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  المجتمع والتنمية إحتياجات البرامج التعليمية و 3/1
  

  سوق العمل حتياجاتإلمالئمة البرامج التعليمية  3/1/1
 سـوق العمـل وقـد تـم عقـد ورش عمـل لمراجعـة إحتياجات ليمية المفعلة في الكلية مع تتالءم البرامج التع

ن الالئحـــة الحاليـــة المعتمـــدة مـــن المجلـــس أحيـــث  المجتمـــع حتياجـــات إلاألهـــداف التعليميـــة وتلبيتهـــا 
سوق العمل المحلى لمحافظة الدقهليـة و الـذى يتسـم  إحتياجاتتلبى  2002األعلى للجامعات فى عام 

العنايــة المركــزة و مستشــفى أقســام دد مــن المراكــز الطبيــة المتخصصــة و المــزودة بعــدد مــن د عــو بوجــ
 تمــريض العنايــة الحرجــة و الطــوارىء و تــدريس مقــررين فــى هــذا القســمتــم فــتح قســم لــذلك للطــوارىء 

  .المستشفيات لهذه الدراسات المتخصصة إحتياجاتلخدمة 

  ن منــذ عــام ه لجنتــي المشــاركة المجتمعيــة والخــريجيفــي ضــوء نتــائج المســح الميــداني الــذي قامــت بــو
فــتم  المختلفــة فــروع التمــريض فــيممرضــين متخصصـين  ن المجتمــع بحاجــة الــىأوجـد  2008/ 2007

وضــع الئحــة الدبلومــة المهنيــة و قــد تــم الحصــول علــى موافقــة الجامعــة بفــتح بــاب التســجيل مــن العــام 
    . 2011/ 2010الدراسى 

 مواصـفات و دور خريجـى كليـات التمـريض حـددت ديمية المرجعية القومية و التى ا للمعايير األكاوطبق
تــم  وحيــث ســوق العمــل المصــرية تــم تطــوير البــرامج و المقــررات الدراســية إحتياجــاتبهــا طبقــا لدراســة 

ســوق العمــل فــى الئحــة الســاعات المعتمــدة الجــارى توثيقهــا و  حتياجــاتإلإضــافة مقــررات جديــدة طبقــا 
 األســـرةصـــحة وحـــدة ل 22مركـــز و  11مقـــرر صـــحة األســـرة حيـــث يوجـــد عـــدد : هـــى هـــذه المقـــررات

مجتمع الدقهلية من المولدات حيـث ان المجتمـع  إحتياجاتمقرر مهنة التوليد لتلبية . بمحافظة الدقهلية
  .%40الريفى الزال يعتمد على المولدات بنسبة 

  ـــم إضـــافة ـــة وكـــذلك ت ـــدالئل لمواكب ـــى ال ـــائم عل ـــة فـــي التمـــريض مقـــرر التمـــريض الق المســـتجدات الحديث
و  و التطــور العلمــى المســتمر ســوق العمــل إحتياجــاتوالخــدمات التمريضــية لتمكــين الطــالب مــن تلبيــة 

ذهـــان الطـــالب و تنميـــة مهـــارات أترســـيخ مبـــدىء التعلـــيم المســـتمر فـــى تطـــوير طـــرق التـــدريس لكـــذلك 
 .التحليل النقدى

  افــات ومقــرر تقيــيم الصــحة فــي التمــريض لرفــع كفــاءة كمــا تــم إضــافة مقــرر مهــارات التعامــل مــع الثق
 .فى مهارات تحديد المشاكل الصحية الخريجة

ستجابة للتغيرات و خطط التنمية و واإلن البرامج التعليمية بالكلية تتسم بالمرونة و بناء على ماسبق فإ
  .كذلك مواكبة سوق العمل
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  البرامج التعليمية وتطويرتصميم   3/2
  
  :رامجالب تصميم3/2/1

  

  يوجد توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج التعليميـة والمقـررات الدراسـية ويتوافـق تصـميم هـذه البـرامج
  )29مرفق(             .مع رسالة وغايات الكلية

 تتطابق مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمى لمرحلة البكالوريوس  
  بنسـبة والمهنيـة %40بنسـبة والمعرفيـة فـي تنميـة المهـارات الذهنيـةوتسـاهم مخرجـات التعلـيم المسـتهدفة 

  %10 بنسبة العامةمهارات وال% 50

 أعضـاء هيئـة التـدريس(وتقيـيم توصـيف البرنـامج شـارك معظـم األطـراف المعنيـة مـن  أعـدادمرحلـة  في 
ع جتماعــات لوضــفــى حضــور عــدد مــن اإل) د مــن الطــالب ممثلــين للقطاعــات الطبيــة والتمــريض وعــد

