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 الموارد المالية -6

=

 كفـاية الموارد المالية السنوية   6/1/1

ـــات وأ ـــق رســـالة وغاي ـــة لتحقي ـــة كافي ـــة المتاحـــة ســـنويا للكلي ـــر المـــوارد المالي هـــداف الكليـــة بشـــكل عـــام تعتب

اإلستراتيجية، إلى جانب حرص الكلية علي زيادة بنـود ومصـادر اإلنفـاق لتغطيـة خطـة الكليـة فـي مختلـف 

المجاالت األكاديمية والبحثية المختلفـة ومجـاالت التعلـيم والـتعلم وخدمـة المجتمـع و ذلـك مـن خـالل إعـداد 

 )1-6مرفق (             .خطة لزيادة الموارد المالية للكلية

- :يوجد العديد من المجهودات لرفع كفاءة الموارد المالية المخصصة للكلية منها

) 85(وقـد وافـق مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم ) وحـدة ذات طـابع خـاص(مركـز الخدمـة العامـة  اسـتحداث •

علـــي الئحــة الوحـــدة وتمــت إرســـالها إلــي مركـــز االستشــارات القانونيـــة للمراجعـــة  7/10/2009بتــاريخ 

ــم الحصــول علــي موافقــة الجامعــة علــى إنشــاء الوحــدة بتــاريخ  24/3/2010قــة بتــاريخ وتمــت المواف وت

) 91(مجلـس الكليـة رقـم  فـي هو  في خالل ذلك تم تشكيل مجلس اإلدارة والموافقة عليـ 28/3/2010

وتـم التصـديق مــن  27/3/2011موافقـة وزارة الماليـة بتــاريخ علــي وتـم الحصـول  19/4/2010بتـاريخ 

 .وجاري تفعيل الوحدة 27/4/2011ريخ الجامعة بتا

 2012/ 2011ليتم تفعيله مع بداية العام الجامعي  نادي التكنولوجياوضع  القواعد المنظمة ل •

عـن طريـق الحصـول علـى  2006 -2004لقد تطور حجم الموارد الذاتية للكلية خالل الفترة من عام  •

لـى مشــروع التطـوير المســتمر و جنيــه و الحصـول ع 150000بمبلـغ  QAAPمشـروع توكيـد الجــودة 

جنيه استهدفت كلها  7070000بمبلغ  2010 -2008في الفترة من عام  CIQAPالتأهيل لالعتماد 

بمـا يحقـق الرؤيـة والرسـالة والغايـات واألهـداف  ىاألخـر إلى دعم العملية التعليمية ومختلـف المجـاالت 

وارد الذاتية للكلية كما إن الكلية بصـدد إعـداد اإلستراتيجية للكلية وهو ما يعد خطوات ممتازة لزيادة الم

 كفاية الموارد المالية والمادية   6/1
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خطـة لتنميــة المــوارد الذاتيــة للكليـة بعــد انتهــاء المشــروع لتحســين مـوارد الكليــة المســتخدمة فــي تطــوير 

 .العملية التعليمية 

 )الجدول بالجنية المصري( المنصرفو سنوات سابقة  5ويوضح الجدول التالي الميزانية المخصصة للكلية في خالل 

 )2-6مرفق (

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 

 منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص  

 6609473 4882230 7190827.42 5738924 5419048.11 4504340.62 الجملة 

 2009/2010 2010/2011 

 منصرف مخصص منصرف مخصص 

 5985370 4828565 8289432 6823415 الجملة

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011

الموزانه المخصصة والمنصرفة لكلية التمريض من عام 2006/2007 الي عام 2010/2011

مخصص منصرف

 
دراسة ميدانية لتحسين جودة الحياة لدي مرضـي السـكري (وع بحثي بعنوان كما تم الحصول علي مشر  •

ـــة  ـــة الفروســـات بمحافظـــة الدقهلي ـــة"المكتشـــفين بقري ـــرة مـــن                        ") دراســـة ميداني للفت

 جنيه وهو ممول من الجامعة20000بمبلغ  2010إلي  2003
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ــة البكــالوريوس ويوضــح الجــدول كمــا تحصــل الكليــة علــي إيــرادات مــن الرســوم الدراســية ل • طــالب مرحل
 )3-6مرفق (                  )الجدول بالجنية المصري(: التالي تطورهم خالل الخمس سنوات

