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 ةـــــــــمقدم

  يضوتهدف إلى تخريج أخصااي  تمار 1994لسنة  287بالقرار الجمهوري رقم  1994تأسست كلية التمريض جامعة المنصورة عام 

طالباة  27ها وعدد 1994/1995استقبلت الكلية الدفعة األولى بالعام الجامع   مؤهلين لسوق العمل ف  المؤسسات الصحية المتنوعة.

لكلياة اخرجات  ( طالباة.21وعاددها   1997/1998تم تخريج الدفعة األولى ف  العاام الجاامع  .  1994نوفمبر 5وبدأت الدراسة ف  

 2017/2018حتى  1997/1998( دفعة من  21عدد  

  بتمويل من مشروع  5/6/2005أنشأت أول وحدة لضمان الجودة ف  الكلية بتاريخQAAP الجودة    إنشاء نظام داخل  لضمان

عام  نية مصريج 10570200بتمويل قدره  CIQAP حصلت الكلية على مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  . واالعتماد (

2008 

 572كلية + حرم ال 2م7000ادوار =  5× 2م1400=  والذي تبلغ مساحته 2007/2008إلى المبنى الجديد عام  انتقلت الكلية  =

تخريج أول دفعة  تم . 2008/2009استقبلت الكلية الطالب من الجنسين   الذكور واإلناث( عام . 2م 4.50, نصيب الطالب  2م 7572

 2012/2013من الجنسين  ذكور وإناث( عام 

 الكلية.ف  غالبية األقسام العلمية ب 2009ح باب التسجيل للدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه  عام تم فت 

 3269زاري رقام  تم تحويل الاليحة الداخلية لكلية التمريض  لمرحلة البكالوريوس( إلى اليحة بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الو  )

 2013/2014 وبدء العمل بها  16/8/2012بتاريخ 

   بااالرقم الكااودي   تأسساات لجنااة أخالقيااات البحاا  العلمااIORG number: IORG006127  لنشاار الااوع  وت عياال  2012عااام

 أخالقيات البح  العلم  ومراجعة األبحاث العلمية طبقاً لمبادئ أخالقيات البح 

  تحكم فاا  العاادو . درجااة ماجسااتير الوقايااة والاااسااتحد ت الكليااة باارامج جدياادة للدراسااات العليااا م ل"Master of Infection 

Prevention and Control"  درجاة الماجساتير .  2016/2017(  طالاب للعاام الجاامع  14وتم قباول عادد    24/2/2014بتاريخ

وباادء العماال باااه  30/12/2013المهناا  فاا  ممارسااات الرعايااة الصاااحية القايمااة علااى الااداليل بنظااام السااااعات المعتماادة بتاااريخ 

دبلاوم إعاداد  ( طالب وهو البرنامج األوحد على مستو  جمهورية مصر العربياه والمساتو  االقليما .25وقبول عدد   2017/2018

 .30/12/2013جليس المسن بنظام الساعات المعتمدة بتاريخ 

  عتمىاد شىهادة اال وحصىولها على   2014تم اعتماد كلية التمريض من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى  أسطىطس

 الستيفائها المعايير القومية القياسية

  و  14/2/2017( بتااريخ 3متر وتم اعتمادها بلجنة المنشئات جلسه رقام   750حصلت الكلية على قطعة ارض مقابلة للكلية مساحتها

 النشاء امتداد تعليم  للكلية . 29/4/2017( ف  شهر ابريل  بتاريخ 526مجلس الجامعة برقم  

 دور ين واشتمل الحصلت الكلية عل  دور بمبن  مطبعه الجامعة المقابل للكلية وتم تخصيصه لبرامج الدراسات العليا ووحده الوافد كما

الدراسات  مكاتب صغيره للسمينار والندوات والحلقات النقاشية لطالب 2طالب وعدد  100قاعه إللقاء المحاضرات سعه  2عل  عدد 

 والت الدراسات العليا ومقر لجنة األخالقيات والطالب الوافدينالعليا كما يوجد به كنتر

    تقوم الكلية بإصدار مجلة دوريةMansoura Nursing Journal  2014( منذ عام 

  2018/2019عام على نشأتها   اليوبيل ال ض ( ف  عام  25أتمت الكلية 

 30/5/2019( بتاااريخ  1833لمعتمادة باالقرار الاوزاري رقام  وأخيارا تام اساتحداث اليحاة بارامج الدراساات العلياا بنظاام السااعات ا   

 2019 -2018ووافق مجلس الكلية على تطبيق الاليحة من العام 

 



 

 

 
 

