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 بالمؤسسةة الخاصةة الوصةيية البيانةا  علة  الذاتيةة الدارسة من األول مالقس يشتمل أن يجب
 .اهأدن الموضح النحو عل  وذلك االعتماد لطلب المتقدمة

 

 كلية التمريض :المؤسسة اسم 
 متوسط معهد  عالي معهد √ كلية  :المؤسسة نوع  
 جامعة المنصورة :المؤسسة لها التابعة األكاديمية/الجامعة اسم 
   خاصة √ حكومية  : األكاديمية/الجامعة نوع
 المنصورة :المدينة  -             الدقهلية: المحافظة - :الجغرافي الموقع 

بهةد   4991لسةنة  782بةالقرار الجمهةورر ر ةم عةالي للتمةريض كمعهةد  هاتةم تسسيسة : التأسايس تااري 
وتةم تحويلهةا  تسهيل الخريجةا  للعمةل كسخصةاتيا  تمةريض لةي المستشةييا  و المراكةة الصةحية المختليةة

 .0222لسنة  022إلي كلية بقرار جمهورر ر م 
 بع سنوات إلى جانب سنة تدريبية إكلينيكية إجبارية ال يحق للخريج مزاولة المهنةة إال أر: رسةاالد مدة

 .بعد االنتهاء من السنة التدريبية

 االنجليزية: الدارسة لغة 
 األكاديمية القيادة: 

  ماجدة نصر احمد نصر/ د.ا :يةلالكالمشرف علي 

 جامعة المنصورة –ة الصيدلكلية  –الكيمياء العضوية أستاذ  :ميةلالع الدرجة
 سحر سليمان ة :والطالبليم التع نلشئو يةلالك لوكي 

  استاذ مساعد ة :ميةلالع الدرجة
 أماني محمد شبل ة :والبحوث يالالع الدارسات لشئون يةلالك يلوك 

  تمريض باطني وجراحة استاذ مساعد ة: ميةلالع الدرجة
 امينة محمد رشاد النمر ة :ةالبيئ وتنمية المجتمع خدمة لشئون يةلالكل وكي 

 النساء والتوليدتمريض  استاذ مساعد ة: ميةلالع الدرجة               

 األول القسم

 المؤسسة عن الوصفية البيانات

 الوصفية البيانات
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 المؤسسة اهتمنح التي ميةلالع الدرجات:  
  متخصصة وما لدب   ليسانس √  بكالوريوس

       

 √ وملدب  √ ماجستير √ اهور دكت
 ىاألول الجامعية ةلالمرح في المقيدين الطالب عدد: 

 4991 :اإلجمالي 1111:إناث 072: ذكور 
 يالالع الدارسات ةلمرح في المقيدين الطالب عدد: 

 212 :اإلجمالي 141 :إناث 11: ذكور 
 ميةلالع األقسام: 

 ميةلالع األقسام أسماء: 
 Nursing   ِAdministrationإدارة التمريض  .1
  Geriatric Nursingتمريض المسنين  .7
  Community Health Nursingتمريض صحة المجتمع  .9
  Psychiatric and Mental Health Nursingتمريض نيسي وصحة نيسية  .1
  Pediatric Nursingتمريض األطيال  .5
 Maternity and Gynecology Nursingريض األمومة وأمراض النساء تم .1
 Critical Care Nursingتمريض الحاال  الحرجة  .2

  Adult Nursingتمريض البالغين  .8
 علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء عدد: 

  06 :اإلجمالي 12:إناث
 علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد: 

  79 :ليااإلجم 02:إناث
 علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء عدد: 

  01 :معار 12 :دائم
 (44للتدريس لطالب الدراسا  العليا  – 02للتدريس لطالب البكالوريوس  – 1لمجلس الكلية ) 72 :منتدب

 علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد: 
  01 :معار 02 :دائم

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/admin.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Geriatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Community.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/mental.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Pediatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/critical_care.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Adult_nursing%20.htm
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للتةدريس لطةالب الدراسةا  العليةا  – 02لطةالب البكةالوريوس  للتدريس – 1لمجلس الكلية ) 72 :منتدب
44) 
 ميةلالع الدرجات حسب موزعا   عملعلي قوة ال التدريس يئةه أعضاء عدد: 

  1 :أستاذ 45 :مساعد أستاذ 44 :مدرس
 ميةلالع الدرجات حسب موزعا   علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد: 

 ة  :أستاذ 2 :مساعد أستاذ 00 :مدرس
 الخاصة تااإلجاز  /المعارين عدد: 

