
الطالب  -1

 واخلرجيون

 

 
 

 كلية التمريض
 جامعة املنصورة

          

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 الطالب والخريجون  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                        )     ( 56 
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 فاعلية التعليميةال: الثاني احملور

 الطالب واخلرجيون -1

 
 

 

 وتحويل الطالبقبول  نظم   1/1/1
 صااة مقدلعلياامقوققشاانولقدل اا  قاساا سياساااوقواود ااققدل بااولقبالعلياامق خللاامق االقااا لققلياالقدل الاا قوق

ق(1-9)مرفقققققققققق           ققwww.facnur@mans.edu.egقق. واعقداللعترولي لىقدل

 ثلاايلق االقء هااا ق يناامققفيهاااقيشااار ق ياا قلتخرياااقدل اا  قدلبااقققبالعلياامياات قتلمااي قباارد ةقساالويمق  
تخريااااقدل ااا  قوي اااق قا لهااااق ااارو قت قي يااامققلور ايااامقدلشااابا ققدل ااا  قت ااااقإدلتاااقريأقوء هاااا ق

)ققققققققبالعليمقوتخرياقدل ال قباقور قفايقدلخ ليامقدلتخلي يامقويات قا لهااقتوبياعق  بو ااوق قياق ق ثال
بروشاورقق–دلعليامققبروشاور)و  بو اوقااصمقبالبوق ق ثلق(ققليلقدأللش مقدل  بيمقق–قليلقدل ال ق

شاارواقدلت ااويرقدل ساات رقعتياا ق ق–عتياا ققلياالقدلبااوق قق-عتياا قءا اياااوق هلاامقدلت ااري ق–دلبااوق ق
ق.ق لص اوقدلتر ي قبال   قدلبقققباإلهافمقإلىق(ودلتأ يلقل  ت اق

 شااانولققاسااا وقليااالقدل الااا قوقدلعليااامق خللااامقق لاااىق وااااعقدلعليااامقداللعترولااايق ااالقودلاااىقاود اااققدلت ويااالق
 (2-9)ق مرفقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق.دل   

 لىققلسبمقدلت وي ودلبقولقدلتاليقيوهحق  :1111/1111لخا قدلعليمق لقود 
ق

 نسبة احملولني إىل الكلية نسبة احملولني من الكلية الفرقة
ق_ق_ الفرقة األولي
ق_ق_ الفرقة الثانية
ق%ق1.1ق_ الفرقة الثالثة
ق_ق_ الفرقة الرابعة

 دل  بااوليلققودل الباااوقل تا اامقالسااتيخا قء ااقدققدل اا  تعةاايقدل ااودرققودلتسااهي وقدل اقياامقدبشااعلق ااا ق
 ق ااقققاا اااوقدلااقرأقو ااققق خا االقدلتااقري ققإلااىقدل بلااىقدلبقيااققوبياااقداللت ااالواصوصااابقبخااقققبالعلياام

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققلت ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايلق دل خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقدوققق وتبهيب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقبأ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ق(دالعليليعااي)ققودلتااقري قدلخ لاايولعاالقتماالقء اااعلق  ارساامقدأللشاا مقدل  بياامقفااا  قدلخ لياامقدلتخلي ياامق

http://www.facnur@mans.edu.eg/
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وفاتحق بااالوقوء ااعلقبقياق ققدل  بيمقبالبا خامقء اعلقدأللش مقباستاقد غيرقعافيمقويستخا ق لهاق
 .للتقري ق ثلق ستشةياوقوبدر قدلص م

 

ق: قدققاا اوقدلتقريأقودلسخمقدالستيخابيمقدل سا مقل  ارسمقدأللش مقدلتخلي يمءدلتاليقيوهحقبقولقدل

الطاقة  املساحة املدرج املبىن
 تجهاز عرض بيانا االستيعابية

 الدور األرضي
 1 طالب 206.74 200 (C)مدرج 
 1 طالب 155674 200 (B)مدرج 

 الدور األول علوي
 كبير 2 طالب 715694 700 (A)مدرج 

 متحرك 1+ ثابت  1 طالب 80 100652 قاعة مؤتمرات
 1 طالب 40 97646 قاعة تدريس الدور الرابع علوي