النســخة النهائيــة مــن  أعــدادالمعــايير القوميــة المرجعيــة  ثــم بعــد ذلــك تــم  توصــيف البرنــامج بنــاءًا علــى
المختلفـة إلبـداء الـرأى قبـل عرضـها علـى مختصـين للمراجعـة قسـام توصيف البرنامج وعرضها علـى األ

 .عتمادها من مجلس الكليةإوٕابداء الرأى ثم 
 

  :ررات الدراسيةالبرامج والمقتطوير و تحديث  3/2/2 
  :لبرامج و المقررات الدراسية و هى كاألتىل للمراجعة الدوريةو نظم معتمدة آليات  تتبع الكلية

 ــتم التعــرف علــى : راء الطــالبأ ســتبيانات إســتخدام نســبة لمكونــات البــرامج الدراســية بإراء الطــالب بالأي
راء الطــالب فــى المقــررات آكــذلك و  متيــازمثلــة للفــرق الدراســية األربــع و اإلعينــة م إلستقصــاءمعتمــدة 

 )30مرفق (    ةلكل مقرر على حدوبشكل دورى سنويا  لكترونياً إالدراسية و التى تتم 

 عـن المقـررات الدراسـية للتعـرف علـى قسـام يـتم تحليـل التقـارير المقدمـة مـن األ: العلميـةقسام تقارير األ
  مدى مالئمة البرامج ككل لمواكبة التطور المستمر

 للجنـة الممتحنـين الخـارجين  نتهاء كل فصل دراسىإبعد جتماع إيتم عقد  :رجيناممتحنين الختقارير ال
و تنعقـد هـذه اللجنـة فـى شـهر مـارس و يوليـو  ئج  و مخرجـات العمليـة التعليميـة لكـل مقـررلمراجعة نتا
 من كل عام

 وير وتحـــديث تطـــاإلســـتفادة مـــن تقريـــر المراجعـــة الدوريـــة الســـنوية فـــى  :تقـــارير المـــراجعين الخـــارجين
 .البرنامج والمقررات الدراسية

  تقــــوم الكليــــة بمســــوحات ســــنوية للتعــــرف علــــى المســــتجدات : المجتمــــع إحتياجــــاتمســــوحات دراســــة
 عــــداداأل -المراكـــز الصــــحية المختلفـــة أعـــدادالمجتمـــع و منهــــا المســـتجدات فـــى نوعيــــة و  إحتياجـــاتب

المهـــارات المـــراد توافرهـــا طبقـــا  -ســـوق العمـــل إحتياجـــاتالمطلوبـــة ســـنويا مـــن خريجـــى الكليـــة لتلبيـــة 
 للمستجدات العلمية للتخصصات المختلفة
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 إجـراءو المقررات سنويا للتطوير و التحديث و التوثيق ليتم  فى ضوء كل ما سبق يتم مراجعة البرامج 
و مجلــس قســام طــرق التــدريس و يــتم التوثيــق بمجــالس األ أو العلمــيالمحتــوى  فــيعــديالت الطفيفــة الت

 . الكلية و الجامعة

  ــتم مراجعــة البر ــفــى ضــوء كــل مــا ســبق ي ســنوات للتطــوير و التحــديث و  أربــعو المقــررات كــل  امجن
و يـتم التوثيـق مـن لجنـة  التوثيق ليتم التطبيق للتغيرات الجوهريـة بعـد تخـريج دفعـة كاملـة مـن البرنـامج 

س الكلية و مجلس الجامعة و لجنـة ئون التعليم و الطالب او لجنة الدراسات العليا و البحوث و مجلش
 .عتماد وزير التعليم العالىإقطاع التمريض بالمجلس األعلى للجامعات و يتم العمل بها بعد 

  العلميــة حيــث يقــدم القســم العلمــى تقــارير للمقــررات تحتــوى قســام جــراءات المتابعــة علــى مســتوى األإتــتم
ترحـــة لحـــل مثـــل هـــذه المشـــاكل ومقترحـــات علـــى المشـــاكل التـــى تواجـــه تـــدريس المقـــررات والخطـــط المق

 .تطوير المقررات

 التحسين النوعية وكذلك تقرير القسم السنوى ومقترحات 

 لجنة المتابعة الداخلية بالكلية 

  أعـــدادخطـــة التحســـين للبرنـــامج التعليمـــى والمقـــررات الدراســـية بعـــد  أعـــدادوحـــدة الجـــودة المســـئولة عـــن 
 .كليةالدراسة الذاتية أو التقرير السنوى لل