  02 :اإلجمالي 02 :إناث:أجازات خاصة 
 1 :الهيئة المعاونة 6: ء هيئة التدريس أعضا: مرافقة زوج 
 7 :الهيئة المعاونة 4: أعضاء هيئة التدريس : رعاية طفل 

 05: اإلجمالي  6:  (هيئة معاونة)  وضع 12: إناث: المعارين 
 علي قوة العمل المعاونة يئةهال أعضاء عدد: 

 104 :اإلجمالي 111  :إناث 14 :ذكور

 رأس العمل ليع المعاونة يئةهال أعضاء عدد 
 444 :اإلجمالي 27  :إناث 14 :ذكور

 الخارج في المبعوثين عدد: 
  1 :اإلجمالي 1 :إناث
 11: 2= 1224 :22 لطالبل علي قوة العمل والمنتدبين التدريس يئةه أعضاء نسبة 
 04: 1= 1224 :47 لطالبل علي رأس العمل والمنتدبين التدريس يئةه أعضاء نسبة 
 11: 1 =1224: 104  لطالبعلي قوة العمل ل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة 
 12: 1 =1224: 111 لطالبعلي رأس العمل ل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة 
 24 علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء إلجمالي المعارين نسبة% 
 17علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء إلجمالي الخاصة تاز ااإلج نسبة% 
 12الهيئة المعاونة علي قوة العمل  أعضاء إلجمالي الخاصة تاز ااإلج نسبة% 
 14 الهيئة المعاونة علي قوة العمل أعضاء إلجمالي والوضع الخاصة تاز ااإلج نسبة% 
 علي قوة العمل اإلداري ازهبالج نيلالعام عدد: 

 121 :اإلجمالي 1: منتدب 74  :إناث 44 :ذكور
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 العمل رأسي عل اإلداري ازهبالج نيلالعام عدد: 
 107 :اإلجمالي 1: منتدب 71  :إناث 44 :ذكور
 علي قوة العمل الوظيفية لحالةل وفقا   اإلداري ازهبالج العاملين عدد: 

 121: إجمالي 1: منتدب  24 :مؤقت 24: مدائ
 علي راس العمل الوظيفية لحالةل وفقا   اإلداري ازهبالج العاملين عدد: 

 107: إجمالي 1: منتدب  24 :مؤقت 22: مدائ
 

 :األولى الجامعية المرحلة: أولا 
 برنامج بكالوريوس التمريض :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء 
 برنامج 2 :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع برامجلل اإلجمالي العدد 
 برنامج 2 :لبالفع المطبقة البرامج عدد 

 :العليا الدارسات مرحلة :ثانياا 
 دبلومة  التمةريض  –الةدكتوراه  –برنةامج الماجسةتير  :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء

 المهني
 برنامج                  11 :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع برامجلل اإلجمالي العدد 
 برنامج    11 :لبالفع المطبقة البرامج عدد 
 ا الكليةأسماء البرامج التعليمية التي تقدمه:  

- :دبلوم التمريض المهني بنظام الساعا  المعتمدة باأل سام اآلتية  -:أوال 
 دبلوم الدراسات العليا المهني في تمريض البالغين . .2

 دبلوم الدراسات العليا المهني في تمريض الحاالت الحرجة  .1

 دبلوم الدراسات العليا المهني في تمريض األمومة وأمراض النساء  .3

 اسات العليا المهني في تمريض األطفالدبلوم الدر  .1

 دبلوم الدراسات العليا المهني في التمريض نفسي والصحة نفسية  .1

 دبلوم الدراسات العليا المهني في تمريض صحة المجتمع  .1

 دبلوم الدراسات العليا المهني في تمريض المسنين .2

 دبلوم الدراسات العليا المهني في إدارة التمريض .8
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- :لي التخصصا  اآلتية  علوم التمريض ليجستير درجة الما -:ثانيا 
 ماجستير في تمريض البالغين  .2
 ماجستير في تمريض الحاالت الحرجة  .1
 ماجستير في تمريض األمومة وأمراض النساء  .3
 ماجستير في تمريض األطفال  .1
 ماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسية  .1
 ماجستير في تمريض صحة المجتمع  .1
 يض المسنين ماجستير في تمر  .2
 ماجستير في إدارة التمريض  .8

- :درجة دكتور لي علوم التمريض لي التخصصا  اآلتية  -:ثالثا 
 تمريض البالغين  .2
 تمريض الحاالت الحرجة  .1

