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 توسع وتطوير القدرةالمؤسسيةللكلية:الغاية االولي

  التٌطع فى البنٍت التحتٍت ًالتجيٍشاث الالسمت لتحقٍق التمٍش فى كبفت المجبالث  :اليذف االطتزاتٍجً االًل

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

 متٌقعو

 (بالجنيه)

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف اإلجزائٍت األنشطتالتنفٍذٌت المظؤل عن التنفٍذ

  تحقيق معايير الييئة
القومية من حيث تناسب 
أعداد الطالب مع أماكن 

التعمم وتناسب ىيئو 
التدريس مع اإلمكانيات 

المادية لمعممية 
بنسبة تزيد عن التعميمية

90%. 
 
 
 
 
 نقل أداره المعيد 
  نقل ادارة الدراسات العميا

50.000000 
* 

 
 
 
 

2020/
2024 

o  عميد الكمية
o  االدارة اليندسية
o أمين الكمية 
o  مدير المعيد

 الفني لمتمريض
o  مديري البرامج

الخاصة 
 

  اخذ االجراءات الالزمو لبناء مبني تعميمي من خمس طوابق
وبدروم في قطعو األرض أمام الكمية والتي تم الموافقة عمي 

 26/4/2017بتاريخ  (526)تخصيصيا في مجمس الكمية رقم 
  ( 500)وتتضمن ثالث مدرجات كبيره سعو المدرج الواحد 

. طالبو/طالب
  طالبو/طالب (150)أربع قاعات درس صغيره سعو. 
  طالب500قاعو امتحانات عاديو والكترونيو بالبدروم تسع . 
 مكاتب ألعضاء ىيئو التدريس. 
 دورات مياه لمطالب و اعضاء ىيئو التدريس 
  مخاطبة رئيس الجامعة لتوفير لتوفير اماكن اضافيو لتغطيو

 العممييالتعميميو وكثافو االعداد
  مخاطبة رئيس الجامعة لتوفير مكان لممعيد الفني لمتمريض

 .تستوعب أعداد الطالب وفريق ادارة المعيد
  استحداث اماكن جديده مستقمو بمبني المطبعو ونقل ادارة

وحده - لجنو اخالقيات البحث العممي- الدراسات العميا

التوسع في مباني  .1
 وانشاءات الكميو
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قاعات كنتروالت لمماجستير والدكتوراه والبرامج - الوافدين
 .الجديده

  شراء المستمزمات والمعدات والتجييزات الالزمة لمعممية
 قاعو 2التعميمية بمبني المطبعو وتجييز عدد 

 .االمتحانات/لمتدريس
 رضا الطالب نسبة

أعضاء ىيئو التدريس و
عن مستوي الخدمات 

 المساندة بالكمية
 

500.000 
* 

2019 /  
2020 

o عميد الكمية 
o أمين الكمية 

 

 توزيع عدد من المقاعد في فراغات المبني بالدور األول / شراء
 .والثالث

  إنشاء كافيتريا داخل الكمية تخدم أعضاء ىيئو التدريس ويكون
مقرىا أوفيس الدور الرابع لتواجد معظم مكاتب أعضاء ىيئو 

 .التدريس ومعاونييم
  زيادة عدد المقاعد باستراحات الطالب أمام وخمف الكمية

الستيعاب أعداد الطالب والقضاء عمي ظاىرة الجموس عمي 
. السالم

دعم الخدمات  .2
المسانده لمطالب 

واعضاء ىيئو 
 التدريس

 

  جوده حالو زيادة مستوى
 المعامل واماكن التدريب

 بنسبة تحسن مستوي التدريب
95% 
 زحام في انخفاض نسبة

الدور المخصص لمتدريب 
 العممي

300.000 
** 

2019 /  
2022 

o عميد الكمية. 
o  وكيل تعميم

 وطالب
o أمين الكمية 
o  مدير

االدراىاليندسيو 

 قاعات الدرس/تحديث خطو الصيانة الدورية لمعامل الميارات 
  إعادة ىيكمو معامل الميارات بان يشرف عمييا فنين

متخصصين ذو خبره عالية في مجال العمل التخصصي 
السريري ويتم االستعانة بيم من المستشفيات الجامعية وفق 

 .بروتكوالت تعاون مشتركة
 توفير فنين لممعامل التمريضية/مخاطبة رئيس الجامعة لتعيين. 
  التنسيق بين األقسام العممية في إعداد جداول التدريب المعممي

االستفادىالقصوتحقيق .3
ي من القاعات 

 والمعامل
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 .والتدريب اإلكمينيكي وكذلك مواعيد المحاضرات 
  استحداث طريقو تدريب الطالب بنظام اليوم الكامل

 .بالمستشفيات ضمن خطو برتوكوالت التعاون 
  إعداد خطط وجداول تدريسية تحقق االستفادة المثمي من

. القاعات والمعامل واإلمكانات المتاحة بالكمية
 قاعات -زيادة أجيزة الحاسب اآللي وتحديثيا بمعامل الكمبيوتر

 .قسم شئون الطالب وقسم الدراسات العميا- الدرس
  وضع جداول لممكتبة يضمن االستخدام األمثل ليا عمي مدار

. يوم طويل
  تفعيل نظام الصيانو بنسبة

95% 
  وجود نظام مدعوم

 لمسالمة والصحة المينية
  
  
  
  
 تفعيل نظام االمن و ا 

 %95السالمة بنسبة 
  رفع الوعى عن

اجراءاتاالمن و السالمة 

450.000 
** 

/2019 
2021 

  وكيل خدمو
و المجتمع
 البيئةتنمية

 االدارة اليندسية 
o أمين الكمية 
o  مدير وحده

السالميوالصحيا
 لمينيو

o  مدير وحده
االزمات 
والكوارث 

  ورش عمل لكيفية استخدام األجيزة العممية. 
 إعداد خطو لصيانة المبنى والقاعات والمرافق العامة .
 متابعة عقود الصيانة الدورية .
 متابعة استمرار وتنفيذ عقود الصيانة لألجيزة والمنشات 
  الصيانة الدورية لنظم األمن والسالمة داخل الكمية
 صيانة جياز اإلنذار الرئيسي بالمبني. 
 إبرام عقود صيانة لطفايات الحريق. 
 استكمال عالمات اإلرشاد والسالمة داخل المبني. 
 مراجعو خراطيم ومصادر المياه. 
 توصيل مياه شرب نقيو إلى جميع األدوار. 
 إعداد خطو اإلخالء األمن لممبنى. 
 عقود صيانة لألسانسير 

دعم نظم  .4
 الصيانيالدوريو

 



 جامعو المنصوره
 كميو المريض

الجودةوحده ضمان   

76 
 

QAU 

 لدى العاممين بالكمية
  ندوات وورش عمل عدد

 لمتوعية والتدريب

 تعيين قائد لالمن لمتابعو ودعم الناحيياالمنييممكميو 
 إعداد دليل لألمن والسالمة والصحة المينية 
  نشر الدليل مطبوع والكتروني عمى صفحة الكمية 
   متابعة عمل لجنة األمن والسالمة داخل الكمية
   مراجعة نظم األمن والسالمة واستحداثو
   استكمال أجيزة دعم األمن والسالمة بما ىو جديد
   ندوات وورش عمل لمتوعية والتدريب