================================================= 2018/2019الدراسة الذاتية    
 

6 
 

 

 

QAU 

 فريق إعداد الدراسة الذاتية

 عميد الكلية أ.د/أمينة محمد رشاد النمر  .1

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أ.د/ عبير محمد زكريا  .2

 الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل أ.د/ وفاء جميل  .3

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/وفاء فتحي سليم  .4

 مدير وحدة ضمان الجودة د/عهود يوسف الشيخ  .5

 مدرس بقطم التمريض الباطني والجراحي د/حنان أبو بكر  .6

 مدرس بقطم تمريض العناية الحرجة والطوارئ د/أسماء ابراهيم  .7

 مدرس بقطم التمريض الباطني والجراحي بدران د/حنان  .8

 معيار التخطيط االستراتيجي لجنةرئيس  د/الطاهره الطيد  .9

 معيار القيادة والحوكمة  لجنةرئيس  د/ نهاد سعد الوكيل   .10

 معيار إدارة الجودة والتطوير  لجنةرئيس  د/ محمد عبد الطتار  .11

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة  معيار أعضاء لجنةرئيس  د/ أمل أحمد المتولي   .12

 معيار الجهاز اإلداري   لجنةرئيس  د/ إيمان أحمد فاضل  .13

 معيار الموارد المالية والمادية  لجنةرئيس  د/ أسماء إبراهيم  .14

 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  لجنةرئيس  أ.م.د/ أمل إبراهيم  .15

 عيار التدريس والتعلم م لجنةرئيس  د/ مديحه حطن نبيه   .16

 عيار الطالب والخريجون م لجنةرئيس  د/ هالة أحمد عبد الرحمن  .17

 معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية  لجنةرئيس  د/ دعاء عبد الحميد   .18
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 البيانات الوصفية كلية تمريض

 البيانات األساسية للمؤسطة محل التقييم

 التمريضكلية   . اسم المؤسطة1

 المنصورة   اسم الجامعة 

 الحرم الجامعى  –شارع الجمهورية   . عنوان المؤسطة2

     1994لسنة  287القرار الوزاري رقم   1994تاريخ التأسيس 

  1994نوفمبر 5 تاريخ بدء الدراسة  

   سنة تدريبية إكلينيكية إجبارية + سنوات 4مدة الدراسة 

 القيادة األكاديمية: . 3

   أمينة محمد رشاد النمرأ.د/ عميد الكلية  

 (050  2200368فاكس                  2200248تلي ون   

    بريد إلكترون  nurdoffice@mans.edu.eg     -    nursdean@mans.edu.eg 

                                                                        . الموارد البشرية بالمؤسطة4

   نسبة  _زة، أجا 20معار،  21 منتدب جزيياً, 18على رأس العمل،  95، منهم 136عدد أعضاء هيئة التدريس  إجمال

 %14.7، نسبة اإلجازات الخاصة إلجمال  أعضاء هيئة التدريس  %15س مال  أعضاء هيئة التدربإلج المعارين

 الخاصة  أجازة خاصة،  نسبة األجازات 8على رأس العمل،  137، منهم 145عضاء الهيئة المعاونة  إجمال عدد أ

  %5.5إلجمال  الهيئة المعاونة  

 وفقًا للدرجة العلمية  عل  رأس العمل توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 ذأستا أستاذ  الدرجة

 لقب علمى

 أستاذ مساعد

 مت رغ

 اإلجمال  معيد مدرس مساعد اإلجمال  مدرس أستاذ مساعد 

 137 75 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            95 68 15 1 1 9 العدد

 %100 %55 %45 %100 %71.5 %15.7  %1.05 %2.1 %9.4 النسبة

 

     211عدد أفراد الجهاز اإلداري وال ن   إجمال  

mailto:nurdoffice@mans.edu.eg
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 . األنشطة األكاديمية بالمؤسطة5 

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

 (.1( برنامج م صلة بالجدول  2( من خالل عدد  بكالوريوسدرجة  تمنح المؤسسة  -

 (.1997/1998( من الدفعات، كان أولها ف  العام الدراس   21تخرج فى الكلية عدد   -

 ( من الطالب.2025( عدد  2018/2019مقيد بالكلية وفق إحصاييات العام الدراس    -

 عدد الخريجين ف  السنوات الخمس األخيرة  -

العام 

 دراس ال

2013 

/2014 
2014 /2015 

2015 

/2016 
 اإلجمال  2018 /2017 2017/ 2016

 2441 906    426 600 288 221 العدد

 
 

