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بالمؤسسـةالخاصـةالوصـفیةالبیانـاتعلـىالذاتیـةالدارسـةمناألولمالقسیشتملأنیجب
.أدناهالموضحالنحوعلىوذلكاالعتمادلطلبالمتقدمة

كلیة التمریض:المؤسسةاسم
متوسطدمعهعاليمعهد√كلیة:المؤسسةنوع
جامعة المنصورة:المؤسسةلهاالتابعةاألكادیمیة/الجامعةاسم

خاصة√حكومیة:األكادیمیة/الجامعةنوع
الجغرافيالموقع:

المنصورة:المدینة -الدقھلیة: المحافظة-

لهـا إلـي كلیـة التمـریض ثـم تـم تحوی1994تـم تأسـیس المعهـد العـالي للتمـریض بتـاریخ :التأسیستاریخ
2000لسنة 200بقرار جمهوري رقم 

أربع سنوات إلى جانب سنة تدریبیة إكلینیكیة إجباریة ال یحق للخریج مزاولة المھنة إال :رسةاالدمدة
.بعد االنتھاء من السنة التدریبیة

االنجلیزیة:الدارسةلغة

األكادیمیةالقیادة:

فوزي المرصفاويھالة محمد/ د.ا:یةلالكعمید

جامعة المنصورة–كلیة الطب –أستاذ طب األطفال :میةلالعالدرجة
ـ:والطالبلیم التعنلشئویةلالكلوكی

ـ:میةلالعالدرجة
ـ:والبحوثیالالعالدارساتلشئونیةلالكیلوك

ـ: میةلالعالدرجة

ـ:البیئةوتنمیةالمجتمعخدمةلشئونیةلالكل وكی

األولالقسم
المؤسسةعنالوصفیةالبیانات

الوصفیةالبیانات
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 المؤسسةاهتمنحالتيمیةلالعجاتالدر:
متخصصةوماتلدبلیسانس√بكالوریوس

√وملدب√ماجستیر√اهور دكت

األولىالجامعیةةلالمرحفيالمقیدینالطالبعدد:
1468:اإلجمالي1319:إناث149: ذكور 

یالالعالدارساتةلمرحفيالمقیدینالطالبعدد:
62:جمالياإل62:إناث

میةلالعاألقسام:
میةلالعاألقسامأسماء:

Nursing ِ◌Administrationإدارة التمریض .1

Geriatricنین تمریض المس.2 Nursing

Communityتمریض صحة المجتمع .3 Health Nursing

Psychiatric andتمریض نفسي وصحة نفسیة .4 Mental Health Nursing

Pediatricتمریض األطفال .5 Nursing

Maternityتمریض األمومة وأمراض النساء .6 and Gynecology Nursing
Criticalتمریض الحاالت الحرجة .7 Care Nursing

Adultتمریض البالغین .8 Nursing

علي قوة العمل التدریسیئةهأعضاءعدد:
52:اإلجمالي52:إناث

علي رأس العملالتدریسیئةهأعضاءعدد:
21:ليااإلجم21:إناث

علي قوة العملالتدریسیئةهأعضاءعدد:
19:معار52:دائم

للتـدریس لطـالب الدراسـات العلیـا –40للتدریس لطالب البكـالوریوس –6لمجلس الكلیة (84:منتدب
38(



(    )4

علي رأس العملالتدریسیئةهأعضاءعدد:
19:معار21:ئمدا

للتـدریس لطـالب الدراسـات العلیـا –40للتدریس لطالب البكـالوریوس –6لمجلس الكلیة (84:منتدب
38(
میةلالعالدرجاتحسبموزعاً علي قوة العملالتدریسیئةهأعضاءعدد:

1:أستاذ10:مساعدأستاذ41:مدرس
میةلالعالدرجاتحسبموزعاً علي رأس العملالتدریسیئةهأعضاءعدد:

ـ:أستاذ4:مساعدأستاذ17:مدرس
الخاصةتااإلجاز /المعارینعدد:

31:اإلجمالي31:إناث:أجازات خاصة 
13:الهیئة المعاونة5: أعضاء هیئة التدریس : مرافقة زوج 
6:الهیئة المعاونة7: أعضاء هیئة التدریس : رعایة طفل 

50: اإلجمالي 19:إناث: المعارین 
علي قوة العملالمعاونةیئةهالأعضاءعدد:

124:اإلجمالي110:إناث14:ذكور

رأس العملعليالمعاونةیئةهالأعضاءعدد
104:اإلجمالي90:إناث14:ذكور

الخارجفيالمبعوثینعدد:
1:اإلجمالي1:إناث

16: 1= 92:1468لطالبلل والمنتدبینعلي قوة العمالتدریسیئةهأعضاءنسبة
24: 1= 61:1468لطالبلعلي رأس العمل والمنتدبینالتدریسیئةهأعضاءنسبة
12: 1=1468: 124لطالبعلي قوة العمل لالمعاونةیئةهالأعضاءنسبة
14: 1=1468: 104لطالبعلي رأس العمل لالمعاونةیئةهالأعضاءنسبة
36علي قوة العملالتدریسیئةهأعضاءإلجماليالمعاریننسبة%
23علي قوة العمل التدریسیئةهأعضاءإلجماليالخاصةتاز ااإلجنسبة%
15الهیئة المعاونة علي قوة العمل أعضاءإلجماليالخاصةتاز ااإلجنسبة%
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علي قوة العملاإلداريازهبالجنیلالعامعدد:
119:اإلجمالي1: منتدب67:إناث51:ذكور
العملرأسعلي اإلداريازهبالجنیلالعامعدد:

115:اإلجمالي1: منتدب63:إناث51:ذكور

علي قوة العملالوظیفیةلحالةلوفقاً اإلداريازهبالجالعاملینعدد:
119: إجمالي1: منتدب 32:مؤقت86: مدائ
علي راس العملوظیفیةاللحالةلوفقاً اإلداريازهبالجالعاملینعدد:

115: إجمالي1: منتدب 32:مؤقت82: مدائ

:األولىالجامعیةالمرحلة: أوالً 
برنامج بكالوریوس التمریض:المؤسسةاهتقدمالتيیمیةلالتعالبرامجأسماء
برنامج1:المؤسسةاهتقدمالتيیمیةلالتعبرامجللاإلجماليالعدد

برنامج1:لفعبالالمطبقةالبرامجعدد

:العلیاالدارساتمرحلة:ثانیاً 
دبلومـه التمـریض –الـدكتوراه –برنـامج الماجسـتیر :المؤسسةاهتقدمالتيیمیةلالتعالبرامجأسماء

المهني
برنامج                 24:المؤسسةاهتقدمالتيیمیةلالتعبرامجللاإلجماليالعدد

برنامج   24:لبالفعالمطبقةالبرامجعدد

أسماء البرامج التعلیمیة التي تقدمها الكلیة:
-:دبلوم التمریض المهني بنظام الساعات المعتمدة باألقسام اآلتیة -:أوال 

دبلوم الدراسات العلیا المهني في تمریض البالغین ..1
دبلوم الدراسات العلیا المهني في تمریض الحاالت الحرجة .2
مهني في تمریض األمومة وأمراض النساء دبلوم الدراسات العلیا ال.3
دبلوم الدراسات العلیا المهني في تمریض األطفال.4
دبلوم الدراسات العلیا المهني في التمریض نفسي والصحة نفسیة .5
دبلوم الدراسات العلیا المهني في تمریض صحة المجتمع .6
دبلوم الدراسات العلیا المهني في تمریض المسنین.7
علیا المهني في إدارة التمریضدبلوم الدراسات ال.8
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-:في التخصصات اآلتیة علوم التمریضفيدرجة الماجستیر -:ثانیا 
ماجستیر في تمریض البالغین .1
ماجستیر في تمریض الحاالت الحرجة .2
ماجستیر في تمریض األمومة وأمراض النساء .3
ماجستیر في تمریض األطفال .4
ة ماجستیر في التمریض النفسي والصحة النفسی.5
ماجستیر في تمریض صحة المجتمع .6
ماجستیر في تمریض المسنین .7
ماجستیر في إدارة التمریض .8

-:درجة دكتور في علوم التمریض في التخصصات اآلتیة -:ثالثا 
تمریض البالغین .1
تمریض الحاالت الحرجة .2
تمریض األمومة وأمراض النساء .3
تمریض األطفــــال .4
تمریض نفسي وصحة نفسیة .5
ض صحة المجتمع تمری.6
تمریض المسنیـــن .7
إدارة التمریــــض.8