  وجود انظمو أرشيفيو
الكترونية تيسر سير 

 العمل
  سيولو التواصل الداخمي

100.000 
** 

2019 
2021 

o  مدير وحدة التعميم
 االلكتروني

o  أمين الكمية

  دعم نظم االتصال إلكتروني الداخميو بين اإلدارات لتيسير
 .األعباء اإلدارية داخميا

 ميكنو البيانات والمكاتبات بالمكاتب الرئاسيو. 
  تطبيق نظام االرشفيااللكترونيو

تطوير األنظمة  .5
اإللكترونية ودعم 

 قواعد البيانات
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 توسع وتطوير القدرىالمؤسسييللكليو: الغايو االولي
 تنمٍو ًدعم ميبراث القٍبداث ًاعضبء ىٍئو التذرٌض ًمعبًنٍيم ًالجيبس اإلداري: الثبنًاليذف االطتزاتٍجً 

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

بباللف )متٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

  دليل موثق ومعتمد ومعمن
لكافة السياسات 

واإلجراءات اإلدارية لكل 
 القطاعات بالكمية

  الموائح الداخمية المعدلة
والمنظمة لمعمل بجميع 

 قطاعات الكمية
  وجود الييكل التنظيمي

المستحدث عمى موقع 
 الكمية

 
 
  دليل التوصيف الوظيفي

 محدث
 

35000 
** 

2019 
2021 

o   وكالء الكمية
o  مدير وحدة

 ضمان الجودة
o امينالكميو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحديث ومراجعة سياسات التعميم والتعمم 
  تحديث ومراجعة سياسات البحث العممي والدراسات العميا 
 تحديث ومراجعة سياسات المشاركة المجتمعية 
  تحديث ومراجعة السياسات والموائح المالية واإلدارية لكافة

 القطاعات بالكمية
  وضع دليل لمسياسات واإلجراءات اإلدارية لمقطاعات والوحدات 
 اعتماد الدليل من مجمس الكمية 
 إعالن الدليل المعتمد عمى مجتمع الكمية 
  ضافة الوحدات الجديدة المستحدثة ونشرة عمى تحدث الييكل وا 

 موقع الكمية
 التوصيف الوظيفي

  التوصيف الوظيفي لتحديد جميع المسؤوليات مراجعة وتحديث
 لتحقيق التكافؤ بين السمطات والمسئوليات واالختصاصات 

  استخدام دليل التوصيف الوظيفي في التعيين والنقل والندب
لموظائف المختمفة و إعادة تسكين كل موظف بناءًا عمى 

تحديث ومراجعو . 1
السياسات واالجراءات 

االداريو والموائح الداخميو 
 لكافو القطاعات بالكميو
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 مجمس اداري مستحدث 
 اجتماعات دوريو 
 رضاء الطالب  نسبةا

وأعضاء ىيئة التدريس 
 عن مستوى العمل اإلداري 

 
 
  وجود معايير قابمة لمقياس

ومعتمدة الختيار القيادات 
 األكاديمية واإلدارية 

 مشاركةباستخدام نسبة ال
المعايير الختيار القيادات 

األكاديمية واإلدارية 

 
o امين الكميو 

 
 

 التوصيف الوظيفي لو
 إعداد واعتماد دليل التوصيف الوظيفي من مجمس الكمية 
 إعالن دليل التوصيف الوظيفى المعتمد 

 استحداث مجمس كميو اداري 
  تشكيل مجمس كميو لمجياز اإلدارى يتعين أعضاؤه باالنتخاب

وممثل لجميع األقسام اإلدارية ويعقد شيريا لمناقشو أنشطة 
 .الجياز اإلداري 

  تاحة المعمومات لألطراف المعنية بالقرارات ومضمونيا توفير وا 
 .لتحقيق مبدأ الشفافية

  أفضل الممارسات والحمول التقنية في القطاعات المختمفة نشر
 .وتحقيق الدقة والمرونة

 المشاركة في وضع السياسات وآليات التنفيذ. 
 المتابعة الدورية لألداء. 

معايير اختيار القيادات 
  مراجعة وتحديث معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية. 
  عرض ىذه المعايير عمى العميد والوكالء وأعضاء ىيئو

 التدريس ألخذ رأييم فييا 
 اعتماد المعايير من المجالس المختصة 
  لكترونيًا لمسادة أعضاء ىيئة التدريس نشر المعايير ورقيًا وا 

تفعيل العمل بيا  وواإلداريين
  حصول الكمية عمى شيادة 100.000 2020 o  مدير وحدة    تقييم مستوى نظام إدارة الجودة تطوير النظام االداري  .2
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االعتماد الدولي األيزو 
 2015 لسنة 9001

ضمان الجودة  2022 **   توعية وتدريب الكوادر اإلدارية بقطاعات الكمية المختمفة
والجياز اإلداري والوحدات 

  تطوير وانشأ وثائق نظمم إدارة الجودة(ISO 9001)  
  الدولية  إعداد دليل الجودة مطابق لممواصفات
  

بالكميو وتأىيل 
قطاعاتو ووحداتو 

لمحصول عمي شياده 
 9001االيزو الدولي 

 2015لسنو 
 

  وجود قيادات صف ثاني
في الكمية 

50.000 
** 

2020 
2021 

o  مدير وحدة
ضمان الجودة 

  اقتراح حزم تدريبيو لكل الفئات المختمفة تستيدف التميز في
األداء ويجب أن تشتمل عمي دورات في التنمية البشرية وفن 

 .التواصل وغيرىا
  إثابة المتدربين والذين أتموا الحزم التدريبية بتعينيم في المراكز

 .اإلدارية المختمفة داخل الكمية
  تشجيع الكفاءات وا عطاء الفرص والتوجيو للبداع والتفوو 
 إعالن وتطبيق معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية. 
  تطوير آلية المتابعة والتقييم الدوري. 
 

اعداد قيادات الصف  .3
 الثاني 

 

 رضا أفراد مجتمع نسبة
الكمية 

100.000 
* 

2019 
2021 

o وكالء الكمية 
o أمين الكمية 
o  وحدة ضمان

 الجودة
 

  استكمال تجييزات األقسام المختمفة بالمكاتب والكراسي
 والتجييزات

 توفير الحوافز المادية والمعنوية حسب اإلمكانات. 
  حماية حقوو األفراد وتطبيق قوانين ولوائح عادلو تضمن العدالة

 .وعدم التمييز

توفير بيئو عمل آمنو  .4
ومناسبو وفقا 

 لمتطمبات الوظيفو
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 تطبيق آلية الثواب والعقاب بمعايير معمنو ومعتمده. 
 إعداد بريد إلكترونى لتمقي الشكاوي والمقترحات. 
  مراعاة العدالة فى توزيع العمل والميام الموكمة وبالتالي

 .المكافآت
  وجود برامج اجتماعيو يشارك فييا غالبيو الفئات في الكمية

  استكمال الجياز اإلداري 
 - 

/2019 
2024 

o عميد الكميو 
o أمين الكمية 

 

  وضع خطو الستكمال النقص بالكوادر 
  وضع تصور لمتعامل مع العجز بالنقل الداخمي بين األقسام أو

 .دمج بعض األقسام ذات الصمة
 االستفادة من بطاقات التوظيف فى الندب وتغيير المسار. 
 التدريب وا عادة التأىيل. 
 تشجيع النقل الي الكميو .

