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 الطالب والخريجون -1
 

 
 

 وتحويل الطالبقبول  نظم   1/1/1
صــفحة الكليــة و  شــئون الطــالب قســمسياســات وقواعــد القبــول بالكليــة معلنــة مــن خــالل دليــل الطالــب و  •

 )1-9(مرفق                      0TUwww.facnur@mans.edu.egU0T  .موقع االلكترونيعلى ال

ممثلــين مــن أعضــاء هيئــة  فيهــا يشــارك حيــث لتعريــف الطــالب الجــدد بالكليــةيــتم تنظــيم بــرامج ســنوية  •
لتعريــف الطـــالب ويقــدم خاللهــا عــروض تقديميــة  ورعايــة الشــباب  الطــالب تحــادإالتــدريس وأعضــاء 

(        بالكلية وتعريف الطالب بدوره فـي العمليـة التعليميـة ويـتم خاللهـا توزيـع مطبوعـات عديـدة مثـل
بروشـور  –الكليـة  بروشور(ومطبوعات خاصة بالجودة مثل ) دليل األنشطة الطالبية  –دليل الطالب 

ــة التمــريض –الجــودة  مشــروع التطــوير المســتمر كتيــب  –كتيــب دليــل الجــودة  -كتيــب أخالقيــات مهن
 . ملصقات الترحيب بالطالب الجدد باإلضافة إلى )والتأهيل لالعتماد

شـــئون  قســـمودليـــل الطالــب و الكليــة معلنـــة  علـــى موقــع الكليـــة االلكترونــي مــن والـــى قواعــد التحويـــل  •
 )2-9(فق مر                                                                             .الطالب

 :الكلية سنوياً من وٕالى  نسبة التحويالتالجدول التالي يوضح  •
 

 الفرقة
نسبة المحولين 

 من الكلية
نسبة المحولين 

 إلى الكلية

 _ %2.9 الفرقة األولي

 %0.5 %1 الفرقة الثانية

 _ %0.9 الفرقة الثالثة

 _ _ الفرقة الرابعة

المقبــولين  والطالبــات متاحــة الســتيعاب أعــداد الطــالبتكفــي المــوارد والتســهيالت الماديــة البشـكل عــام  •
ة عــدد قاعــات الــدرس وعــدد معامــل التــدريب دإلــى المبنــى الجديــد وزيــا االنتقــالوخصوصــًا بعــد  بالكليــة

ـــة التعليميـــة المعـــدات  دثوتجهيزهـــا بأحـــ ـــاءة العملي ولكـــن تظـــل أمـــاكن ممارســـة األنشـــطة لتحســـين كف

http://www.facnur@mans.edu.eg/
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 أمــاكن األنشــطة الطالبيــة بالجامعــة باســتخدامويســتعاض عنهـا غيــر كافيــة والتــدريب العملــي الطالبيـة 
 .وفتح مجاالت وأماكن جديدة للتدريب مثل مستشفيات وزارة الصحة

 
 :عداد قاعات التدريس والسعة االستيعابية المساحة لممارسة األنشطة التعليميةأالتالي يوضح جدول ال

 

الطاقة  المساحة المدرج المبنى
 االستيعابية

 األرضيالدور 
 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

وتجهيزاتهـا والمسـاحة لممارســة  ةب والطاقـة االسـتيعابية التقريبيـأعـداد معامـل الطــالالجـدول التـالي يوضـح 
 :األنشطة التعليمية والبحثية

 

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

 1 1 طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع الدور الرابع علوي
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 1 26 طالب 26 75.95 معمل اللغة

 :الفرق األربعة فيأعداد الطالب التالي يوضح  جدولال
 

 عدد الطالب الفرقة

 103 الفرقة األولى

 392 الفرقة الثانية

 477 الفرقة الثالثة

 496 الفرقة الرابعة

 1468 اإلجمالي

 الوافدون الطالب  1/1/2
 

نظـام  إعـدادوجـاري ولكن توجد سياسات لجذب الطـالب الوافـدين  نوافدي طالباتأو  ال يوجد بالكلية طالب
 )3-9(مرفق              .نيموثق ومعلن لقبول الطالب والطالبات الوافد

 

 
 