ق

وتبهيبدتهاااقودل سااا مقل  ارساامققمء ااقدقق خا االقدل اا  قودل اااامقدالسااتيخابيمقدلت ريبياادلبااقولقدلتاااليقيوهااحق
ق:دأللش مقدلتخلي يمقودلب ثيم

الطاقة  املساحة املعمل املبىن
جهاز عرض  حاسب إىل االستيعابية

 تبيانا
 2 50 طالب 50 277696 معمل الكمبيوتر2 الدور األول علوي

 الدور الثالث علوي

 1 1 طالب 00-26 47696 معمل تمريض النسا
 1 1 طالب 00-26 46696 معمل حاالت حرجة
 1 1 طالب 00-26 58660 معمل تمريض أطفال

 1 1 طالب 00-26 82622 معمل بالغين
 1 1 طالب 00-26 40640 معمل أساسيات تمريض

 1 1 طالب 00-26 42696 ىمعمل اوسك

 الدور الرابع علوي
 1 1 طالب 00-26 58665 معمل صحة مجتمع

 1 25 طالب 25 46696 معمل اللغة
ق

ق
ق
ق
ق
ق
ق
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ق:1111/1111للخا قدلقردسيققدلةرققدألربخمقفيء قدققدل   قدلتاليقيوهحققبقولدل
 عدد الطالب الفرقة
ق011قدلةرامقدألولى
ق101قدلةرامقدلثاليم
ق083قدلةرامقدلثالثم
ق488قدلةرامقدلردبخم

ق1034قاإلمجايل

 الوافدون الطالب  1/1/2
 

لماا ققإ اقدقوباار قعلقتوبققسياساوقلبذ قدل   قدلودفاقيلقولقودفقيلق الباوءوققالقيوبققبالعليمق   
 (0-9)مرفق ققققققققققققق.لي وثققو خللقل بولقدل   قودل الباوقدلودفق

ق
 

  دعم الطالبنظام   1/2/1

 ااااابقتاااا قإ ااااقدق اق ب اقياااااقولةسااااياقودبت ا ياااااقوث افياااااققودل الباااااوقا اااامق تعا لاااامقلااااق  قدل اااا  قتوبااااق 
ختااب قدل يااا قبهاااق سااب ابقللخااا قيياات قإرسااالقا اا قر اياامقدلشاابا قدلتاايققدل اا  قوبلااا دبق لياا قال تياباااو

باأللشاااا مقباااااإلقدر قدلخا اااامقلر اياااامققمدلبااااا خيقوف اااااقللل اااااذكقدل خااااق قلااااذل قإلاااايقإقدر قدل تابخاااامقدلااصاااا
ق(7-9)مرفق      ققققققققققققق  .دلشبا 

 ااقويات قتوهايحق.قاا لقدلخاا قدلقردسايرق لايق اق قإلقدر قدل تابخامقو لقث قإرسالق اقت قتلةيذ قعلقشه 
ق.ل قيت قتلةيذ ق لقدلا مقدل سب مقودألسبا 

 و لقءشعالقدلق  قدل  ق م: 

 ت اااااقي قدل ساااااا قدوقدل اقيااااامقودلخيليااااامقلل ااااا  قغيااااارقدل ااااااقريلق ااااالقاااااا لقصااااالقوققدلتعافااااالق
 .ب و قدبت ا يمقت قي دالبت ا يقبخقق

 دلقردسيمقلل   قغيرقدل اقريلقدلعت ققت قي قلسبمق باليمق ل. 

 صراق عافآوقتةوققلل   قدل تةوايلققردسياقباأللش مقدل  بيم. 

  ت قي قدلوببمقدلساالمقلل   قدل غتربيلقبأبرقر ب. 

 تلمي قر  وقو خسعردوقدبت ا يمقوث افيمقوترفيهيم. 