وضع خطو لمتعامل  .5
مع النقص بالكوادر 

 االداريو
 

  نسبة أعضاء ىيئة
التدريس إلى الطالب  

 تحقيق معايير 25: 1
نسبة أعضاء الييئة 

: 1المعاونة إلى الطالب 
15 

- 

2019/
2022 

o  رؤساء األقسام
 العممية

o  ادارة الدراسات
 العميا

 

 إعادة تقييم الخطط الثالثية لتعيين المعيدين. 
 دعم نظام االنتدابات بما يحقق سد العجز. 
  تقميل األعباء اإلدارية عمي أعضاء ىيئو التدريس باألقسام ذات

 .النقص في اإلعداد
  دعم وتشجيع ألعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم إلجراءأبحاث

. عمميو تطبيقيو وانياء الرسائل واالبحاث الخاصو بيم

استكمال نسبو أعضاء  .6
ىيئو التدريس تناسبا 
إلعداد الطالب وبما 

يحقق المعايير 
القومية لضمان 

الجودة  

 أعضاء ىيئة تدريس عدد
 متميزين أكاديميا ومينيا

50.000 
** 

2019  
2023 

o  رئيس لجنو
اعضاء ىيئو 

التدريس 

  إعداد مجموعو من الحزم التدريبية تتوافق مع خطط
االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم 

 .وتستيدف األداء المتميز لكل الفئات

تنميو ميارات أعضاء                .7
وتشجيع ىيئو التدريس

 الترقى والتنمية الدائمة
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  وضع مخطط زمني لألنشطة العممية السنوية ألعضاء ىيئو
 . التدريس

  ضمان تكافؤ فرص أعضاء ىيئة التدريس فى التطور المينى
المطموب 

  معايير لتقييم أداء أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييم  - 2019/

2020 

o عميد الكمية 
o  مدير وحدة

ضمان الجودة 

  إعداد معايير وأدوات لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة
 .المعاونة

  إعداد وتطبيق معايير وضوابط لممحاسبة واإلثابة ألداء أعضاء
 ىيئة التدريس ومعاونييم

  استطالع رأى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بآلية تقييم أداء
 أعضاء ىيئة التدريس وآلية المحاسبة واإلثابة 

 اعتماد اآلليات بمجمس الكمية 
  نشرىا عمى موقع الكمية وتفعيل العمل بيا

وضع وتطبيق معايير  .8
موضوعية لتقييم أداء 
أعضاء ىيئة التدريس 

ومعاونييم 

  تبادل ألعضاء ىيئة
 التدريس محميا ودوليا

 عضاء ىيئة الرضانسبة ال
التدريس 

50.000 
** 

2019/
2023 

o  مدير وحده
 ضمان الجودة

o وكالء الكمية 
o  رؤساء األقسام

العممية 

  اقتراح خطو لتبادل األنشطة األكاديمية مع الجامعات
 .والمنظمات ذات الصمة

 مكافأة الناشرين في دوريات عالميو ذات معامل تأثير مرتفع. 
  ترشيح  أعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم لممشاركة في

مشروعات األبحاث القومية والدولية لتنميو ولدعم خبراتيم 
 .ومياراتيم

  عقد اتفاقيات تبادل أعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم مع
الجامعات المحميو و الدولية لنقل خبرات أعضاء ىيئو التدريس 

رفع مستوي الرضا  .9
الوظيفي ألعضاء 

ىيئو التدريس 
 .ومعاونييم
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 .ودعم مواردىم
  إتاحة الوقت والتدريب الكافي ألعضاء الييئة المعاونة لاللتحاو

بالبعثات الخارجية واإلشراف المشترك والمنح الدراسية بالتدريب 
 .ونقل الميارات

 العمل عمي زيادة إعداد الطالب الوافدين 
 التسويق الجيد لمبرامج النوعية بالكمية. 
 التقييم الدوري الداء أعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم. 
 عرض نتائج التقييم عمي مجتمع الكمية. 
  االستفادة من نتائج التقييم في تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء

ىيئو التدريس ومعاونييم ووضع خطط التحسين الدورية 
. الالزمة

 الرضا عن نظام نسبة 
المكافآت  - 

2019 
2021 

o أمين الكمية 
 

  إعالن إجراءات وقواعد المكافآت والتي تعتمد عمي التقارير
 .الدورية لألداء

 االتفاو عمي قوائم المكافآت وأسباب الحصول عمييا 
 نشر وا عالن قوائم المكافآت .

وضع نظام  .10
واضح وشفاف لربط 
الحوافز والمكافآت 

بمستوى األداء 
لتحقيق العدالة 

  وجود نظام لممتابعة محكم
 .ودقيق

  تحسين الرضا
 سنويا% 30بنسبة الوظيفى

- 

مدير وحده  o سنويا
 ضمان الجودة

o أمين الكمية 

  متابعة االنشطو بصوره دوريو فى مقابل الخطط والميزانيات
 .الموضوعة

  قياس أراء المستفيدين بشكل سنوي واستخدام النتائج فى اتخاذ
 اإلجراءات التصحيحية

دعم نظام  .11
 المتابعة الدورية
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  تطبيق معايير تقييم اإلدارات المختمفة وعرض نتائج التقييم
 .عمى اإلدارات واتخاذ اإلجراءات في متابعة والتحسين

  قياس الرضا الوظيفي لمعاممين والعمل عمى رفعو

 التواصل االجتماعي نسبة
بين أفراد مجتمع الكمية 

والخارجي 
 2019 

2020 

o أمين الكمية 
 

 اختيار أحد أعضاء الكمية المتميزين في إدارة الوحدة 
 التواصل بين أفراد مجتمع الكمية وتقديم الدعم الالزم 
 المشاركة في تنظيم جميع المحافل الداخمية والخارجية لمكمية. 
  نشر أنشطو الكمية عمي مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي

إنشاء إدارة  .12
العالقات العامة 

 والثقافية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعو المنصوره
 كميو المريض

الجودةوحده ضمان   

84 
 

QAU 

 توسع وتطوير القدرىالمؤسسييللكليو:الغايو االولي
 تنمٍت المٌارد الذاتٍت للكلٍت: الثبلجاليذف االطتزاتٍجً 

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

بباللف )متٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

 . زيادة اعداد الطالب
المقبولين بالبرامج النوعية 

 سنويا

5000 
** 

2019 
2021 

o  الوكالء
o أمين الكمية 

 

 تطبيق البرامج النوعييبالكميو مثل البكالوريوس المكثف 
 زياده اعداد الطالب الوافدين 
 استحداث برامج متميزه تواكب احتياجات سوو العمل 
 التدريب الداخمي والخارجي 

دعم اآلليات  .1
المختمفة لتنمية 
 الموارد الذاتية  

 
  زياده االقبال عمي الدورات

من المتجمع الخارجي 
 لمكميو

  زياده الدخل السنوي لمركز
 الخدميالعامو

20.000 
** 

 سنوي 
2019-
ا2024  

o  مدير مركز
 الخدميالعامو

 تنغيذ خطو مركز الخدميالعامو لزياده الموارد 
  االعالن الجيد عن الدورات المتخصصو التي يقدميا المركز

 داخل وخارج الجامعو
  استيداف فئات طالب الجامعو من الدورات التي تنمي قدراتيم 
  

دعم مركز  .2
 الخدميالعاميبالكميو

  زياده اعدادالطالب
الوافدين عمي 

التسجيل بالبرامج 
 االكاديمييبالكميو

40.000 
** 

 سنويا
2019-
2024 

o  مدير وحده
 الوافدين

 تحديث خطو الكميو لجذب الطالب الوافدين 
  التسويق الجيد لبرامج الكميو لمرحمو الكالوريوس والدراسات

 العميا وخاصو البرنامج المكثف وبرامج الماجستير المميزه
 التسويق الجيد لموضع التنافسي لمكميو 
 تطوير الموقع اإللكتروني لمكمية بالمغة اإلنجميزية والفرنسية. 
 تفعيل اإلجراءات التى تكفل جذب الطالب الوافدين 

استقطاب وزياده  .3
اعداد الطالب 

 الوافدين
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 زيادة حجم النشاط والتبادل الثقافىالخارجى لمكمية 
 توسيع دائرة التبادل الثقافىوالعممى مع الدول والجيات العممية 
 عقد االتفاقيات مع جامعات محميو وعربيو ودوليو 
  إنشاء درجات عمميو مشتركو وتبادل أعضاء ىيئة التدريس