 (1جدول  

 البرنامج 

   المرحلة الجامعية األولى(
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

نسبة الهيئة 

اونة المع

 للطالب

 نظام الساعات المعتمدة 1
 أساسى 95  130

 منتدب( 18+
137 2025 1   18 1  14.7 

 

 برامج الدراسات العليا 

مج دكتوراه ف  (  برنا 8( برنامج ماجستير وعدد  8( من برامج الدراسات العليا منها عدد    18تمنح المؤسسة عدد   -

برنامج   ، مكافحة العدوماجستير برنامج    برامج مميزة بالماجستير( 2وعدد  ( 2التخصصات المبينة ف  الجدول  

 ماجستير ممارسات الرعاية الصحية القايمة على الداليل(

( 341منهم عدد   لعلياطالب / طالبة بالدراسات ا   530(  عدد   2019/   2018مقيد بالكلية وفق إحصاييات العام الدراس    -

كافحة مماجستير ( طالب برنامج 49( طالب تمهيد  ،وعدد  22، وعدد   دكتوراه ( طالب 93طالب ماجستير  وعدد 

 الداليلماجستير ممارسات الرعاية الصحية القايمة على ( طالب برنامج 25العدو ، وعدد  

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل الطنوات الخمس األخيرة:•  

 اإلجمال  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العام الدراس 

 171 52 28 40 21 30 ماجستير

 85 29 11 14 9 22 دكتوراه
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 (2جدول  

 برامج الدكتوراه برامج الماجستير

 اسم البرنامج
عدد 

 الطالب
 اسم البرنامج

عدد 

 الطالب

77 دكتوراه تمريض البالغين  29 ماجستير تمريض البالغين   

والطوارئماجستير تمريض العناية الحرجة   5 دكتوراه تمريض العناية الحرجة والطوارئ 60 

تمريض صحة المرأة والتوليد  دكتوراه 50 ماجستير تمريض صحة المرأة والتوليد  17 

 14 دكتوراه تمريض األط ال  34 ماجستير تمريض األط ال 

ن سية دكتوراه التمريض الن س  والصحة ال 13 ماجستير التمريض الن س  والصحة الن سية   3 

 10 دكتوراه تمريض صحة المجتمع  38 ماجستير تمريض صحة المجتمع 

 5 دكتوراه تمريض المسنين  30 ماجستير تمريض المسنين 

ماجستير إدارة التمريض        10 دكتوراه إدارة التمريض   39 

   49 ماجستير مكافحة العدو 

   25 لاليماجستير ممارسات الرعاية الصحية القايمة على الد

  

 

 . األقطام العلمية 6

عدد أعضاء هيئة  القسم

 التدريس
 عدد الهيئة المعاونة

 22 9 تمريض العناية الحرجة والطوارئ

12 20 التمريض الباطن  والجراح   

42 9 تمريض صحة المجتمع  

51 تمريض األط ال  17 

21 تمريض صحة المرأة والتوليد  51  

31 إدارة التمريض  11  

مريض الن س  والصحة الن سيةالت  6 15 

21 11 تمريض المسنين  
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 التخطيط االستراتيجي:  1 عيارم

 

 مطتوف مؤشر التقييم
مطتوف 

 جزئيا

سير 

 مطتوف

   √ .رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك ف  وضعهما االطراف المعنية .1

 بما لبح   ومسئوليتها المجتمعيةرسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليم  وا .2

يق تحق يت ق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العال  ، وتسهم الرسالة ف 

 رسالة الجامعة. 

√   

   √ جامعة.ة الالخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر ، وتتسق مع استراتيجي .3

عددت ،وت جية وشارك فيه االطراف المعنيةالتحليل البيئ  شمل البيئة الداخلية والخار .4

 ئة الوسايل المستخدمة ف  اجرايه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل وال

 المستهدفة.

√   

  لبيئااالهداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة ،ومبنية عل  التحليل  .5

 .لخطةلقق ف  المدي الزمن  ،وتسهم ف  تحقيق رسالة المؤسسة ، وقابلة للقياس والتح
√   

ات ولويالخطط التن يذية تتضمن االنشطة الت  تحقق االهداف االستراتيجية ، وتعكس ا .6

والتكل ة  من ،تن يذ االنشطة وتسلسلها المنطق ، ومحدد بها مسئولية التن يذ، والجدول الز

 المالية ، ومؤشرات االداء.