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 289273.2 311967.2 297169.2 607480.73 305519.95 الجملة 
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ايرادات كلية التمريض من الرسوم الدراسية للطالب

الجملة 

 
ودة بالكليـة مـن خـالل تعـدد أنظمــة ي تحسـين كفـاءة اسـتخدام المـوارد الموجــوبشـكل عـام تحـرص الكليـة علــ

ــد الكليــة وأمــين الكليــة علــي ا ــة المختلفــة مــن خــالل رقابــة عمي لرقابــة والمحاســبة فــي اســتخدام مــوارد الكلي
استخدام الموارد من خـالل اإلدارات المختلفـة وكـذلك اللجـان المختصـة فـي الجامعـة لتقيـيم أداء الكليـة فـي 

 .استخدام الموارد وكذلك رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الدورية للكلية في استخدامها لمواردها المتعددة

 مالئمة المباني 6/1/2

بشكل عام تتسم مساحات مبني الكلية بمالئمتها الحتياجات الكلية حيـث تـم افتتـاح المبنـى الجديـد فـي  •
سـد أي احتياجـات مسـتقبلية مـن خـالل خطـة لبنـاء وتسـعي الكليـة ل 2009/2010بداية العام الدراسي 

 .مبني جديد للكلية

 ني الكلية ومساحته والطاقة االستيعابية للطالبتوضح الجداول التالية مبكما  •
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 االستيعابية    طاقةعداد قـاعات التدريس والا
 

الطاقة  المساحة المدرج المبنى
 االستيعابية

 الدور األرضي
 طالب C( 205.47 200(مدرج 

 طالب B( 166.47 200(مدرج 

 الدور األول علوي
 طالب A( 416.97 400(مدرج 

 طالب 80 100.62 قاعة مؤتمرات

 طالب 30 21.38 قاعة تدريس الدور الثالث علوي

 طالب 70 94.75 قاعة تدريس الدور الرابع علوي

 ة  وتجهيزاتها والمساح  ةعداد معامل الطالب والطاقة االستيعابية التقريبيا
الطاقة  المساحة المعمل المبنى

 االستيعابية
حاسب 
 إلى

جهاز عرض 
 تبيانا

 1 60 طالب 60 244.95 معمل الكمبيوتر2 الدور األول علوي

 الدور الثالث علوي

 1 1 طالب 30-25 74.95 معمل تمريض النسا
 1 1 طالب 30-25 75.95 معمل حاالت حرجة
 1 1 طالب 30-25 68.50 معمل تمريض أطفال

 1 1 طالب 30-25 82.22 معمل بالغين
معمل أساسيات 

 تمريض
70.73 

 طالب 25-30
1 1 

 1 1 طالب 30-25 72.95 ىمعمل اوسك

 الدور الرابع علوي
 1 1 طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع

 1 26 طالب 26 75.95 معمل اللغة

أنشــطة الكليـــة مــن حيـــث التهويـــة و كمــا تتســـم مبــاني الكليـــة بصــفه عامـــة بمـــدي مالئمتهــا لممارســـة  •
 اإلضاءة الطبيعية

تتـوافر المعـدات و التجهيـزات المختلفـة لتحقيــق األمـن و السـالمة فـي مبــاني الكليـة موزعـة علـى نقــاط  •
 )4-6مرفق (                                                                         :مختلفة بالكلية  و منها

 .روب أثناء حدوث كوارثسلم خاص باله -
 .طفاية حريق )97(عدد  -
 .مداد إطفاء بكل مدرج) 1(مدادات إطفاء بكل دور وعدد  )3(عدد  -
 .جهاز إنذار حريق رئيسي) 1(عدد  -
        .صناديق إسعافات أولية )5(عدد  -
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 -:تتخذ الكلية ممارسات للمحافظة على األمن و السالمة مثل •

 )5-6مرفق (                                      بالكلية  مشرفين وأفراد امن) 6(تعيين عدد  -

        خطة طوارئ إلخالء المبنى في حالة حدوث كوارث -

خطـط تــدريب أفــراد الكليــة علـى إخــالء المبنــى فــي حالــة حـدوث كــوارث وأيضــا دورات عــن األمــن  -
                                                        .                        والسالمة المهنية لتأمين بيئة العمل