والطالب مع الجامعات األجنبية 
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 توسع وتطوير القدرىالمؤسسييللكليو:الغايياالولى
 تحذٌج آلٍبث التقٌٌم الذاتً بيذف التمٍش ًتجذٌذ االعتمبد: الزابعاليذف االطتزاتٍجً  .1

التكلفيبلمبلٍيبلم مؤشزاث االداء

بباللف )تٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

  كوادر مؤىمة وتجييزات
الزمة لتغطية الميام 

المتعددة لوحدة ضمان 
 الجودة

  تقارير نتائج التقويم عدد
للستفادة منيا فى اتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية 

 والتطوير
 محاضر مجمس الكمية عدد

التى تتضمن قضايا الجودة 
 بالكمية

  نظام إدارة جوده شاممو
 مطابق لممعايير

  تجديد الحصول عمى
االعتماد 

200.000 
** 

2019 
2024 

o عميد الكميو 
o مجمس الكميو 
o وكالء الكمية 
o  مدير وحدة

 ضمان الجودة
o  رؤساء األقسام

 العممية
o  أمين الكمية 
 
 
 
 
 

  توفير الكوادر المؤىمة والتجييزات الالزمة لتغطية الميام المتعددة
 لوحدة ضمان الجودة

  تقويم أنشطة الكمية بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية
 وأدوات مالئمة وباستخدام المراجعات الداخمية والخارجية 

  عرض ومناقشة نتائج التقويم فى مجمس الكمية واإلستفادة منيا فى
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير 

 إعداد خطط التحسين الالزمة وتفعيميا 
 إجراء التقويم المستمر 
 تعيين مدير وحده ضمان الجوده بعضويو الكميو 
 اعداد وثائق تجديد االعتماد 
 التقدم لتجديد االعتماد في الموعد 
  تطبيق الخطة اإلستراتيجية لمكمية مع  التركيز عمى تحقيق معايير

 .الجودة في تطبيق األىداف واألنشطة
  تحديث نظام لممراجعة الدورية الداخمية لمبرامج والمقررات لمتابعة

 .توصيف تقارير المقررات والبرامج وتحقيقيا لمنتائج المستيدفة

دعم نظم ضمان . 1
الجودىفى الكمية وتأىيميا 
إلستيفاء معايير الجودة 

 وتجديد األعتماد
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 إعادة تقييم الخطط الثالثية لتعيين المعيدين. 
  إعادة تقييم خطط استكمال الجياز االداري. 
 إعداد مقترح لتدريب كل الفئات مستيدفا التمييز باألداء. 
 تطوير أدوات تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس. 
  إعداد برنامج التطوير االكاديمي ألعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم

 والطالب 
  نظام  )تبني نظام متكامل لمتوثيق ولمراجعو الجودة والتطوير

 (معالجو وحفظ البيانات
  استحداث المجمس االستشاري لمتمريض

  الئحة إدارية ومالية لوحدة
 معتمدة ضمان الجودة

ومفعمة 

 
2019  
2020 

o  مدير وحدة
 ضمان الجودة 

o  أمين الكمية

  اإلدارية والمالية لوحدة ضمان الجودةمراجعة وتحديث الالئحة 
 اعتمادىا من مجمس الكمية 
  تفعيل العمل بالالئحة

تحديث الالئحة  .2
اإلدارية والمالية لوحدة 

ضمان الجودة  

  وجود معايير لقياس أداء
العاممين بالجياز اإلداري 

 معتمدة وقابمة لمقياس
  استخدام نتائج التقييم فى 

عمل خطط التدريب لتنمية 
. اداء العاممين

 -

2019  
2020 

o  مدير وحدة
 ضمان الجودة 

o أمين الكمية 
 

  استحداث وتفعيل معايير شفافة وعادلة لقياس أداء العاممين بالجياز
 اإلداري 

 استطالع رأى العاممين عمى المعايير المستحدثة لقياس أدائيم 
  اعتماد وا عالن وتفعيل العمل بمعايير تقييم أداء الموظفين 
   استخدام نتائج التقييم في اإلثابة والمسائمة وتحديد نقاط القوة

والضعف التي تحتاج إلى تحسين وذلك لتحسين األداء 

التنوع فى وسائل تقييم  .3
 أداء الموارد البشريو
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  وجود الية لقياس مردود
التدريب عمى الفئات 
المختمفة قابمة لمقياس 

. ومعتمدة 

 -
2019  
2020 

o  مدير وحدة
 ضمان الجودة

 

  إعداد آلية لقياس مردود التدريب عمى الفئات المختمفة 
 اعتماد اآللية بالمجالس المختصة 
  دراسة أثر التدريب عمى الفئات المختمفة

وضع نظام لمتدريب  .4
ودراسو اثر مردود 

التدريب عمي الفئات 
المختمفو 

 برامج دراسية مطورة عدد
بنظام الساعات المعتمدة 

تواكب مستجدات 
 واحتياجات سوو العمل

 توصيف لكل نسبة توافر
برنامج تعميمى ومقرراتو 

الدراسية معتمدة من مجمس 
 الكمية

  تقارير نتائج المراجعة
 الدورية لتقويم البرامج

  تقارير المراجعين الداخميين
 والخارجيين 

  خطط تحسين البرامج
 الدراسية

5000 
** 

2019 
2021 

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

والطالب 
o  مدير وحدة

 ضمان الجودة

 

 

 
 
 
 

 تشكيل لجان تطوير المناىج باألقسام العممية. 
  مراجعة وتطوير البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة لمتأكد من

 .استيفاءىا الحتياجات سوو العمل
  مراجعة وتحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية بنظام

الساعات المعتمدة لمرحمة الجامعية األولى ومرحمة الدراسات العميا 
سنويا والتأكد من أن األىداف تتوافق مع المعايير األكاديمية 

. واالحتياجات المجتمعية
  وضع آليات لمراجعة البرامج من داخل األقسام العممية ومن الخارج

وذلك من خالل مراجعة مصفوفة نواتج   (جامعات اخرى –الجامعة )
. التعمم لمبرنامج مع المقررات  ومراجعة توصيف المقررات

  مراجعو األقسام لمحتوى ممف مقرر البكالوريوس والتأكد من توثيق
 .المحتوى بعد نتيجة كل فصل دراسى

  اعتماد توصيفات البرامج والمقررات الدراسية من مجالس األقسام
 ومجمس الكمية 

  وضع خطط تحسين البرامج الدراسية نتيجة االستفادة من نتائج تقويم
البرامج 

مراجعة وتطوير  .5
البرامج الدراسية بنظام 

الساعات المعتمدة 
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 تعزيز وتطوير دور الكليو لتحسين وضعيا التنافسي اقيلميا في مجال التعليم الجامعي: الغاييالثانية
 دعم العملٍو التعلٍمٍت لتخزٌج كٌادر متمٍشة: الخبمضاليذف االطتزاتٍجً 

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

بباللف )متٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

  وجود استراتيجيو لمتعميم
 والتعمم محدثو

  معرفو اعضاء ىيئو نسبة
التدريس باالستراتيجيو 

 والعمل بيا
  وجود نتائج الراء الطالب

عن أساليب التعميم والتعمم 
 المطبقو

 
من االختبارات تم % 90

 مميكنتيا

15.000 
** 

2019 
2021 

o وكالء الكمية 
o  رؤساء األقسام

 العممية
o  مدير وحده

 ضمان الجودة
 
 

