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 الفاعلية التعليمية: احملور الثاني  

 

 الداعمةالتعليم والتعلم والتسهيالت  – 4
 

 إستراتيجية التعليم والتعلم 4/1
 

 

 :توافر إستراتيجية التعليم والتعلم    4/1/1
 

 على  ومعلنة 22/11/2212بتاريخ ( 59)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

 ولكن سوف تستخدم نتائج  تطبيقهاحيث أنها حديثة والكلية بصدد تراتيجية تم مراجعة اإلسلم ي
تحديث لاألمتحانات واستقصاء آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند الحاجة 

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

 علم منهاتتضمن اإلستراتيجية أنماط غير تقليدية للت: 

 المحاضرات التفاعلية  .1

 الطالبيلمشروع ا .2

 الجماعيطريقة العرض  .3

 مجموعات صغيرة في التعليم .4

 التعلم القائم علي حل المشكالت .9

 التركيز على استخدام الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة .6

 استخدام طرق تدريس حديثة مثل: 

 القذائم علذيوالتعلذيم  خراج البحذوث الطالبيذةاسذتالموجذه مثذل  التعليم الذااتي استخدام بعض اساليب 
الذذنمط  أنحيذذث . والذذتعلميم حذذل المشذذكالت ويذذتم تنفيذذاها مذذن خذذالل وجذذود كذذوادر مدربذذة علذذي التعلذذ

التقليذذدا المسذذتخدم حاليذذا ب يفذذي بشذذكل مرضذذى للمخرجذذات المسذذتهدفةا لذذالك تذذم إدخذذال األنمذذاط 
ى تحديث أنماط التعلم و تحويلها إلذى الذتعلم الغير تقليدية و هي حاليا في مرحلة التجريبا و جار 

 ابنتهذاءبعذد  2212/ 2211 الدراسذيايذة العذام دب عسذوف يذتم اسذتخدامه مذ الذااالموجه و  الااتي
الذذتعلم مذذع بدايذذة تطبيذذق نسذذام السذذاعات المعتمذذدة و هذذو يتضذذمن اإللكترونيذذة مذذن إعذذداد المقذذررات 
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ة لقائمذالممارسذة ا -التعليم األلكترونذى -مشروعاتالتعلم القائم على ال -القائم على حل المشكالت
 على الدبئل 

  ثة بحوث ثالتم التاكد من فاعلية التعليم المرتكز على حل المشكالت بناء على اجراء عدد
بعض  في  2211/ 2212مع بداية العام الجامعى ا مما اسفر عن تطبيق هاا النسام علمية

 .األقسام العلمية
 2225 عام منئم على حل المشكالت في مقرر تمريض صحة المجتمع تم إدراج التعلم القا /

 .النساء األمومة وأمراض باألضافة الى مقرر إدارة التمريض و تمريض  2212

  هناك محاولة لتنمية أنماط التعلم الااتي للطالب بعقد ورشة عمل تدريبية طالبية بعنوان عدوا
ها و تنفياها و برنامج تدريب المتدربين للطالب المستشفيات والوقاية و قد قام الطالب بتحضير 

يقومون  الاى سنوا للطالبال الملتقىعن مرض اإليدز بالتعاون مع منسمة اليونيسيف وعقد 
  .في نهاية العام الدراسي مبإعداده وتنفياه لعرض انجازاته

  2212-2225الثانى على التوالى األول و للعام للطالب  السنوالتقى الم إقامةتم تفعيل 

 حيذذذث تذذذم اسذذذتخدام طريقذذذة المحاضذذذرة  أنمذذذاط الذذذتعلم المسذذذتحدثة مذذذع المخرجذذذات المسذذذتهدفة تذذذتالءم
وأسلوب الحوار والنقاش لمجموعات صغيرة للطذالب وورش العمذل الطالبيذة التذى يقذوم  –التفاعلية 

اسذذتخدام الحذذابت . الطذذالب فيهذذا بتحضذذير ورقذذات عمذذل وعرضذذها ألكترونيذذاال علذذى بذذاقى الطذذالب
دريبيذذة فذذى التذذدريب العلمذذى األكلينيكذذى والتركيذذز علذذى التذذدريب العملذذى داخذذل المعامذذل المجهذذزة الت

بأحدث التجهيزات التدريبية الحديثة وأيضاال استخدام أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة فى معامذل 
 .مبيوتركاللغات وال

 تذذى تتذذيش وتشذذجع علذذى التمريضذذية علذذى مجذذابت وطذذرق التذذدريس ال كمذذا تحتذذوى معسذذم المقذذررات
التعلم الااتى حيث تم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة واسناد مهام تعليمية إلى كل مجموعذة 

يكتسذذذب الطذذذالب مهذذذارة وتكذذذون المجموعذذذة مسذذذئولة عذذذن تقذذذديم النشذذذاط إلذذذى بذذذاقى الطذذذالب وبذذذالك 
ال ابتصذذ –عذذرض المعلومذذات  –العمذذل فذذى فريذذق  -جمذذع المعلومذذات –البحذذث عذذن المعلومذذات 

