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 الداعمةالتعليم والتعلم والتسهيالت  – 4

=
 

 :توافر إستراتيجية التعليم والتعلم    4/1/1
 

على  ومعلنة 22/11/2010بتاريخ ) 95(بجلسة رقم موثقة  يوجد استراتيجيه للتعليم والتعلم •
وشارك في إعدادها كافة  http://www.mans.edu.eg/fucnurالموقع األلكترونى للكلية 

 .داخل وخارج المؤسسةاألطراف المعنية 
 التعليم و التعلم  إستراتيجيةمراجعة   4/1/2

ف تستخدم نتائج ولكن سو  تطبيقهاحيث أنها حديثة والكلية بصدد تم مراجعة اإلستراتيجية لم ي •
تحديث لاألمتحانات واستقصاء آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند الحاجة 

 .لمواكبة سوق العمل اإلستراتيجية
 التعليم و التعلم  أساليب 4/1/3

 :تتضمن اإلستراتيجية أنماط غير تقليدية للتعلم منها •

 المحاضرات التفاعلية  .1

 الطالبيلمشروع ا .2

 الجماعيالعرض  طريقة .3

 مجموعات صغيرة في التعليم .4

 التركيز على استخدام الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة .5

 :استخدام طرق تدريس حديثة مثل •

والتعلــيم المرتكــز  اســتخراج البحــوث الطالبيــةالموجــه مثــل  التعلــيم الــذاتي اســتخدام بعــض اســاليب •
 أنحيــث . والــتعلميم ادر مدربــة علــي التعلــعلــي حــل المشــكالت ويــتم تنفيــذها مــن خــالل وجــود كــو 
لمخرجـات المسـتهدفة، لـذلك تـم تحقيـق ا فـيالنمط التقليدي المستخدم حاليا ال يفي بشـكل مرضـى 

إدخـال األنمـاط الغيــر تقليديـة و هـي حاليــا فـي مرحلــة التجريـب، و جـارى تحــديث أنمـاط الــتعلم و 
/ 2011 الدراسـيايـة العـام دب عسـتخدامه مـسـوف يـتم ا الـذيالموجـه و  تحويلها إلـى الـتعلم الـذاتي

مع بدايـة تطبيـق نظـام السـاعات المعتمـدة و اإللكترونية من إعداد المقررات  االنتهاءبعد و  2012
 -التعلـيم األلكترونـى -التعلم القائم على المشروعات -هو يتضمن التعلم القائم على حل المشاكل

 الممارسة المرتكزة على الدالئل 

 إستراتيجية التعليم والتعلم 4/1
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ثة بحوث ثالفاعلية التعليم المرتكز على حل المشكالت بناء على اجراء عدد  تم التاكد من •
بعض  في  2011/ 2010مع بداية العام الجامعى ، مما اسفر عن تطبيق هذا النظام علمية

 .األقسام العلمية

تم إدراج التعلم القائم على حل المشكالت في مقرر تمريض صحة المجتمع في العام الجامعي  •
 .النساء األمومة وأمراض باألضافة الى مقرر إدارة التمريض و تمريض  2010/ 2009

هناك محاولة لتنمية أنماط التعلم الذاتي للطالب بعقد ورشة عمل تدريبية طالبية بعنوان عدوي  •
المستشفيات والوقاية و قد قام الطالب بتحضيرها و تنفيذها و برنامج تدريب المتدربين للطالب 

يقومون  الذى سنوي للطالبال الملتقىلتعاون مع منظمة اليونيسيف وعقد عن مرض اإليدز با
  .في نهاية العام الدراسي مبإعداده وتنفيذه لعرض انجازاته

 2010-2009الثانى على التوالى األول و للعام للطالب  السنويلتقى الم إقامةتم تفعيل  •

ــتعلم المســتحدثة مــع المخرجــات المســتهدفة تــتالءم • تــم اســتخدام طريقــة المحاضــرة حيــث  أنمــاط ال
وأسلوب الحوار والنقاش لمجموعات صغيرة للطالب وورش العمل الطالبية التـى يقـوم  –التفاعلية 

ــاقى الطــالب ــًا علــى ب اســتخدام الحــاالت . الطــالب فيهــا بتحضــير ورقــات عمــل وعرضــها ألكتروني
لــى داخــل المعامــل المجهــزة التدريبيـة فــى التــدريب العلمــى األكلينيكــى والتركيــز علــى التــدريب العم

بأحدث التجهيزات التدريبية الحديثة وأيضًا استخدام أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة فى معامل 
 .اللغات والمبيوتر

التمريضــية علــى مجــاالت وطــرق التــدريس التــى تتــيح وتشــجع علــى  كمــا تحتــوى معظــم المقــررات •
ت صغيرة واسناد مهام تعليمية إلى كل مجموعة التعلم الذاتى حيث تم تقسيم الطالب إلى مجموعا

يكتســب الطــالب مهـــارة وتكــون المجموعــة مســئولة عــن تقــديم النشــاط إلـــى بــاقى الطــالب وبــذلك 
ـــق  -جمـــع المعلومـــات –البحـــث عـــن المعلومـــات  ـــى فري اتخـــاذ  –عـــرض المعلومـــات  –العمـــل ف

 .الدفاع عن وجه النظر والنقاش البناء -مواجهة العامة -القرار

علــى ذلــك تــوافر مصــادر الــتعلم التــى تــتالئم مــع انمــاط الــتعلم حيــث تتــوافر وســائل  ا يســاعدممــ •
  ألخ....الكمبيوتر –معامل اللغات  -السبورات الذكية –العرض الحديثة 
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 مشكالت التعليم 4/2/1
 الكلية إجراءات لتحديد ومعالجة مشكالت التعلم تتبع •