11.29:یالالعساتابالدر نمقیدیللاإلجماليبالعددمقارنةماجستیرلتمهیديلینالمسجنسبة%
22.58:یالالعساتابالدر نمقیدیللاإلجماليبالعددمقارنةماجستیرلللینالمسجنسبة%
66.12:یالالعساتابالدر نمقیدیللاإلجماليبالعددمقارنةهللدكتورالینالمسجنسبة%
1.05: 1=62: 59الدراسات العلیا طالبلالعمل والمنتدبینرأسعلي التدریسیئةهأعضاءنسبة
درجة ماجستیر  4:األخیرةالخمسالسنواتلخال اهمنحتالتيالدرجاتعدد

درجة دكتوراه2
خریج1774:األخیرةالخمسالسنواتلخال نالخریجیعدد

النسبة المئویة
2006-200720499.02%
2007-200838597.94%
2008-200932198.45%
2009-201037397.9%
2010-201149199%

وحدة) 1(: الخاصالطابعذاتالوحداتعدد. وحدة الخدمة العامة:اسم الوحدة
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بالمؤسسةاالتصالوسائل

جامعة المنصورة –كلیة التمریض خلف كلیة الصیدلة 35516:البریدينالعنوا
اإللكترونيالموقع:www.mans.edu.eg/facnur/arabic

اإللكترونيالعنوان(E-Mail) facnur@mans.edu.eg
050(2292169-) 050(2292159مكتب عمید الكلیة : تلیفون(

)050(2225972مكتب وحدة الجودة 
050(2250697مكتب عمید الكلیة:فاكس(

)050(2225973مكتب وحدة الجودة 
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: كتابه الدراسة الذاتیة تم مراعاة مجموعة من النقاط األساسیة  وهيعند
تقویم األداء تم بواقعیة .1
المصداقیة والشفافیة.2
نظرة شاملة ألداء الكلیة .3
عدم تعارض بین نتائج عناصر الدراسة.4
الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة .5

: المنھجیة المستخدمة في إعداد الدراسة
دراسة فریق إعداد ال.1
خطة لتنفیذ الدراسة .2
أدوات جمع البیانات.3

فریق إعداد الدراسة الذاتیة للكلیة) 1
عمید الكلیةهالة محمد فوزي المرصفاوي / د.ا)1
مدیر وحدة ضمان الجودة أمینة النمر / د.م.ا)2
أستاذ مساعد بقسم تمریض البالغینأماني شبل/ د.م.ا)3
تاذ مساعد بقسم تمریض البالغینأسوفاء إسماعیل / د.م.ا)4
أستاذ مساعد بقسم تمریض صحة مجتمعسحر سلیمان / د.م.ا)5
مدرس بقسم تمریض البالغینكریمة الشامي/ د)6
مدرس بقسم تمریض حاالت حرجةأمل إبراهیم/ د)7
مدرس بقسم صحة المجتمعسمر الحسیني/ د)8
بالغینمدرس بقسم تمریض الأمیرة حسانین/ د)9
مدرس بقسم تمریض حاالت حرجةنیرة محمد / د)10
مدرس بقسم تمریض األطفالسحر فاروق/ د)11
إدارة تمریضمدرس بقسموفاء فتحي / د)12
مدرس بقسم تمریض حاالت حرجةسحر یونس / د)13
مدرس بقسم تمریض األطفالماجدة احمد عبد العزیز / د)14

تقریر الدراسة الذاتیةخطوات إعداد : ثانیا 
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إدارة تمریضمدرس بقسمأحالم الشاعر/ د)15
مدرس بقسم تمریض األمومة وأمراض النساءتیسیر محمد فتحي / د)16
إدارة تمریضمدرس بقسمسامیة محمود/ د)17
إدارة تمریضمدرس بقسمهالة جابر/ د)18
مدرس بقسم تمریض المسنینسعاد حسن/ د)19
اض النساءمدرس بقسم تمریض األمومة وأمر حنان السید/ د)20
مدرس مساعد بقسم صحة المجتمعرباب جاد عبد القادر/ م.م)21
اللجان الفرعیة التي اشتركت في إعداد االستبیانات وتجمیع البیانات وتحلیلها)22
من الطالب5)23



(    )10

خطة إعداد الدراسة الذاتیة                                                          ) 2
2010/2011إعداد الدراسة الذاتیة السنویة للكلیة للعام : الھدف