الذذدفاع عذذن وجذذه النسذذر والنقذذاش  -مواجهذذة العامذذة -اتخذذاا القذذرار -التفكيذذر اببتكذذارا  –الفعذذال 
 .البناء

 تذذتالئم مذذع انمذذاط الذذتعلم حيذذث تتذذوافر وسذذائل العذذرض  التذذي وقذذد سذذاعد علذذي تذذوافر مصذذادر الذذتعلم
  ألخ....الكمبيوتر –معامل اللغات  -السبورات الاكية –الحديثة 
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 التعامل مع مشاكل التعليم فيت المتبعة السياسا  4/2
 

 مشكالت التعليم 4/2/1
 الكلية إجراءات لتحديد ومعالجة مشكالت التعلم تتبع 

  الكثافة العددية للطالب .1

تعتبر كثافة الطذالب عاليذة وقذد تتعذارض مذع تحقيذق مخرجذات الذتعلم المسذتهدفة لذاا تلجذأ الكليذة إلذى 
تزايذذذد أعذذذداد  والذذذك نتيجذذذة تحقيذذذق هذذذاا فذذذي كذذذن يوجذذذد صذذذعوبةتقليذذذل عذذذدد الطذذذالب المقبذذذول سذذذنوياال ول

 .الطالب المستمر

هذذاه المشذذكلة بمحاولذذة تقسذذيم الطذذالب إلذذى مجموعذذات فذذى التعلذذيم النسذذرى لذذاا تحذذاول الكليذذة معالجذذة  
لى مجموعات أصغر فى التدريب العملى و  توجد خطط لالستغالل األمثل لقاعات الدرس والمعامذل وا 

دراسذذذية ممتذذذدة وتوزيذذذع المسذذذئوليات علذذذي أعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريس والهيئذذذة  مذذذن خذذذالل عمذذذل جذذذداول
 .المعاونة لتغطية تلك ابحتياجات

 

 أعضاء هيئة التدريس  فيالنقص  .2

 من أعضاء هيئة التدريس المعينين قامت الكلية بوضع خطة لزيادة عدد 

  معيد من الاكور 16قامت الكلية بتعيين عدد 
 التدريس فيللمشاركة ( 95)عدد  نتداب حيث تم انتدابقامت الكلية بتفعيل نسام األ 

 

 :نقص األجهزة العلمية باألقسام العلمية.3
تذذم التغلذذب علذذى نقذذ  األجهذذزة عذذن طريذذق مخاطبذذة األقسذذام العلميذذة مذذن قبذذل وحذذدة ضذذمان الجذذودة 

وتذذم حصذذر لعذذدد وحالذذة األجهذذزة  CIQAP لالعتمذذادومشذذروع التطذذوير المسذذتمر والتأهيذذل  وابعتمذذاد
 .األقسام العلمية المختلفة بالكلية وتم إمداد األقسام بمعسم األجهزة المطلوبة من قبل إدارة المشروعب

 

 :التعثر الطالبي.4
توجد بالكلية آليذات اكتشذاف ودعذم الطذالب المتعثذرين دراسذياال معتمذدة مذن مجلذس الكليذة بجلسذته رقذم 

طالب المتعثرين وجارى اعتمادها مذن يقوم كل قسم بإعداد خطة لدعم ال.16/6/2212بتاريخ ( 53)
 مجلس الكلية

 

 :انتدابات أعضاء هيئة التدريس.5
الكليذات  فذيوالكنتذرول  ابمتحانذاتأعضذاء هيئذة التذدريس خارجيذاال للتذدريس أو ألعمذال الكليذة تنتدب 

 (1-12مرفق )     المختلفة بالجامعات األخرى
 حضور الطالب التعامل مع ضعف. 8
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بدورها بالتعامل مع ضعف حضور الطالب عن طريذق حرمذان الطذالب الذاين تغيبذوا  تقوم إدارة الكلية
 .عن الحضور بالمدة المسموح بها

 

 

 ضعف الموارد. 8
وحذذدة الخدمذذة العامذذة  اءنشذذإالكليذذة خطذذة ثالثيذذة تنفيايذذة لتنميذذة المذذوارد الماليذذة والبشذذرية والذذك ب أعذذدت

 .وفتش باب التسجيل من الخارج للدراسات العليا
 

 مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت 4/2/2
 فقد تبين مقارنة اراء الطالب هاا العام باألعوام السابقةتسهر نتائج تطبيق سياسات حل المشكالت عند 

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

 (فق جدول المحاضرات بالقاعات المخصصةمر )
 (3-12مرفق )   (العمليمرفق جدول التدريب )

 
 

 للطالب برامج التدريب األكلينيكى 4/3
 

  :األكلينيكىبرامج التدريب   4/3/1
  لالمتيذذاز العملذذيقامذذت الكليذذة بإعذذداد دليذذل التذذدريب(Internship logbook )  تذذم اعتمذذاده بمجلذذس