  لعددية للطالبالكثافة ا .1

تعتبر كثافة الطالب عالية وقد تتعارض مع تحقيق مخرجات التعلم المسـتهدفة لـذا تلجـأ الكليـة إلـى 
ــد أعــداد  وذلــك نتيجــة تحقيــق هــذا فــي تقليــل عــدد الطــالب المقبــول ســنويًا ولكــن يوجــد صــعوبة تزاي

 .الطالب المستمر

الطـالب إلـى مجموعـات فـى التعلـيم النظـرى هـذه المشـكلة بمحاولـة تقسـيم لذا تحاول الكلية معالجة   
توجد خطط لالستغالل األمثل لقاعات الدرس والمعامل وٕالى مجموعات أصغر فى التدريب العملى و 

ـــة  ـــدريس والهيئ ـــة الت ـــع المســـئوليات علـــي أعضـــاء هيئ ـــدة وتوزي مـــن خـــالل عمـــل جـــداول دراســـية ممت
 .المعاونة لتغطية تلك االحتياجات

 تدريس أعضاء هيئة ال فيالنقص  .2
 من أعضاء هيئة التدريس المعينين قامت الكلية بوضع خطة لزيادة عدد •

 معيد من الذكور 16قامت الكلية بتعيين عدد  •
 التدريس فيللمشاركة ) 84( عدد  قامت الكلية بتفعيل نظام األنتداب حيث تم انتداب •

 :نقص األجهزة العلمية باألقسام العلمية.3
طريــق مخاطبــة األقســام العلميــة مــن قبــل وحــدة ضــمان الجــودة  تــم التغلــب علــى نقــص األجهــزة عــن

وتــم حصــر لعــدد وحالــة األجهــزة  CIQAP لالعتمــادومشــروع التطــوير المســتمر والتأهيــل  واالعتمــاد
 .باألقسام العلمية المختلفة بالكلية وتم إمداد األقسام بمعظم األجهزة المطلوبة من قبل إدارة المشروع

 

 :التعثر الطالبي.4
د بالكلية آليات اكتشـاف ودعـم الطـالب المتعثـرين دراسـيًا معتمـدة مـن مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم توج

 .16/6/2010بتاريخ ) 93(
 :انتدابات أعضاء هيئة التدريس.5

الكليــــات  فــــيوالكنتــــرول  االمتحانــــاتتنتـــدب أعضــــاء هيئــــة التــــدريس خارجيــــًا للتـــدريس أو ألعمــــال 
   .)أعضاء هيئة التدريس المنتدبين جدول مرفق ( المختلفة بالجامعات األخرى 

 )1-12مرفق (                

 السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم  4/2
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 حضور الطالب التعامل مع ضعف. 6
تقوم إدارة الكلية بدورها بالتعامل مع ضعف حضور الطالب عن طريـق حرمـان الطـالب الـذين تغيبـوا 

 .عن الحضور بالمدة المسموح بها
 

 

 ضعف الموارد. 7
وذلــك  2010/2011نفيذيــة لتنميــة المــوارد الماليــة والبشــرية خــالل عــام الكليــة خطــة ثالثيــة ت أعــدت

 .وحدة الخدمة العامة وفتح باب التسجيل من الخارج للدراسات العليا اءنشإب

 مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت 4/2/2
 فقد تبين لسابقةمقارنة اراء الطالب هذا العام باألعوام اتظهر نتائج تطبيق سياسات حل المشكالت عند 

 :اآلتي
 )2-12مرفق (                       زيادة الرضا الطالبي   .1
 ارتفاع نسب النجاح  .2
 )3-12مرفق (                                      .االستغالل األمثل لقاعات الدرس والمعامل .3

 

 

  :األكلينيكىبرامج التدريب   4/3/1
تــم 2009/2010لعـام  ) Internship logbook(لالمتيـاز العملــيلكليـة بإعــداد دليـل التـدريب قامـت ا •

التـــدريب اإلكلينيكــــي  أهــــدافتوضـــح فيـــه . 14/7/2010بتــــاريخ ) 94(اعتمـــاده بمجلـــس الكليــــة رقـــم 
إرشــادي لمــدة أســبوع بالكليــة وحضــوره  تــدريبيبرنــامج يوجــد تدريبيــة لالمتيــاز الســنة لل بالنســبة, للطــالب

 .على جميع الطالب جباريإ

ــة التــدري • ــاز نخبــة مــن أعضــاء هيئ س ومعــاونيهم مــن كــل تخصــص مــن أقســام يشــرف علــى االمتي
  .المختلفة الكلية

 : كالتالييتم تقسيم طالبات االمتياز إلى مجموعات يتم توزيعها على أماكن مختلفة وهى  •

مستشـــــفى  -وارئمستشـــــفى الطــــ –الباطنــــة التخصصــــي  –مركـــــز األورام  –الجهــــاز الهضــــمي 
 .مركز الكلى –مستشفى األطفال  -الجامعة

 وهى خاصة بالمقررات التمريضية  ألكلينيكىمعتمدة للتدريب ا إجراءاتتوجد بالكلية  •
    وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة اإلجراءاتتوصيف تلك و تم تصميم  •