 تمريض األمومة وأمراض النساء  .3

 تمريض األطفــــال  .1

 تمريض نفسي وصحة نفسية  .1

 تمريض صحة المجتمع  .1

 تمريض المسنيـــن  .2

             ــضإدارة التمريــ .8

 44:يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة ماجستير لتمهيدي لينالمسج نسبة% 
 12 :يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة ماجستيرلل لينالمسج نسبة% 
 44 :يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة هللدكتورا لينالمسج نسبة% 
 0: 1=147: 74الدراسات العليا  طالبل العمل والمنتدبين رأسعلي  التدريس يئةه أعضاء نسبة 
 درجة دكتوراه 1ودرجة ماجستير   1:األخيرة الخمس السنوات لخال  اهمنحت التي الدرجات عدد 
 خريج0221 :األخيرة الخمس السنوات لخال  نالخريجي عدد 

  ةالنسبة المئوي
1002100838179.74%  
1008100431274.40%  
1004102032379.7%  
1020102214277%  
1022102111179.67%  

 وحدة( 1) : الخاص الطابع ذات الوحدات عدد.   وحدة الخدمة العامة :اسم الوحدة 
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 بالمؤسسة التصال وسائل

 جامعة المنصورة  –كلية التمريض خل  كلية الصيدلة  24411 :البريدي نالعنوا 
 اإللكتروني الموقع: www.mans.edu.eg/facnur/arabic 
 اإللكتروني العنوان (E-Mail) facnur@mans.edu.eg 
 (020) 2222922 -( 020) 2222922 مكتب عميد الكلية : تليفون 

 (242)0004270لجودة مكتب وحدة ا
 (020) 2220222   مكتب عميد الكلية :فاكس     

 (242)0004272مكتب وحدة الجودة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:facnur@mans.edu.eg
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 : عند كتاب  الدراسة الذاتية تم مراعاة مجموعة من النقاط األساسية  وهي

 تقويم األداء تم بوا عية  .4
 المصدا ية والشيالية .7
 نظرة شاملة ألداء الكلية  .9
 عدم تعارض بين نتاتج عناصر الدراسة .1
 الدعم الوثاتقي لما تضمنت  الدراسة  .5

 : المنهجية المستخدمة في إعداد الدراسة
 لريق إعداد الدراسة  .4
 خطة لتنييذ الدراسة  .7
 أدوا  جمع البيانا  .9

 فريق إعداد الدراسة الذاتية للكلية( 2

 المشر  علي الكلية   ماجدة نصر احمد نصر/ د.ا (1
 مدير وحدة ضمان الجودة  أمينة النمر / د.م.ا (0
 أستاذ مساعد بقسم تمريض البالغين أماني شبل/ د.م.ا (2
 أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة مجتمع سحر سليمان / د.م.ا (4
 صحة مجتمعبقسم تمريض  أستاذ مساعد أمل إبراهيم/ د.م.ا (7
 البالغين أستاذ مساعد بقسم تمريض ري  ولاء اسماعيل ش/ د.م.ا (2
 صحة المجتمعتمريض مدرس بقسم  سمر الحسيني/ د (2
 مدرس بقسم إدارة تمريض ولاء لتحي / د (12
 مدرس بقسم تمريض االمومة وأمراض النساء حنان السيد / د (11
 مسنين مدرس بقسم تمريض سعاد حسن / د (10
 ريض صحة المجتمعمدرس بقسم تم سامية محمود / د (12
 مدرس مساعد بقسم صحة المجتمع رباب جاد عبد القادر/ م.م (14
  منسقي الجودة باأل سام  (14
 اللجان اليرعية التي اشترك  لي إعداد االستبيانا  وتجميع البيانا  وتحليلها (11
  طالب الير ة الرابعة (17

 خطوات إعداد تقرير الدراسة الذاتية: ثانيا 
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                                                                                               خطة إعداد الدراسة الذاتية                   ( 1
 1022/1021إعداد الدراسة الذاتية السنوية للكلية للعام : الهدف

 

 المسئول عن التنفيذ النشــــــــاط م
 الفترة

 مسئول المتابعة المخرجات
 إلى من

 عميد الكلية تشكيل الفريق 2/2/1021 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتيةتشكيل فريق إعداد  2
 :التوعية بخطة إعداد الدراسة الذاتية لكل من 1

 القيادات األكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 اإلداريين 

 الطالب 

 المستفيدين من الخدمة 

 لجنة التوعية
21/8/1021 
12/8/1021 

 وعيةوجود خطة الت 

 تم تنفيذ خطة التوعية 
 أمينة النمر/ د.م.ا

 