سذذنة هنذذاك , التذذدريب اإلكلينيكذذي للطذذالب أهذذدافتوضذذش فيذذه . 14/9/2212يخ بتذذار ( 54)الكليذذة رقذذم 
 .تدريبية لالمتياز برنامج تدريب إرشادا لمدة أسبوع بالكلية وحضوره إجبارا

 س ومعذذاونيهم مذذن كذذل تخصذذ  مذذن أقسذذام يشذذرف علذذى ابمتيذذاز نخبذذة مذذن أعضذذاء هيئذذة التذذدري
 الكلية 

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

مستشذذذذذفى  -مستشذذذذذفى الطذذذذذوار  –الباطنذذذذذة التخصصذذذذذي  –مركذذذذذز األورام  –الجهذذذذذاز الهضذذذذذمي 
 .مركز الكلى –مستشفى األطفال  -الجامعة

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



 التعليم والتعلم  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                        )    ( 89 

   يذذذتم تذذذدريب الطذذذالب حاليذذذا تحذذذت األشذذذراف المباشذذذر ألعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريس و الهيئذذذة المعاونذذذة
مذدرج  هذوللطذالب و  ألكلينيكذىبالكلية و ب يوجد دور للجهات التي يذتم بهذا التذدريب فذي التقذويم ا

 في الخطة اإلستراتيجية للتعليم
 طبقذذا لنمذذااج موثقذذة عذذن اداء الطذذالب طبقذذا  األكلينيكذذىلتقيذذيم نتذذائج التذذدريب  يوجذذد بالكليذذة نسذذام

        لألهداف التعليمية لكل مقرر 

  العملذذىفذذى عمليذذة تقذذويم الطذذالب حيذذث ان درجذذات التذذدريب  األكلينيكذذىنتذذائج التذذدريب  إدراجيذذتم 
    قررات التمريضية من اجمالى درجات تقويم الطالب فى الم% 42تمثل 

 للطالب هى العملىلقياس فاعلية التدريب لمؤشرات المستخدمة ا: 

     المقررات المختلفة  في العمليالتدريب  فيدرجات الطالب  -
التذدريب  فذيآراء الطذالب  بسذتمارةمن خذالل اسذتبيان  العمليالتدريب  فيالطالب  آراءنتائج  -

   (4-12مرفق )       العلمي

  الهيئة المعاونة هيئة التدريس و أعضاء آراءنتائج  -
 

     
 

 تقويم الطالب   4/4
 

 :أساليب تقويم الطالب    4/4/1
  علذذى تقسذذيم درجذذات  (12)تذذن  فيهذذا المذذادة  و لهذذاتحذذر  الكليذذة علذذى تطبيذذق الالئحذذة الداخليذذة

 -:كاآلتيالمواد التمريضية 

 تقسم درجات المواد التمريضية( 1

 من مجموع الدرجات% 92     تحريرا

 من مجموع الدرجات% 12     شفواامتحان 

 من مجموع الدرجات% 42  وأعمال سنة على مدار العام عملي
 :بالنسبة للعلوم الطبية تقسم درجاتها كاآلتي( 2

 %62     تحريرا
 %22     شفوا أو عملي

 %22     أعمال سنة
 :وتقسم درجاتها كاآلتي: العلوم السلوكية والعلوم المساعدة( 3
 %02     تحريرا 
 %22     عمال سنة أ 
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كمذا % 29اللياقة البدنية يعتمد التقييم على نسبة الحضذور ويشذترط أن ب تزيذد نسذبة الغيذاب عذن ( 4
 .يشترط تحقيق هاه النسبة للحصول على الدرجة العلمية قبل التخرج

 .والتحريرا والشفوا العمليحيث تتصف أساليب التقويم بالتنوع بين  
 

 الب مذع محتذذوى المقذررات المعلنذذة فذي معسذذم المقذررات التمريضذذية و المذذواد تتوافذق أسذذاليب تقذويم الطذذ
  .المساندة التي تدرس بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

  تذذم إدراج أنمذذاط  جديذذدة مذذن طذذرق التقذذويم العملذذي وهذذو التقذذويم الموضذذوعي اإلكلينيكذذيOSCE  فذذي
مذذذذريض صذذذذحة المجتمذذذذع و تمذذذذريض النسذذذذاء و تاألمومذذذذة وأمذذذذراض أقسذذذذام علميذذذذة هذذذذم تمذذذذريض  أربذذذذع

 .مقررات تمريضية ستبمعدل وتمريض األطفال الحابت الحرجة 

 تصمم ابمتحانات لقياس المستويات المختلفة من المهارات المعرفية والمهارية والسلوكية.  

