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  وتحويل وتوزيع الطالب سياسات قبول  1/1
  

  وتحويل الطالبقبول نظم  1/1/1
 وموقـــع الكليـــة  بسياســـات وقواعـــد القبـــول بالكليـــة معلنـــة مـــن خـــالل دليـــل الطالـــب وٕادارة شـــئون الطـــال

  www.facnur@mans.edu.eg  .اإللكتروني
  ممثلــين مــن أعضــاء هيئــة  فيهــا يشــارك حيــث لتعريــف الطــالب الجــدد بالكليــةيــتم تنظــيم بــرامج ســنوية

  .تحاد ورعاية الشباب إالتدريس وأعضاء 
  لطالبودليل الطالب وٕادارة شئون ا اإللكترونيقواعد التحويل بالكلية معلنة  على موقع الكلية    
 من وٕالى الكلية سنوياً  نسبة التحويالت:  

o 29.41: إلي الكلية ال يوجد       :من الكلية : األولي الفرقة %  
o  2.11: إلي الكلية ال يوجد      : من الكلية : الفرقة الثانية %  
o  3.37: ال يوجد      إلي الكلية : من الكلية : الفرقة الثالثة%  

  المقبــولين  والطالبــات ســتيعاب أعــداد الطــالبهيالت الماديــة المتاحــة إلرد والتســتكفــي المــوابشــكل عــام
ة عــدد قاعــات الــدرس وعــدد معامــل التــدريب إلــى المبنــى الجديــد وزيــاد نتقــالاإلوخصوصــًا بعــد  بالكليــة

وتجهيزهــا بأحســن المعــدات ولكــن تظــل أمــاكن ممارســة األنشــطة الطالبيــة غيــر كافيــة ويســتعاض عنهــا 
  . نشطة الطالبية بالجامعةأماكن األ ستخدامبإ

  

  الوافدون الطالب 1/1/2
نظـــام موثـــق ومعلـــن لقبـــول الطـــالب والطالبـــات  وجـــاري عمـــل وافـــدين طالبـــاتأو  ال يوجـــد بالكليـــة طـــالب

   الوافدون
  

  الطالبيالدعم    1/2
  

   دعم الطالبنظام  1/2/1
 تــــم إعــــدادها طبقــــًا افيــــا جتماعيــــا وثقإ ماديــــا ونفســــيا و  والطالبــــات هنــــاك خطــــة متكاملــــة لــــدعم الطــــالب

عتــزم القيــام بهــا مســبقًا للعــام ييــتم إرســال خطــط رعايــة الشــباب التــي  الطــالب وبنــاءًا عليــه حتياجــات إل
  .باألنشطة باإلدارة العامة لرعاية الشـباب ةالجامعي وفقا للنماذج المعدة لذلك إلي إدارة المتابعة الخاص
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 مـا ويـتم توضـيح . خـالل العـام الدراسـيه إلدارة المتابعـة ومن ثم إرسال ما تم تنفيذه كـل شـهر علـي حـد
  .لم يتم تنفيذه من الخطة المسبقة واألسباب

  كما يتم إرسال تقرير عن النشاط الطالبي كل عام إلي اإلدارة العامة لمركز المعلومـات والتوثيـق ودعـم
 يـــة والعينيـــة ودعـــم الكتـــابالنقد اتخـــاذ القـــرار بـــاإلدارة والمراكـــز التـــي حصـــلت عليهـــا الكليـــة واإلعانـــات

  )21مرفق(          .مطبقة بالفعل من خالل رعاية الشبابجميعها 
 فهنـاك موازنـة خاصـة تشـمل اإليـرادات المنتظـر  والطالبـات هناك سياسة واضحة للـدعم المـالي للطـالب

ر تحصيلها والمصروفات المفروض صرفها خالل السنة المالية التي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في أخـ
ـــالي ـــه مـــن العـــام الت ـــل .يوني ـــة لإلوتتمث ـــة واإلداري ـــة والالئحـــفـــي الالئحـــة المالي ـــة  ةتحـــادات الطالبي المالي

  .الجامعات وطالبات جتماعي لطالبارات المنظمة لصناديق التكافل اإلواإلدارية والقر 
 عـــن طريـــق لوحـــة اإلعالنـــات الخاصـــة بقســـم رعايـــة  والطالبـــات وهـــذه السياســـات معلنـــة علـــي الطـــالب

  .ودليل الطالبالشباب بالكلية 
  هناك معايير عادلة لتوزيع الدعم المالي أهمها:  

 .يقدم الطالب أو الطالبة طلب صرف اإلعانة مع بيان أسبابها ونوعها وظروف كل حالة - 1

ــــم يــــري مجلــــس اإلدارة أن ظروفــــه االجتماعيــــة تبــــرر صــــرف  - 2 أن يكــــون مســــتجدًا فــــي فرقتــــه مــــا ل
 .المساعدات االجتماعية له

