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 األول القسم

  المؤسسة عن الوصفية البيانات

  
 بالمؤسسـة الخاصـة الوصـفية البيانـات علـى الذاتيـة الدارسـة مـن األول مالقس يشتمل أن يجب

  .أدناه الموضح النحو على وذلك االعتماد لطلب المتقدمة
  

  الوصفية البيانات
  

 كلية التمريض :لمؤسسةا اسم  
 متوسط معهد    عالي معهد  √  كلية   :المؤسسة نوع    
 جامعة المنصورة:المؤسسة اهل التابعة األكاديمية/الجامعة اسم  

     خاصة  √  حكومية   : األكاديمية/الجامعة نوع
 فياالجغر  الموقع:  
  المنصورة :المدينة  -             الدقھلية: المحافظة -  

 كليـة التمـريض إلـيتـم تحويلهـا ثـم  1994تم تأسيس المعهد العالي للتمـريض بتـاريخ  : سالتأسي تاريخ
   2000لسنة  200بقرار جمهوري رقم 

 ة : رسةاالد مدة ة المھن أربع سنوات إلى جانب سنة تدريبية إكلينيكية إجبارية ال يحق للخريج مزاول

  .إال بعد االنتھاء من السنة التدريبية

 نجليزيةاال: الدارسة لغة  
 األكاديمية القيادة:  

 ناريمان محمد أحمد النشار/ د.أ :الكمية عميد  

  المناعة والميكروبيولوجي بكلية الطبأستاذ  :ميةلالع الدرجة
 أماني محمد شبل / د.م.أ :والطالبليم التع نلشئو يةلالك لوكي  

  أستاذ مساعد تمريض البالغين :ميةلالع الدرجة
 ــــــــ :والبحوث يالالع ارساتالد لشئون يةلالك يلوك  

  
 ــــــــ :البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون يةلالكل وكي  
 المؤسسة اهتمنح التي ميةلالع الدرجات:  
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   متخصصة وماتلدب      ليسانس √  بكالوريوس

          
  √  وملدب    √ ماجستير  √  اهور دكت
 األولى الجامعية ةلالمرح في المقيدين الطالب عدد:  
  1682 :اإلجمالي  1586:إناث  96: ور ذك
 يالالع الدارسات ةلمرح في المقيدين الطالب عدد:  

    40 :اإلجمالي  40 :إناث
 
 ميةلالع األقسام:  

 ميةلالع األقسام أسماء: 
  Nursing  ِ◌Administrationإدارة التمريض  .1
  Gerontological Nursingتمريض المسنين  .2

  Community Health Nursingتمريض صحة المجتمع  .3

  Psychiatric and Mental Health Nursingتمريض نفسي وصحة نفسية  .4

  Pediatric Nursingتمريض األطفال  .5

  Maternity and Gynecology Nursingوأمراض النساء تمريض األمومة  .6
 Critical care Nursingتمريض الحاالت الحرجة  .7

  Adult Nursingتمريض البالغين  .8

  
 علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء عدد:  

    46 :اإلجمالي  46:إناث
 علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد:  

    27 :اإلجمالي  27:إناث
 علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء عدد:  

  9 :معار  58 :منتدب  46 :دائم

 رأس العملعلي  التدريس يئةه أعضاء عدد:  
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  9 :معار  58 :منتدب  27 :دائم
 ميةلالع الدرجات حسب موزعاً  علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء عدد:  

   2 :أستاذ  4 :مساعد أستاذ  40 :مدرس
 ميةلالع الدرجات حسب موزعاً  علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد:  

   1 :أستاذ  2 :مساعد أستاذ  24 :مدرس
 الخاصة األجازات /المعارين عدد:  

    18 :اإلجمالي  18 :إناث
 علي قوة العمل المعاونة يئةهال أعضاء عدد:  

  128 :اإلجمالي 112  :إناث  16 :ذكور

 رأس العمل علي المعاونة يئةهال أعضاء عدد  
  98 :اإلجمالي 92  :إناث  6 :ذكور

 الخارج في المبعوثين عدد:  
   2:اإلجمالي 2 :إناث

 16: 1= 1682 :104 لطالبل العمل والمنتدبين قوةعلي  التدريس يئةه أعضاء نسبة  

 21: 1= 1682 :82 لطالبل والمنتدبين علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء نسبة  

 1:13 =1682: 128 لطالبعلي قوة العمل ل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة  

 1:17 =1682: 98 لطالبل علي رأس العمل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة  

 8.6 علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء إلجمالي المعارين نسبة%  

 11 علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء إلجمالي المعارين نسبة%   

 8.6علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء إلجمالي الخاصة األجازات نسبة%  

 11لعلي رأس العم التدريس يئةه أعضاء إلجمالي الخاصة األجازات نسبة%  

 اإلداري ازهبالج نيلالعام عدد:  
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 125 :اإلجمالي70 :إناث  55 :ذكور

 الوظيفية ةحاللل وفقاً  اإلداري ازهبالج العاملين عدد:  
  43:مؤقت 82 :مدائ

 

  :األولى الجامعية المرحلة: أوالً 

 برنامج بكالوريوس التمريض:المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء  
 برنامج 1:المؤسسة اهتقدم التي يةميلالتع امجر بلل إلجماليا العدد  
 برنامج 1:لبالفع المطبقة امجر الب عدد 
 خريج1654 :األخيرة الخمس السنوات لخال  نالخريجي عدد  

  عدد الخريجات  السنة
2004 - 2005   410  
2005 - 2006  313  
2006 - 2007  208  
2007 - 2008  396  
2008 - 2009  327   

  

 ً   :العليا الدارسات مرحلة :ثانيا

 دبلومـه التمـريض  –الـدكتوراه  –برنـامج الماجسـتير :المؤسسـة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء
  المهني

 برنامج 24:المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع برامجلل اإلجمالي العدد                   
 برنامج 14:لبالفع المطبقة البرامج عدد                  
 20 :يالالع رساتابالد نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة ماجستيرلل لينالمسج نسبة%  
 67.5 :يالالع رساتابالد نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة هلدكتورال لينالمسج نسبة%  
 ال يوجد:األخيرة الخمس السنوات لخال  اهمنحت  التي الدرجات عدد  
 وحدة) 1: ( الوحدات ذات الطابع الخاص عدد  
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 جامعة المنصورة  –كلية التمريض خلف كلية الصيدلة  35516 :البريدي العنوان 

 اإللكتروني للكلية الموقع: www.mans.edu.eg/facnur/arabic 

 للكلية اإللكتروني العنوان (E-Mail) facnur@mans.edu.eg 

 050( 2292169 - ) 050( 2292159 مكتب العميدة:تليفون( 

 050(2250697 مكتب العميدة :فاكس(  

 اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة الموقع: www.mans.edu.eg/facnur/arabic/QAAU 

 اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة العنوان (E-Mail) damanelgawda@hotmail.com 

 050(2225972مكتب وحدة ضمان الجودة  :تليفون( 

 050(2225973مكتب وحدة ضمان الجودة  :فاكس( 
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