  تذذذم تحذذذديث اإلختبذذذارات النسريذذذة لىرتقذذذاء بمسذذذتوى اإلختبذذذارات التذذذى تسذذذتهدف المسذذذتويات العليذذذا مذذذن
فذى تصذحيش الورقذة   OMRمذن المقذررات كمذا تذم اسذتخدام جهذاز % 29رف والمهذارات لنسذبة المعذا

  األمتحانية

  تم استخدام طريقة عرض المشاريع(Project Presentation  ) في ابختبار الشفهي لمقرر
صحة المجتمع بدب من ابختبار الشفوا التقليدا والاا كان يفتقد إلى عنصر الموضوعية في 

 .م التقيي

  استخدام جهازOMR تصذحيش  فذيوالذك لضذمان الموضذوعية  ابمتحانذاتتصحيش عدد من  في
 .الورقة األمتحانية 

  يذذذذذتم انتذذذذذداب ممتحنذذذذذين خذذذذذارجيين للمسذذذذذاعدة فذذذذذي أعمذذذذذال ابمتحانذذذذذات وضذذذذذمان تحقيذذذذذق العدالذذذذذة
 .والموضوعية

  مذذن النهائيذذة تحانذذات نتذذائج ابممثذذل اعتمذذاد  ابمتحانذذاتهنذذاك آليذذات تطبقهذذا الكليذذة لتوثيذذق نتذذائج
التعلذذيم والطذذالب  ثذذم مذذن  نئو رئذذيس وأعضذذاء الكنتذذرول لكذذل فرقذذه دراسذذية ثذذم مذذن وكيذذل الكليذذة لشذذ

طذذالب ومجلذذس الكليذذة بعتمادهذذا ثذذم تصذذور التعلذذيم و ال نئو عميذذد الكليذذة ثذذم تعذذرض علذذي لجنذذة شذذ
 الجامعة  التعليم والطالب وترسل إلدارة  نئو صوره طبق األصل وتعتمد من وكيل الكلية لش

  تعلن نتائج ابمتحانات  علي ابنترنت حيث يوجد لكل طالبID  الخا  بذه يسذتطيع مذن خاللذه
 الحصول علي نتيجته 

 وهو كابتى النسام المتبع للتعامل مع تسلمات الطالب من نتائج األمتحانات: 

 .يوم من سهور النتيجة  19تسلمات خالل ال تقدم .1
فذذذره  هذذذاه التسلمذذذات  فذذذي كشذذذف خذذذا  بكذذذل فرقذذذه دراسذذذية يمذذذأل الطالذذذب نمذذذواج  الذذذتسلم ثذذذم ت .2

ثم علي رئيس كنترول كل فرقذه دراسذية للبذت  التعليم والطالب نشئو وكيل الكلية لوتعرض علي 
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ثذم يذتم إخطذار الطالذب  تعلذيم وطذالب ومجلذس الكليذة نئو لجنذة شذ فيها  ثم تعرض النتيجة علذي
التعلذذذيم  نئو ن نائذذذب رئذذذيس الجامعذذذة لشذذذبنتيجذذذة الذذذتسلم ولذذذو وجذذذد تعذذذديل فذذذي النتيجذذذة تعتمذذذد مذذذ

إضافة الى الك يتم عمل تقرير عذام عذن نتذائج ابمتحانذات ويذتم عرضذه علذى مجلذس والطالب 
 .الكلية

  جميذذذع المقذذذذررات % 122نسذذذبة ابعتمذذذاد علذذذى التقذذذذويم المسذذذتمر باإلضذذذافة إلذذذى التقذذذذويم النهذذذائي
 . ئة التدريس بالكليةالتمريضية و المواد المساندة التي تدرس بواسطة أعضاء هي

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

  اعتماد القسم فى التقييم على استمارات تقييم موحدة للمهارات المختلفة. 

 استخدام دليل الطالب فى المهارات العملية. 

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

و الذذك بعذذرض النتذذائج علذذى الطذذالب و الحصذذول علذذى توقيعذذاتهم و  تعليمذذيو عقذذب كذذل نشذذاط 
عليهذذذا مذذذع  حاصذذذليناعتراضذذذات مذذذن الطذذذالب علذذذى الذذذدرجات ال أوكذذذالك مناقشذذذة اى استفسذذذارات 

 .و األنشطة التعليمية العمليلمباشر عن التدريب المسئول ا

  يذذتم اسذذتخدام نسذذام التغايذذة الراجعذذة للطذذالب حذذول نتذذائج التقذذويم المسذذتمر بذذاطالعهم علذذى نتذذائج
 .التقويم المختلفة و مناقشة نقاط القوة و الضعف مع الطالب مباشرة بعد كل نشاط

  (5-12مرفق )    فرق الدراسية مستوى ال على لمقرراتليتم تحليل نتائج تقويم الطالب 

 هى إعذداد خطذة التحسذين  يتم اتخااها فى ضوء تحليل نتائج الطالب التيالتصحيحية  تجراءاإلا
 نتائج تقويم الطالب فى تطوير العملية التعليمية المعتمدة على

  تطذذذوير فذذذي عمليذذذة اتخذذذاا القذذذرارات الخاصذذذة بذذذالتعليم فذذذيمذذذن نتذذذائج تقذذذويم الطذذذالب  ابسذذذتفادةيذذذتم 
جذذذراءاتالبذذذرامج التعليميذذذة ويذذذتم مراجعذذذة وتحليذذذل نتذذذائج تقذذذويم الطذذذالب وعليذذذه يذذذتم اتخذذذاا قذذذرارات   وا 