  دعم الطالبنظام   1/2/1

ها طبقــــًا تــــم إعـــدادماديــــا ونفســـيا واجتماعيــــا وثقافيـــا  والطالبـــات خطـــة متكاملــــة لـــدعم الطــــالب توجـــد •
ــة الشــباب التــي  الطــالب وبنــاءًا عليــه الحتياجــات عتــزم القيــام بهــا مســبقًا للعــام ييــتم إرســال خطــط رعاي

ـــذلك إلـــي إدارة المتابعـــة الخاصـــ باألنشـــطة بـــاإلدارة العامـــة لرعايـــة  ةالجـــامعي وفقـــا للنمـــاذج المعـــدة ل
 )4-9(مرفق                     .الشباب

مـا ويـتم توضـيح . خـالل العـام الدراسـيكل شهر علـي حـده إلدارة المتابعـة ومن ثم إرسال ما تم تنفيذه  •
 .لم يتم تنفيذه من الخطة المسبقة واألسباب

كما يتم إرسال تقرير عن النشاط الطالبي كل عام إلي اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم  •
 النقديــة والعينيــة ودعــم الكتـــاب إلعانــاتاتخــاذ القــرار بــاإلدارة والمراكــز التــي حصــلت عليهــا الكليــة وا

 .مطبقة بالفعل من خالل رعاية الشبابجميعها و 

 

 الدعم الطالبي   1/2
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 :ومن أشكال الدعم المقدمة •

ــــر القــــادرين مــــن خــــالل صــــندوق التكافــــل  ◊ ــــة والعينيــــة للطــــالب غي ــــديم المســــاعدات المادي تق
 .بحوث اجتماعية تقديماالجتماعي بعد 

 .الب غير القادرين الدراسية للطتقديم نسبة مجانية من الكتب  ◊

 .صرف مكافآت تفوق للطالب المتفوقين دراسيا باألنشطة الطالبية ◊

 .تقديم الوجبة الساخنة للطالب المغتربين بأجر رمزي ◊

 .تنظيم رحالت ومعسكرات اجتماعية وثقافية وترفيهية ◊
 

 :2010/2011النقدية والعينية ودعم الكتاب خالل العام الجامعي  اإلعاناتالجدول التالي يوضح 
 

عدد الطالب  مصادر الدعم نوع الدعم
 اإلعانةقيمة  المستفيدين

 الدعم المادي
 التكافل االجتماعي بالجامعة صندوق 
 تبرعات  

50 
16 

8809 
2815 

 الدعم المعنوي
 كتب دراسية 
 مالبس 

200 
41 

2500 
2206 

 16330 307 اإلجمالي

 برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية 1/2/2

  ألنه يتنافى وطبيعة خريج الكليةد بالكلية طالب ذوي احتياجات خاصة ال يوج •

 .الحاالت الطارئة الستقبالمجهزة  و الكليةداخل  والطالبات توجد عيادة للطالب •

كما انه من حق كل طالب الحصول على بطاقة التأمين الصحي مـن شـئون الطـالب بالكليـة والعـالج  •
ا لقرب مستشفيات الجامعة ومستشفى الطلبة فان الكلية تتعامـل ونظر  مجانا بمستشفى الطلبة الجامعي

مع الحاالت المرضية الصعبة للطالب عن طريق اسـتدعاء اإلسـعاف الخـاص بمستشـفى الطلبـة لنقـل 
 .الحاالت المرضية إليها أو إلى مستشفى الطوارئ أو إحدى مستشفيات الجامعة

 ثرينتعالمتفوقين والم  تحفيز الطالببرامج دعم و  1/2/3

 .دراسياالمتفوقين والمبدعين والمتعثرين  الكتشاف ودعم الطالبموثقة آليات  يوجد بالكلية •

 )5-9(مرفق         
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   الماضية المتفوقين علميا خالل الثالث سنواتيوضح تطور الطالب  التاليالجدول  •

 2011-2010 2010-2009 2009-2008 التقدير

 81 68 75 ممتاز بمرتبة شرف

 1 1 1 ممتاز

 200 163 121 جيد جدا بمرتبة شرف

 :سائل هذا الدعمو من و  لمتفوقين والمبدعين بالكليةللطالب ادعم وسائل يوجد  •

      .يوم حفل التخرج  فيتكريم أوائل الخريجين  .1

 .الجامعةاحتفال  فيتكريم األوائل من كل الكليات  .2

 .ةالمواد التمريضي فيالكلية بتكريم األربعة األوائل  يامق .3

   .جوائزالالمبدعين على المتفوقين و   والطالبات الطالب حصول .4

ـــات اإلعـــالن عـــن صـــور الطـــالب .5 ـــدعين بلوحـــة الشـــرفالمتفـــوقين و  والطالب ـــاب يـــوم  المب وفـــي كت
 .الخريجين

