
كلیة التمریض
جامعة المنصورة



3




البرامج التعلیمیةالفاعلیة التعلیمیة: نيالمحور الثا

(      )85


المقررات الدراسیة/ البرامج التعلیمیة–3

مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل3/1/1
علیمیة المفعلة في الكلیة مع احتیاجات سوق العمل وقد تـم عقـد ورش عمـل لمراجعـة تتالءم البرامج الت

حیث ان الالئحة الحالیة المعتمدة من المجلس األعلى األهداف التعلیمیة وتلبیتها الحتیاجات المجتمع
د و تلبى احتیاجات سوق العمل المحلى لمحافظة الدقهلیة و الـذى یتسـم بوجـ2002للجامعات فى عام 

دد من المراكز الطبیة المتخصصة و المزودة بعـدد مـن اقسـام العنایـة المركـزة و مستشـفى للطـوارىء ع
لخدمـــة تـــم فـــتح قســـم لتمـــریض العنایـــة الحرجـــة و الطـــوارىء و تـــدریس مقـــررین فـــى هـــذا القســـملـــذلك 

.احتیاجات المستشفیات لهذه الدراسات المتخصصة
 ن منــذ عــام بــه لجنتــي المشــاركة المجتمعیــة والخــریجیفــي ضــوء نتــائج المســح المیــداني الــذي قامــت و

فـتم المختلفـةفـروع التمـریضفـيممرضـین متخصصـین وجد ان المجتمع بحاجة الى2008/ 2007
وضــع الئحــة الدبلومــة المهنیــة و قــد تــم الحصــول علــى موافقــة الجامعــة بفــتح بــاب التســجیل مــن العــام 

.2011/ 2010الدراسى 
مواصفات و دور خریجى كلیات التمـریض حددت ادیمیة المرجعیة القومیة و التى ا للمعاییر األكوطبق

تــم وحیــثبهــا طبقــا لدراســة احتیاجــات ســوق العمــل المصــریة تــم تطــویر البــرامج و المقــررات الدراســیة
إضـافة مقــررات جدیـدة طبقــا ألحتیاجــات سـوق العمــل فـى الئحــة الســاعات المعتمـدة الجــارى توثیقهــا و 

األســـرةصـــحة وحـــدة ل22مركـــز و 11مقـــرر صـــحة األســـرة حیـــث یوجـــد عـــدد : ت هـــىهـــذه المقـــررا
مقــــرر مهنــــة التولیــــد لتلبیــــة احتیاجــــات مجتمــــع الدقهلیــــة مــــن المولــــدات حیــــث ان . بمحافظــــة الدقهلیــــة

.%40المجتمع الریفى الزال یعتمد على المولدات بنسبة 
 المســـتجدات الحدیثـــة فـــي التمـــریض مقـــرر التمـــریض القـــائم علـــى الـــدالئل لمواكبـــةوكـــذلك تـــم إضـــافة

و و التطـور العلمـى المسـتمروالخدمات التمریضیة لتمكـین الطـالب مـن تلبیـة احتیاجـات سـوق العمـل
ترســـیخ مبـــدىء التعلـــیم المســـتمر فـــى اذهـــان الطـــالب و تنمیـــة مهـــارات تطـــویر طـــرق التـــدریس لكـــذلك 

.التحلیل النقدى
قافــات ومقــرر تقیــیم الصــحة فــي التمــریض لرفــع كفــاءة كمــا تــم إضــافة مقــرر مهــارات التعامــل مــع الث

.فى مهارات تحدید المشاكل الصحیةالخریجة

البرامج التعلیمیة واحتیاجات المجتمع والتنمیة3/1
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ستجابة للتغیرات و خطط التنمیة و واالو بناء على ماسبق فان البرامج التعلیمیة بالكلیة تتسم بالمرونة 
.كذلك مواكبة سوق العمل