 ب األكلينيكى للطالببرامج التدري 4/3
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الهيئـــة المعاونـــة  يــتم تـــدريب الطــالب حاليـــا تحــت األشـــراف المباشـــر ألعضــاء هيئـــة التــدريس و  •
مـدرج  هـوللطـالب و  ألكلينيكـىبالكلية و ال يوجد دور للجهات التي يتم بهـا التـدريب فـي التقـويم ا

 في الخطة اإلستراتيجية للتعليم
ــائج التــدريب  • ــيم نت ــا لنمــاذج موثقــة عــن اداء الطــالب طبقــا  األكلينيكــىيوجــد بالكليــة نظــام لتقي طبق

        لألهداف التعليمية لكل مقرر 

 العملــىفــى عمليــة تقــويم الطــالب حيــث ان درجــات التــدريب  األكلينيكــىنتــائج التــدريب  إدراجيــتم  •
    قررات التمريضية من اجمالى درجات تقويم الطالب فى الم% 40تمثل 

 :للطالب هى العملىلقياس فاعلية التدريب المؤشرات المستخدمة  •

     تلفة المخ ألقساما في العمليالتدريب  فيدرجات الطالب  -
التـدريب  فـيآراء الطـالب  السـتمارةمن خـالل اسـتبيان  العمليالتدريب  فيالطالب  آراءنتائج  -

  )4-12مرفق (           العلمي

  هيئة التدريس و الهيئة المعاونة أعضاء آراءنتائج  -
 

 

 :أساليب تقويم الطالب    4/4/1
علــى تقســيم درجــات  )12(تــنص فيهـا المــادة  و لهــاالئحـة الداخليــة تحـرص الكليــة علــى تطبيــق ال •

 -:كاآلتيالمواد التمريضية 

 تقسم درجات المواد التمريضية) 1

 من مجموع الدرجات% 50     تحريري

 من مجموع الدرجات% 10     شفويامتحان 

 من مجموع الدرجات% 40  وأعمال سنة على مدار العام عملي
 :لطبية تقسم درجاتها كاآلتيبالنسبة للعلوم ا) 2

 %60     تحريري
 %20     شفوي أو عملي

 %20     أعمال سنة
 :وتقسم درجاتها كاآلتي: العلوم السلوكية والعلوم المساعدة) 3
 %80     تحريري 
 %20     أعمال سنة  

 تقويم الطالب   4/4
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كمـا % 25ن اللياقة البدنية يعتمد التقييم على نسبة الحضور ويشـترط أن ال تزيـد نسـبة الغيـاب عـ) 4
 .يشترط تحقيق هذه النسبة للحصول على الدرجة العلمية قبل التخرج

 .والتحريري والشفوي العمليحيث تتصف أساليب التقويم بالتنوع بين  
 

تتوافق أساليب تقويم الطالب مع محتـوى المقـررات المعلنـة فـي معظـم المقـررات التمريضـية و المـواد  •
  .هيئة التدريس بالكليةالمساندة التي تدرس بواسطة أعضاء 

ــدة مــن طــرق التقــويم العملــي وهــو التقــويم الموضــوعي اإلكلينيكــي  • فــي  OSCEتــم إدراج أنمــاط  جدي
ـــة هـــم تمـــريض  النســـاء و تمـــريض صـــحة المجتمـــع و تمـــريض األمومـــة وأمـــراض ثالثـــة أقســـام علمي

 .الحاالت الحرجة بمعدل خمس مقررات تمريضية

  .المختلفة من المهارات المعرفية والمهارية والسلوكية تصمم االمتحانات لقياس المستويات •

تــم تحـــديث اإلختبـــارات النظريـــة لإلرتقـــاء بمســـتوى اإلختبــارات التـــى تســـتهدف المســـتويات العليـــا مـــن  •
فـى تصـحيح الورقـة   OMRمـن المقـررات كمـا تـم اسـتخدام جهـاز % 25المعارف والمهـارات لنسـبة 

  األمتحانية

في االختبار الشفهي لمقرر )  Project Presentation(مشاريع تم استخدام طريقة عرض ال •
صحة المجتمع بدال من االختبار الشفوي التقليدي والذي كان يفتقد إلى عنصر الموضوعية في 

 .التقييم 

تصـحيح  فـيوذلـك لضـمان الموضـوعية  االمتحانـاتتصحيح عدد مـن  في OMRاستخدام جهاز  •
 .الورقة األمتحانية 

تحنــــين خـــــارجيين للمســـــاعدة فــــي أعمـــــال االمتحانـــــات وضــــمان تحقيـــــق العدالـــــة يــــتم انتـــــداب مم •
 .والموضوعية

ــة لتوثيــق نتــائج  • ــائج االمتحانــات مثــل اعتمــاد  االمتحانــاتهنــاك آليــات تطبقهــا الكلي ــة نت مــن النهائي
التعلــيم والطـالب  ثــم مــن  نئو رئـيس وأعضــاء الكنتـرول لكــل فرقـه دراســية ثـم مــن وكيـل الكليــة لشـ

طــالب ومجلــس الكليــة العتمادهــا ثــم تصــور التعلــيم و ال نئو ليــة ثــم تعــرض علــي لجنــة شــعميــد الك
 التعليم والطالب وترسل إلدارة الجامعة   نئو صوره طبق األصل وتعتمد من وكيل الكلية لش

الخاص بـه يسـتطيع مـن خاللـه  IDتعلن نتائج االمتحانات  علي االنترنت حيث يوجد لكل طالب  •
 الحصول علي نتيجته 

 :وهو كاالتى النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج األمتحانات •