 .رحالت ترفيهية للطالب المتفوقين إعداد .6

 .يصرف للطالب المتفوقين الحاصلين على تقديرات مرتفعة مكافأة التفوق .7

 .لطالب المتميزين شهادات تقدير من عميد الكليةمنح ا .8

ة لرعاية ودعم الطالب المتعثرين علـى مسـتوى األقسـام العلميـة حيـث تقـع علـى محدد أنظمةيوجد كما  •
ــد الطــالب المتعثــرين وحصــرهم ووضــع أنشــطة لمســاعدة ودعــم الطــالب  القســم العلمــي مســئولية تحدي

ــة التعثــر فــي الدراســة ال,  المتعثــرين ــتم تجميــع الطــالب المتعثــرين بكــل مــادة ويحــدد وفــي حال نظريــة ي
األوقـات التـي تتناسـب مـع الجـدول الدراسـي للطـالب تحديـد الشـرح و  إعـادةمجلـس القسـم المسـئول عـن 

 إثقالهاجدول خاص للتدريب على المهارات المطلوب  إعدادوفي حالة التعثر في المهارات العملية يتم 
ويتم عمل تغذية , التدريب في بعض مواقع التدريب العملي بإعادة في المعمل المفتوح ويسمح للطالب

ــة التعثــر بســبب الغيــاب يــتم مناقشــة أســباب , راجعــة لمعرفــة مــدى تقــدم الطــالب المتعثــرين  وفــي حال
 . الغياب ويسقط الغياب في حالة تقديم شهادة مرضية وينذر الطالب اذا تكرر الغياب بدون عذر

 
 

 

   الطالب إجماليإلى  2011/  2010 لعامل المستفيدين من هذه األنظمةو  دراسيانسبة المتعثرين  •
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 الفرقة

 نسبة المتعثرين دراسيا

منقولين 
 بمادة

منقولين 
 بمادتين

راسبون 
ولهم حق 
 اإلعادة

راسبون 
 ويفصلون

 %0.9 %9.6 %10 %22 الفرقة األولي
 _ %0.6 %0.9 %5.6 الفرقة الثانية
 _ %1.6 %1 %8.9 الفرقة الثالثة
 _ %0.3 %0.3 %1.8 الفرقة الرابعة

 
تناقص نسبة الطالب المتعثرين  فيالتعامل ودعم الطالب المتعثرين  فيتظهر فاعلية أنشطة األقسام  •

 عدد الطالب إلجماليسنويًا 
 

 التوعية واإلرشاد األكاديمي  1/2/4
 )6-9(مرفق     .ةالكترونيبصورة يوجد دليل للطالب يتم تحديثه وهو متاح لجميع الطالب  •

 أثيـث وحـدة لإلرشـاد األكـاديمياستعدادًا لتطبيق الئحة الكلية الحديثة بنظام الساعات المعتمدة جـارى ت •
األكــاديمي  واإلرشــادورشــة عمــل عــن الســاعات المعتمــدة إعــداد تــم و  األكــاديميوٕاعــداد دليــل المرشــد 

 . يق الئحة الساعات المعتمدةقبل تطب الطالبي اإلرشاد أسسهيئة التدريس على  أعضاءريب تدل
تستخدم الكلية نظام الريادة العلمية ويتم توعية وٕاعالم الطالب بنظام الريادة وأسماء الطـالب لكـل رائـد  •

 .بكل قسم علمي علمي
 .بالقسمعداد أعضاء هيئة التدريس طبقًا أل العلمييتم تحديد الرائد  •

 

         ألنشطة الطالبيةا  فيالمشاركة    1/3/1

 واالجتماعيـةيمارس الطالب معظم أنواع األنشطة الطالبية مثل األنشطة الرياضـية والثقافيـة والعلميـة  •
 .والفنية ونشاط األسر الطالبية ونشاط الجوالة والخدمة العامة من خالل رعاية الشباب بالكلية

وهـذه النسـبة تعتبـر عاليـة نظـرًا  الكليـةب مـن طـال% 70يشارك الطالب في األنشـطة المختلفـة بنسـبة  •
 .الكلية فيلطبيعة الدراسة العملية 