:البرامجتصميم3/2/1

شـارك فـي تصـمیمها الـذيو یوجد توصیف واضح وموثق ومعلـن للبـرامج التعلیمیـة والمقـررات الدراسـیة
.فقد تمت طباعته وتوزیعه على األقسام العلمیةبالكلیةأعضاء هیئة التدریس

)1- 11(مرفق
 حیث انه تتمیز البرامج التعلیمیة بأنهـا علـى درجـة عالیـة الكلیةویتوافق تصمیم هذه البرامج مع رسالة

قــد تــم تعــدیل رســالة المؤسســة لتوافــق المعــاییر مــن التوافــق مــع المعــاییر األكادیمیــة القومیــة المتبنــاه و 
توافـق الرسـالة وتـم االتفـاق علـى ) 2010مـایو (یئـة المتبناة ومثبت ذلك بتقریر الزیارة االستطالعیة لله

.مخاطبة األقسام لمعرفة رأیهممن خاللمع المعاییر المتبناه
تتطابق مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع أهداف البرنامج التعلیمى لمرحلة البكالوریوس.
بنسـبةوالمهنیـة%40بنسـبةفیـةوالمعر وتساهم مخرجات التعلیم المستهدفة فـي تنمیـة المهـارات الذهنیـة

.%10بنسبةالعامةمهارات وال% 50
أعضـاء هیئـة التـدریس(مرحلة إعداد وتقییم توصـیف البرنـامج شـارك معظـم األطـراف المعنیـة مـن في

جتماعــات لوضــع فــى حضــور عــدد مــن اال) ممثلــین للقطاعــات الطبیــة والتمــریض وعــدد مــن الطــالب 
عــاییر القومیــة المرجعیــة  ثــم بعــد ذلــك تــم إعــداد النســخة النهائیــة مــن المتوصــیف البرنــامج بنــاءًا علــى

توصیف البرنامج وعرضها على األقسام المختلفة إلبداء الـرأى قبـل عرضـها علـى مختصـین للمراجعـة 
.22/11/2010بتاریخ ) 95(رقم وٕابداء الرأى ثم اعتمادها من مجلس الكلیة

:ت الدراسيةالبرامج والمقرراتطوير و تحديث  3/2/2

:لبرامج و المقررات الدراسیة و هى كاألتىلللمراجعة الدوریةتتبع الكلیة الیات و نظم معتمدة 
یــتم التعــرف علــى اراء الطــالب بالنســبة لمكونــات البــرامج الدراســیة باســتخدام اســتبیانات : اراء الطــالب

راء الطـــالب فـــى المقـــررات آك كـــذلو عینـــة ممثلـــة للفـــرق الدراســـیة األربـــع و األمتیـــازإلستقصـــاءمعـــدة
ةلكل مقرر على حدسنویا دوريوبشكل لكترونیاً االدراسیة و التى تتم 

یـتم تحلیــل التقـاریر المقدمــة مـن األقسـام عــن المقـررات الدراســیة للتعـرف علــى : تقـاریر األقسـام العلمیــة
مدى مالئمة البرامج ككل لمواكبة التطور المستمر

الممتحنین الخارجینتحلیل نتائج تقاریر یتم :جینر اتقاریر الممتحنین الخ

تصمیم وتطویر البرامج التعلیمیة3/2
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ویر وتحـــدیث ریر المراجعـــة الدوریـــة الســـنویة فـــى تطـــااإلســـتفادة مـــن تقـــ:تقـــاریر المـــراجعین الخـــارجین
.البرنامج والمقررات الدراسیة

لتطــویر و التحـدیث و التوثیــق بغـرض او المقــررات سـنویا ضـوء كــل مـا سـبق یــتم مراجعـة البـرامجفـي
طرق التدریس و یتم التوثیـق بمجـالس األقسـام و أوالعلميالمحتوى فيعدیالت الطفیفة التجراءإلیتم 