 .يوم من ظهور النتيجة  15تظلمات خالل ال تقدم .1
يمــأل الطالــب نمــوذج  الــتظلم ثـــم تفــرغ  هــذه التظلمــات  فــي كشـــف خــاص بكــل فرقــه دراســـية  .2

فرقه دراسية للبـت  ثم علي رئيس كنترول كل التعليم والطالب نشئو وكيل الكلية لوتعرض علي 
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ــم تعــرض النتيجــة  علــي ــتم إخطــار  طــالب ومجلــس الكليــةالتعلــيم و ال نئو لجنــة شــ  فيهــا  ث ــم ي ث
التعلـيم  نئو الطالب بنتيجة التظلم ولو وجد تعديل في النتيجة تعتمد من نائب رئيس الجامعة لشـ

لـى مجلـس إضافة الى ذلك يتم عمل تقرير عـام عـن نتـائج االمتحانـات ويـتم عرضـه عوالطالب 
 .الكلية

ـــويم النهـــائي  • ـــى التق ـــويم المســـتمر باإلضـــافة إل ـــى التق ـــررات % 100نســـبة االعتمـــاد عل ـــع المق جمي
 . التمريضية و المواد المساندة التي تدرس بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 :على مستوى القسم والكلية لضمان التأكد من عدالة تقويم الطالب مثل إجراءاتتوجد  •

 .القسم فى التقييم على استمارات تقييم موحدة للمهارات المختلفة اعتماد  •

 .استخدام دليل الطالب فى المهارات العملية •

 .توقيع الطالب على التقويم الخاص به فى نهاية العام •
نتائج أعمال الفصل بعد األنتهاء من كل فترة تدريبية لطالب بنتائج التقويم المستمر و يتم إعالم ا •

و ذلك بعرض النتائج على الطالب و الحصول على توقيعاتهم و  تعليمياط و عقب كل نش
عليها مع  حاصليناعتراضات من الطالب على الدرجات ال أوكذلك مناقشة اى استفسارات 

 .و األنشطة التعليمية العمليالمسئول المباشر عن التدريب 

لمستمر باطالعهم على نتائج يتم استخدام نظام التغذية الراجعة للطالب حول نتائج التقويم ا •
 .التقويم المختلفة و مناقشة نقاط القوة و الضعف مع الطالب مباشرة بعد كل نشاط

 )5-12مرفق (    مستوى الفرق الدراسية  على لمقرراتليتم تحليل نتائج تقويم الطالب  •

التحسـين هى إعداد خطـة  يتم اتخاذها فى ضوء تحليل نتائج الطالب التيالتصحيحية  تجراءاإلا •
 نتائج تقويم الطالب فى تطوير العملية التعليمية المعتمدة على

تطــوير  فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــالتعليم فــيمــن نتــائج تقــويم الطــالب  االســتفادةيــتم  •
ــتم اتخــاذ قــرارات  ــائج تقــويم الطــالب وعليــه ي  وٕاجــراءاتالبــرامج التعليميــة ويــتم مراجعــة وتحليــل نت

 .راجعة النتائجضوء م فيتصحيحية 

 

 :المكتبة    4/5/1
يمكن استغالل هذه  لطالب ولكنلال تكفي لتقديم خدمة متميزة ت المساحة المتاحة بالمكتبة الماز  •

وزيادة ساعات العمل  ستخدام المكتبة للفرق المختلفةالالمساحة بتحديد اوقات و جداول زمنية 
 2.84حيث أن نسبة الطالب في مكتبة البكالوريوس خامسة مساءًا بالمكتبة حتى الساعة ال
 . 6.66ومكتبة الدراسات العليا 

 اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم  4/5
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تم زيادة عدد حيث تتوافر في المكتبة الحالية التجهيزات المادية الالزمة لتقديم خدمة االطالع  •
 .اجهزة الحاسب األلى بالمكتبة الرقمية 

تتسم المراجع والدوريات بالمكتبة بالحداثة  كذلككتبة تتوافر الكوادر المؤهلة من العاملين في الم •
 .والتنوع

 :العاملون بالمكتبة
 

 الوظيفة المؤهل االسم
 رئيس قسم المكتبة ليسانس آداب إقبال أبو سريع
 أمينة المكتبة دبلوم تجارة سلوى محمود
 فني تصوير وطباعة دبلوم صناعي حسن محمد

 صور عن المكتبة
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ب زا ب م شئئي لعى  ؤح ب ككعئل ئكجئ قةا ل ة ئك لئ م خخ ل م  زةفيخي ل  :2010/2011ئك
   

 متوسط معاونيهم سأعضاء هيئة التدري متوسط عدد الطالب الشهر

 3 21 34 35 1443 أكتوبر

 2 22 16 18 531 نوفمبر

 2 15 15 15 665 ديسمبر

 6 57 8 6 169 فبراير

 2 15 31 52 1343 مارس

 3 76 11 40 1011 ابريل

 2 35 14 15 357 مايو

 2 52 12 4 41 يونيو

 1 19 22- -  يوليو

 3 32 25- -  أغسطس

 ) Norms(البيانات اإلحصائية عن مكتبة الكلية 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍف  مستوفى 
المساحة والطاقة 

 االستعابية
Pسعة المكتبة لعدد الطالب  1

1
P. √  

Pالمخصصة للمستفيد المساحة  2

2
P  √  

 
 التجهيزات

 