 تدريب العاملين بالكلية علي مكافحة الحرائق من خالل ورشة عمل عن األمن والسالمة  -

تتوافر بالكلية العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمـن والسـالمة ألفـراد الكليـة حيـث قـام الكليـة  -
ــة لمــداخل ومخــا رج الكليــة وكــذلك فــي المــدرجات والمعامــل وقاعــات بوضــع عالمــات إرشــادية ملون

في حالة حدوث مخاطر، ويوجد مولد كهربـائي  ةالدرس كما قامت الكلية بوضع عالمات توضيحي
 .قوي لتزويد مبني الكلية بالكهرباء في حالة انقطاع التيار 

ــ • ــاني الكليــة حيــث روعــي ذل ــة بالنظافــة وبتــوافر المنــاخ الصــحي فــي مب ــد إعــداد يتســم مبنــي الكلي ك عن
التصميم الهندسي للمبني مثل التهوية واإلضاءة الطبيعية وشراء عدد كافي مـن أدوات النظافـة وتوزيـع 
صناديق بالستيكية كبيرة الحجم ذات أغطية علي مختلـف أركـان الكليـة وتجميـل الكليـة بنباتـات الزينـة 

 .وكذلك منع التدخين داخل الكلية

النظافة العامة داخل الكلية فيقوم بها عمال الكلية بصـفة يوميـة تحـت إشـراف السـيد  ومن حيث أعمال •
ــارات مفاجئــة لتفقــد  معــاون الكليــة وتقــوم اإلدارة العليــا المكونــة مــن أمــين الكليــة وعميــد الكليــة بعمــل زي

 .النظافة العامة بالمبني

ـــي و  • ـــة للمبن ـــة الصـــيانة فيوجـــد وحـــدة مختصـــة بالصـــيانة الدوري كـــذلك توجـــد خطـــة للصـــيانة ومـــن ناحي
 )6-6مرفق (             المستمرة للمبني 

 

 تسهيالت لممارسة األنشطة الطالبية 6/2/1
تقدم التسهيالت للطالب لممارسة األنشطة الطالبية المختلفة من خالل قسم رعاية الشباب حيث توجد 

 : بالكلية

بية داخـل مبنـي الكليـة ولممارسـة األنشـطة االجتماعيـة و الفنيـة والثقافيـة قاعة لممارسة األنشطة الطال •
 ) الخ... مجلة الحائط  –نشاط األسر  –مثل ممارسة لعبة الشطرنج (

 .مشاركة الطالب في الرحالت المختلفة و المعسكرات والجوالة من خالل المخيمات الكشفية •

 جانات المسرحيةشتراك بمسرحية سنوية لتمثيل الكلية في المهر اال •

 )الخ...... حفظ القرآن الكريم  –مثل الشعر (االشتراك في المهرجانات والمسابقات المختلفة  •

 التسهيالت المادية  6/2
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إقامــة اللقــاءات والــدورات الرياضــية بــين طــالب الكليــة وطــالب الكليــات والجامعــات المختلفــة لتبـــادل  •
 .الخبرات والثقافات بين الطالب

ت وتنوعهــا لكنهــا ال تكفـى لممارســة األنشــطة الطالبيــة لــذا و لكـن علــي الــرغم مــن تعـدد تلــك التســهيال •
  الجامعة و القرية األوليمبية التي تمتاز بها جامعة المنصورة إستادتستخدم الكلية مالعب 

 األجهزة والمعدات والمعامل  6/2/2

طة العلميـة لقيام باألنشـبوجه عام تتوافر في الكلية األجهزة والمعدات والتجهيزات المختلفة التي تكفي ل •
حيث تتسم األجهزة الموجودة بمواكبة التطور التكنولوجي فقد ساهم مشروع التطوير المسـتمر والتأهيـل 
لالعتمــاد بتــوفير مختلــف أجهــزة التــدريب والمانيكانــات الحديثــة للكليــة لــدعم العمليــة التعليميــة بشــكل 

 .اكبر

ــتم ويــتم صــيانة األجهــزة والمعامــل بصــفة دوريــة حيــث ان كــل معمــل م • ســئول عنــه فنــي معمــل حيــث ي
 .تدريبهم على األجهزة الحديثة

