
.......................................................................................................
اذا ك ت جنارس ال اط فنا هى النراكز اليى حصلت عليها جن قبل ؟
هل حصلت على اى جراكز فى جنارسة ال اط ؟
.......................................................................................................
و اذا ك ت رغب فى جنارسة اى ن اط فعليك ا قوم بيحديد نوع ال اط الذى رغب فيه باالسينارة
النرفقة و اليى حيوى على جني االن طة برعاية ال باب .
نوع النشـــاط

ارغــــــــــب
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ال ارغـــــب

النشـــــــــــــــــــاط الريـــــــــــــــاضى
كرة القدم
كرة اليد
كرة السلة
كرة الطائرة
تنس الطاولة
اللياقة البدنية
النشـــــــــــــــاط الثقــــــــــافــى
حفظ قرأن كريم و احاديث
معلومات عامة
شعر
زجل  -انشاد دينى
قصة قصرية
النشـــــــــاط الفـــــــــنى
العزف على اآلالت املوسيقية
الفن املسرحى (متثيل )
الرسم على الزجاج
غناء
تقليد
الرسم
فنون شعبية
النشـــــــــــاط االجتمـــــــــــاعى
الشطرنج
الطالب املثالية
احباث اجتماعية
جمالت حائط
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الرحالت
نشاط االسر ( يشمل مجيع االنشطة السابقة )
النشـــــــــــاط العلمــــــــــــــى
افضل قصة خيال علمى
افضل  CDعلمى
احباث علمية خمتلفة

الالئحة الطالبية الخاصة بانيخابات ا حاد الطالب

اال حادات الطالبية
لتامجاما لتريضية لتحكوجية هى لتمنظيرما لتشضعية لتمى دابض ع آرلء لتطالب و
طروحمده بمتكليما و لترامهه و لتامجاما لتريضية و يرمرسون ج خالتهم كمية
لالنشطة لتطالبية  ،و هى لتمى دضعى جيمتحه و ديوم على دنظي و كفمتة جرمرسة
لتنشمط لتطالبى وهى جرثله لجمم لتاهما لترانية .
و يهدف اال حاد الى :
 لتارل على لعهلد جيل قمدر على دحرل لترسئوتية و خهجة لتوط . درثيل لتطالب يى لتيضلرلا و لتسيمسما لترمالية به و لتهيمع ع جيمتحه وحيوقه .
 لتهيمع ع جيمتح جروع لتطالب و لتمولصل جع لتاهما لترخملفة تموييض و دحسيلتخهجما لتريهجة ته .
 لتارل على حل جشمكل لتطالب و دوييض لسبمب لتضلحة ووسمئل لترايشة ته دلخللتامجاة وخمرجهم و جممباة لتشكموى و لتمظلرما ج طالب لتكليما و لتامجاما لجمم
لتاهما لالدلرية و ديهي كل سبل لتهع و لترسمعهة تلطالب لجمم جامتس لتمأديب .
لتارل على لبضلز لتيي لترامراية لتهمدية و لالد لم بمتميمتيه لتامجاية يى كميةلالنشطة لتطالبية لتضيمضية و لالجمرمعية و لتكشفية و لتفنيةو لتثيميية و لتسيمسية و
لتمكنوتوجية وغيضهم و دوسيع قمعهة لترشمركة و دحفي لتطالب على لترشمركة و
دشايع لترمري ي ييهم .
جادة (  ) 319جن الئحة اال حادات الطالبية
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دشكل لالدحمدلا لتطالبية ج طالب لتكليما و لترامهه لتامجاية لترييهي بهم تنيل
درجة لتبكمتوريوس لو لتليسمنس و يشمضط يير يميهم تلمضشيح تاضوية تامن جامتس
لالدحمدلا لن يكون ك
 جمرمام بانسية جرهورية جيض لتاضبية . جسماهل يى يضقمة سولء لكمن جساال بنظمم لالنمظمم لو لالنمسمب لتروجة . -جسهدل تضسوم لالدحمد  %3بحه لدنى  10جنيهما

وحدة ضنا المودة:-
لتوحهة لترسئوتة ع لدلرة لتاودة دلخل لترؤسسة  ،ودموليض تهيهم كمية لتوثمئق لتهالئل
لتخمصة بمتررمرسما لتمطبييية الدلرة لتاودة يى لترؤسسة.
رؤية لتوحهة :
 .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 .

رسمتة لتوحهة :-
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
لكلية واهدافها

اليصاصات وحدة ضنا ل لمودة و قييم االداء:-
 -1وضع وتنفيذ خطة انشاء نظام داخلى لتقييم االداء وضمان الجودة بالكلية.
 -2المشاركة فى اعداد رسالة ورؤية واهداف الكلية فى ضوء ضمان الجودة وتحقيق
التميز فى االداء,
 -3نشرثقافة الجودة الجودة على كافة المستويات االكاديمية والطالبية واالدارية  ،بما
فى ذلك اعداد التقارير وتداول النماذج والمطبوعات الخاصة بالجودة.
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 -4التنسيق مع مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ونشر وتداول المطبوعات
والبيانات الواردة منة.
 -5االشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية لضمان الجودة بالكلية.
 -6التنسيق مع لجنة البرامج والمقررات التعليمية بالكلية لتوصيف البرامج والمقررات
واعداد التقارير الخاصة بذلك.
 -7التنظيم والمشاركة فى اللقاءات العلمية والمؤتمرات المتعلقة بالجودة التى تعقدها
الكلية والجامعة والجهات الخارجية الختلفة.
 -8اجراء الدراسات الالزمة لوضع معايير جودة العملية التعليمية بالكلية.
 -9تنفيذ الدراسات التى تكلف بها من اللجنة العليا لتقييم االداء وتوكيد الجودة بالكلية
فى مختلف جوب تطوير العملية التعليمية.
-10

اجراء الدراسات الالزمة لتقييم نظم االمتحانات واساليب التقييم واقتراح

الضوابط الالزمة للتطوير.
-11

مراجعة تقارير المتابعة المقدمة من اللجان الفرعية للجودة بالكلية العداد

تقرير المتابعة الشهرى والربع سنوى النشطة توكيد الجودة بالكلية.
-12

اعداد التقرير لسنوى النشطة تقييم االداء وتوكيد الجودة بالكلية لعرضها

واعتمادها من عميد الكلية وتحديد االحتياجات التدريبية ةتنفيذ البرامج الالزمة
بالتعاون مع لجنة تنمية وتطوير االداء العضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة
والعاملين بالكلية.
-13

التعاون مع لجنة نظم المعلومات الستكمال قواعد البيانات لخاصة باعضاء

هيئة التدريسوالطالب والخريجين.
-14

اقتراح نظام لتحفيز االداء المتميز فى المجال التعليمى والبحثى وخدمة

المجتمع والمجال االدارى.
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-15

التعاون وتقييم المشورة والتدريب للمؤسسات التعليمية االخرى فى مجال

توكيد الجودة وتطور الهيئة التعليمية.
الي سيق بين لما جملس االدارة والنملس الي فيذى لييسير سبل العنل ليحقيق رؤية
ورسالة الكلية.
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