 :والجدول التالي يوضح نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية بالفرق األربعة •
 نسبة الطالب المشاركين الفرقة

 %58 الفرقة األولي
 %64 الفرقة الثانية

 األنشطة الطالبية  1/3
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 %67 الفرقة الثالثة
 %80 الفرقة الرابعة

مـن خـالل يقوم اتحاد الطالب بالكلية بالمساهمة بالجزء األكبر في التنظـيم والقيـام باألنشـطة الطالبيـة  •
 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  إشرافاللجان المختلفة به بالتنسيق مع رواد األسر وتحت 

  

 في األنشطة الطالبية  الكليةتميز   1/3/2

 :األنشطة الطالبية على المستوى المحلى مثل  يف الكلية على مراكز متقدمةحصلت  •

العــــــام  لالحصـــــول علـــــي درع الـــــدورة اإلرشـــــادية بـــــين الكليـــــات علـــــي مســـــتوي الجامعـــــة خـــــال  -
 . 2009/2010الدراسي

 .خطاب شكر للمشاركة الفعالة خالل المهرجان المسرحي الطالبي األول -
 .في اللجنة الطبية العليا ربيةالع أسبوع شباب الجامعات فعالياتشهادات تقدير لالشتراك في  -

 :حصول الكلية علي المراكز التالية خالل فعاليات األسبوع البيئي لكليات الجامعة -

 المركز الثالث للفنون التشكيلية. 

 المركز الثاني للقصة القصيرة. 

 المركز الرابع للمقال. 
 .معة عين شمسالتمريض بجا ةالحصول علي درع االشتراك في المؤتمر الطالبي الثالث لكلي -

ـــازيق ةالحصـــول علـــي درع االشـــتراك فـــي المـــؤتمر الطالبـــي األول لكليـــ  - . التمـــريض بجامعـــة الزق
 .التمريض بجامعة القاهرة ةالحصول علي درع االشتراك في المؤتمر الطالبي األول لكلي

 .حصول الكلية علي المركز الثاني في مجاالت الفنون التشكيلية بين كليات الجامعة -
 

ــ • ــأة المتفــوقين فــي األنشــطة الطالبيــة منهــا التقــدير المــادي والتقــدير المعنــوي هنــاك ب رامج لتقــدير ومكاف
 :أهمها
 لطالباتاللطلبة و علمية ترفيهية مجانية  تالقيام برحال. 

 تقديم مكافآت مادية وشهادات تقدير للمتميزين في األنشطة. 
 مية لطالب كلية التمريضإنشاء الجمعية العل الحصول على موافقة الجامعة على جارى. 

 الكلية في الجمعية العلمية المصرية لطالب التمريض طالبات مشاركة طالب و. 

 رفع الغياب عن الطالب المشاركين باألنشطة خالل فترة اشتراكهم بها 

 االشتراك بالمعسكر الدائم بجمصة مجانا 

  تسجيل أسماء الطلبه المتميزين باألنشطة بلوحة الشرف 
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 تحــت  2009يونيــو  12فــي  للكليــةلطــالب فــي المــؤتمر الطالبـي األول الســنوي تـم مشــاركة ا
  "Quality learning: Students experience""  خبرة الطالب: جودة التعليم :" عنوان

  تحــت  2010يوليـو  12فــي  للكليـةالســنوي  الثـانيتـم مشــاركة الطـالب فــي المـؤتمر الطالبــي
     ""Toward Accreditation from student Point of Viewعنوان 

            

 
 

 الخريجين  خدمات 1/4/1
فـي صـورة ورش عمـل  وق العمـلسـالخـريجين ل إلعـداد سنويبوضع برنامج تقوم لجنة االمتياز بالكلية  •

 )7/2/2010 -11/5/2009-11/1/2009(خالل اللقاء السنوي لطـالب االمتيـاز فـي الفتـرات ومن 
 .من الخريجين% 100 البرامجالمستفيدين من هذه  نسبةو 

تحــت  والئحـة داخليـة للعمـل بهـا وتـم عمـل هيكـل تنظيمـي لهــا متابعـة الخــريجين إلدارةوحـدة  إنشـاءتـم  •
 )7-9(مرفق                          .رؤية ورسالة وأهداف الكلية رؤية ورسالة وأهداف منبثقة من