المسئول عن التنفيذاطــــــــالنشم
الفترة

مسئول المتابعةالمخرجات
إلىمن

1
15/5/2011دةمجلس إدارة وحدة ضمان الجو تشكیل فریق إعداد الدراسة الذاتیة

1/7/2011
عمید الكلیةتشكیل الفریق

:التوعیة بخطة إعداد الدراسة الذاتیة لكل من2
القیادات األكادیمیة
أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم
اإلداریین
الطالب
المستفیدین من الخدمة

لجنة التوعیة
7/7/2011

25/7/2011

وجود خطة التوعیة
تم تنفیذ خطة التوعیة

أمینة النمر/د.م.ا

3
مراجعة أدوات جمع البیانات وتحدیثها واالتفاق 

15/7/2011لجان االستبیاناتعلیها
27/7/2011

أدوات جمع البیانات محدثة ومعتمدة
سحر سلیمان/ د.م.ا

أمل إبراهیم/ د
حنان السید/ د
تیسیر فتحي / د

4
جمع البیانات من مصادرها المختلفة

البیاناتلجان االستبیانات وجمع

1/8/2011
30/8/2011

وجود مصادر بیانات مختلفة
أحالم الشاعر/ د

وفاء فتحي/ د
هالة جابر/ د

5
1/9/2011تحلیل البیانات

15/9/2011
سامیة محمود/ دنتائج االستبیانات

رباب جاد/ م.م
6

15/9/2011إعداد النتائج وكتابة التقریر المبدئي
30/10/2011

المبدئي للدراسة وجود التقریر 
الذاتیة

أمینة النمر/ د.م.ا
سحر سلیمان/ د.م.ا
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المسئول عن التنفيذاطــــــــالنشم
الفترة

مسئول المتابعةالمخرجات
إلىمن

أمل إبراهیم/ د
رباب جاد/ م.م

7

مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة إعداد خطة التحسین
CIQAPومشروع 

1/11/2011-
17/11/2011

خطة التحسین

هالة المرصفاوي/ د.ا
أمینة النمر/ د.م.ا
سحر سلیمان/ د.م.ا

شبلأماني / د.م.ا
وفاء إسماعیل/ د.م.ا

كریمة الشامي/ د
نیرة محمد/ د
سعاد حسن/ د

8

-20/11/2011لجنة إعداد الدراسة الذاتیةإعداد مسودة الدراسة الذاتیة والتقریر النهائي
10/12/2010

مسودة الدراسة الذاتیة
أمینة النمر/ د.م.ا
وفاء إسماعیل/ د.م.ا

أمیرة حسانین/ د
سمر الحسیني/ د

12
مجلس الكلیة المنعقد مجلس الكلیةاعتماد التقریر النهائي

11/12/2011خالل 

وجود نسخة من تقریر الدراسة 
الذاتیة بصورة نهائیة ومعتمدة

عمید الكلیة
مجلس الكلیة

13

لجنة التوعیة وأوجه النشر نشر نتائج التقریر النهائي
المختلفة

15/12/2011-
15/1/2012

داخل وخارج الكلیة األطراف المعنیة 
على علم بنتائج التقریر النهائي

أمینة النمر/ د
ماجدة احمد / د
سحر یونس / د
سحر فاروق/ د
سامیة محمود/ د

ممثلین الجودة 
باألقسام المختلفة
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جمع البیاناتأدوات )  3

:لجمع البیانات مثلمجموعة من ادواتعلي الدراسةاعتمدت 
یة لفریق إعداد الخطة مع مختلف األطرافورش العمل والحلقات النقاش.
 ــــادات الكلیــــة واالجتماعــــات الدوریــــة لرؤســــاء األقســــام وٕادارة الكلیــــة جلســــات العصــــف الــــذهني لقی

.وأعضاء هیئة التدریس والطالب
 المستشفیاتوكذلك مع ممثلي الصحیةالمقابالت الشخصیة لقیادات الكلیة مع ممثلي المنظمات
المالحظات الموضوعیة.
مجموعة االستبیانات الموجهة للمستفیدین من الداخل ومن الخارج.