  تحديث ومراجعة واعتماد إستراتيجية التعميم والتعمم 
  مراعاه أن تشتمل الخطة عمى األنماط الحديثة والتفاعمية فى

 التعميم و التعمم
  إعداد آلية تنفيذية لمتابعة تطبيق الخطة مع كتابة تقارير

 دورية عمييا ومناقشتيا بالمجالس المختصة
  تفعيل العمل باإلستراتيجية من خالل توزيعيا عمي أعضاء

الطالب الجدد ونشرىا بالوسائل / ىيئو التدريس ومعاونييم
 .المختمفة

  تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى طرو التدريس والتقويم
 .الحديثة

  عقد عدد من ورش العمل لمتدريب عمي كيفيو استخدام
 .وتطبيق اإلستراتيجية

  ربط طرو التقويم بنواتج التعميم والتعمم المستيدفة من خالل
 .إعداد مصفوفة االمتحانات

  استقصاء أراء الطالب حول أساليب التعميم والتعمم الحديثة

تحديث ومراجعو  .1
استراتيجييالكميو 

 لمتعميم والتعمم
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وكيفية توظيف تمك األساليب فى عممية التعميم والتعمم 
 .وتشجيع التعمم الذاتي

  متابعة عممية تقييم وتقويم الطالب واالستفادة من تقارير
 .المراجعين الخارجيين

  زيادة عدد المقررات
 االلكترونية المفعمو

 مع المتفاعمينالطالبعدد 
النظام االلكتروني من 

خالل المقررات 
 واالحتياجات االلكترونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دليل نظم التقويم

50.000 
** 

2019  
2022 

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

 والطالب
o  رؤساء األقسام

 العممية
o  مدير وحدة التعميم

اإللكتروني 
 بالكمية

 
 

  عقد دورات تدريبية  وورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس
الستخدام التعمم المرتكز عمى حل المشكالت والمشاريع 
والقائم عمى الويب وجميع أنماط التعمم الحديثة المدرجة 

بالخطة 
  عقد دورات تدريبية لمطالب عن نظم التعمم الذاتي  والتعمم

بواسطة االقران  
  تدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى طرو

 التدريس المستحدثو
  إعداد استبيان لقياس التغذية الرجعية عن األساليب العممية

 المستحدثة لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس
  التوسع في استخدام التعميم االلكتروني والوسائط التعميمية

. والتعميم عن بعد
 لمطالب وأعضاء ىيئة . نشر الوعي بأىمية التعميم اإللكتروني

التدريس  
  تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتحويل المقررات الورقية

المقررات الكترونية 
  تاحتيا توفير المراجع الحديثة و من حيث الكم و النوع وا 

تبني االنماط  .2
الحديثو في التعميم 

 والتعمم والتقويم
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 )واالمتحانات يتضمن 
مواصفات الورقة 

أساليب التقييم - األمتحانية
 (بنوك األسئمة- والتقويم

  انشاء بنك لالسئمة من
 المقررات التمريضية

لمطالب بالمكتبة  
  رفع وعى الطالب بما تحويو المكتبة االلكترونية بالجامعة

وكيفية الدخول عمييا 
 التعمم من خالل القوافل الصحية والمؤتمرات الطالبية. 
  وضع دليل معتمد لنظم التقويم واإلمتحانات يتضمن( 

أساليب واستراتيجيات التقييم - مواصفات الورقة اإلمتحانية
واإلعداد اإللكتروني لجميع المقررات (بنوك األسئمة – والتقويم 

 وأسئمة وأجوبة االمتحانات النيائية والعممية والفصمية لمكمية
  تحديد اإلجراءات التنفيذية لالستفادة من نتائج التقويم فى

 .تحسين العممية التعميمية 
  إعداد خطط للستفادة من نتائج التقويم فى تحسين العممية

 التعميمية 
 وضع مؤشرات وأدوات لقياس الفاعمية التعميمية لمبرامج الدراسية 
  وضع أساليب متعددة لتقويم الطالب تحقق تقييم مخرجات

 (المينية والعامة– األىمية – المعرفية  )التعمم 
  انخفاض إعداد الطالب

 المقبولين بالكمية
  تحقق معايير تناسب اعداد

الطالب مع ىيئو التدريس 
 واإلمكانيات المتاحة

--------
 -

2019  
2020 

o عميد الكمية 
o مجمس الكمية 

 

  اخذ موافقة مجمس الكمية ومجمس الجامعة عمي األعداد
المقترحة لمقبول سنويا طبقا لنسب الطالب إلى أعضاء ىيئو 

التدريس ومعاونييم 
  مخاطبة المجمس األعمى لمجامعات باألعداد المحددة لمقبول

 .بالكمية
 المشاركة في إعداد اختبارات قبول الطالب الجدد بالكمية. 

تقميل اعداد الطالب  .3
المقبولو سنويا 
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 عدم قبول تحويالت ورقيو. 
 عدم قبول تحويالت عمي المستوي الثاني. 

 رضا الطالب عن نسبة
 .نظام اإلرشاد األكاديمي

  رضا الطالب عن نسبة
 .برنامج الساعات المعتمدة

  تسجيل الطالب لخطط
دراسية مناسبة لممستوي 

 األكاديمي
  انخفاض مشاكل الطالب

 سنويا%25بنسبة 
  زيادة اعداد الطالب

المسجمين عمى النظام قبل 
 الدراسة

20.000 
* 
** 

2019  
2020 

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

 والطالب
o  رؤساء األقسام

 العممية
o  منسق عام

اإلرشاد 
 األكاديمي بالكمية

 

 إنشاء مكتب مجيز للرشاد األكاديمي 
  تدريب أعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم عمي متطمبات

 .وميارات التدريس بالئحة الساعات المعتمدة دوريا
  عقد لقاءات دوريو تعريفيو لمطالب بالئحة الساعات المعتمدة

 .ونظام اإلرشاد االكاديمى
  استحداث نظام دعم االقران القرانيم في التسجيل عمي النظام

 .واضافو وسحب المقررات
  الجداول / إدخال مواعيد اإلرشاد االكاديمىفى الخطة الدراسية. 
  إعداد وطباعو كتيب للرشاد األكاديمي يتناول دور المرشد

 .ودور الطالب
 تصميم وا عداد استبيانات اإلرشاد من قبل الطالب .
 تقديم تقارير دوريو عن اإلرشاد لممتابعة والتقويم. 

دعم نظام اإلرشاد  .4
األكاديمي 

 
 رضا الطالب عن نسبة

البيئة التعميمية 
 
 
 

500.000 
* 

2019  
2022 

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

 والطالب
o  رؤساء األقسام

العممية 

  استخدام المعامل الميارية في مواعيد مختمفة عن مواعيد 
الجداول الدراسية دعم الفرص التعمم الذاتي 

 بكل مجموعة  .
  توفير أجيزة حاسب تتناسب مع أعداد الطالب ومع طرو التعمم

المستحدثة في المعامل 
  - تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة في الجمسات العممية

توفير بيئة تعميمية  .5
محفزة 
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 25طالب في الجمسة وفى التدريب العممي 100النظرية الى 
طالب 

  -االىتمام باألنشطة الطالبية وحس الطالب عمى المشاركة 
  مشاركو الطالب في نسبة

 .العممية التعميمية
 رضا الطالب عن نسبة

 .العممية التعميمية
  نسبة المشاركة الطالبية

في مجالس الكمية و 
 لجانيا

50.000 
** 

 سنويا

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

 والطالب
o  مدير وحده

 ضمان الجودة
o  رؤساء األقسام

 العممية

 

  مشاركو طالب المستويات الدراسية في إعداد الخطة الدراسية
 .والجداول الدراسية وجداول االمتحانات

