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 الخطة اإلستراتيجية لكلية التمريض  1/1
 

⁄Á˙^=ÜË-^=WÓÍãä˜∫^=ÌÜÉ–◊^=
 

 اإلستراتيجي طالتخطي -1
 

 

 :التمريض لكلية يالبيئالتحليل  1/1/1

 2010/ 7/ 14بتاريخ ) 94(من مجلس الكلية رقم لكلية التمريض معتمدة توجد إستراتيجية   •

المختلفــة مثــل  األطــرافبمشــاركة التحليــل البيئــي  لعمــلالداخليــة والخارجيــة  تــم تغطيــة كــال مــن البيئــة •
 .يجينومستفيدي الخدمة والخر  بالكليةوالطالب والعاملين  واإلداريينهيئة التدريس  أعضاء

أعضـاء  عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية متمثلة في تم  •
مثــل رؤســـاء جهــات التوظيـــف المختلفــة ممثلـــين مــن والطــالب والخــريجين و  واإلداريـــين هيئــة التــدريس

 .التمريض ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية بجامعة المنصورة

التخطـــيط  وتــم عرضـــها علــي خبــراء جامعــةال وٕاســـتراتيجيةالكليــة  إســتراتيجيةرتبــاط بـــين تــم مراعــاة اإل •
 .وقد تم إجراء التعديالت بناءًا علي توجيهات الخبراء االستراتيجي للتأكد من تحقيق االرتباط

 

 الرؤية والرسالة 1/1/2

 14/7/2010بتاريخ )94(رقممن مجلس الكلية  هإاعتمادتم تحديثها و رؤية ورسالة  الكليةلدي  تتوافر •

 :كلية  الرؤية  
 .الريادة بين كليات التمريض المصرية 

  :كليةالرسالة  
ة مؤسســة تعليميـة حكوميـة وبحثيــة ومجتمعيـة تــوفر خـريج متميــز كليـة التمـريض جامعــة المنصـور 

حتياجــات ســوق العمــل محليــا وٕاتاحــة تقــديم الرعايــة التمريضــية لتلبيــة إمعرفيـا ومهاريــا ومهنيــا فــي 
 .فرص التعلم المستمر من خالل برامج الدراسات العليا ومواكبة كل ما هو جديد

 مــن خــاللوكــذلك يــة فــي صــياغة الرؤيــة والرســالة لقــد شــارك مختلــف األطــراف مــن داخــل وخــارج الكل •
كمـا . مـن داخـل الكليـة وخارجهـا المختلفـةالمعنية  األطراففي ندوة حضرها ممثلي  ها ومناقشتهاعرض
مســـتفيدي الخدمـــة فـــي المستشـــفيات والقطاعـــات  إلـــي واإلســـتراتيجيةالرؤيـــة والرســـالة  إرســـال أيضـــاتــم 
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ـــةالصـــحية  ـــة للكترو إة نســـخ ،المختلفـــة بالدقهلي ـــة وأخـــري ورقي ـــي اآلراء ووجهـــات النظـــر ني لحصـــول عل
 .الصيغة النهائية إعتمادالمختلفة قبل 

ــم نشــر ال • ــة ت إرســالها إلــي األقســام  وتــمرؤيــة والرســالة مــن خــالل الوســائل المختلفــة داخــل وخــارج الكلي
النشــــر ، معلقــــات فــــي أمـــاكن الكليــــة المختلفــــةوال اتالبوســــتر بوتــــم نشــــرها أيضـــًا  واإلداريــــةاألكاديميـــة 

النشـــر و ومطبوعـــات الجــودة  النشــر بـــدليل الطالــب ودليـــل الخــريجينعلـــي صــفحة الكليـــة،  يلكترونــاإل
 .بالمطبوعات والمطويات المختلفة بالكلية

 الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية 1/1/3

ها التنافسي لكلية ووضعلمبنية علي التحليل البيئي  ية وأهداف إستراتيجية للكليةئنها توجد غايات •
 :في الغايات النهائية  تتمثلو  والتحديات الحالية والمستقبلية

علـي المسـتوي كلية التمريض جامعة المنصورة كأحـد المراكـز العلميـة المتميـزة ل القدرة المؤسسيةتطوير  .1
 .المحلي

متميـزة علـي تطوير معايير الفاعلية التعليمية بكلية التمريض جامعـة المنصـورة كأحـد المراكـز العلميـة ال .2
 .المستوي المحلي

رفع كفاءة كلية التمـريض جامعـة المنصـورة فـي مجـال الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي كأحـد المراكـز   .3
 العلمية المتميزة علي المستوي المحلي 

 زيادة القدرة المؤسسية لكلية التمريض جامعة المنصورة في مجال المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  .4

 :الغايات العامة فإن كلية التمريض تهدف إلىلتحقيق  •

o تطوير البرامج والمناهج الدراسية و التوسع في األنشطة والخدمات الطالبية بما يحقق رسالة الكلية. 

o استكمال القدرة المؤسسية والبنية التحتية للكلية ودعم وتنمية الموارد البشرية والمالية بالكلية. 

o  ٕبرامج الدراسات العليا والدبلومات بما يحقق الخطة البحثية للكليةستكمال تطوير البحث العلمي وا . 

o دعم المشاركة المجتمعية مع كافة القطاعات والمجتمع المحيط. 

o التقويم المستمر للفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية وٕادارة الجودة. 