 الدعم الطالبي   1/2
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 برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية 1/2/2

   قألل قيتلافىقو بيخمقاريةقدلعليم قذو قد تياباوقااصمقالقيوبققبالعليمق 

    دل االوقدل ارنمقالست بال بهب ققوقدلعليمقدالققودل الباوقتوبقق ياق قلل. 

 ع اقدل ق لق ققعلق ال قدل صولق لىقب اامقدلتأ يلقدلصا يق القشانولقدل ا  قبالعليامقودلخا كق
ياوقدلبا خمقو ستشةىقدل لبمقفاالقدلعليامقتتخا القولمردقل ر ق ستشةق بالاقب ستشةىقدل لبمقدلبا خي

 عقدل االوقدل رهيمقدلصخبمقلل   ق الق رياققدساتق ا قدإلساخااقدلاااتقب ستشاةىقدل لبامقلل الق
 .دل االوقدل رهيمقإليهاقءوقإلىق ستشةىقدل ودرئقءوقإ قىق ستشةياوقدلبا خم

 تعثرينالمتفوقين والم  تحفيز الطالببرامج دعم و  1/2/0

 قردسيادل تةوايلقودل بق يلقودل تخثريلققالعتشااقوق  قدل    وث مقآلياوققلعليميوبققبا. 

 (6-9)مرفق قققققققق

 دل اهيمقدل تةوايلق ل ياقا لقدلث  قسلودويوهحقت ورقدل   ققدلتاليدلبقولق   

 1111-1111 1111-1111 1111-1113 التقدير
 58 81 58 ممتاز بمرتبة شرف

-  1 1 ممتاز
 178 200 150 ا بمرتبة شرفجيد جد

 ق:  ثلمقفيقدآلتيقل تةوايلقودل بق يلقبالعليملل   قدق  قوسانلقيوبقق

قققققق.يو ق ةلقدلتاركققفيتعري قءودنلقدلاريبيلق .1

ق.دلبا خمد تةالققفيتعري قدألودنلق لقعلقدلعلياوق .1

ق.دل ودققدلت ريهيمقفيدلعليمقبتعري قدألربخمقدألودنلققيا ا .0

   .بودنبدلدل بق يلق لىقدل تةوايلقوققق الباوودلقدل   ق صول .4

وفااايقعتاااا قياااو ققدل باااق يلقبلو ااامقدلشااارادل تةاااوايلقوققودل البااااوقدإل ااا لق ااالقصاااورقدل ااا   .3
 .دلاريبيل

 .ر  وقترفيهيمقلل   قدل تةوايلقإ قدق .6

 .يصراقلل   قدل تةوايلقدل اصليلق لىقت قيردوق رتةخمق عافأ قدلتةوق .8

 .اقدوقت قيرق لق  يققدلعليم لحقدل   قدل ت يبيلقشه .8
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 قلر ايمقوق  قدل   قدل تخثاريلق لاىق ساتوىقدألاساا قدلخل يامق يا قت اعق لاىق  قققءلم ميوبققع اق 
للتخا االق ااعقدل اا  قدل تخثااريلقبخااذرقي باالق االق بلااأققساالويمودلااذ قي ااو قبخ االقا اا ققدل ساا قدلخل ااي

لةصاالييلقدلقردسااييلقق صاارقء ااقدققدل ساا قو بلاايقشااتولقدلتخلااي قودل اا  قو االقثاا قيتااابعق لاايق ااقدرقد
 :ه ق ب اقل تيوق  قل سا قته قووهعقءلش مقدل   قدل تخثريل

 دلتخثرقفيقدلقردسمقدللمريمقيت قتب يعقدل ا  قدل تخثاريلقبعالق ااق قوي اققق بلاأقدل سا قق االوق
 دألوااوقدلتيقتتلاس ق عقدلبقولقدلقردسيقلل   ت قيققدلشرحقوققإ اق دل سنولق لق

 بااقولقااااتقللتااقري ق لااىقدل هاااردوققإ ااقدقياات ققودلسااريري قتخثاارقفاايقدل هاااردوقدلخ لياامدلق اااالوق
قري قفاايقبخاا ق وداااعقدلتااقري قدلتااقبإ اااق فاايقدل خ االقدل ةتااوحقويساا حقلل اا  ققإث الهااادل  لااو ق
 ق.دلسرير 

 رفمق قىقت ق قدل   قدل تخثريل  لقتغذيمقردبخمقل خ. 