 تقییم الطالب للمقررات
 آراء الطالب في العملیة التعلیمة
ة یآراء طالب الدراسات العلیا في العملیة التعلیم
 أراء اإلداریین في العملیة التعلیمیة
 آراء أعضاء هیئة التدریس
 آراء الخریجین في البرنامج
ء مستفیدي الخدمة آرا
 مقابالت مع اإلداریین ومستفیدي الخدمة والقیادات
 المختلفةاألكادیمیة واإلداریة تقاریر األقسام
 تقاریر المقررات
من مركز ضمان الجودةتقاریر المراجعة الخارجیة.
التقاریر السنویة الدوریة التي تعدها الكلیة للعرض علي مجلس الجامعة.
الدوریة لمشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد تقاریر المتابعة)CIQAP(

ملخص تقریر الدراسة الذاتیة: ا ثالث
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ألیـهما خلصـت و ونورد هنا ملخص التقریر . تستعرض الدراسة نتائج تقییم كل معیار من معاییر االعتماد
حلیــل نتــائج االســتبیانات وجمــع التــي تمــت والوثــائق الداعمــة وتاألنشــطةالدراســة الذاتیــة للكلیــة بنــاءًا علــي 

ونقاط قوة ونقاط تحتـاج أنشطةنتائج الدراسة الذاتیة في صورة ألهمالبیانات والمقابالت والتي تبعها رصد 
:إليتحسین وقد خلصت الدراسة الذاتیة إلي

:لقوةنقاط ا
.للكلیة رؤیة ورسالة وأهداف إستراتیجیة.1
.یف وظیفيیوجد هیكل تنظیمي مالئم ومعتمد متضمن توص.2
.وجود إجراءات محددة للمحافظة علي حقوق الملكیة الفكریة.3
.تتوافر بالكلیة أنظمة األمن والسالمة والمعدات الالزمة لمكافحة الحریق بمباني الكلیة.4
تتصــف مبــاني الكلیــة بالنظافــة والتهویــة واإلضــاءة وتــوفر إجــراءات الصــیانة الدوریــة للمحافظــة .5

.علي المرافق
النترنت بالكلیة لجمیع أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة والطـالب واإلداریـین خدمة اإتاحة.6

.بالكلیة مجانا
نظـام الفـارابي التي یقدمها مركز تقنیـة المعلومـات مثـل و قواعد بیانات لكترونیة إمعلومات نظم .7

الدراسـات دارةوإ شـئون الطـالبإلدارةنظـام ابـن الهیـثم ، نظام المستقبل للمكتبـات، إلدارة الجودة
، نظام الموازنة العامةالبشریةالموارد إلدارةنظام الفاروق ، العلیا

.توجد برامج للتوعیة بأنشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.8
.توجد خطة إستراتیجیة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة.9

.الالزمةادیةلكوادر البشریة والتجهیزات الموتتوافر بها اتوجد وحدة ضمان الجودة .10
.وعلمیاً یوجد دعم للطالب اجتماعیا وصحیاً .11
.أنماط التعلیم المستخدمة تتالءم مع المخرجات المستهدفة من التعلم.12
ــــة وطبیعــــة الدراســــة وٕاعــــداد الطــــالب.13 ــــزات المكتب ــــق تجهی ــــا و تتف ــــوافر بهــــا وســــائل تكنولوجی یت

.المعلومات
.ي مرتفعالنشاط البحثي بالكلیة متمیز ومعدل النشر الدول.14
للبحــث العلمــي مــن ةأعضــاء هیئــة التــدریس بالكلیــة علــي الجــائزة التشــجیعیعــدد مــنحصــول .15

.الجامعة
.الكلیةبهیئة التدریس عضاء ة وكذلك ألبیانات الكترونیة للطلبوجود قواعد .16

نقاط تحتاج إلي تحسین
.ضعف مصادر التمویل.1
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.والصحیةضعف الشراكة مع المؤسسات اإلنتاجیة .2
.تفادة الكاملة من الدراسات والبیانات التي تعدها وحدة ضمان الجودةاالسضعف.3
.مناقشة نتائج التقییم مع المستفیدین من الطالب واألطراف المجتمعیةقلة.4
.برامج الدعم األكادیمي للمتعثرین دراسیاعدم تفعیلضعف نظام اإلرشاد األكادیمي و .5
.الخریجینعدم فاعلیة متابعة.6
.جذب الطالب الوافدینعدم وجود برامج ل.7