√   

لزمن  ول ايم مدي تقدم الخطط التن يذية وفقا للجدللمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقو .7

 وتحقق مستويات االداء المستهدفة.
√   

 

 رسالة ورؤية الكلية معتمدتان ومعلنتان وشارك في وضعهما األطراف المعنية 1/1

عالن إ، تم 9/1/2018( بتاريخ 175لكلية التمريض جامعة المنصورة رسالة ورؤية محد تان ومعتمدتان ف  مجلس الكلية رقم  

من خالل تعليقها داخل االقسام العلمية واالدارية وف  أماكن مختل ة والرسالة والرؤية من خالل الوسايل المختل ة داخل وخارج الكلية 

وموقع وحدة ضمان الجودة وعل  مواقع  /http://nurfac.mans.edu.egبالكلية وكذلك تم اعالنها عل  موقع الكلية االلكترون  

باالضافة ال   (1/1)مرفق والكتيبات من خالل المطبوعات المختل ة منها البوسترات والبروشوراتوالتواصل االجتماع  المختل ة 

خارج  ف  مختلف اهتمت الكلية بنشر الرسالة والرؤية عل  مجتمع الكلية الداخل  وال كما اضافتها ال  دليل الطالب ودليل الخريجين

مناسبات الكلية  حي  تم اعداد برشور يحتوي عل  الرؤية والرسالة للكلية باالضافه إل  رؤية ورسالة وأهداف وحده ضمان الجودة 

وايضا عل  طالب الدراسات العليا  -2018/2019،  2017/2018ونشرها عل  الطالب ف  ح ل استقبال الطالب الجدد سبتمبر 

وتم عقد العديد من ورش العمل منها عل  سبيل الم ال ال الحصر ورشة  2018التعري   األول لهم ف  سبتمبر  أ ناء عقد األسبوع

ندوة لعرض الرسالة والرؤية ألعضاء هيئة التدريس و 28/11/2018عمل إلعالن الرسالة والرؤية عل  الهيئة اإلدارية بتاريخ 

http://nurfac.mans.edu.eg/
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ة ضمان الجودة دايما بتكرار التوعية ومناقشه عناصر الخطة اإلستراتيجية بما كما تهتم وحد 22/1/2018والهيئة المعاونة بتاريخ 

 .(1/2 )مرفقينة ف  المناسبات المختل ة فيها الرؤية والرسالة مع ال ئات المع

 

. (1/3فق)مر يرتعتمد كلية التمريض جامعة المنصورة عل  خطة معتمده لتحدي  السياسات والخطط كنظام  ابت يدعم جودة التطو

 تهاء الخطةبعد انوحي  تم مراجعه الرؤية والرسالة ف  ضوء المتغيرات المحلية والدولية وبناءاً عل  نتايج التحليل البيئ , 

حدث  خارجية كمااو ال االستراتيجية أي كل خمس سنوات, إال إذا لزم األمر بحدوث متغيرات جوهرية تؤ ر عل  بيئة الكلية الداخلية

م مراجعتها وتحدي ها (  م ت19/1/2017 حت  ة واعتماد رسالة ورؤية الكلية بعد انتهاء الخطة االستراتيجية بال عل حي  تم مراجع

ريخ ( بتا175  ية رقماعتماد الرؤية والرسالة ف  مجلس الكل اعادة بعد صدور استراتيجية الجامعة وتحدي  استراتيجية الكلية وتم

9/1/2018. 

 

 SWOTاعتمدت عل  التحليل البيئ  الرباع  باستخدام المختل ة ف  تحدي  الرسالة والرؤية حي  اهتمت الكلية بمشاركة الجهات 

analysis استبيانات الستطالع ذلك باستخدام و واالداريين من خالل مجتمع الكلية الداخل  م ل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

المستش يات والمدارس ومم لين من دور المسنين والجمعيات  من المجتمع الخارج  م ل اعضاءكذلك و 23/10/2017اآلراء ف  

الخيرية وقد قامت لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية بإعادة صياغة الرؤية والرسالة بما يتناسب مع وضع الكلية بعد االعتماد وصدور 

راتيجية ومجلس وحدة ضمان الجودة وتم استراتيجية الجامعة وتم مناقشتها واعتمادها باألقسام العلمية ولجنة إعداد الخطة األست

 .9/1/2018( بتاريخ 175اعتمادالرؤية والرسالة بصورتها النهايية ف  مجلس الكلية رقم  

 

مؤسطات تمعية برسالة الكلية واضحة وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومطئوليتها المجتمعية بما يتفق مع التوقعات المج 2\1

 ن إسهام رسالة الكلية في تحقيق رسالة الجامعة التعليم العالي وتم التحقق م

الة   تحقيق رسسهام فعند وضع الرسالة والرؤية للكلية تم مراعاه أن يعكسا الدور التعليم  والبح   والمجتمع  للكلية ومدي اال