 دلتخثاارقبسااب قدلغيااا قياات ق لااشاامقءساابا قدلغيااا قويساا  قدلغيااا قفاايق الاامقت ااقي قشااهاق قق اااالو
تعاااررقدلغياااا قباااقولققإذديلاااذرقدل الااا قتودباااققدل ااا  قباأللشااا مقدل  بيااامقدل اتلةااامقوققوء رهااايمق

 .ق ذر
ق

 ققدل   قإب اليإلىقق1111/قق1111قلخا لقدل ستةيقيلق لق ذ قدأللم موققلسبمقدل تخثريلققردسيا
ق

 فرقةال
 نسبة املتعثرين دراسيا

منقولني 
 مبادة

منقولني 
 مبادتني

راسبون وهلم 
 حق اإلعادة

راسبون 
 ويفصلون

ق%1.0ق%4.0ق%8.1ق%11.1 الفرقة األولي
ق%1ق%0.3ق%1.8ق%3 الفرقة الثانية
ق%1ق%1.3ق%1.3ق%1.6 الفرقة الثالثة

ق%1ق%1.1ق%1.4ق%1.3 المعدلة 2002الئحة  الفرقة الرابعة
ق%1ق%1ق%3.1ق%3.1 2002رقة الرابعة الئحة الف

 

 ت ااو قدألاسااا قدلخل ياامقبتةخياالقا اا قساالويمقشااا ل ق االقدل اا  قدل تخثااريلقودل تةااوايلقوتشاا لقدلخلاصاارق
 (.قعيةي قدلتخا لق عقع ق لقدل تخثرقودل تةوق,قدألسبا ,قتخرياقدلتخثرقودلتةوق)قمتيآلد

 (5-9)مرفق 
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 يالتوعية واإلرشاد األكاديم  1/2/7
 (4-9)مرفق   قق.دلعتروليمبصور قيوبقققليلقلل ال قيت قت قيث قو وق تاحقلب يعقدل   ق 
 قأثيا قو اق قلشرشااققدألعااقي يدستخقدقدبقلت بيققالن مقدلعليمقدل قيثمقبلما قدلسا اوقدل خت اق قباارىقت

ق.قدألعاقي يإ قدقققليلقدل رشققت قوق
 لما قدلريااق قمقلشنولقدلتخلي قودل   قبهرور قتةخيلقت وق اا بمقدألاسا قدلخل يمق لقابلقوعيلقدلعلي

ق.بعلقاس ق ل يق ل يدلخل يمقويت قتو يمقود    قدل   قبلما قدلرياق قوءس ا قدل   قلعلقردنقق
 ء اقدققدل ا  قلت بياققلماا ققالقتساتو  قودلتايلمردبقل لمق قققء ها ق ينمقدلتاقريأقباألاساا قدلخل يامق

ت ااوقإشااارداق(قدل ااقرأقدل ساااا ق)ء هااا ق ينااامقدلتااقريأققب خااااوليقسااتخالمدالدلرياااق قدلخل ياامقف اااققتاا ق
بايلقء اقدققدل ا  قوء هاا ققيودلتعاافنيات قدل صاولق لاىقدلتلاسا ققلعايوذلا ققء ها ق ينامقدلتاقريأ

 . ينمقدلتقريأ

ق

         األنشطة الطالبية  فيالمشاركة    1/0/1

 قودالبت ا يامدأللش مقدل  بيامق ثالقدأللشا مقدلرياهايمقودلث افيامقودلخل يامققي ارأقدل   ق خم قءلودا
 .ودلةليمقولشا قدألسرقدل  بيمقولشا قدلبودلمقودلاق مقدلخا مق لقا لقر ايمقدلشبا قبالعليم

 ق44يشار قدل   قفيقدأللش مقدل اتلةمقبلسبمق%. 