 .يجوز للطالب أن يستفيد بأكثر من نوع من أنواع المساعدات وتعرض الحاالت االستثنائية ال - 3

 . أال تكون قد صدرت ضده قرارات جامعية تأديبية - 4

 .أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية - 5
  

  جتماعي والرعاية الصحيةبرامج الدعم اإل 1/2/2
  توجــد عيــادة ولكــن  يتنــافى وطبيعــة خــريج الكليــةألنــه خاصــة  إحتياجــاتال يوجــد بالكليــة طــالب ذوي

  .الحاالت الطارئة ستقبالإلمجهزة  و الكليةداخل  والطالبات للطالب
 

  تعثرينالمتفوقين والم تحفيز الطالببرامج دعم و  1/2/3
  

 ى مستوى األقسام العلميةيوجد بالكلية قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين عل. 
  

  الماضية سنوات ثالثالمتفوقين علميا خالل اليوضح تطور الطالب  التاليالجدول     
  

  2007-2008  2008-2009  2009-2010  
  68  75  88  ممتاز مرتبة شرف

  1  1  1  ممتاز
  163  121  155  جيد جدا بمرتبة شرف

  

  من خالل دعم للمتفوقين والمبدعين بالكليةوسائل يوجد:  
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          التخرج  يوم حفل فيتكريم أوائل الخريجين  .1
  الجامعةحتفال إتكريم األوائل من كل الكليات عن طريق  .2
  المواد التمريضية فيالكلية بتكريم األربعة األوائل  يامق .3
   )22مرفق(      المبدعين على جوائز عديدة   والطالبات الطالب حصول .4

  المبدعين بلوحة الشرف والطالبات اإلعالن عن صور الطالب .5

 مـن شـئون الطـالب  2مـن رعايـة الشـباب و 2تـدريس وأعضـاء هيئـة  8لعـدد  ورشة عمل وقد تم إعداد
لوضـــع نظـــام لـــدعم ورعايـــة المتفـــوقين والمبـــدعين ووضـــع مواصـــفات للطالـــب المبـــدع وأيضـــا تـــم مـــنح 

           .الكليةعميد الطالبات المتميزات شهادات تقدير من 
  

  ى األقسـام العلميـة حيـث تقـع علـى ة لرعاية ودعـم الطـالب المتعثـرين علـى مسـتو محدد أنظمةيوجد كما
لمســـاعدة ودعـــم الطـــالب  القســـم العلمـــي مســـئولية تحديـــد الطـــالب المتعثـــرين وحصـــرهم ووضـــع أنشـــطة

  .المتعثرين
  

  الطالب إجماليإلى  2010/  2009نسبة المتعثرين دراسيا لسنة  :  
  

  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولي  
  2  6  8  22  دور أول

  4  -  -  -  دور ثاني

 

  تنـاقص نسـبة الطـالب المتعثـرين  فيالتعامل ودعم الطالب المتعثرين  فيتظهر فاعلية أنشطة األقسام
  عدد الطالب إلجماليسنويًا 

  

  التوعية واإلرشاد األكاديمي 1/2/4
  يوجد دليل للطالب يتم تحديثه سنويا وهو متاح لجميع الطالب 

  يتم تحديثه سنويا وهو متاح لجميع الطالب ازاإلمتييوجد دليل لطالب  
 أثيـث وحـدة لإلرشـاد األكـاديميستعدادًا لتطبيق الئحة الكلية الحديثة بنظـام السـاعات المعتمـدة جـارى تإ 

مــن شــئون  4هيئــة التــدريس و  أعضــاءمــن  20ريب عــدد تــدواإلعــداد ل األكــاديميوٕاعــداد دليــل المرشــد 
  . ل تطبيق الئحة الساعات المعتمدةقب الطالبي اإلرشاد أسسالطالب على 

  تستخدم الكلية نظام الريادة العلمية ويتم توعية وٕاعالم الطالب بنظـام الريـادة وأسـماء الطـالب لكـل رائـد
  .بكتب دليل الطالب علمي

  بالقسمعداد أعضاء هيئة التدريس طبقًا أل العلمييتم تحديد الرائد. 
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  األنشطة الطالبية  1/3
  

  األنشطة الطالبية فية المشارك 1/3/1
  الثقافية والعلمية, تمارس الكلية األنشطة الطالبية الرياضية        

  واالجتماعيةيمارس الطالب معظم أنواع األنشطة الطالبية مثل األنشطة الرياضية والثقافية والعلمية  
  بـر عاليـة نظـرًا وهـذه النسـبة تعت مـن طالبـات الكليـة% 35يشارك الطالب فـي األنشـطة المختلفـة بنسـبة

 .الكلية فيلطبيعة الدراسة العملية 

  تحاد الطالب بالكلية بالمساهمة بالجزء األكبر في التنظيم والقيام باألنشطة الطالبية المختلفةإيقوم.  
    