  √ .توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين 3

  √ .وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل 4
  √  3. ىشخصالحاسب الأجهزة عدد  5
  √ .4عدد شاشات الفهرسة 6
 ×  .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

  √ .6 الوقاية من الحريق/ تطلبات مقاومةم 8
 ×  .7مالءمة األبواب والمخارج  9
  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 االوعية المكتبية
الكتب والمراجع (

 )والدوريات

  √ .8مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب 13

  √ .9عدد المراجع لكل تخصص  14
  √ .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

  √ .خدمة البحث الورقي واإللكتروني 16 
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  √ . وفقًا للفهرسة الفعالة, ترتيب المراجع والدوريات 17 خدمات اضافية 
  √ .االتصال بشبكة اإلنترنت 18
  √ . الفهرسة اإللكترونية 19

 
 

 العمالة 

  √ .مدير مكتبة 20

Pمساعدون  فنيون  21

10
P.  × 

Pإداريون  22

10
P.  × 

Pعمال خدمات فنية  23

10
P. √  

Pعمال نظافة  24

11 √  
 

الثقة واالعتمادية 
* 

  √ .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد  25
  √ .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  26

  √ .صحيحة من أول مرة  تأدية الخدمة بطريقة 27
  √ .تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة 28 *االستجابة

  √ .الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين 29

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفٍ  مستوفى
خدمات ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية
 غير مالئم  ". جون"أو طريقة " برايل"توافر الكتب المكتوبة بطريقة  30

 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  31
 .و بحبر غامق

 غير مالئم 

 :ذوو اإلعاقة السمعية
والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر , توافر الوسائل المرئية 32

أو البرامج المترجمة بلغة , م الفيديو والصور الفوتوغرافيةوأفال
 .اإلشارة

 غير مالئم 

 :ذوو اإلعاقة الحركية
 غير مالئم  .توافر األثاث الالزم 33

 غير مالئم  .توافر تجهيزات خاصة 34

 غير مالئم  .توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة 35

ية المكتبة فاعل
في العملية 

 التعليمية والبحثية

  √ .وجود سجالت للزائرين 36
  √ . التعليمية والبحثية: استخدام المكتبة في العملية 37

  √ *.وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه 38

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :التجهيزات الخاصة بالمكتبة
المعايير  الوضع الحالي للطلبة العنصر

 لقياسيةا
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 P2م P2  1.50م 2.84 المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة

 P2م P2 2م 6.66 2م80مكتبة الدراسات  

 طالب 8: مقعد  1:1 )مقعد 50(عدد المقاعد 

  كتاب2307 عدد الكتب

  كتاب244 عدد كتب الدراسات العليا  

 عدد الدوريات العلمية

1241 
توقف االشتراك فيها عدا االشتراك في 

 اعد البيانات العالميةقو 
 

  67CD المواد السمعية والبصرية

 5 عدد العاملين بالمكتبة

 فني مكتبات 1
 مساعد فني 1 

فني + مرافقين إداريين  4 
 قاعة  

 عمال تبعا لسعة المكتبة

 2 علي األقل لكل كتاب 2 عدد  النسخ من كل عنوان

 جهاز 20ال يقل عن  16 أجهزة حاسوب شخصي

 طالب 250:اشة واحدة ش 1 شاشات

 تجهيزات المكتبة
 مكاتب عاملين -رفوف -خزائن –طاوالت . 

 طاوالت 6
 شانون2
 ديكسون20

 مكاتب للعاملين3

أن تكون المكتبة مزودة 
 بهذه التجهيزات

 مجلد 25/ رف  1 

 آلة تصوير 1 آالت التصوير
 آالت تصوير ثقيلة 3

 ا آلة سحب سريع

 التهوية
 جيدة

 )احمر 7-تكييفات 3(

حسب المواصفات العالمية 
المعتمدة من هيئة الدفاع 

 المدني

 يجب أن تكون جيدة جيدة اإلضاءة

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة المكتبة الرقمية
 



 التعليم والتعلم  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                        (     ) 104 

Uروقاعة االستذكا ةتقرير عن المكتبة  الرقمي 
 2011-2010لعام كلية الهادئ بال

Uالمكتبة الرقمية: 

• U تحتوى المكتبة الرقمية على :- 

ــــة  - ــــة بهــــا النصــــوص الكامل ــــات عالمي قواعــــد بيان
 تنشر بالدوريات العالمية  التيالعلمية  للمقاالت

تــــم تفعيــــل خدمــــة الــــدخول علــــى جميــــع قواعــــد  - 
ــم الحصــول عليهــا مــن البيانــات العالميــة مــن المنــزل باســتخدام كــود المســتخدم وكلمــة الســر  التــي ت

 .كلية الة مكتب

اإلطالع على األبحاث العلمية ألعضـاء هيئـة التـدريس جامعـة المنصـورة وهـذه دعـوة لكـل البـاحثين  -
بهـم لمـا تمثلـه هـذه  الخاصـةالعلميـة  األبحـاثهيئة التدريس بالجامعات المصرية إلتاحـة  أعضاءو 

 . في تقييم الجامعات المصرية أهميةاألبحاث من 

أو أو خدمـة إرسـالها علـى األميـل  أو ديسـكات أسـطوانات،النسخ سـواء علـى  لضوئي الطبع ،المسح -     
 .خدمة الطبعة وكل ذلك بالمجان

 