 للخاا قدلباا خيققدل  بيامقباالةرققدألربخامودلبقولقدلتاليقيوهحقلسبمقدل   قدل شاارعيلقفايقدأللشا مق
ق:1111/1111

 نسبة الطالب المشاركين الفرقة

ق%31 الفرقة األولي
ق%48 الفرقة الثانية
ق%41 الفرقة الثالثة
ق%41 الفرقة الرابعة

    القاا لقبالعليمقبال سا  مقباالبب قدألعبارقفايقدلتلماي قودل ياا قباأللشا مقدل  بيامققي و قدت اققدل 
 .وعيلقدلعليمقلشنولقدلتخلي قودل   ققإشردابالقدل اتلةمقب قبالتلسيقق عقرودققدألسرقوت وقدلل

 ق

 في األنشطة الطالبية  الكليةتميز   1/0/2

 دأللش مقدل  بيمق لىقدل ستوىقدل  لىق ثلققفي صلوقدلعليمق لىق ردعبق ت ق مق: 

 األنشطة الطالبية  1/0
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ق1111/1111لخاااا ققرشااااقيمدإلدل صاااولق لاااىقدل رعااابقدألولق لاااىق ساااتوىقدلبا خااامقفااايقدلاااقور قق -
 و صولقء ققدل الباوق لىقدل انق قدل ثاليمق

 1111/1111دل صولق لىقدل ستوىقدلثال قفيقدلقور قدلعشةيمق لىق ستوىقدلبا خمقلخا ق -

 دل صولق لىقدل رعبقدألولق لىق ستوىقدلبا خمقفيق ساب مقدلش رلة -

 دلخربيقفيق ساب مقدلا قدل صولق لىقدل رعبقدألولق لىق ستوىقدلبا خم -

ق1111/1111دل صولق لىقدل رعبقدلردبعقفيق ساب مق ةمقدل رآلقدلعري قوتبويق قللخا ق -
ق

ق

 لااا قباارد ةقلت ااقيرقو عافااأ قدل تةااوايلقفاايقدأللشاا مقدل  بياامق لهاااقدلت ااقيرقدل اااق قودلت ااقيرقدل خلااو ق 
ق:ء  ها
   ل الباود ل يمقترفيهيمق باليمقلل لبمقوققودل يا قبر. 

 ق.قيمقوشهاقدوقت قيرقلل ت يبيلقفيقدأللش مت قي ق عافآوق ا
 رفعقدلغيا ق لقدل   قدل شارعيلقباأللش مقا لقفتر قدشتردعه قبها 

 دالشترد قبال خسعرقدلقدن قبب صمق بالا 

 دل ت يبيلقباأللش مقبلو مقدلشراققدل لبمتسبيلقءس ا ق 

 قيم لحقدل لبمقدل ت يبيلقباأللش مقشهاقدوقت قيرق 
 

 ينالخريج  خدمات 1/7/1
 فايقصاور قورعق  الققوققدلخ السادلااريبيلقلقإل اقدققسلو بوهعقبرلا ةقت و قلبلمقدال تيابقبالعليمق

 . لقدلاريبيل%ق111قدلبرد ةدل ستةيقيلق لق ذ ققلسبموقا لقدلل ا قدلسلو قل   قدال تيابقو لق

 ت ااوقق االقبهاااوالن اامققدالياامقللخقوتاا ق  االق يعاالقتلمي اايقلهاااق تابخاامقدلاااريبيلقإلقدر و ااق ققإلشااا تاا ق
 (8-9)مرفق            قققققققققققققق.رتيمقورسالمقوء قداقدلعليمقرتيمقورسالمقوء قداق لبث مق ل

 دلل ااااققدلبغردفااايقلهااااق,قاريبااايقعليااااوقدلت اااري لردب ااامقبالعليااامقع ااااقتوباااقققردب ااامقللااااريبيلقتوباااق
            .بهاقويوبققالن مق وث مقللخ لقدإلسعلقريمب هوريمق صرقدلخربيمقو رعب اق  افممق

