إنجازات وحدة ضمان الجودة
2019/2018

إنجازات وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي
2018/2017
أوالً  :بالنسبة لنشر ثقافة الجودة
 تى عًم عذد(َ )3ذوح تىعُخ عٍ َشش ثمبفخ انجىدح
2017
(/11/8-2017/11/1-2017/10/31
يُهب( ) 127طبنت .
 تى عًم َذوح تىعُخ عٍ َشش ثمبفخ انجىدح نإلداسٍَُ َىو 2017/11/12وعذد
انًغتفُذٍَ يُهب (.)16

نهطالة خالل انفتشح
انًغتفُذٍَ
وعذد

 تى عًم َذوح تىعُخ ثعُىاٌ (دوس انطبنت فً جىدح انتعهُى انعبنً) َىو
2017/9/19وعذد انًغتفُذٍَ يُهب( ) 32طبنت.

ثانيا ً :بالنسبة للمراجعة الداخلية والتقرير السنوي
 تى اإلَتهبء يٍ انتمشَش انغُىي نهكهُخ2017/2016واعتًبدِ .
 تى يشاجعخ انًعبَُش واأللغبو وانىحذاد يٍ لجم فشَك انًشاجعخ انذاخهُخ ثبنىحذح خالل
انفتشح انضيُُخ (11/13إنٍ ) 11/22وتى عشض َتبئج انًشاجعخ عهٍ األطشاف
انًعُُخ إلتخبر اإلجشاءاد انتصحُحُخ انالصيخ .
 تى يشاجعخ يعبَُش اإلعتًبد يٍ لجم يغتشبسي انىحذح يشتٍُ فٍ انفتشح انضيُُخ
(12/11إنٍ 2/12 – 11/18إنٍ . ) 2/18
 تى يشاجعخ كُتشوالد انفشق انذساعُخ نًشحهتٍ انجكبنىسَىط وانذساعبد انعهُب يٍ لجم
وحذح انمُبط وانتمىَى خالل (7/20إنٍ . )8/10

ثالثا ً :بالنسبة للمعايير األكاديمية والبرامج التعليمية والمقررات الدراسية
 تحذَث تىصُف ثشايج ويمشساد يشحهتً انجكبنىسَىط وانذساعبد انعهُب .
 إعذاد تمبسَشانجشَبيج و انًمشساد انذساعُخ نًشحهتٍ انجكبنىسَىط وانذساعبد انعهُب.
 تجٍُ انًعبَُش األكبدًَُخ انمىيُخ انًشجعُخ اإلصذاس انثبٍَ .2012
 تى عًم وسشخ عًم ثعُىاٌ (تىصُف انجشايج وانًمشساد انذساعُخ ) ألعضبء هُئخ
انتذسَظ وانهُئخ انًعبوَخ وكبٌ عذد انًغتفُذٍَ يُهب (. )32
 جاري تحدٌث إلستراتٌجٌات التدرٌس والتعلم والتقوٌم .
 تى عًم عذد (  )4وسشخ عًم ثعُىاٌ (إعتشاتُجُخ انتذسَظ وانتعهى ) ألعضبء هُئخ
انتذسَظ وانهُئخ انًعبوَخ وكبٌ إجًبنٍ عذد انًغتفُذٍَ يُهب (. )141

رابعا ً :بالنسبة لنظم المعلومات
 تم تحدٌث موقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت.
 تم تحدٌث قاعدة بٌانات الخاصة باألنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والخدمات
المجتمعٌة بالكلٌة .
 تم تحدٌث الموقع الخاص بوحدة ضمان الجودة وتغذٌته بكل ما هو جدٌد.
 جاري عمل أرشفة لبعض ملفات ووثائق معاٌٌر الجودة فى صورة إلكترونٌة .
 تى تحذَث انذالئم اِتُخ :
 دنُم وحذح ضًبٌ انجىدح
 دنُم انطالة نُظى انتمىَى
 دنُم طالة انذساعبد انعهُب
 دنُم انكُتشول
 دنُم انطبنت
 دنُم وحذح يتبثعخ انخشَجٍُ
 انذنُم انغُىٌ نهخشَجٍُ
 دنُم اإلسشبد األكبدًًَ
 دنُم انشَبدح انعهًُخ
 دنُم انًُثبق األخاللً
 دنُم انًصذالُخ واألخاللُبد

