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جامعة المنصورة على المستوى المحلي والدولي وزيادة عوامل جذب  –دعم كلية التمريض 

 الطالب الوافدين .

 الرسالة 

قا لشاملة طبااللتزام باعداد طالب على درجة عالية من الجودة قادر على تقديم الرعاية التمريضية ا

سات مؤسللمعايير القومية المرجعية . وكذا دعم سبل التعاون واالتصال بين كلية التمريض وال

 األكاديمية المختلفة على مستوى العالم

 
 تقديم خدمات ورعاية وأنشطة متميزة للطالب الوافدين  .1

 تسديد العقبات التي يواجهها الطالب الوافدون والعمل على حل مشكالتهم  .2

 االعالم والترويج لكافة البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية  .3

 توثيق العالقة بين الكلية والمؤسسات التعليمية والثقافية األخرى  .4

 نشر مبادئ وأخالقيات التعامل مع الطالب الوافدين .5

 2019 -2018لعام  تشكيل الوحدة 

 رئيس مجلس اإلدارةوعميد الكلية  رشاد النمرمحمد  أمينة  أ.د/ 

  لشئون تعليم وطالبوكيل الكلية  وفاء جميل علىأ.د/ 

 منسق وحدة الوافدين بالكلية  مروة فتح هللا مصطفيد/ 

 نائب  منسق وحدة الوافدين بالكلية مسعود السيدداليا  / .مم

  لشئون تعليم وطالبدارى االا  العضو عبد الواحدأ. أحمد إبراهيم  

 للدراسات العليا دارىاالا  العضو أميرة شحاته علي .أ

  التعليم والتعلم 

  بمرحلة البكالوريوسأعداد الوافدين المقيدين  

 2013 - 

2014 

2014 – 

2015 
2015 – 2016 2016 - 2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

 42 121 134 67 99 50 المسجليـــن

 24 86 14 50 -- -- الخريجيـــن
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 أعداد الوافدين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا  

 األنشطة األكاديمية والدعم الطالبي 

سية بالبرامج الدراريين عقد بروتوكول تعاون بوالية كانو بنيجيريا إللحاق الطالب النيجي

  المختلفة.

  الثاني -)االول الدراسيةلتسجيل المقررات شامله الفصول  مكثفة استرشاديةإعداد خطة- 

 .الصيفي(

 فتح المقررات الدراسية المختلفة حتى يتمكن الطالب النيجيريين من التسجيل بها. 

 المقررات أجزاء في  فهمه من الطالب يصعب علي تكوين مجموعات مصغرة إلعادة شرح ما

 بواسطة استاذ المقرر إذا تطلب االمر ذلك.

  كل للكل طالب علي حدا تتوافق وجميع المقررات التي يحتاجها الطالب  دراسيةاعداد جداول

قصي نظرا لتسجيله الحد اال ي تتوافق مع جميع المحاضرات النظريه والدروس العمليهراسدفصل 

 للساعات.

  مع االقسام  داريهاال وأكاديميه االمعوقات ال وتذليللجميع الطالب  الدراسيةمتابعه تنفيذ الخطط

 العلميه.

  هم تخرج في حالة انقبول تسجيل الطالب الوافدين بساعات إضافية على الساعات المتاحة لهم

 .سيتوقف على ذلك

  علي نظام المودل االلكترونيهتسهيل المهام التعليميه للطالب من خالل فتح المقررات 

(MOODLE( وفي أي وقت لمتابعه البرامج من أي مكان. 

 اديميه.ين بتقارير دوريه عن مستوياتهم االكيتتم متابعه الطالب من خالل المرشدين االكاديم 

يات التواصل المستمر مع الطالب ومتابعتهم اثناء سير االمتحانات وحثهم علي اظهار السلوك

 وااللتزام بقواعد العمل المنظمه لالمتحانات. القويمة

 باللغتين العربية واإلنجليزية للطالب الوافدين بالكلية تحديث الموقع اإللكتروني 

 على موقع الكلية اإللكتروني. الكليةوضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف ب 

  عدد الطالب المرحلة

 الكلي

 دولة االيفاد تم المنح مقيد

 

 

 

 ماجستير

 

 نيجيريا 3 - 3

 العراق 1 1 2

 األردن - 1 1

 يمني 2 - 2

 ليبيا - 1 1

 

 دكتوراه
 العراق - 1 1

 يمني 1 - 1
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  للطالب  مع المستمرللتواصل  اب()الفيسبوك والواتس علي شبكه التواصل مجموعاتانشاء

 الوافدين.

 لمرحلة الدراسات العليا باللغتين العربية واالنجليزية تحديث دليل الوافدين. 

   2حصر بأسماء جميع الطالب المتعثرين دراسيا و الحاصلين علي معدل تراكمي اقل من 

 .بالفصول الدراسية السابقة و الفصل الدراسي الصيفي والمتابعة االكاديمية لهم

   بالبرامج الخاصة بالكلية لمرحلتي برشورات وكتيبات للطالب الوافدين للتعريفاعداد 

 البكالوريوس والدراسات العليا

 .متابعة طالب الدراسات العليا لحل المشكالت المتعلقة بالبحوث 

  متابعه الوضع الصحي للطالب المرضي والمصابين بحوادث ومتابعه حالتهم الصحيه

 بخطط المتعثرين.وادراجهم 

  2017زيارة الوفد النيجيرى بوالية كانو لكلية التمريض جامعة المنصورة – 

2018    

 ري بوالية كانو وذلك لدعم الطالبجامعة المنصورة الوفد النيجي –استقبلت كلية التمريض 

لدعم البروتوكول المشترك بين جامعة المنصورة  النيجيريين ومباشرة العملية التعليمية واستمرارا  