  مشاركو الطالب في العممية التعميمية التعميم والتقييم بواسطة
األقران 

Peer learning & evaluation. 
  توصيف )استقصاء أراء الطالب الدورية في العممية التعميمية

 (أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم- طرو التقييم- المقرر
  مناقشة نتائج االستبيانات مع الطالب وا عداد اإلجراءات

 التصحيحية
 المشاركة داخل المجالس والمجان الرسمية بالكمية 
  عقد عدد من ورش العمل لنشر ثقافة وميارات التعمم الذاتي

 .مدي الحياة
  إتاحة واجبات تعتمد أسموب التعمم الذاتي وحل المشكالت داخل

 .المقررات المختمفة
  عقد ندوات لتوعيو الطالب بأىمية العمل بروح الفريق الواحد

 .في العممية التعميمية وتقديم الخدمات الصحية
 إتاحة عدد من المقررات االلكترونية 
 تطبيق نظام الموديل 

تفعيل دور الطالب  .6
في العممية 

. التعميمية
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 تفعيل وزيادة أعداد المقررات التي تعمل عمى نظام الموديل 
  ضمان تكافؤ فرص الطالب في الحصول عمي إرشاد ودعم

. أكاديمي ىادف
 رضا الطالب عن نسبة

 .األنشطة
 تفاعل أعضاء ىيئة نسبة

التدريس مع الطالب في 
 األنشطة

 ميرجان اليوبيل الفضي 
  اعداد الطالب المشاركين

في المؤتمرات بالكمية و 
 الكميات االخرى 

500.000 
** 

2019 
2022 

o  وكيل التعميم
 .والطالب

o  رؤساء
 .األقسامالعممية

o  مدير وحده
 .ضمان الجودة

 

 استحداث الخدمات االستشارية المساندة لمطالب 
  دعم وتشجيع النشاط الطالبى عمى المستويات المحمى

واإلقميمي والدولى وذلك بتقديم الدعم والتدريب الالزم وتوفير 
 . المستمزمات في حدود اإلمكانيات

  تنمية قدرات الطالب ألجراء البحوث العممية لحل المشكالت
. الصحية والتعميمية

  تشجيع تبادل األنشطة والخبرات والمشاركة الطالبية مع
 .الجامعات األخرى 

  وضع نظام لتعزيز مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في اإلشراف
 .عمى األنشطة الطالبية

 عقد انشطو اليوبيل الفضي لمكميو 
 تنظيم أسبوع الستقبال الطالب الجدد. 
  دعم وتفعيل المؤتمر السنوي لمطالب

دعم األنشطة  .7
الطالبية 

  رضا األطراف نسبة
المجتمعية عن مستوي 

 الخريج
 

_______ 

2020 
2021 

o  وكيل التعميم
 والطالب

o  رؤساء األقسام
العممية 

  إعداد الئحة االنضباط الطالبي واعتمادىا من الكمية والجامعة 
  توعيو الطالب بالالئحة ونشرىا بوسائل النشر والتوعية

. المختمفة

تحقيق االنضباط  .8
الطالبي 
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 تحسين ورفع كف اءه الدراسات العليا واالبحاث العلمية: الغايو الثالثة
 تطٌٌز بزامج الذراطبث العلٍب ًجٌده األبحبث العلمٍت: الظبدصاليذف االطتزاتٍجً 

 

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

بباللف )متٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

  وجود دراسة عن
احتياجات سوو العمل  

 تقارير مشاركة عدد
المجتمع فى تطوير 
البرامج والمقرارات 

  وجود لوائح محدثة 
 منتدي سنوي لمخريجين 
  نسبة مشاركة الخريجينفي

 االنشطة
 
 
 
 
 

50.000 
** 

2020 
2023 

o  وكيل الكمية
لشئون التعميم 

والطالب 
o  وكيل الكمية

 لمدراسات العميا
o  رؤساء األقسام

العممية  
o  لجنة مراجعة

المقررات والبرامج 
o  مدير وحدة

ضمان الجودة 
o  لجنة شئون

التعميم والطالب 

 عداد دراسة الحتياجات سوو العمل من البرامج التعميميوا
  حصر التغيرات فى احتياجات سوو العمل ومدى مالئمة

 البرامج والمقررات ليا
  دراسة االحتياجات المينية لطالب مرحمة البكالوريوس من

 برامج الدراسات العميا 
  استطالع رأى المجتمع الخارجي والمستفيدين من خريج الكمية

 من خالل عقد لقاءات دورية مع مديري المستشفيات
    مشاركة األطراف المعنية في تصميم وتطوير البرامج والمقررات
  تحديث الموائح األكاديمية
    استحداث برامج تمبى احتياجات سوو العمل
 التوسع فى البرامج غير تقميدية  
  متابعة الخرجين وعمل لقاءات دورية معيم لالطالع عمى

 .مشاكميم و العمل عمى حميا
  ًعقد منتدى لمخريجين سنويا 

تطوير البرامج . 1
والمقررات والموائح 

 التعميمية
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  اعتماد برامج جديدة مميزة
  رضا المستفيدين

 (بالمنشآت الصحية)
  رضا الطالب وتحسن

 ادائيم
  اعتماد برامج جديدة مميزة
  رضا المستفيدين

 (بالمنشآت الصحية)
  رضا الطالب وتحسن

ادائيم 

 
 
 
 

 استحداث برامج تعميميو
  استحداث برامج جديدة تحقق احتياجات النظام الصحىفى مصر

مثل برنامج البكالوريوس  )لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا
 .(التخصصى وبرنامج البكالوريوس المكثف

 صياغة الموائح الدراسية المتميزة لمبرامج المستحدثة 
  اعتماد الموائح والبرامج المميزة المستحدثة من المجالس

 المختصة
  ضافة المراجعة الدورية لنظم التدريب الميداني واإلكمينيكي وا 

. التدريبات الجديدة كمتطمبات لسوو العمل
  تقديم تقارير دورية من األقسام العممية بالمراجعة ومواكبة 

. المقررات باحتياج سوو العمل
 اإلعالن عن البرامج الجديدة في الوسائل المختمفة. 
 البدء في تنفيذ البرامج المستحدثة .

  برامج تعميمية تواكب
 احتياجات القطاع الصحى

  الئحو دراسات عميا بنظام
 الساعات المعتمده

  توصيفات برامج ومقررات
دراسات عميا بنظام 
 الساعات المعتمده

 

50.000 
** 

2019 
2021 

o  وكيل الكمية
 لمدراسات العميا

o  مدير وحده
 الجودة

o  األقسام العممية

  االنتياء من اعتماد لوائح الدراسات العميا بنظام الساعات
 .المعتمدة

  إعداد توصيف موثق ومعتمد لكل البرامج ومقررات الدراسات
 .العميا بما يحقق المعايير األكاديمية ومواصفات الخريج

  االستعانة بالمراجعيين الخارجين لمراجعة البرامج والمقررات قبل
 .اعتمادىا

  وضع آلية لمتابعة أداء األقسام لدورىا فى التدريس والتقويم
 .لطمبة الدراسات العميا

تفعيل العمل بالئحة  .2
الساعات المعتمدة 

 الدراسات العميا
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  توافر برامج متطورة فى

 مجاالت التدريب والتطبيق
  وجود ممف االنجاز

 لمطالب بالبرامج المختمفة
 

  إشراك طالب الدراسات العميا فى تقييم البرامج وأداء األقسام
 .العممية وقياس أدائيم بشكل دورى 

  وضع آلية لمتقييم والمراجعة الدورية لممقررات والبرامج بشكل
 .دورى 

 تعديل البرامج والمقررات عند الحاجو وطبقا لتقارير المراجعة 
 إنشاء سجالت المقررات والبرامج 
   زيادة العب التدريبي فى برامج الدراسات العميا
 بين األقسام العممية وبين )دعم الدراسات التطبيقية والبينية