 دنُم وحذح انمُبط وانتمىَى
 تى تحذَث انالئحخ انذاخهُخ نًشحهخ انجكبنىسَظ.
 تى تحذَث انخطظ انغُىَخ انخبصخ ثبنًعبَُش وانىحذاد ثبنكهُخ
 تحذَث انخطخ انتُفُزَخ نهىحذح .
 إعداد النشرة التعرٌفٌة بالوحدة وأنشطتها والتى ضمت رؤٌة ورسالة الوحدة وأهدافها
وإختصاصاتها.
 حضىس انهمبءاد انذوسَخ يع يذَش يشكض انجىدح ثبنجبيعخ ويذَشي يششوعبد انجىدح
ثكهُبد انجبيعخ
 انًشبسكخ يع وحذح انتخطُظ اإلعتشاتُجٍ فٍ إعذاد انخطخ اإلعتشاتُجُخ نهكهُخ ثأثعبدهب
انًختهفخ (ثُبءاً عهٍ َتبئج انتحهُم )
 تم عمل اختبارات القبول للطلبة الجدد تحت إشراف وتنظٌم إدراة الكلٌة ووحدة ضمان
الجودة .

خامسا ً :بالنسبة لإلستبيانات
 المشاركة فً تجمٌع اإلستبٌانات من األطراف المعنٌة .
 تم مراجعة وتصمٌم جمٌع اإلستبٌانات .
 تم عمل التحلٌل اإلحصائً لإلستبٌانات المختلفة ووضعها فً صورة رسم بٌانى مثل
(نموذج استقصاء رضا طالب الدراسات العلٌا – استبٌان لتقٌٌم الطالب لسٌاسات
القبول والتحوٌل ) .
 تم تسلٌم نسخة من اإلستبٌانات بعد مراجعتها للمعاٌٌر .
 مشاركة األطراف المعنٌة فً وضع اإلجراءات التصحٌحٌة بناءاً علً نتائج اإلستبٌانات .



سادسا ً :بالنسبة للتدريب والتوعية
 تم عمل عدد ()2ورشة عمل عن كٌفٌة التسجٌل فى بنك المعرفة ألعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة وذلك ٌومً  2018/4/2017122/12/13وعدد المستفٌدٌن (. )39
 تم عمل ورشة عمل بعنوان (استٌفاء معاٌٌر اإلعتماد اإلصدار الثالث ٌ )2015وم
2017/8/7وكان عدد المستفٌدٌن منها ()74
 تم عمل ورشة عمل عن مرض السكر لإلدارٌٌن بالكلٌة ٌوم 2018/6/25وعدد المستفٌدٌن
من الورشة ()20
 تم عمل ورشة عمل عن الوقاٌة من األمراض المعدٌة لطالب الفرقة الثالثة ٌوم
 2018/3/20وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()21
 تم عمل ورشة عمل عن مرض أرتفاع ضغط الدم لإلدارٌٌن بالكلٌة ٌوم  2018/6/25وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()14
 تم تم عمل ورشة عمل عن اإلسعافات األولٌة لإلدارٌٌن بالكلٌة ٌوم  2018/6/20وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()20
 تم عمل ورشة عمل عن التدخٌن وأثاره السلبٌة لطالب الفرقة األولى ٌوم 2017/10/9
وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()40

 تم عمل ورشة عمل بعنوان نقل الدم ألعضاء هٌئة التدرٌس ٌوم  2018/6/25وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()15
 تم عمل عدد ( )2ورشة عمل عن التحلٌل اإلحصائً ألعضاء هٌئة التدرٌس وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ( )121وذلك ٌومً 2017/12/4و2018/4/10
 تم عمل ورشة عمل بعنوان مهارات التواصل لطالب اإلمتٌاز ٌوم 2018/2/13وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()63
 تم عمل ورشة عمل بعنوان مهارات إتخاذ القرار لطالب اإلمتٌاز ٌوم 2018/4/7وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()23
 تم عمل ورشة عمل بعنوان إدارة الوقت لخرٌجى الكلٌة ٌوم  2018/3/21وعدد المستفٌدٌن
من الورشة ()21
 تم عمل ورشة عمل بعنوان أهمٌة المحافظة على البٌئة المحٌطة لطالب الفرقة الثانٌة ٌوم
 2018/5/7وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()40
 تم عمل ورشة عمل بعنوان الصحة النفسٌة وأهمٌتها فى حٌاة الفرد لطالب الفرقة األولى ٌوم
 2017/10/19وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()23
 تم عقد ورشة عمل عن التدرٌب علً تحدٌث بٌانات مواقع أعضاء هٌئة التدرٌس ٌوم
 2018/5/6وكان عدد المستفٌدٌن منها (.)22
 تم عمل ورشة عمل عن اإلستراتٌجٌات الجدٌدة فً التعلٌم العالً ألعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة َىو  9102/5/92وكان عدد المستفٌدٌن منها () 45
 تم عمل ورشة عمل عن المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة اإلصدار الثانً 2017
ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة َىو  9102/2/92وكان عدد المستفٌدٌن
منها () 23
 تم عمل ورشة عمل عن التصحٌح االلكترونً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ٌوم
 2018/5/27وكان عدد المستفٌدٌن منها ( ) 18
 تم عمل عدد ( )2ندوة تعرٌفٌة لطالب الفرقة األولً والثانٌة ٌوم  2017/9/16عن (دلٌل
الطالب ) وكان عدد المستفٌدٌن منها ( ) 373
 تم عمل عدد ()2ورشة عمل عن (التدرٌب علً ورقة اإلمتحان اإللكترونً )لطالب الفرقة
األولً والثانٌة ٌومً 2017/12/16’2017/11/22وكان عدد المستفٌدٌن منها
()278
 تم عمل ورشة عمل عن التصحٌح االلكترونً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وكان
عدد المستفٌدٌن منها ( ) 18
 تم عمل ورشة عمل عن استٌفاء معاٌٌر القٌاس والتقوٌم للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس
ومعاونٌهم ٌوم 2017/11/29وكان عدد المستفٌدٌن منها ( ) 36
 تم عمل عدد ()2ورشة عمل عن ضوابط عقد اإلختبارات بالكلٌة ومعاٌٌر الورقة اإلمتحانٌة
للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ٌوم  2017/12/18وكان عدد المستفٌدٌن
منها ( ) 26
 تم عمل عدد ()3ورشة عمل عن (مصفوفة توافق إسئلة اإلمتحان مع مخرجات التعلم
المستهدفة(خرٌطة اإلمتحان ) للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وذلك أٌام
2018/3/27 ، 2018/4/17 ، 2018/4/3وكان عدد المستفٌدٌن منها ( ) 35