النطــاق الجغرافــي لهــا جمهوريــة مصــر , ابطــة خريجــي كليـات التمــريضوهــي ر  رابطــة للخــريجين توجـد •
 )8-9(مرفق            .ويوجد الئحة موثقة للعمل بها اإلسكندريةالعربية ومركزها محافظة 

حيـث يتم متابعة الخريجين مـن خـالل االتصـال الـدائم بـين الخـريجين ووحـدة متابعـة الخـريجين بالكليـة  •
ـــدعى  ـــثم يوجـــد نظـــام الكترونـــي ي شـــئون الخـــريجين ويوجـــد هنـــاك قواعـــد بيانـــات  إلدارةنظـــام ابـــن الهي

كمـا كما تقوم الوحدة بمتابعة جودة األداء من خالل نظام يقيم ويقيس جودة وفعاليـة األداء , للخريجين 
ـــيمنهـــا  واالســـتفادةالخـــريجين ســـنويًا وتحليلهـــا  أداءيوجـــد اســـتمارات لمتابعـــة مســـتوى  إعـــداد خطـــط  ف

الكليـة والوصـول إلـى آليـات لتحسـين مسـتوى الخـريج  خريجـيلوقـوف علـى مسـتوى وا يةالتحسين السنو 
 .الخريج  فيوالتواصل بين الكلية والمجتمع المحيط لتحقيق احتياجاته  واالستدامة

 )9-9( مرفق                                                                                                        

 
 )10-9(مرفق                                           .كتيب للخريجين باسم يوم الخريجين إصداريتم  •

 
 

 

Uنقاط القوة 

موقـع اإللكترونـي الى علـ تصدر الكلية دليـل الطالـب ويـتم تحديثـه بصـفة دوريـة ومتـاح لجميـع الطـالب .1
ــالقبول والتحــويالت للكليــة بــه ــتم إعــداد وتنظــيم بــرامج تعريفيــة للطــالب , كافــة المعلومــات الخاصــة ب وي

 .الجدد

 الخريجون 1/4
 



 الطالب والخريجون  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                        (     ) 79 

 .المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس في األنشطة الطالبية .2

 .توجد عيادة طبية بالكلية باإلضافة إلى قرب مستشفى الطلبة داخل الحرم الجامعي  .3

ب وتحــرص علـى زيــادة تـدعم الكليــة األنشـطة الطالبيــة العلميـة والثقافيــة والرياضـية واالجتماعيــة للطـال .4
 .نسبة مشاركة الطالب فيها

تحـرص الكليـة علــى االهتمـام بــدور اتحـاد الطــالب والعمـل علـى تفعيــل مسـاهماته فــي مجـال األنشــطة  .5
 .الطالبية

 .توفر الكلية برامج إلعداد الخريجين لسوق العمل .6

 .الخريجين كتاب يوموجود  .7

 .ثرين دراسياً المتفوقين ومعاونة المتع آليات اكتشاف الطالبتوجد  .8

  .مالئمة أعداد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة للكلية .9

يوجد نظام ابن الهيثم لشئون الخريجين وهو نظام الكتروني خـاص بـالخريجين و قاعـدة بيانـات لتيسـير  .10
 .التواصل معهم من خالله

Uنقاط تحتاج إلى تحسين 

 . خطة وبرامج لجذب الطالب الوافدين عدم وجود .1

 .د نظام معتمد للدعم الطالبيعدم وجو  .2

 .برامج لرعاية الطالب المتعثرين في الدراسة تفعيل .3

 .لجميع الطالبورقيا دليل الطالب غير متاح  .4

 .ال يوجد بالكلية سياسة إلعداد الخريجين لسوق العمل .5

 

 

Uمقترحات التحسين 

 .وضع خطة وبرامج لجذب الطالب الوافدين  .1

 .وضع نظام معتمد للدعم الطالبي .2

 .برامج لرعاية الطالب المتعثرين في الدراسة يلتفع .3

 .قياس فاعلية دعم الطالب المتعثرين .4
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 .على جميع الطالبوتوزيعه الطالب دليل  طباعة .5

 .إرساء نظام لإلرشاد األكاديمي أو الريادة العلمية .6

 .وضع سياسة إلعداد الخريجين لسوق العمل .7

 .دعم التواصل مع  الخريجين .8

 .يجينتنظيم ملتقي سنوي للخر  .9

 .تشجيع األنشطة التفاعلية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .10

 .تفعيل دور الطالب في العملية التعليمية .11

 