  (الكميات
 3 تفعيل ممف االنجاز

  خطة بحثية موثقة 
  تقارير متابعة تنفيذ الخطة

البحثية لمكمية 

- 

2019  
2020 

o  وكيل الكمية
لمدراسات العميا 

والبحوث 
o  رؤساء األقسام

العممية 

  دراسة معتمدة لتحديد مجاالت البحث العممي الواجب تطويرىا
 بواسطة األقسام العممية

  تحديث الخطة البحثية واعتمادىا 
 دراسة ارتباط الخطة البحثية لمكمية بالخطة البحثية لمجامعة 
  تحديد إجراءات لمتابعة تنفيذ الخطة 
 بواسطة األقسام تقارير متابعة تنفيذ الخطة البحثية لمكمية 

 العممية

تحديث الخطة  .3
البحثية لمكمية بما 
يتوافق والخطة 
البحثية لمجامعة 

 معدالت النشر عدد ا
 الدولى

 الحصول عمى نسبة

40.000 
** 2019  

2022 

o عميد الكميو 
o  وكيل الكمية

لمدراسات العميا 

 دعم وتشجيع الباحثين
  بداعات أعضاء ىيئة إعداد نشرة دورية تضم إسيامات وا 

التدريس ونشرىا عمى موقع الجامعة اإللكترونى لتشجيع أعضاء 

توفير بيئة داعمة  .4
ومحفزة لمبحث 

العممى 
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 مشاريع بحثيو ممولو
  قاعدة بيانات األبحاث

 والمشاريع والرسائل العممية
  وجود باحثين يشاركون

بأبحاث وأنشطة فى 
 المحافل الدولية

  زيادة االبحاث المنشورة
 سنويا%30دوليا بنسبة 

  زيادة االبحاث المنشورة
 في سكوبس

 
 
 
 
 
  توافر موارد لدعم البحث

 العممي والباحثين
 دليل حماية الممكية الفكرية 
 دليل الدراسات العميا 

 
 

والبحوث 
o  رؤساء األقسام

 العممية
o  رئيس لجنة

أخالقيات البحث 
 العممي

 

 .ىيئة التدريس
  إنشاء قاعدة بيانات لحصر األبحاث المحمية والدولية المنشورة

 سنويا
  إنشاء قواعد بيانات اإلنتاج العممي لمكمية من األساتذة

المساعدين واألساتذة بالكمية لتكون بمثابة السجل الرسمي 
  للنتاجية العممية لمكمية

  وضع آلية لتخصيص معظم التمويل البحثي لفرو البحوث
 .والمشروعات البحثية عمى أساس تنافسي

 تنميو ميارات الباحثين
 تشجيع الباحثين عمى كتابة المشاريع البحثية المحمية والدولية. 
  استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة وذلك من خالل التعاون

 .بين الكمية وبين الباحثين المصريين الموجودين في الخارج
  تشجيع الباحثين عمى إجراء أبحاث مشتركو مع األقسام األخرى

 .لتشجيع تبادل الخبرات
 تطوير قاعدة معمومات األرشفة اإللكترونية. 
 تشجيع مشاريع األبحاث ذات األولوية لممجتمع  
  رفع مستوى الخدمات المقدمة لمطالب والباحثين من خالل

تحميل بيانات / طباعو/كتابو)استحداث مكتب خدمات 
 .(إحصائية

 تطبيق حقوو الممكييالفكريو واخالقيات البحث العممي
  وضع برامج تدريبية مكثفة سنوية عمى مستوى الطالب
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 وأعضاء ىيئة التدريس لمتوعية بحماية حقوو الممكية الفكرية
  إعداد حمالت لمتوعية بأىمية حفظ حقوو الممكية الفكرية مرتين

 عمى األقل سنوياً 
  إجراءات لحماية حقوو الممكية الفكرية ولتصحيح الممارسات

 .الخاطئة في االقتباس والنشر
  وضع دليل موحد إلعداد الرسائل العممية يراعى ضوابط حقوو

 .الممكية الفكرية
 تفعيل لجنة أخالقيات البحث العممي عمى مستوى الكمية. 
 تحديث دليل لممصداقية واألخالقيات بالكمية. 
  وضع إجراءات شفافة وعادلة لممساءلة والمحاسبة وتغميظ

 العقوبات الخاصة بالسرقة العممية
  استخدام البرامج التكنولوجية المتطورة لمكشف عن السرقة

العممية 
  ارتفاع عدد االبحاث

 المنشوره دوليا 
  حصول الكميو عمي الكود

الدولي لمجنو اخالقيات 
البحث العممي مره ثانيو 

50.000 
** 

 سنويا

o  وكيل الكمية
 لمدراسات العميا

o  رؤساء األقسام
العممية 

  تفعيل العمل بخطو البحث العممي لمكمية ومراعاه أن تكون
مرتبطة بالتوجيات البحثية لمجامعة والدولة  وفقا الحتياجات 
المجتمع وترتبط بالخطة البحثية لمجامعة والتوجيات البحثية 

 .لمدولة في ذات التخصص
  تطوير المجمة العممية لمكمية لالعتراف بيا عالميا لنشر

 . األبحاث والتجارب العممية الخاصة بمجال التمريض
  توطيد عالقات مستدامو مع منظمات البحوث والمركز البحثية

 .المعترف بيا

زيادة أعداد األبحاث  .5
المنشورة دوليا 
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  تشجيع النشر الدولي وزيادة عدد األبحاث المنشورة من الرسائل
 .العمميو

 إشراك الطالب في المشاريع البحثية. 
  أضافو محركات بحث خاصو بالتمريض إلى قواعد البيانات

 .العالمية
  إعادة تشكيل وتفعيل لجنو أخالقيات البحث العممي وتسجيميا

 . ثم تسجيميا دوليا لمحصول عمي كود دوليENRECفي 
 وضع مؤشرات لقياس فاعمية البحث العممي بالكمية 
 

  توافر قاعدة بيانات
الكترونية لطالب الدراسات 

 العميا
  التسجيل الكترونيا 
  آلية ضوابط التسجيل

واالشراف 

 

2020  
2021 

o  وكيل الكمية
 لمدراسات العميا

o  رؤساء األقسام
 العممية

o  رئيس لجنة
أخالقيات البحث 

العممى 

 وضع آليات اإلشراف والتسجيل تتسم بالموضوعية والعدالة. 
  إعداد دليل إجرائى لمرحمة الدراسات العميا بالمغتين العربية

 .واإلنجميزية
 التحول الي نظام القيد والتسجيل إلكترونيا . 
 إنشاء قاعدة بيانات لطالب الدراسات العميا 
  مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والباحثين فى المؤتمرات والندوات

. وورش العمل ودورات التدريب والجوائز

تطوير آليات  .6
جراءات دعم  وا 
 البحث العممي
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 تطوير دور الكليو في  مجال  دمو المجتمع وتنمية الليية  : الغاييالرابعو

  تعظٍم دًر الكلٍت فً مجبل خذمت المجتمع ًتنمٍو البٍئو:الظببعاليذف االطتزاتٍجً 

التكلفيبلمبلٍيبل مؤشزاث االداء

بباللف )متٌقعو

(جنٍو  

االطبر 

 الشمنً
 االىذاف االجزائٍو االنشطيبلتنفٍذٌو المظؤل عن التنفٍذ

  خطة موثقة ومفعمة لخدمة
 المجتمع وتنمية البيئة 

  تقارير دورية لمتابعة تنفيذ
الخطة 

20.000 
** 

سنويا  o  وكيل خدمة
المجتمع وتنمية 

البيئة 
o األقسام العممية 

  تقييم االحتياجات الحقيقية لممجتمع والبيئة بوسائل عممية
 .متنوعة

  إعداد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرتبطة بخطة الجامعة
 .سنويا