 .ضوء مراجعة النتائج فيتصحيحية 
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 المتاحة للتعليم والتعلم اإلمكانات  4/5
 

 :المكتبة    4/5/1
  ستغالل هاه يمكن ا لطالب ولكنلب تكفي لتقديم خدمة متميزة ت المساحة المتاحة بالمكتبة الماز

وزيادة ساعات العمل  ستخدام المكتبة للفرق المختلفةبالمساحة بتحديد اوقات و جداول زمنية 
 2804حيث أن نسبة الطالب في مكتبة البكالوريوس بالمكتبة حتى الساعة الخامسة مساءاال 

 . 6866ومكتبة الدراسات العليا 

  تم زيادة عدد حيث مة لتقديم خدمة ابطالع تتوافر في المكتبة الحالية التجهيزات المادية الالز
 .اجهزة الحاسب األلى بالمكتبة الرقمية 

  تتسم المراجع والدوريات بالمكتبة بالحداثة  كالكتتوافر الكوادر المؤهلة من العاملين في المكتبة
 .والتنوع

 

 :العاملون بالمكتبة
 

 الوسيفة المؤهل ابسم
 م المكتبةرئيس قس ليسانس آداب إقبال أبو سريع
 أمينة المكتبة دبلوم تجارة سلوى محمود
 فني تصوير وطباعة دبلوم صناعي حسن محمد
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 :2911/2912إحصائية نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة للعام الجامعي 
   

نسبة دخول  عدد الطالب الشهر
: الطالب 

 إجمالي العدد

هيئة  أعضاء
 سالتدري

نسبة دخول  معاونيهم
أعضاء هيئة 

: التدريس
 إجمالي العدد

 %64 92 42 %90 022 أكتوبر
 %64 62 32 %29 302 نوفمبر
 %39 32 22 %20 352 ديسمبر
 %69 92 49 %64 056 فبراير
 %19 19 12 %62 042 مارس
 %35 29 32 %39 456 ابريل
 %42 42 22 %22 320 مايو
 %92 32 42 %12 142 يونيو
 %29 10 20- -  يوليو

 %42 32 29- -  أغسطس
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 ( Norms)البيانات اإلحصائية عن مكتبة الكلية 

 

 المؤشرات م مجابت التقييم
 درجات ابستيفاء

 غير مستوٍف  مستوفى 
المساحة والطاقة 

 ابستعابية
  √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
  √  2 المساحة المخصصة للمستفيد 2

 
 التجهيزات

 

  √ .توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين 3
  √ .وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل 4
  √  3. ىشخصالحاسب الأجهزة عدد  9
  √ .4عدد شاشات الفهرسة 6
 ×  .5عدد آبت التصوير المستخدمة بالفعل  9

 
 

 األمن والسالمذة

  √ .6 لوقاية من الحريقا/ متطلبات مقاومة 0

 ×  .7مالءمة األبواب والمخارج  5

  √ .عالمات إرشادية تحدد ابتجاه لمخرج الطوار   12

 ×  .توافر شبكة إنارة للطوار  بالممرات والمخارج  11

 ×  .الستائر معاملة بمواد ضذد ابشتعال 12

 ابوعية المكتبية
الكتب والمراجع )

 (والدوريات

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

  √ .9عدد المراجع لكل تخص   14

  √ .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  19
 

 خدمات اضافية 
  √ .خدمة البحث الورقي واإللكتروني 16
  √ . وفقاال للفهرسة الفعالة, ترتيب المراجع والدوريات 19
  √ .ابتصال بشبكة اإلنترنت 10
  √ . الفهرسة اإللكترونية 15

 
 

 العمالة 

  √ .مدير مكتبة 22
 ×  .12مساعدون  فنيون  21

 ×  .12إداريون  22

  √ .12عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نسافة  24
 

 *الثقة وابعتمادية 
  √ .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد  29
  √ .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  26
  √ .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة  29

  √ .تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة 20 *ابستجابة
  √ .الرغبة الدائمة لموسفي المكتبة في معاونة الزائرين 25

 المؤشرات م مجابت التقييم
 درجات ابستيفاء

 غير مستوفٍ  مستوفى
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اجات خدمات اوا ابحتي
 الخاصة

 اوو اإلعاقة البصرية
 غير مالئم  ". جون"أو طريقة " برايل"توافر الكتب المكتوبة بطريقة  32

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

 غير مالئم 

 :اوو اإلعاقة السمعية
المناسر والتي تعتني باستخدام الصور و , توافر الوسائل المرئية 32

أو البرامج المترجمة بلغة , وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية
 .اإلشارة

 غير مالئم 

 :اوو اإلعاقة الحركية
 غير مالئم  .توافر األثاث الالزم 33

 غير مالئم  .توافر تجهيزات خاصة 34

 مالئم غير  .توافر مصاعد لاوا ابحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة 39