عمل للقاء مع أعضاء هيئة التدريس بكل قسم على حـدا لكيفيـة اسـتخدام القواعـد وذلـك مـع الجلـوس  -
ــم ذلــك مــن خــالل الفعلــي والعملــي علــى جهــاز الكمبيــوتر واألجهــزة الم تصــلة بشــبكة المعلومــات وت

 مسئول المكتبة الرقمية بالكلية 
تم عمل دورات تدريبه من خالل المجلس األعلى للجامعات باالشتراك مع المكتبة المركزية ألعضاء  -

وتـم مـن خاللـه عـرض القواعـد  استخدام قواعـد البيانـات العالميـة ةهيئة التدريس ومعاونيهم على كيفي
 .ستفادة منها وكيفية استعمالها كال على حدا وكيفية عمل بحث مجمع على القواعد وكيفية اال

وتم إعـالم أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة أن البحـث لـيس قاصـر علـى الجلـوس علـى أجهـزة المكتبـة  -
الرقمية فقط بـل تـم توسـيع عمليـة البحـث وذلـك مـن خـالل أي جهـاز متصـل بشـبكة الجامعـة مـن أي 

عة  وذلك لتسهيل العبء على المكتبات الرقمية وخدمة عضو هيئة التدريس والباحث مكان في الجام
 .وخدمة العملية التعليمية في المقام األول 

 تم إدخال جميع محتويات المكتبة على نظام المستقبل من خالل مسئولي المكتبة الرقمية -      
 وخدمة االستعارة من المنزل  - 
 ات العالميةالبحث في قواعد البيان  
U طريقة الدخول والبحث في قواعد البيانات العالمية: 

 )2م82للمكتبة  اإلجمالية المساحة(
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 .به اإلنترنيت واإلطالع على المعلومات المتاحة علىعلى األجهزة والتصفح  الذاتيالبحث  •

 . قواعد البيانات الببلوجرافية فيالبحث  •

 : التاليويمكن زيارة هذه القواعد عبر االنترنت عن طريق الموقع 

 موقع جامعة المنصورة
http: //www.mans.edu.eg  

http: //www.eul.edu.eg اتحاد مكتبات الجامعات المصرية 

 http: //www.eulc.edu.egالفهرس الموحد للمكتبات الجامعية 

 تم عمل إعالنات توضيحية بالدخول على القواعد من المنزل

 )الدعم الفني (التصاالت والمعلومات لالتصال بمركز تقنية ا

  20502223693: +تليفون  •
  20502223694: +فاكس  •
  20105795066:+موبايل  •
  eng_rafie@mans.edu.eg: بريد الكتروني  •

Uوتم عمل لها قواعد وتعليمات  اتم إنشاء قاعة استذكار هادئ  واستحداثه 

 Quiet Study Areasقاعات االستذكار الهادئ 
 وتعليمات استخدام قاعات االستذكار الهادئقواعد 

 

يقتصر دخول قاعات االستذكار الهادئ بمكتبة الطـالب علـى طلبـة وطلبـات مرحلـة الدراسـة الجامعيـة  -1
 الجامعية  الدراسةوطالب الدراسات العليا وعلى كل طالب أو طالبة تقديم بطاقة 

ـــل ا -2 ـــون المحمـــول قب ـــع الطـــالب إغـــالق التليف ـــى جمي ـــة أو قاعـــات ‘لـــدخول يجـــب عل ـــى قاعـــة المكتب إل
 .االستذكار الهادئ

ممنوع منعًا باتًا تناول األطعمة أو المشروبات أو المرطبات أو قطع الحلوى أو محتويات المعلبات أو  -3
يخصــص ( غيرهــا مــن األصــناف داخــل قاعــة المكتبــة أو فــي أي مكــان بقاعــات االســتذكار الهــادئ 

 ).المكتبة لهذا الغرض  مكان محدد بالمبنى خارج قاعات
ممنوع منعًا باتًا التدخين في أي مكان بالمكتبة أو قاعات أو ممـرات المبنـى اإلداري بمـا فيهـا األمـاكن  -4

 .خارج حيز قاعات االستذكار أو عند المدخل
 غير مسموح باستخدام آالت التصوير أو التسجيل أو المعدات الفيلمية أو أجهزة الترانزيستور  -5
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أدوات أو أغـــراض , أو إدخـــال أي أجهـــزة أ. أو آالت تصـــوير فيـــديو) اعات أو بـــدون ســـماعاتبســم( 
 .شخصية مثل حقائب السفر إلى قاعات االستذكار الهادئ أو إلى قاعة المكتبة

بترك كتـب أو أوراق أو مقتنيـات شخصـية )  Desk"  ( منضدة قراءة " غير مسموح بحجز مقاعد أو  -6
دقيقــة مـن تـرك الطالــب لـه إلتاحــة  15ي شـيء لهــذا الغـرض ســيتم رفعـه بعـد عليهـا وفـي حالــة تـرك أ

 .المكان الستخدام الطالب المعتاد
عندما يتسبب في حدوث أي ) التكلفة المادية واإلجراءات التأديبية ( يتحمل الطالب المسئولية الكاملة  -7

ذكار أو منضـدة القـراءة أو تلف أو خدوش أو كتابات أو عالمـات فـي تجهيـزات أو أثـاث قاعـات االسـت
 .ارتكابه أي مخالفة للقواعد والتعليمات الموضحة

 .ممنوع منعًا باتًا وضع أي الفتات أو براويز أو رموز أو صور أعلى منضدة القراءة أو عليها -8
يحتفظ المشرفون العاملون بقاعات االسـتذكار الهـادئ بحقهـم فـي اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة عنـد حـدوث 