  في األنشطة الطالبية الكليةتميز  1/3/2
 :ل األنشطة الطالبية على المستوى المحلى مث فيحصلت الكلية على مراكز متقدمة  -

ــــــي مســــــتوي الجامعــــــة خــــــال  - ــــــات عل ــــــين الكلي ــــــدورة اإلرشــــــادية ب ــــــي درع ال العــــــام  لالحصــــــول عل
  . 2009/2010الدراسي

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

 :ة علي المراكز التالية خالل فعاليات األسبوع البيئي لكليات الجامعةحصول الكلي -

 المركز الثالث للفنون التشكيلية. 

 المركز الثاني للقصة القصيرة. 

 المركز الرابع للمقال.  
 .التمريض بجامعة عين شمس ةالحصول علي درع االشتراك في المؤتمر الطالبي الثالث لكلي -

. التمــــريض بجامعـــة الزقــــازيق ةالمــــؤتمر الطالبـــي األول لكليـــ الحصـــول علـــي درع االشــــتراك فـــي  -
 .التمريض بجامعة القاهرة ةالحصول علي درع االشتراك في المؤتمر الطالبي األول لكلي

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

 الطالبيــة منهــا التقــدير المــادي والتقــدير المعنــوي  هنــاك بــرامج لتقــدير ومكافــأة المتفــوقين فــي األنشــطة
  :أهمها
  للطلبة و لطالباتالقيام برحلة علمية ترفيهية مجانية. 

 تقديم مكافآت مادية وشهادات تقدير للمتميزين في األنشطة من خالل حفل تكريم.  
 الحصول على موافقة الجامعة على إنشاء الجمعية العلمية لطالب كلية التمريض جارى. 

 الكلية في الجمعية العلمية المصرية لطالب التمريض طالبات مشاركة طالب و. 
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  تحــت عنــوان 2009يونيــو  12فــي  للكليــةتــم مشــاركة الطــالب فــي المــؤتمر الطالبــي األول الســنوي ":
  "Quality learning: Students experience""  خبرة الطالب: جودة التعليم 

 تحــت عنــوان  2010يوليــو  12فــي  للكليــةالســنوي  الثــانيالبــي تــم مشــاركة الطــالب فــي المــؤتمر الط
Toward Accreditation from student Point of View""               ) 23مرفق(  

  
  نوالخريج 1/4

  

  الخريجين خدمات 1/4/1
  2بالكليـة و ء هيئـة التـدريس ولجنـة اإلمتيـازمـن أعضـا 8شترك فيها إ أيام 6لمدة إعداد ورشة عمل تم 

  : اآلتيلدراسة  حواللوائوضع المعايير لداريين إ
  اإلمتيازالئحة ستحداث إ - 1

 اإلمتيازطالبات  ألداءوضع المعايير  - 2

 .اإلمتيازطالبات  أداءتقييم لآليات  ستحداثإ - 3

 لطالبات اإلمتياز وضع نظام تحفيز - 4

   )24مرفق(       .اإلمتيازلطالبات  حتياجات دراسة اإللآليات  إعداد - 5

مـنهن، وقـد تـم عقـد دورة % 30ستبيانات بنسبة إمن خالل  اإلمتيازطالبات  إحتياجات كما تم دراسة  -
  .أيام 5لمدة  " أسس التقييم اإلكلينيكي "بعنوان  اإلمتياز ألخصائياتتدريبية 

  المسـتفيدين مـن  نسـبةوق العمـل و سـالخـريجين ل إلعـداد سـنويبوضع برنامج بالكلية  اإلمتيازتقوم لجنة
 .من الخريجين% 100 هذه البرامج

  والئحة داخلية للعمل بها وتم عمل هيكل تنظيمي لها متابعة الخريجين إلدارةوحدة  إنشاءتم  

 لم يتم بعد تكوين رابطة للخريجين  
 الخـــريجين ســـنويًا وتحليلهـــا  أداءســـتمارات لمتابعـــة مســـتوى إيوجـــد قواعـــد بيانـــات للخـــريجين كمـــا  هنـــاك

 )25مرفق(           .ين السنويةإعداد خطط التحس فيمنها  ستفادةواإل

 جتمــاع دوري كــل ســنة لممثلــي القطـــاع الصــحي بالدقهليــة مــع القـــائمين علــى تشــغيل وحــدة الخـــرجينإ 
والتواصـل  واالسـتدامةالكلية والوصول إلى آليات لتحسين مستوى الخريج  خريجيللوقوف على مستوى 

  ه فى الخريج إحتياجاتبين الكلية والمجتمع المحيط لتحقيق 
 سم يوم الخريجينكتيب للخريجين بإ إصدارم يت 

  
  