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  √ .وجود سجالت للزائرين 36
  √ . التعليمية والبحثية: استخدام المكتبة في العملية 39
  √ *.وقت عمل المكتبة يتناسب مع سروف المستقيدين منه 30

 
 

 :التجهيزات اخلاصة باملكتبة
 

 يير القياسيةالمعا الوضع الحالي للطلبة العنصر

2م 2804 المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة
2م 1892  

 

2م 6866 2م02مكتبة الدراسات  
2م 2 

 

 طالب 0: مقعد  1:1 (مقعد 92)عدد المقاعد 

  كتاب2329 عدد الكتب

  كتاب244 عدد كتب الدراسات العليا  

 عدد الدوريات العلمية

1241 
في توقف ابشتراك فيها عدا ابشتراك 

 قواعد البيانات العالمية

 

  69CD المواد السمعية والبصرية

 9 عدد العاملين بالمكتبة

 مساعد فني 1/ فني مكتبات 1
 فني قاعة  + مرافقين إداريين  4 

 عمال تبعا لسعة المكتبة

 2 علي األقل لكل كتاب 2 عدد  النسخ من كل عنوان
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 جهاز 22ب يقل عن  16 أجهزة حاسوب شخصي

 طالب 292:شاشة واحدة  1 تشاشا

 تجهيزات المكتبة
 مكاتب عاملين -رفوف -خزائن –طاوبت . 

 طاوبت 6
 شانون2
 ديكسون22

 مكاتب للعاملين3

 أن تكون المكتبة مزودة بهاه التجهيزات
 مجلد 29/ رف  1 

 آلة تصوير 1 آبت التصوير
 آبت تصوير ثقيلة 3

 ا آلة سحب سريع

 التهوية
 جيدة

 (مراح9-تتكييفا 3)

حسب المواصفات العالمية المعتمدة من 
 هيئة الدفاع المدني

 يجب أن تكون جيدة جيدة اإلضاءة

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة ابتصال بشبكة المعلومات الدولية

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة المكتبة الرقمية

 
 روقاعة االستذكا ةتقرير عن المكتبة  الرقمي

 ئ بالكلية الهاد
 

 :المكتبة الرقمية

  تحتوى المكتبة الرقمية على :- 

قواعذذذذد بيانذذذذات عالميذذذذة بهذذذذا النصذذذذو  الكاملذذذذة  -
 .تنشر بالدوريات العالمية  التيالعلمية  للمقابت

تذذم تفعيذذل خدمذذة الذذدخول علذذى جميذذع قواعذذد البيانذذات العالميذذة مذذن المنذذزل باسذذتخدام كذذود المسذذتخدم  - 
 .كلية الة الحصول عليها من مكتب وكلمة السر التي تم

اإلطالع على األبحاث العلمية ألعضذاء هيئذة التذدريس جامعذة المنصذورة وهذاه دعذوة لكذل البذاحثين  -
بهذم لمذا تمثلذه هذاه  الخاصذةالعلميذة  األبحذاثهيئة التدريس بالجامعات المصذرية إلتاحذة  أعضاءو 

 . في تقييم الجامعات المصرية أهميةاألبحاث من 

أو أو خدمذة إرسذالها علذى األميذل  أو ديسذكات أسذطواناتاالنسذخ سذواء علذى  لضذوئي الطبع االمسش -     
 .خدمة الطبعة وكل الك بالمجان

 

 (2م62للمكتبة  اإلجمالية المساحة)
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عمل للقاء مع أعضاء هيئة التدريس بكل قسذم علذى حذدا لكيفيذة اسذتخدام القواعذد والذك مذع الجلذوس  -
بكة المعلومذذات وتذذم الذذك مذذن خذذالل الفعلذذي والعملذذي علذذى جهذذاز الكمبيذذوتر واألجهذذزة المتصذذلة بشذذ

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

وتذم مذن خاللذه عذرض القواعذد  اسذتخدام قواعذد البيانذات العالميذة ةهيئة التدريس ومعاونيهم على كيفي
 .منها وكيفية استعمالها كال على حدا وكيفية عمل بحث مجمع على القواعد وكيفية ابستفادة 

وتذم إعذالم أعضذاء هيئذذة التذدريس بالكليذة أن البحذذث لذيس قاصذر علذى الجلذذوس علذى أجهذزة المكتبذذة  -
الرقميذذة فقذذط بذذل تذذم توسذذيع عمليذذة البحذذث والذذك مذذن خذذالل أا جهذذاز متصذذل بشذذبكة الجامعذذة مذذن أا 

ك لتسهيل العبء على المكتبات الرقمية وخدمة عضو هيئة التدريس والباحث مكان في الجامعة  وال
 .وخدمة العملية التعليمية في المقام األول 

 تم إدخال جميع محتويات المكتبة على نسام المستقبل من خالل مسئولي المكتبة الرقمية -      
 وخدمة ابستعارة من المنزل  - 
 لميةالبحث في قواعد البيانات العا  

 :طريقة الدخول والبحث في قواعد البيانات العالمية 

  به اإلنترنيت واإلطالع على المعلومات المتاحة علىعلى األجهزة والتصفش  الااتيالبحث. 