 اعتماد الخطة وا عالنيا عمى مجتمع الكمية. 
 تنفيذ األنشطة المتخصصة بالخطة من قبل األقسام العممية 
  متابعة عممية تنفيذ أنشطة الخطة دوريًا

تطوير وتفعيل خطة  .1
لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة موجية 
لالحتياجات الفعمية 
وتعكس األولويات 

القومية 

 وجود كيانات إدارية فاعمة 
 آليات لمتسويق الجيد 
 لتحديد احتياجات اجراءات 

 المجتمع
  زيادة الكيانات المشاركة

في انشطة الكمية عام بعد 
 عام

 
2020/
2022 

o  وكيل خدمة
المجتمع وتنمية 

البيئة 
o  األقسام العممية
o  مدير  وحدة

التعميم 
االلكترونى 

  مختصة بأنشطة خدمة  (لجان–وحدات )إنشاء كيانات إدارية
 .المجتمع وتنمية البيئة ومراجعة وتحديد مياميا واختصاصاتيا

 وضع آليات لمتسويق الجيد لمخدمات التى تقدميا الكمية .
  تحديث البيانات الخاصة بقطاع خدمة المجتمع عمى الموقع

األلكترونى لمكمية بالمغة العربية واإلنجميزية 

 كيانات استحداث .2
فاعمة فى مجال 
خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة 
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  متابعة تنفيذ األنشطة
وتقييم أداء قطاع خدمة 

 المجتمع
  رضا األطراف المجتمعية

عن خريجي الكمية 
والخدمات المقدمو منيا 

  وجود وثائق مشاركة
 األطراف المجتمعية

  نسبة مشاركة االطراف
 المجتمعية كل عام

5000 
** 

2020/
2021 

 

o  وكيل شئون
خدمة المجتمع 

 والبيئة 
o  مدير وحده

ضمان الجوده 
o  لجنة خدمة

المجتمع والبيئة 

  استحداث اجراءات لمتابعة وتقييم مستوى األداء وجميع أنشطة
. قطاع خدمة المجتمع 

  مراجعة واعتماد االجراءات 
  تفعيل العمل باالجراءات لتقييم  األنشطة المقدمة لممجتمع

 المحيط
  استطالع رأى األطراف المجتمعية عن رضاىم عن خريجي

الكمية و الخدمات التي تقدميا الكمية  
   تحميل نتائج ىذه االستبيانات
  مناقشة نتائج ىذه االستبيانات عمى الجيات المعنية 
  تنمية ميارات خريجي الكمية
  اتخاذ اإلجراءات التخصصية لرفع رضا أطراف المجتمع عن

. الخريجين
  تحديد مواعيد ثابتة لقياس رضا األطراف المجتمعية
  فتح قنوات االتصال بين الكمية وأطراف المجتمع .
  زيادة تمثيل األطراف المجتمعية لممشاركة فى مجالس الكمية 

 والمجان
  تمثيل األطراف المجتمعية لممشاركة فى الوحدات المستحدثة

 بالكمية
 

 اجراءاتاستحداث  .3
لمتابعة تنفيذ أنشطة 

قطاع خدمة 
المجتمع وتقييم 
مستوى األداء  

 

  تحسن الميارات الفنية
لطالب األمتياز وطالب   سنويا -

o  وكيل الكمية
لشئون خدمة 

  زيادة نسبة األعضاء المسئولين عن تدريب الطالب في لجنة
االمتياز 

تفعيل مشاركة  .4
األطراف المجتمعية 
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مرحمة البكالوريوس بنسبة 
% 80ال تقل عن 

المجتمع وتنمية 
البيئة  

o  منسق االمتياز

في تدريب طالب 
االمتياز 

  توثيق كافة الزيارات
الميدانية المجتمعية 

 والقوافل الصحية
  زيادة اعداد القوافل

% 25الصحية بنسبة 
 سنويا

 

40.000 
 سنويا **

o  وكيل الكمية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
البيئة  

o  قسم تمريض
صحة المجتمع 

 زيادة عدد القوافل الصحية 
 تمثيل التخصصات التمريضية المختمفة داخل القوافل الصحية 
  التعاون مع الكميات الطبية إلثراء القوافل الطبية داخل المجتمع

تفعيل مشاركة  .5
األطراف المجتمعية 

في القوافل 
الصحييواالنشطيالم

 جتمعيياالخري 
 

 شراكات واتفاقيات مع عدد 
منظمات العمل الوطني 

مفعمو 
- 2019/

2022 

o  عميد الكمية
o  وكيل الكمية

لخدمو المجتمع 
وتنميو البيئة 

  قياس أراء القطاع الصحى بشكل دورى عن مستوى خريجى
 .الكمية

  إبرام العديد من عقود الشراكة لتنظيم أنشطة الخدمات
 المجتمعية

  وضع برامج تعميميو مختمفة لدعم دور التمريض في خدمو
. وتنميو المجتمع

 الدراسات /عقود شراكات لتدريب طالب برنامج البكالوريوس
 .العميا في القطاعات المختمفة

  فتح قنوات اتصال مع جيات التعميم الخاصة لتدريب وتوعيو
. الطالب بيا

دعم الشراكات  .6
واالتفاقيات مع 
منظمات العمل 

 المدني
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  وجود مركز مفعل لمحو
األميو الصحية 

50.000 
** 

2022/
2024 

o  وكيل الكمية
لخدمو المجتمع 

 وتنميو البيئة
 

  األمية الصحية / رصد مستوى الوعي الصحي 
  التواصل مع الوزارات المعنية ووضع خطط تطويرية مع ىذه

 .الوزارات
  وضع خطط لمتابعة تنفيذ برامج التعميم والتثقيف بما يتماشى

مع المعايير والمقاييس المحددة من قبل المركز والمتمشية مع 
. المعايير الدولية

استحداث مركز  .7
محو األمية "

الصحية وتعزيز 
" الوعي الصحي

Health 
Literacy "

  24نظيفة عمي مدار كميو 
 .ساعة

  رضاء الطالبنسبة /
ضاء ىيئو التدريس عن أع

 .مستوي نظافة الكمية

50.000 
** 

2019/
2020 

o  وكيل خدمو
 المجتمع البيئة

o أمين الكمية 
 

  إعداد خطة لمنظافة تعمل عمى تغطية اليوم الدراسي كاماًل
 طبقًا لمجداول

 االستعانة بعمال يومية لسد العجز فى أعداد العمال 
 شراء أدوات لمنظافة سنويا 
 إعداد آلية إجرائية لمتابعة أعمال النظافة وتنفيذ الخطة 
  إعداد تقارير دورية عن مدى تنفيذ الخطة والمعوقات وطرو

التغمب عمييا 

وضع وتنفيذ خطو  .8
 لمنظافو داخل الكميو
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 التكمفة ومصادر التمويل

 : جنييًا موزعة عمى الغايات األربعة عمى النحو التالي52,610,000حوالي االستراتيجيةتبمغ الميزانية التي تم اقتراحيا في الخطة 
 

 الغاية الرابعة الغاية الثالثة الغاية الثانية الغاية األولى الغايات

 التكمفة التقديرية

 (جنيو) 
51,895,000 300,000 220,000 195,000 

ىذا وسيتم تدبير التمويل من ميزانية الكمية والجامعة 

 موازنة الدولة *

 صناديق خاصو**

 