ــم إنشــاء تتناســب عــدد الحاســبات اآلليــة المتاحــة بالكليــة بوجــه عــام مــع إ • جمــالي عــدد الطــالب حيــث ت
متصـــلة جميعهـــا بشـــبكة االنترنـــت  إلـــىجهـــاز حاســـب  60معمـــل حاســـب آلـــي بإجمـــالي عـــدد 2

 أصــليحاســب آلــي باإلضــافة إلــي جهــاز  26 باإلضــافة إلــى معمــل اللغــة االنجليزيــة بســعة عــدد
DELL  وجهاز كمبيوتر خادمDELL  وتتناسـب . جهاز اسـتجابة للطالـب 50كما يوجد بالمعمل

ــة المتاحــة بالكليــة مــع إجمــالي عــدد الطــالب بنســبة  طالــب  24: حاســب  1عــدد الحاســبات اآللي
 .وتتوافر بالمعامل أجهزة داتا شو للعرض

اآللية المتاحة بالكلية مع إجمالي عدد العاملين حيث انه يوجد بكل قسـم  أيضا تتناسب عدد الحاسبات •
إداري حاسب اآللي متصل اغلبها بشبكة االنترنت باألقسـام اإلداريـة التـي يعتمـد عملهـا علـى اسـتخدام 

 .ة المعلومات التي تمتاز بها الجامعةكشب

عضـاء هيئـة التـدريس حيـث يوجـد عـدد كما تتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحة بالكلية مـع إجمـالي أ •
 .جهاز حاسب لكل قسم علمي و معامل المهارات التمريضية متصلة جميعها بشبكة االنترنت 2 -1

بتـاريخ ) 95(رقم تم عمل خطة لصيانة األجهزة والمعدات والتجهيزات وتم اعتمادها من مجلس الكلية  •
عدات مع الحسـاب العلمـي باإلضـافة إلـي ، كما توجد عقود سنوية لصيانة األجهزة والم22/11/2010

 .قسم متخصص لصيانة أجهزة الحاسب بالكلية

 

 تكنولوجيا المعلومات 6/2/3
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تـم وضــع ضــوابط لتـوفير االنترنــت بــاإلدارات المختلفـة حفاظــا علــى سـرية المعلومــات و حمايــة حقــوق  •
 االستخدام ضمان حسنالملكية الفكرية و 

 . يتم تحديثه بصفة دوريةواالنجليزية نت وهذا الموقع باللغة العربية يوجد للكلية موقع علي شبكة االنتر  •

خدمــة االنترنــت بالكليــة متاحــة للجميــع حيــث يوجــد لكــل فــرد مــن العــاملين بالكليــة كلمــة ســر وكلمــة  •
حيـث أن المعلومـات الخاصـة بالكليـة والتـي تغطـى مختلـف (استخدام شخصية للدخول علـى االنترنـت 

كمـا تـم إنشـاء صـفحة الكترونيـة لكـل قسـم علمـي و المعلومـات متاحـة لجميـع  أنشـطتها متاحـة للجميـع
الطالب و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و اإلداريين و األطراف المجتمعية ويمكن تصفحها علي 

كمـــا تتـــوافر ألعضـــاء هيئـــة )  http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/default.htmموقــع 
 600    الكترونـــي علــي شـــبكة االنترنــت بســـعة تحميــل بيانـــات يصــل إلـــي التــدريس والمعـــاونين بريــد

 ميجابايت شهريًا، كما توفر الجامعة لطالب الكلية خدمة انترنت وبريد الكتروني مجاني 

داخـل الكليـة فـي األمـاكن المخصصـة لـه حيـث   (Wireless LAN)تتوافر خدمـة االنترنـت الالسـلكي •
 تتوافر أجهزة الدعم لها

طالب البكالوريوس وطـالب الدراسـات العليـا اشـتراك عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و امعة ألتوفر الج •
مجاني لقواعد البيانات العالمية للقيام بـاإلطالع وتحميـل النصـوص الكاملـة لألبحـاث والمراجـع ويمكـن 

ـــة والمكتبـــة االلكترونيـــة ومعامـــل الكمبيـــوت ـــيفة باإلضـــا راإلطـــالع عليهـــا مـــن خـــالل المكتبـــة العلمي  إل
 .االطالع الخارجي

العلمية ونقل المحاضرات والمؤتمرات بين  االتصاالتكما يوجد بالكلية فيديو كونفرانس لتسهيل  •
 .الكليات المختلفة داخل وخارج الجامعة
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