  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 )الت والمعلومات لالتصال بمركز تقنية االتصا
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  29592223883: +تليفون  
  29592223884: +فاكس  
  29195885988:+موبايل  
  بريد الكتروني :eng_rafie@mans.edu.eg  

 وتم عمل لها قواعد وتعليمات  اتم إنشاء قاعة استذكار هادئ  واستحداثه

 Quiet Study Areasقاعات االستذكار الهادئ 
 مات استخدام قاعات االستذكار الهادئقواعد وتعلي

 

يقتصر دخول قاعات ابستاكار الهاد  بمكتبذة الطذالب علذى طلبذة وطلبذات مرحلذة الدراسذة الجامعيذة  -1
 الجامعية  الدراسةوطالب الدراسات العليا وعلى كل طالب أو طالبة تقديم بطاقة 

إلذذذى قاعذذذة المكتبذذذة أو قاعذذذات ‘ يجذذذب علذذذى جميذذذع الطذذذالب إغذذذالق التليفذذذون المحمذذذول قبذذذل الذذذدخول -2
 .ابستاكار الهاد 

ممنوع منعاال باتاال تناول األطعمة أو المشروبات أو المرطبات أو قطع الحلوى أو محتويات المعلبذات أو  -3
يخصذذذ  ) غيرهذذذا مذذذن األصذذذناف داخذذذل قاعذذذة المكتبذذذة أو فذذذي أا مكذذذان بقاعذذذات ابسذذذتاكار الهذذذاد  

 (.تبة لهاا الغرض مكان محدد بالمبنى خارج قاعات المك
ممنوع منعاال باتاال التدخين في أا مكان بالمكتبة أو قاعات أو ممذرات المبنذى اإلدارا بمذا فيهذا األمذاكن  -4

 .خارج حيز قاعات ابستاكار أو عند المدخل
 غير مسموح باستخدام آبت التصوير أو التسجيل أو المعدات الفيلمية أو أجهزة الترانزيستور  -9

أدوات أو أغذذذراض , أو إدخذذذال أا أجهذذذزة أ. أو آبت تصذذذوير فيذذذديو( أو بذذذدون سذذذماعاتبسذذذماعات ) 
 .شخصية مثل حقائب السفر إلى قاعات ابستاكار الهاد  أو إلى قاعة المكتبة

بترك كتذب أو أوراق أو مقتنيذات شخصذية (  Desk"  ) منضدة قراءة " غير مسموح بحجز مقاعد أو  -6
دقيقذذة مذذن تذذرك الطالذذب لذذه إلتاحذذة  19لهذذاا الغذذرض سذذيتم رفعذذه بعذذد  عليهذذا وفذذي حالذذة تذذرك أا شذذيء
 .المكان بستخدام الطالب المعتاد

عندما يتسبب في حذدوث أا ( التكلفة المادية واإلجراءات التأديبية ) يتحمل الطالب المسئولية الكاملة  -9
أو منضذدة القذراءة أو تلف أو خدوش أو كتابات أو عالمات في تجهيذزات أو أثذاث قاعذات ابسذتاكار 

 .ارتكابه أا مخالفة للقواعد والتعليمات الموضحة
 .ممنوع منعاال باتاال وضع أا بفتات أو براويز أو رموز أو صور أعلى منضدة القراءة أو عليها -0

يحتفس المشرفون العاملون بقاعات ابسذتاكار الهذاد  بحقهذم فذي اتخذاا اإلجذراءات التاليذة عنذد حذدوث 
 للقواعد المطبقة  ( أو الطالبة ) ن الطالب أا مخالفة م
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 ابسذذتفادةوكذذالك  وكذذل الذذك للهذذدف مذذن رقذذى الخدمذذة التعليميذذة لعضذذو هيئذذة التذذدريس ومعذذاونيهم والطلبذذة
 الهاد  بالكلية ابستاكاروقاعة  الكاملة من خدمات المكتبة الرقمية

 
 

 إحصائية المكتبة الرقمية والعمل بها

 1/12/2911حتى 1/1/2911ة منإحصائية المكتبة الرقمي
 

 .العالمية بالجامعة تعلى قواعد البيانا(   468)  عدد مرات البحث 

 (318)مواقع البحث األخرى 

 خدمات المكتبة الرقمية على الكمبيوتر
 العدد نوع الخدمة م

-  سحب اسكنر 1

 84 نسخ اسطوانات 2

 5921 طباعة ورق 3

 695 جملة البحث على الكمبيوتر 4

 

 إحصائية قاعة االستذكار الهادئ بالنسبة للطالب
 العدد نوع الخدمة م

 1268 اطالع 1

 1336 البحث على الكمبيوتر 2

 

 

 إحصائية المكتبة الرقمية والعمل بها

 1/12/2912حتى  1/1/2912إحصائية المكتبة الرقمية 

 