 للقواعد المطبقة  ) أو الطالبة ( لفة من الطالب أي مخا
ــة التــدريس ومعــاونيهم والطلبــة  االســتفادةوكــذلك  وكــل ذلــك للهــدف مــن رقــى الخدمــة التعليميــة لعضــو هيئ

 الهادئ بالكلية االستذكاروقاعة  الكاملة من خدمات المكتبة الرقمية
 إحصائية المكتبة الرقمية والعمل بها 

 31/8/2011حتى  31/7/2010قمية من إحصائية المكتبة الر 
Uخدمات المكتبة الرقمية على الكمبيوتر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من داخل المكتبة الرقمية 
 
 العدد نوع الخدمة م
 105 سحب اسكنر 1
 112 نسخ اسطوانات  2
 4400 طباعة ورق 3
 912 البحث على الكمبيوتر 4

 
Uبالنسبة للطلبة  إحصائية قاعة االستذكار الهادئ 

 العدد نوع الخدمة م
 998 اطالع 1

 1052 البحث على الكمبيوتر- 2
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استخدام قواعد البيانات من خارج الجامعة الخاصة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   إحصائية
 مرة  32125  اتم استخدامه  20/9/2011حتى  31/7/2010إحصائية المكتبة الرقمية من 

  

 عدد الزيارات الموقع عيراسم المست م

 9702 كلية التمريض -جامعة المنصورة  هالة جبر محمود جبر 1
 4212 كلية التمريض -جامعة المنصورة  احمد محمد حسنين إبراهيم أمل 2
 3584 كلية التمريض -جامعة المنصورة  حنان عوض معوض محمد المشد 3
 3095 لية التمريضك -جامعة المنصورة  رانيا محمد جاد البسطويسى 4
 3071 كلية التمريض -جامعة المنصورة  حنان حامد محمد رمضان جادو 5
 1573 كلية التمريض -جامعة المنصورة  احمد الحيسامح عبد  إيمان 6
 1498 كلية التمريض -جامعة المنصورة  الطاهرة السيد البسطويسى ابو حبيب 7
 1287 كلية التمريض -ة جامعة المنصور منى عماد الدين حسين صبور 8
 1088 كلية التمريض -جامعة المنصورة  رشا عباس محمد احمد 9

 574 كلية التمريض -جامعة المنصورة  أيوبناهد محمد سعيد عثمان  10
 551 كلية التمريض -جامعة المنصورة  عسكر عشري العشريريهام  11
 428 كلية التمريض -جامعة المنصورة  وفاء جميل محمد على 12
 387 كلية التمريض -جامعة المنصورة  ورده الشحات حامد إبراهيم 13
 303 كلية التمريض -جامعة المنصورة  عبوده عبد الحميد سلطان أسماء 14
 242 كلية التمريض -جامعة المنصورة  نعمات محمد السيد حسين 15
 212 كلية التمريض -جامعة المنصورة  سوزان السعيد منصور نعيم 16
 153 كلية التمريض -جامعة المنصورة  أحمد سليم فتحيوفاء  17
 92 كلية التمريض -جامعة المنصورة  نجوى نبيه أمين طريف 18
 89 كلية التمريض -جامعة المنصورة  رانيا ربيع األتربى عبد هللا 19
 54 كلية التمريض -جامعة المنصورة  شيماء عبد الباسط حامد محمد عوض 20
 29 كلية التمريض -جامعة المنصورة  ابو ريا حمدي إبراهيمة مرو 21
 25 كلية التمريض -جامعة المنصورة  حسنى عبدة العسكرى إنعام 22
 19 كلية التمريض -جامعة المنصورة  نشوى محمود ابراهيم عبد الرحمن 23
 18 كلية التمريض -جامعة المنصورة  جيهان محمد أحمد مصطفى 24
 14 كلية التمريض -جامعة المنصورة  بدران ابو المعاطى حنان محمد 25
 11 كلية التمريض -جامعة المنصورة  سحر محمد سليمان محمد 26
 10 كلية التمريض -جامعة المنصورة  عايدة فريد عبد الونيس على 27
 9 كلية التمريض -جامعة المنصورة  ناهد فكرى حسن خضر 28
 4 كلية التمريض -معة المنصورة جا سحر حسن حسن يوسف هاللى 29
 3 كلية التمريض -جامعة المنصورة  وفاء حامد كمال الشافعى 30
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 :قـاعات الدراسة والمعامل   4/5/2
تــم مـع أعــداد الطـالب حيـث بوجــه عـام والمعامـل المحاضـرات والفصــول الدراسـية  تتناسـب قاعـات •

ة والحديثـة والمالئمـة مـن عديد من قاعات الدرس والمعامل الكافية لتحقيق األهداف التعليمي إعداد
حيث المساحة ألعداد الطالب كما تم افتتـاح معامـل تتسـم بالتقـدم التكنولـوجي وتتـوائم مـع العمليـة 

من حيـث تـوافر األجهـزة السـمعية والبصـرية ومسـتلزمات التشـغيل وتـوافر العـدد والكـوادر  التعليمية
             .الفنية للعمل بالمعامل