. مجلس الكلیة و الجامعة

ســنوات للتطــویر و التحــدیث و خمــسو المقــررات كــل امجنــضــوء كــل مــا ســبق یــتم مراجعــة البر فــي
و یـتم التوثیـق مـن لجنـة لبرنـامج التوثیق لیتم التطبیق للتغیرات الجوهریة بعد تخریج دفعة كاملـة مـن ا

ئون التعلــیم و الطــالب او لجنـــة الدراســات العلیــا و البحــوث و مجلـــس الكلیــة و مجلــس الجامعـــة و شــ
.لجنة قطاع التمریض بالمجلس األعلى للجامعات و یتم العمل بها بعد اعتماد وزیر التعلیم العالى

 المتابعـة علــى مسـتوى األقســام العلمیــة حیـث یقــدم القسـم العلمــى تقـاریر للمقــررات تحتــوى إجــراءاتتـتم
علـــى المشـــاكل التـــى تواجـــه تـــدریس المقـــررات والخطـــط المقترحـــة لحـــل مثـــل هـــذه المشـــاكل ومقترحـــات 

.تطویر المقررات

التحسین النوعیةوكذلك تقریر القسم السنوى ومقترحات

لیةلجنة المتابعة الداخلیة بالك

 وحــدة الجــودة المســئولة عـــن إعــداد خطــة التحســـین للبرنــامج التعلیمــى والمقـــررات الدراســیة بعــد إعـــداد
.الدراسة الذاتیة أو التقریر السنوى للكلیة

:كاآلتيتم تحدیث البرامج و المقررات قدو 

 ف التعلیمیــة لتحــدیث األهــداطبقــا لتقــاریر المــراجعین الخــارجیین تــم تعــدیل توصــیف المقــررات الدراســیة
التى تحقق المعاییر األكادیمیة القومیة المتبناه

التقلیدیـة الـى الـتعلم ةتم تعدیل طرق التدریس الخاصة بمقرر صحة المجتمع للفرقة األولى من الطریقـ
و هــو مــا 2009/ 2008القــائم علــى حــل المشــكالت طبقــا لمــا ورد فــى تقریــر المقــرر للعــام الجــامعى 

لطــالب مقارنــة باعــداد اعضــاء هیئــة التــدریس و صــعوبة الحصــول علــى موافقــات یفیــد بازدیــاد اعــداد ا
صــعوبة األجــواء األمنیــة علــى الطــرق المختلفــةلزیــارة المصــانع كجــزء مــن التــدریب المیــدانى و كــذلك 

. بسبب عدم وجود وسیلة مواصالت لنقل الطالبالزیارات المیدانیة اسبوعیاإلتمام
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:مؤشرات فـاعلية البرامج التعليمية3/3/1
بالكلية

:

2008 /2009  :429

2009 /2010 :326

2010 /2011  :103


:

0
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2008/2009 2009/2010 2010/2011

ســنة إلــىویرجــع ذلــك 2010/2011یتضــح مــن ذلــك التنــاقص فــي عــدد الطــالب الملتحقــین بالكلیــة للعــام 
إدارةطلـــب إلـــىاقص عـــدد الطـــالب فیرجـــع تنـــ2009/2010أمـــا بالنســـبة للعـــام , الفـــراغ بالثانویـــة العامـــة 

.الجامعة عدد أقل من الطالب لیتماشى مع موارد الكلیةإدارةالكلیة من 

دراسـى خـالل الـثالث سـنوات البرنـامج الفـىجـاح لكـل فرقـة دراسـیة نتطـور نسـب الیبین لتاليالجدول ا
:الماضیة و الدالالت التى تفسر ذلك

2008/20092009/20102010/2011البیان

لبرامج التعلیمیةفاعلیة ا3/3
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%56.3%89.5%77.83نسبة النجاح للفرقة األولىإجمالي
%95.9%99.4%82.92نسبة النجاح للفرقة الثانیةإجمالي
%99.8%98.4%95.31نسبة النجاح للفرقة الثالثةإجمالي