سناتور بمجلس النواب النيجيري  Rabiu Musa Konkoso وكان الوفد ممثال فى ووالية كانو

 وزير التعليم السابق بوالية كانوو Tag Eldin Jumbo .عن والية كانو وحاكم كانو السابق

Spikin Awual Rabiu  ممثل أولياء األموروهو. 
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 وتمريض العمليات التخدير مجال تمريضالطالب النيجريين فى  دورات  
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 2018 -2017للعام األكاديمي  احتفال الجامعة بتخرج الطالب النيجريين  

طالب نيجيرى من الخريجين الدفعة الثالثة من  80نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة حفل تخرج 

 .بكلية التمريض جامعة المنصورة بقاعة ا.د/ المهدى الباسوسىالطالب الوافدين النيجيريين 
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 والدعم الصحي الخدمات الصحية : 

 تقديم خدمات الدعم الصحية للطالب النيجريين حيث تم 
 Bello Sani Danhassanللطالب متابعة الوضع الصحى  

 طةوتم عالجه جراحيا بواس يعانى من تشوه بعظام القدم 12/11/2017 قد دخل المستشفى بتاريخ

 حصل و 13/11/2017 مسامير وقد قام بإجراء جراحة لرفع المسامير من القدم بتاريخ

 أجازه لمدة شهر من تاريخ العمليةالطالب على 

 

  Amin Belloللطالب متابعة الوضع الصحى  
وتددم عالجدده يعددانى مددن قطددع بالربدداط الصددليبي االمددامى  14/11/2017قددد دخددل المستشددفى بتدداريخ 

 أجددددازه حصددددل الطالددددب علددددى و 15/11/2017جراحيددددا بإعددددادة بندددداء الربدددداط الصددددليبي بتدددداريخ 

 . لمدة شهر من تاريخ العملية
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 : الدعم الثقافي 

  لفترة امشاركة الطالب الوافدين بالملتقي االول للطالب الوافدين بالجامعات المصرية في

 2019يناير لعام29-27من 
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  ة في الطالب الوافدين بمعرض الملتقي االول للطالب الوافدين بالجامعات المصريمشاركة

  2019يناير لعام29-27الفترة من 

 
 

 

 
 

 

 في فعاليات مؤتمر الصحة اإلفريقي  من الطالب الوافدينوفد كلية التمريض  ةمشارك

 األول
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يسي فبراير تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس 1يناير وحتي  29الفترة من في  

 بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات )قاعة المنارة( بالتجمع الخامس اقيموالذي 

 

  

    

 

 

 تقى الدولى األول لطالب التمريض بجامعة مشاركة الطالب النيجريين بالمل

 طنطا
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  طالب وافد نيجيرى الجنسية 15 مشاركةوذلك ب 2018أغسطس  9الموافق يوم الخميس 

 

 

  المهرجان التعريفى الثانى بجامعة المنصورةبشاركة الطالب النيجريين  
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 مشاركة الطالب النيجريين فى يوم الشعوب لجامعة المنصورة  
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ب انطالق فعاليات مهرجان الشعو 13/3/2018شهدت جامعة المنصورة اليوم الثالثاء الموافق 

تحدى "مصر توالذي تنظمه إدارة الوافدين بجامعة المنصورة بعنوان  النيجيريينالرابع للطالب 

المغطاة ة الكشفى بالصالوالذى أقيمت فاعليته بالمخيم  . سفير وملحق ثقافي 16بمشاركة  اإلرهاب"

 .بالقرية االولمبية بجامعة المنصورة

 الجالية النيجيرية ليوم الشعوب بكلية التمريض تاستعدادا

 

 

 إعداد مخيم طالبى للطالب النيجريين ليوم الشعوب

تنظيمها وقام الطالب النيجيريين بتنظيم الخيمة الخاصة بهم. من حيث تعليق المتعلقات الخاصة بهم  

 الطعام النيجيرى بالخيمة. وتجهيزاعداد وكذلك 



  جامعة المنصورة -ضــالتمري ةــكلي - الوافدين وحدة

    
 

  

  

 

 الدعم الرياضي 

تقوم اللجنة الرياضية بجميع األنشطة الرياضية بالكلية وخارجها ويشترك الطلبة والطالبات فى 

جميع األنشطة الطالبية وللطالب الحق فى مزاولة النشاط الذى يتماشى مع مواهبه فى كافة األلعاب 
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إعفاء الطالب الوافدين من  س ويتمئره, تنبالكلية مثل كره القدم, سلة, طاالرياضية الموجوده 

 .المقابل المادى لممارسة األنشطة الرياضيه

 مشاركة الطالب النيجريين فى األنشطة الرياضية بجامعة المنصورة 

     

    

    

 نفسي والترفيهيالدعم ال 

 رة مشاركة الطالب النيجريين فى الحفالت الترفيهية المختلفة بجامعة المنصو 
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 جامعة  -بكلية التمريض  مشاركة الطالب النيجريين بالرحالت الترفيهية

 المنصورة 
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                                                       مكتبة الكلية                                             معامل الكلية

              

 

 منسق الطلاب الوافدين    

 

                          د/ مروة فتح هللا مصطفي                                             

 

 ميـــد الكليــــةع                                                                                                         

                                                                                                                      

  رشاد النمر أ.د/ أمينة محمد                                                                  

 