سابعا ً :بالنسبة الشفافية والعدالة
 تم وضع آلٌات المسائلة والمحاسبة لجمٌع فئات الكلٌة

 تم توزٌع المواد المساندة واألعباء التدرٌسٌة للمواد المساندة بشكل عادل
 تم تقدٌم الدعم المادى والمعنوى لتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن بالكلٌة

ثامنا ً :بالنسبة للمشاركة المجتمعية
 تم االحتفال بٌوم االسرة الثانى وذالك ٌوم االحد الموافق .7302/4/03
 قٌام وفد من كلٌة التمرٌض بزٌارة مستشفى  57357وذلك ضمن الزٌارات التعلٌمٌة
والوقف على أحدث التطورات التى توصلت الٌها المستشفى ٌوم 2018/4/26م.
 تم عمل زٌارة لدار األٌتام ٌوم الخمٌس الموافق 2018/4/26م
 تم عمل زٌارة لدارالمسنٌٌن ٌوم الخمٌس الموافق 2018/4/26م
 تم عمل زٌارة لمستشفى ٌ 57357وم الخمٌس الموافق 2018/4/26م
 تم عمل الملتقى السنوى التاسع لخرٌجى كلٌة التمرٌض ٌوم األربعاء 2018/8/9
 شارك وفد من كلٌة التمرٌض فى فاعلٌات القافلة الطبٌه لقرٌة طحله و قرٌة كفر بطا
ٌوم 2017/12/26م
 تى عًم َذوح نهفشلخ انثبنثخ ثعُىاٌ " انتىعُخ انغُبعُخ نهًشبسكخ فً انعًهُخ االَتخبثُخ "
وكبٌ عذد انًغتفُذٍَ ()18
 تم عمل ورشة عمل عن الصحة اإلنجابٌة لألمهات بمركز صحة األسرة ٌوم
2018/6/18وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()23
 تم عمل ورشة عمل عن الوقاٌة من الحوادث لألطفال بحضانة إدارة الجامعة ٌوم
 2017/10/17وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()17
 تم عمل ورشة عمل عن الفحص الذاتى للثدى لألمهات بمركز صحة األسرة ببنها ٌوم
2018/3/12وعدد المستفٌدٌن من الورشة ()35
 تم عمل ورشة عمل عن نمط الحٌاة الصحً لطالب كلٌة الحقوق ٌوم 2018/4/18وعدد
المستفٌدٌن من الورشة ()20
 تم عمل ورشة عمل عن التعرٌف بمرض الزهاٌمر لنزالء دار المسنٌٌن ٌوم
 2017/11/15وقام بإلقاء الورشة أ.م.د/أبتسام محمد عبدالعال وعدد المستفٌدٌن ()6

تاسعا ً :بالنسبة للبحث العلمي والدراسات العليا
 النشر الدولً لألبحاث العلمٌة .
 تحذَث انخطخ انجحثُخ نتتًبشً يع انخطخ انجحثُخ نهجبيعخ .
 تى عمذ دوساد حبعت آنً نطالة انذساعبد انعهُب َىو 2017/10/11213و ولبو ثإنمبء
انذوساد أ/عًشو انغُذ وعذد انًغتفُذٍَ ()37

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.و.د /ثبعًخ سثُع عجذ انصبدق