 .العالمية بالجامعة تعلى قواعد البيانا(   1982)  عدد مرات البحث 

 (518)مواقع البحث األخرى 

 خدمات المكتبة الرقمية على الكمبيوتر

 العدد نوع الخدمة م
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-  سحب اسكنر 1

 186 نسخ اسطوانات 2

 3939 طباعة ورق 3

 1566 جملة البحث على الكمبيوتر 4

 إحصائية قاعة االستذكار الهادئ بالنسبة للطالب

 العدد نوع الخدمة م

 2288 اطالع 1

 2349 ى الكمبيوترالبحث عل 2

 إحصائية المكتبة الرقمية والعمل بها

 إحصائية المكتبة الرقمية ألخر ثالث سنوات

 2913-1/12/2912حتى  2911-1/1/2919من 
 

 .العالمية بالجامعة تعلى قواعد البيانا(   2188)  عدد مرات البحث 

 (1146)مواقع البحث األخرى 

 خدمات المكتبة الرقمية على الكمبيوتر
 العدد نوع الخدمة م

 225 سحب اسكنر 1

 413 نسخ اسطوانات 2

 11698 طباعة ورق 3

 3314 جملة البحث على الكمبيوتر 4

 

 إحصائية قاعة االستذكار الهادئ بالنسبة للطالب
 العدد نوع الخدمة م

 4542 اطالع 1

 4218 البحث على الكمبيوتر 2

 
 الجامعة الخاصة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   استخدام قواعد البيانات من خارج إحصائية

 (8-12مرفق )           معدل الزيارات لقواعد البيانات العالمية خالل فترة زمنية
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 :ق اعات الدراسة والمعامل   4/5/2
 عديذد  تذم إعذدادوالمعامذل مذع أعذداد الطذالب حيذث المحاضرات والفصول الدراسية  تتناسب قاعات

الذذذدرس والمعامذذذل الكافيذذذة لتحقيذذذق األهذذذداف التعليميذذذة والحديثذذذة والمالئمذذذة مذذذن حيذذذث مذذذن قاعذذذات 
المسذذذاحة ألعذذذداد الطذذذالب كمذذذا تذذذم افتتذذذاح معامذذذل تتسذذذم بالتقذذذدم التكنولذذذوجي وتتذذذوائم مذذذع العمليذذذة 

مذذن حيذذث تذذوافر األجهذذزة السذذمعية والبصذذرية ومسذذتلزمات التشذذغيل وتذذوافر العذذدد والكذذوادر  التعليميذذة
   .عمل بالمعاملالفنية لل

 
 

           
 

 المعايير القياسية الوضع الحالي للطلبة العنصر

المساحة المخصصة لكل طالب من مساحة 
 الكلية

2م3 4892
 

المساحة المخصصة لكل طالب داخل قاعة 
 المحاضرات العامة

2م1842
2م1892 

 

المساحة المخصصة لكل طالب داخل 
 التدريب العملي

  2م6 طالب 32سعة المعمل  485
 طالب كحد أقصى32

 2 2 المصاعد

 سبورات تفاعلية

6 
موزعة علي قاعات المدرجات والمكتبة 

 وقاعات التدريب ومعمل اللغة

 سبورة بكل مدرج مع مستلزماتها

 سبورات بيضاء
3 

 (بكل مدرج 1)

 سبورة سوداء خشبية
 تجهيز لكل قاعة تدريب 2م 2×1892 

 التهوية
تكييفات بمعامل يوجد مراوح وشفاطات و 

 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

مع لكل مدرج وقاعة تدريب 
 مستلزماتها

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة ابتصابت بشبكة المعلومات الدولية

 مخارج طوار 
 متوفرة

 (سلم طوار )
 يجب توافر مخارج طوار 
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 طفاية يدوى بكل دور  طفاية 59 معدات مكافحة الحريق

 غير مطابقة األبواب
 ضلفتين متحركتين

 م182-1العرض 

 نسام األمان
 متوفرة 

 (ومدادات الحريق –بكة إناار ش)
 (المواصفات: ملحق)

 غير متوفرة الخرائط اإلرشادية

توافر خريطة داخل وخارج كل قاعة  
ومختلف أماكن المبنى توضش مداخل 

 وخارج الطوار 
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 رضا الطالب 4/8

 :قياس و تقييم رضا الطالب 4/8/1

   يتم استقصاء رضاء الطالب بخصو 

  سياسات القبول 

  اليب التعلم أس 

  المعملية  اإلمكانيات 

   قاعات الدرس والمكتبة 

122

 يتم تحليل نتائج األستقصاء وبناءاال على النتائج يتم إعداد خطة التحسين للعام الجديد وعرض النتائج 
 دةعلى جميع الجهات المختصة واألقسام العلمية لدعم تحقيق خطة التحسين الجدي
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 (.المكتبة اإللكترونية/ اإلنترنت)المستخدمة 

 .تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية .2
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 .يتم إجراء استقصاء لقياس رأى الطالب في المقررات الدراسية .8
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