ق(9-9)مرفق 
 يا قيت ق تابخامقدلااريبيلق القاا لقدالتصاالقدلاقدن قبايلقدلااريبيلقوو اق ق تابخامقدلااريبيلقبالعليامق 

شااانولقدلااااريبيلقويوباااقق لاااا قاود اااققبيالااااوققإلقدر يوباااققلماااا قدلعترولااايقياااق ىقلماااا قدبااالقدلهياااث ق
ع ااقلقلما قي ي قوي يأقبوق قوفخاليمقدألقد قع اقت و قدلو ق قب تابخمقبوق قدألقد ق لقا ,قللاريبيلق

إ اااقدققا ااا ققفاااي لهااااققودالساااتةاق دلااااريبيلقسااالويابقوت ليلهااااققءقد يوباااققدسااات اردوقل تابخااامق ساااتوىق
دلعلياامقودلوصااولقإلااىقآلياااوقلت ساايلق سااتوىقدلاااريةققاريباايلواااواق لااىق سااتوىقودقدلت سايلقدلساالويم

 .دلاريةققفي  ي قلت  يققد تيابات قودلتودصلقبيلقدلعليمقودل بت عقدلقودالستقد م
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 (10-9)مرفق                                                                                                       
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

 نقاط القوة
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 وااااعقدلىق لاااوقورايااااققتصاااقرقدلعليااامققليااالقدل الااا قويااات قت قيثااا قبصاااةمققوريااامقو تااااحقلب ياااعقدل ااا   .1
ويات قإ اقدققوتلماي قبارد ةقتخريةيامق,قعافامقدل خلو ااوقدلااصامقباال بولقودلت اوي وقللعليمقب دإللعتروليق

ق.لل   قدلبقق
 .دل شارعمقدلةخالمقأل ها ق ينمقدلتقريأقفيقدأللش مقدل  بيم .2

ق.توبقق ياق ق بيمقبالعليمقباإلهافمقإلىقار ق ستشةىقدل لبمققدالقدل ر قدلبا خيق .3
ق  قدلعلياامقدأللشاا مقدل  بياامقدلخل ياامقودلث افياامقودلرياهاايمقودالبت ا ياامقلل اا  قوت اارتق لااىقبياااق قتاا .4

 .لسبمق شارعمقدل   قفيها

ت اارتقدلعلياامق لااىقدال ت ااا قبااقورقدت اااققدل اا  قودلخ االق لااىقتةخياالق سااا  ات قفاايق بااالقدأللشاا مق .5
ق.دل  بيم

 .توفرقدلعليمقبرد ةقإل قدققدلاريبيلقلسوققدلخ ل .6

 .دل تةوايلقو خاولمقدل تخثريلققردسيابققآلياوقدعتشااقدل   توبقق .7

 ق.  ن مقء قدققدل   قدل  بوليلق عقدل ودرققدل تا مقللعليم .8

يوبققلما قدبلقدلهيث قلشنولقدلاريبيلقو وقلما قدلعتروليقااتقباالاريبيلقوقاا اق قبيالااوقلتيسايرق .9
 ق.دلتودصلق خه ق لقا ل 

 .دل  بيقوبوققلما ق خت ققللق   .11

 .وبوققسياساوقلبذ قدل   قدلودفقيل .11

 نقاط حتتاج إىل حتسني

ق.قا مقلبذ قدل   قدلودفقيلق ق قوبوق .1
 .برد ةقر ايمقدل   قدل تخثريلقفيقدلقردسمقبخ قتةخيل ق ق .2

  ق قوبوققلما قلشرشاققدألعاقي ي .3

 مقرتحات التحسني
 .وهعقا مقلبذ قدل   قدلودفقيلق .1

 .  قدل تخثريلقفيقدلقردسمر ايمقدل برد ةققتةخيل .2

 . لق ريققدالستبيالاوقاياأقفا ليمقق  قدل   قدل تخثريل .3

 .إرسا قلما قلشرشاققدألعاقي يقءوقدلرياق قدلخل يم .4

ق