المختلفـة داخـل وخـارج الكليـة فـي صـياغة األهـداف اإلسـتراتيجية فـي صـورة  المعنية تم مشاركة األطراف •
ورشة عمل ضمت كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والطـالب واإلداريـين والخـريجين وعـدد مـن مسـتفيدي 

 .الخدمة
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المختلفــة مــن داخــل المعنيـة تـم عــرض ومناقشــة األهـداف اإلســتراتيجية للكليــة فــي نـدوة ضــمت األطــراف  •
مثــــل أعضــــاء التــــدريس والهيئــــة المعاونـــة واإلداريــــين وممثلــــين مــــن القطاعــــات الصــــحية  كليــــةالوخـــارج 
 .بالدقهلية

تم نشر األهداف اإلستراتيجية للكلية بالطرق المختلفة مثل المعلقات في أماكن الكليـة المختلفـة وتوزيعهـا  •
المطويـــات والمطبوعــــات علــــي صـــفحة الكليـــة وكــــذلك ب اً والكترونيـــ واإلداريـــينلـــي األقســـام األكاديميــــة ع

 .ومطبوعات الجودة المختلفة مثل دليل الطالب ودليل الخريجين ومطويات الكلية

 الكليةالخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية  1/1/4
 

ات واألهـداف اإلسـتراتيجية للكليـة وتغطي تلـك الخطـة الغايـ، الكليةلتطبيق إستراتيجية  خطة تنفيذيةتوجد  •
نشطة والمهام التي تتضمنها الخطة، كمـا تتضـمن الجـدول مسئوليات تنفيذ األقيق لبالخطة تحديد د ويوجد

 تم ترجمة الخطة التنفيذية إلي موازنة مالية لتقييم و قد امؤشرات الزمني للتنفيذ وكذلك 

 الوضع التنافسي للكلية  1/2

 :السمات التنافسية للكلية ودورها في المجتمع 1/2/1
 الكلية المتميز في المجتمع المحيطدور  اإلستراتيجيةتبرز 
 المختلفـة لقواعـد البيانـات اإللكترونيـة علـي المواقـع الكليـة بتحديد مالمح التميز  فى اعتمدت الكلية

 التقـارير المعـدة مـن د بيانـات المجلـس األعلـى للجامعـات،المصـرية وقواعـ ووضع كليات التمـريض
/ 2008،  2007الوجـــه البحــري، مـــارس دراســـات جامعــات قبــل مشـــروع تطــوير التعلـــيم العــالي، 

ثـــر ومـــردود مشـــروعات التطـــوير علــــي أداء آدراســـة جامعـــة المنصـــورة و  إنجـــازات تقريـــر، 2009
 2009الجامعة نتائج وتوصيات يناير 

  فقــد قامــت الكليــة . قــة وواضــحة لموقــف كليــات التمــريض المختلفــةموثونظــرًا لعــدم تواجــد بيانــات
 :د الوضع التنافسي للكلية والذي يتمثل في النقاط التاليةبتحليل البيانات المتاحة إلعدا

 –الجهاز الهضمي  –مركز األورام (متياز بالكلية ال المراكز الطبية علي طالبات اإلزيادة إقب .1
 )الحروق

مستشفي السالب  –مستشفي الرحمة (متياز الكلية إزيادة إقبال المستشفيات الخاصة علي طالبات  .2
 )الطبيالمركز  –

 –المنصورة (متياز مين الصحي بالمحافظة علي طالب اإلقبال من مستشفيات التأاإلة زياد .3
 )دمياط

 .الطلب المستمر والمتزايد من الجامعة علي دورات اإلسعافات األولية سواء إداريين أو طالب .4
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دعوة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات التمـريض  .5
 .لمختلفةا

 .خارج جمهورية مصر العربية يةدعوة أعضاء هيئة التدريس لعمل دورات تدريب .6

 .تجهيز معامل المهارات بالكلية بأحدث المعدات واألجهزة .7

  Tempus – CIQAP - HEEPHحصول الكلية علي مشروعات تنافسية مثل  .8

 )دكتوراه –ماجستير (فتح باب الدراسات العليا  .9

 نية بالساعات المعتمدةفتح باب الدبلومه المه .10

 .وزارية لوجود طالب ذكور وقبول معيدين ذكور باإلعالن تقرارا .11

ثنــين عضـو هيئـة التــدريس علـي شـهادة معتمــدة مـن جامعـة ميرالنــد فـي أخالقيــات إحصـول عـدد  .12
 .البحث العملي

 .النشر الدولي .13

 .عتمادأوائل الكليات المشاركة في مشاريع الجودة والتقدم لإل .14

 .مشاريع دوليةالمشاركة في  .15

 .ستشارات دوليةإ .16

 .أنظمة الكترونية إلدارة الكلية .17