%99%97.9%98.45إجمالي نسبة النجاح للفرقة الرابعة

جـاح لكـل فرقـة دراسـیة فـي البرنـامج تطور نسب الن
:

0
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100

الفرقة األولى الفرقة الثانیة الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة

2008/2009
2009/2010
2010/2011

ویرجـع ذلـك الـى تطـور أسـالیب التعلـیم واالسـتفادة یتضح من ذلك ارتفاع نسـبة النجـاح فـي الفـرق المختلفـة
نجاح لطالب الفرقة األولـى من المبنى الجدید حیث تتوافر المعامل والمدرجات أما بالنسبة لتناقص نسبة ال

الفــراغ للثانویــة فیرجــع لضــعف مســتوى الطــالب ألنهــم كــانوا بــاقین لإلعــادة فــي ســنة 2010/2011للعــام 
.یوضح النتیجةوذلك % 50العامة حیث كان قبول الطالب بمجموع 

 دراسيكل برنامج فيتطور نسب الخریجین:
:مرحلة البكالوریوس.1

2008-200932198.45%
2009-201037397.9%
2010-201149199%
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الرسم البیاني التالي یوضح تطور أعداد الخریجین خالل الثالث سنوات الماضیة

97.2
97.4
97.6
97.8

98
98.2
98.4
98.6
98.8

99

2008-2009 2009-2010 2010-2011

:دفعة من برنامج الدراسات العلیا تخریج أولتم .2
ها تــيوضــحجـدولوال

2010/2011:
جمالياإلدكتوراهماجستیردبلومالدراسيالبرنامج

- 1- إدارة التمریض

6

11- تمریض البالغین

- 1- األطفالتمریض
- 1- المسنینتمریض

1- - تمریض الحاالت الحرجة 

42- اإلجمالي

تمهیـدا لفـتح الكلیـة ویدل ذلك على تطور أنشـطة الكلیـة وتفعیـل بـرامج الدراسـات العلیـا المسـجلة مـن داخـل 
التسجیل للدراسات العلیا من الخارج

للكلیــة وأهمیتهــا لتحقیــق اإلســتراتیجیةالخطــة إتبــاععلــى ضــرورة المؤشــرات والــدالالت الســابقة وتــدل
.مستوى أفضل من العملیة التعلیمیة
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نقاط القوة
.البرامج التعلیمیة التي تقدمها الكلیة متفقة مع رسالتها وأهدافها اإلستراتیجیة.1

.یوجد توصیف للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة التي تقدمها الكلیة.2

.تحرص الكلیة على أن تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج التعلیمیة التي تقدمها.3

تحرص الكلیة على أن تلبي البرامج التعلیمیة التي تقدمها، من حیث تنوعها ومحتواها احتیاجات سوق .4
. العمل

تتوافر لدى الكلیة إحصائیات موثقة تتعلق بتطور عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج التعلیمي ونسبة .5
.ت السابقةالنجاح في الفرق الدراسیة المختلفة وتطور نسبة الخریجین خالل السنوا

نقاط تحتاج إلى تحسین 
.للمراجعة الدوریة للبرنامج التعلیمي ثابتةآلیاتعدم توافر .1

.تحویل المقررات الدراسیة إلي الكترونیةعدم .2

.ةلنتائج التعلیمیة المستهدفاتوافق طرق التعلیم والتقویم مع عدم .3

.تطبیق الئحة الدراسة بنظام الساعات المعتمدةعدم .4

لتحسینمقترحات ا
وضع آلیات للمراجعة الدوریة للبرنامج التعلیمي.1

.التوسع في استخدام التعلیم اإللكتروني.2
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وضع آلیة لضمان كفاءة توصیف المقررات لضمان توافق طرق التعلیم والتقویم مع لنتائج .3
ةالتعلیمیة المستهدف

تطبیق الئحة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.4