مراجعة أدوات جمع البيانات وتحديثها واالتفاق  3
 عليها

 21/2/1021 لجان االستبيانات
12/2/1021 

 أدوات جمع البيانات محدثة ومعتمدة
 سحر سليمان/ د.م.ا

 أمل إبراهيم/ د.م.ا
 حنان السيد/ د

1 
 جمع البيانات من مصادرها المختلفة

 لجان االستبيانات وجمع البيانات

21/4/1021 
2/22/1021 

 منسقي الجودة وجود مصادر بيانات مختلفة
 قسامألاب

1 
 تحليل البيانات

2/20/1021 
21/22/1021 

 سامية محمود/ د نتائج االستبيانات
 رباب جاد/ م.م

1 

 21/22/1021 إعداد النتائج وكتابة التقرير المبدئي
11/22/1021 

قرير المبدئي للدراسة وجود الت
 الذاتية

 أمينة النمر/ د.م.ا
 سحر سليمان/ د.م.ا

 أمل إبراهيم/ د.م.ا
 رباب جاد/ م.م

 ماجدة نصر/ د.ا خطة التحسين 11/22/1021 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  إعداد خطة التحسين 2
 أمينة النمر/ د.م.ا
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 المسئول عن التنفيذ النشــــــــاط م
 الفترة

 مسئول المتابعة المخرجات
 إلى من
 سحر سليمان/ د.م.ا 30/22/1021

 أماني شبل/ د.م.ا
 وفاء إسماعيل/ د.م.ا

 سعاد حسن/ د
8 

 2/21/1021 لجنة إعداد الدراسة الذاتية إعداد مسودة الدراسة الذاتية والتقرير النهائي
2/2/1023 

 مسودة الدراسة الذاتية
 أمينة النمر/ د.م.ا
 سحر سليمان/ د.م.ا

 أماني شبل/ د.م.ا
 سمر الحسيني/ د

21 
الكلية المنعقد  مجلس مجلس الكلية اعتماد التقرير النهائي

 ينايرخالل 
وجود نسخة من تقرير الدراسة 
 الذاتية بصورة نهائية ومعتمدة

 عميد الكلية
 مجلس الكلية

23 
لجنة التوعية وأوجه النشر  نشر نتائج التقرير النهائي

 المختلفة
خال شهر فبراير 

 1023ومارس 
األطراف المعنية داخل وخارج الكلية 

 نهائيعلى علم بنتائج التقرير ال

 أمينة النمر/ د.م.ا
ممثلين الجودة 
 باألقسام المختلفة
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 جمع البياناتأدوات (  3

 :لجمع البيانا  مثل مجموعة من ادوا علي  الدراسةاعتمد  
  ورش العمل والحلقا  النقاشية ليريق إعداد الخطة مع مختل  األطرا. 
  دارة الكليةةةةة جلسةةةةا  العصةةةة  الةةةةذهني لقيةةةةادا  الكليةةةةة واالجتماعةةةةا  الدوريةةةةة لر ؤسةةةةاء األ سةةةةام واك

 .وأعضاء هيتة التدريس والطالب
   المستشييا وكذلك مع ممثلي  الصحيةالمقابال  الشخصية لقيادا  الكلية مع ممثلي المنظما 

 المالحظا  الموضوعية. 
 مجموعة االستبيانا  الموجهة للمستييدين من الداخل ومن الخارج. 

   تقييم الطالب للمقررا 

  لي العملية التعليمة آراء الطالب 

 ة يآراء طالب الدراسا  العليا لي العملية التعليم 

  أراء اإلداريين لي العملية التعليمية 

  آراء أعضاء هيتة التدريس 

  آراء الخريجين لي البرنامج 

  آراء مستييدر الخدمة 

   مقابال  مع اإلداريين ومستييدر الخدمة والقيادا 

  المختليةدارية األكاديمية واإلتقارير األ سام 

   تقارير المقررا 

 من مركة ضمان الجودة تقارير المراجعة الخارجية. 
 التقارير السنوية الدورية التي تعدها الكلية للعرض علي مجلس الجامعة. 
  تقارير المتابعة الدورية لمشروع التطوير المستمر والتسهيل لالعتماد(CIQAP) 
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 ألية مةا خلصة  و ونورد هنا ملخص التقريةر . تعرض الدراسة نتاتج تقييم كل معيار من معايير االعتمادتس
التةةي تمةة  والوثةةاتق الداعمةةة وتحليةةل نتةةاتج االسةةتبيانا  وجمةةع  األنشةةطةالدراسةةة الذاتيةةة للكليةةة بنةةاءا  علةةي 