الوضع الحالي  العنصر
 للطلبة

المعايير 
 القياسية

المساحة المخصصة لكل طالب من مساحة 
 الكلية

 P2م3 4.50

المساحة المخصصة لكل طالب داخل قاعة 
 المحاضرات العامة

 P2مP2 1.50م1.40

المساحة المخصصة لكل طالب داخل 
 التدريب العملي

P2م6 طالب 30سعة المعمل  4.9
P  

 طالب كحد أقصى30

 2 2 المصاعد

 اعليةسبورات تف

6 
موزعة علي قاعات المدرجات 

والمكتبة وقاعات التدريب ومعمل 
 اللغة

 سبورة بكل مدرج مع مستلزماتها

 سبورات بيضاء
3 

 )بكل مدرج 1(

 سبورة سوداء خشبية
P2م 2×1.50 

P  تجهيز لكل قاعة
 تدريب

 التهوية
يوجد مراوح وشفاطات وتكييفات 

 بمعامل التدريب العملي

 يجب أن تكون جيدة حسب
المواصفات العالمية المعتمدة 

 من هيئة الدفاع المدني

 الوسائل السمعية والبصرية

 Data showبكل مدرج جهاز 
 وكمبيوتر للعرض

بكل مدرج عدد مناسب من 
السماعات لضمان وضوح الصوت 

 في جميع أجزاء المدرج

لكل مدرج وقاعة تدريب مع 
 مستلزماتها

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة ليةخدمة االتصاالت بشبكة المعلومات الدو 

 مخارج طوارئ
 متوفرة

 )سلم طوارئ(
 يجب توافر مخارج طوارئ
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 طفاية يدوى بكل دور  طفاية 97 معدات مكافحة الحريق

 غير مطابقة األبواب
 ضلفتين متحركتين

 م1.2-1العرض 

 نظام األمان
 متوفرة 

 )ومدادات الحريق –شبكة إنذار (
 )المواصفات: ملحق(

 غير متوفرة رائط اإلرشاديةالخ

توافر خريطة داخل وخارج كل 
قاعة  ومختلف أماكن المبنى 
 توضح مداخل وخارج الطوارئ

 

 

 :قياس و تقييم رضا الطالب 4/6/1
 

 يتم استقصاء رضاء الطالب بخصوص  •

 سياسات القبول  •

 أساليب التعلم   •

 المعملية  اإلمكانيات  •

 الدرس والمكتبة  قاعات  •

 )2-12مرفق (
يتم تحليل نتائج األستقصاء وبناءًا على النتائج يتم إعداد خطة التحسين للعام الجديد وعرض النتائج  •

 دةعلى جميع الجهات المختصة واألقسام العلمية لدعم تحقيق خطة التحسين الجدي
 
 
 
 

 رضا الطالب 4/6
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Uنقاط القوة 

 توجد خطة للتعليم و التعلم .1

ير فرص التعلم للطالب ومصادر التعلم الذاتي والتي تتالءم مع أنماط التعلم تعمل الكلية على توف .2
 ).المكتبة اإللكترونية/ اإلنترنت(المستخدمة 

 .تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية .3

 . تسعى الكلية لتنمية الموارد الذاتية واالستخدام األمثل للموارد .4

 .نتائج االمتحانات تهتم الكلية بوجود آليات فعالة لتوثيق .5

 .تستخدم الكلية نظام الممتحنين الخارجيين .6

 .تضع الكلية قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان، وتعلنها وتراقب تطبيقها .7

 .يتوافر بالمكتبة التجهيزات المناسبة والمراجع الحديثة والدوريات الكافية الورقية واإللكترونية .8

 .صاء لقياس رأى الطالب في المقررات الدراسيةيتم إجراء استق .9

قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل مالئمة للعملية التعليمية من حيث الوسائل  .10
 . ومستلزمات تشغيل المعامل و السالمة واألمن / ,السمعية والبصرية

 تطور أساليب تقويم الطالب في بعض األقسام.11
 

U تحتاج إلى تحسيننقاط 
 وجود سياسات أو خطط لزيادة الموارد المالية  عدم .1
 تصميم وتوصيف برامج التدريب الميداني وفق مخرجات التعلم المستهدفة .2
 عدم وجود آلية موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني .3
 عدم وجود مؤشرات واضحة لقياس فاعلية التدريب الميداني للطالب .4
 االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة عدم توافر آليات واضحة للتأكد من استيفاء .5
 للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحاناتمعلنة عدم وجود آلية  .6
عدم االستفادة من نتائج تقويم الطالب في تطوير البرامج التعليمية في اتخاذ القرارات التصحيحية  .7

 لتطوير المقرر والبرنامج
 عدم االستفادة من نتائج قياس رضا الطالب .8
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Uمقترحات التحسين 
 

 تفعيل نتائج مراجعة االمتحانات مع األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس .1
 تحويل طرق التدريس بالمقررات إلى التعلم الذاتي القائم على حل المشكالت .2
 وضع سياسات للتعامل مع مشكالت التعليم .3
 وضع خطة لزيادة الموارد المالية .4
 إعداد دليل للتدريب الميداني .5
 د آلية موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانيإعدا .6
 مؤشرات واضحة لقياس فاعلية التدريب الميداني للطالب إعداد .7
 استخدام خريطة االمتحان .8
 تقييم الممتحنين الخارجيين .9

 وضع دليل لطرق تقويم الطالب .10
 وضع سياسات لتطبيق عدالة تقويم الطالب .11
 االمتحاناتوجود آلية للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج  .12
االستفادة من نتائج تقويم الطالب في تطوير البرامج التعليمية في اتخاذ القرارات التصحيحية  .13

 لتطوير المقرر والبرنامج وٕاعداد خطط التحسين
 االستفادة من نتائج قياس رضا الطالب .14

 
 
 

 