 :تم تحديث البرامج و المقررات كاألتى 2010/ 2009و بالنسبة للعام الجامعى 

  لتحــديث األهــداف التعليميــة طبقــا لتقــارير المــراجعين الخــارجيين تــم تعــديل توصــيف المقــررات الدراســية
 التى تحقق المعايير األكاديمية القومية المتبناه

 التقليديـة الـى الـتعلم  ةجتمـع للفرقـة األولـى مـن الطريقـتم تعديل طرق التدريس الخاصة بمقرر صحة الم
و هو ما يفيد  2009/ 2008القائم على حل المشكالت طبقا لما ورد فى تقرير المقرر للعام الجامعى 

اعضــاء هيئــة التــدريس و صــعوبة الحصــول علــى موافقــات لزيــارة  أعــدادالطــالب مقارنــة ب أعــدادزديــاد إب
تمــام و التســهيالت الماديــة و الماليــة إليــدانى و كــذلك ضــعف المــوارد المصــانع كجــزء مــن التــدريب الم

 . بسبب عدم وجود وسيلة مواصالت لنقل الطالب سبوعياإالزيارات الميدانية 

  
  فاعلية البرامج التعليمية  3/3

  
  :مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية 3/3/1
  ت الماضــية و الــدالالت المنطويــة علــى خــالل الــثالث ســنوا بالكليــةالطــالب الملتحقــين  أعــدادتطــور

 :ذلك
 1556:   2008/ 2007الطالب عام  أعداد  
 1657:   2009/ 2008الطالب عام  أعداد   
 1682:  2010/ 2009الطالب عام   أعداد   
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  خـالل الـثالث سـنوات دراسـى البرنـامج ال فىجاح لكل فرقة دراسية نتطور نسب الالجدول اآلتى يبين
  :التى تفسر ذلكالماضية و الدالالت 

  2009/2010  2008/2009  2007/2008  البيان
  %89.5  %77.83  %88.29  إجمالى نسبة النجاح للفرقة األولى

  -  -  -  ممتازمع مرتبة الشرف
  82  29  61  ممتاز

  -  -  -  جيد جدًا مع مرتبة الشرف
  97  198  208  جيد جداً 

  14  96  98  جيد
  3  7  10  مقبول

  64  61  28  منقول بمادة
  29  16  7  ل بمادتينمنقو

  31  -  -  دور ثانى
  3  22  25  راسب

  
  2009/2010  2008/2009  2007/2008  البيان

  %99.4  %82.92  %90.21  الثانيةإجمالى نسبة النجاح للفرقة 
  -  -  -  ممتازمع مرتبة الشرف

  97  67  42  ممتاز
  -  -  -  جيد جدًا مع مرتبة الشرف

  280  244  230  جيد جداً 
  56  84  37  جيد
  -  8  32  بولمق

  26  69  23  منقول بمادة
  4  9  9  منقول بمادتين

  3  -  -  دور ثانى
  -  8  8  راسب

  
  2009/2010  2008/2009  2007/2008  البيان

  %98.4  %95.31  %95.03  إجمالى نسبة النجاح للفرقة الثالثة
  -  -  -  ممتازمع مرتبة الشرف

  75  42  76  ممتاز
  -  -  -  جيد جدًا مع مرتبة الشرف

  323  236  203  داً جيد ج
  48  50  27  جيد

  1  38  -  مقبول
  44  10  8  منقول بمادة

  5  3  3  منقول بمادتين
  8  -  -  دور ثانى

  -  6  4  راسب
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  2009/2010  2008/2009  2007/2008  البيان
  %97.9  %98.45  %97.94  إجمالى نسبة النجاح للفرقة الرابعة

  68  75  88  مع مرتبة الشرف ممتاز
  1  1  1  ممتاز
  163  121  155  جدًا مع مرتبة الشرف جيد

  102  84  95  جيد جداً 
  39  36  41  جيد

  -  -  1  مقبول
  7  4  4  منقول بمادة

  1  -  -  منقول بمادتين
  -  4  4  دور ثانى

  1  2  7  راسب
  

  

  دراسيكل برنامج  في تطور نسب الخريجين 
  :مرحلة البكالوريوس

  97.94:  2008/ 2007عام%  
  98.45:  2009/ 2008عام%  
   97.6:  2010/ 2009عام%  

  

  الخريجين خالل الثالث سنوات الماضية أعدادالرسم البياني التالي يوضح تطور 
  

  نسبة الخريجين  الخريجين أعداد  
2007-2008  385  97.94%  
2008-2009  321  98.45 %  
2009-2010  373  97.9%  
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2007-2008
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2009-2010

  
  مج الدراسات العليا حتى اآلنلم يتم تخريج أي دفعة من برنا