ونقاط  ةوة ونقةاط تحتةاج  أنشطةورة نتاتج الدراسة الذاتية لي ص ألهمالبيانا  والمقابال  والتي تبعها رصد 
 :إليتحسين و د خلص  الدراسة الذاتية  إلي

 نقاط القوه
 

 .يوجد بالكلية لريق عمل مدرب عل  التخطيط االستراتيجي 

 .ستراتيجية الجامعةإستراتيجية الكلية ترتبط وتحقق إ 

 .رسالة الكلية ورؤيتها تعكس رسالة ورؤية الجامعة 

نشر الةوعي بةين الطةالب وأعضةاء هيتةة التةدريس ومعةاونيهم والعةاملين تحرص الكلية عل  تنمية و  
 .واألطرا  المجتمعية برؤيتها ورسالتها

 . وجود توصي  موثق لجميع وظات  الكلية وتحديد د يق للمستوليا  

ويوجةةد  تيعيةةل دور مجةةالس األ سةةام العلميةةة لةةي منا شةةة واتخةةاذ القةةرارا  المتعلقةةة بةةالتعليم والةةتعلم 
 .مجالس لي محاضرها الرسميةتوثيق لل

 .مشاركة ممثلين عن المستييدين من المجتمع المحل  لي مجلس الكلية 

 .التحديث المستمر لصيحة الكلية االلكترونية 

وذلك لي إطار اللواتح التي تستوجب تجنب التعارض , ضمان العدالة وعدم التحية بين الطالب 
 .لي المصالح

 .دا  اإلداريةتوجد معايير واضحة الختيار القيا 

 . اعدة  بيانا  عن الهيتة اإلدارية 

 .والتعليم والتدريب مجهةة بسحدث التقنيا  للتدريس األماكن التعليمية 

وتوالر , جميع مباني ومنشآ  الكلية يتوالر بها المناخ الصحي من حيث التهوية واإلضاءة 
 .العالما  اإلرشادية المناسب

 .دعم نظم الصيانة لألجهةة والمنشا  

جراءا  األمن والسالمة داخل الكلية   وبيتة العمل دعم آليا  واك
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المحل  عل  المستويين , تمتلك الكلية رصيدا  من الممارسا  لي مجال تنمية وخدمة المجتمع 
 واإل ليمي

 وندوا  التوعية الصحيةدعم القوالل  

 .منظومة الجودةمشاركة جميع األ سام األكاديمية واإلدارية لي  

 .يعالة ألعضاء هيتة التدريس لي األنشطة الطالبيةالمشاركة ال 

 .الطالب المتيو ين والمتعثرين دراسيا   دعمتوجد آليا   

  .لخريجينليوجد  اعدة بيانا   

تتوالر لدى الكلية إحصاتيا  موثقة تتعلق بتطور عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج التعليمي  
 .ور نسبة الخريجين خالل السنوا  السابقةونسبة النجاح لي اليرق الدراسية المختلية وتط

 .تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية 

 .حصول بعض من أعضاء هيتة التدريس عل  جواتة من الجامعة  

 .توالر  واعد بيانا  للبحوث العلمية بالكلية 

 .يتوالر لدى الكلية  واعد بيانا  تتعلق بسعداد وأنواع الدرجا  العلمية  

 .ق مدرب متخصص بالمراجعة الداخليةيوجد لري 

لدى الكلية خطة تنييذية لتطوير وتعةية الياعلية التعليمية ضمن جةدول ةمنةيم مةع تةولير اآلليةا   
 .الخاصة بمتابعة التنييذ واتخاذ اإلجراءا  التصحيحية

 نقاط حتتاج إيل حتسني
 .عدم وجود طالب والدين 
 .دعم الوضع التنالسي للكلية 
 بشرية اإلدارية والينية بالكليةنقص الموارد ال 

 .ضع  مصادر التمويل الذاتي  

 ممولةد مشروعا  بحثية و وج عدم 

 لخريجي الكلية عدم توالر الية لي رصد مدر عدم االلتةام بسخال يا  المهنة 
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 اإلداريةالهيتة رلع مستوى الرضا الوظييي لدى  

مما يضع  تدبير , مدةبرنامج تعليمي متمية بنظام الساعا  المعت تطبيقالتسخر لي  
 .الموارد الذاتية للكلية

 .توالر وساتل انتقال للطالب للتدريب الميداني والعملي 

 .عدم كياية الينيين المخصصين بالمعامل والعاملين والخدما  المعاون  