( 535قم  رجامعة المعتمده بمجلس ال 2017/2022الجامعة حي  تم مراجعه الرؤية وتحد يها بعد صدور استراتيجية الجامعة 

 م  والبح  ها التعليوقد قام فريق إعداد االستراتيجيه بتحليل نص رساله الكليه ورؤيتها لبيان مدي وضوح دور 25/7/2017بتاريخ 

 .12/2/2019( بتاريخ 189والمسؤليه المجتمعيه ومرفق دراسة مقارنه لرؤية ورسالة الكلية والجامعة معتمدة ف  مجلس الكلية رقم  

 ( 1/4ق)مرف

 

 الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصر وتتفق مع إستراتيجية الجامعة  3\1

حي  تعتمد كلية التمريض كمؤسسة 12/2/2019( بتاريخ 189الخطة االستراتيجية لكلية التمريض معتمدة ف  مجلس الكلية رقم  

ونظرا النتهاء  2015وانتهت ف   2010أول خطة استراتيجية من عام  اكاديمية معتمدة عل  التخطيط االستراتيج  حي  بدأت الكلية

( بتاريخ 164قامت وحده ضمان الجوده باخد موافقه مجلس الكليه رقم  الخطة االستراتيجية للكلية والبدء ف  اعداد الخطة الجديدة 

كما تم  ة من اعداد الخطة االستراتيجية لها.وذلك لحين انتهاء الجامع 2010/2015عل  مد العمل بالخطه االستراتيجيه  14/3/2017

واعداد تقارير متابعه الخطط السنويه لما تحتويه الخطه من  2017/2018 -2016/2017إعداد خطه عمل تن يذيه سنويه لالعوام  

اد الخطة اإلستراتيجية ف  . وتم اخذ الموافقة عل  البدء ف  إعد(1/5)مرفق االنشطه التعليميه والبح يه والمجتمعيه وما تم تن يذه منها
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حي  تم تشكيل  9/1/2017( بتاريخ 161واعتماده بمجلس كلية رقم  4/1/2017( بتاريخ 5مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة رقم 

 .(1/6)مرفق 23/10/2016( بتاريخ 156لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة بمجلس كلية رقم  

 

لقدرة اة وه  م مراعاه ارتباطها باستراتيجية الجامعة حي  تقوم كال مهما عل  محاور اساسيعند وضع استراتيجية الكلية ت

بواسطه  داخليايج  ستراتالمؤسسية، التعليم والتعلم، البح  العلم  وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم عرضها عل  خبراء التخطيط اال

. كما تم االستعانه 2018و فرق المراجعه الداخليه بجامعه المنصوره سبتمبر أ.د/ فوزيه ابو سعد استاذ تمريض االط ال بالكليه وعض

بق ة ومدير ساالقومي أ.د/ ممدوح عبد المجيب الخبير االستراتيج  ومراجع بالهيئة م ل  بخبراء ف  التخطيط االستراتيج  خارجيين

تيج  يط االستراالتخط سه وعضو اللجنة التن يذية بوحدةن الجودة  بكليه العلوم ود/ من  ابو العز االستاذ بكليه الهندالوحدة ضم

 ة لضمان الجودة.ا.د/ مديحة واصف المراجع المعتمد بالهيئة القوميتم المراجعة من قبل 2018نوفمبر  وف بجامعة المنصورة .

وتم ارسالها ال   12/2/2019( بتاريخ 189رقم  وقد تم اعتماد الخطة ف  مجلس الكلية .(1/7)مرفقواالعتماد للتحقق من االرتباط 

 .(1/8)مرفق مركز ضمان الجودة لالعتماد.

جرائة بما ادمة في التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية ، وتعددت الوسائل المطتخ 4\1

 يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المطتهدفة

ان الجودة لقومية لضملهيئة الكلية والذي اشتمل عل  البيئة الداخلية والخارجية للكلية باالستعانة بدليل اعداد التحليل البيئ  لإتم 

ف م مشاركة األطراالكلية وبيئتها حي  ت أنشطةوذلك لضمان الموضوعية والشمولية لكافة أوجهة 2015واالعتماد االصدار ال ان  

تل ة ش يات المخالمست والمجتمع الخارج  م ل مم لين من والطالب والعاملين بالكلية الداخلية م ل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

  .والمدارس ودور المسنين والجمعيات المدنية

من  نات الكميةمع البيااالستبانات والت  تستهدف جم ل عداد ادوات قياس وجمع البيانات المختل ة إقام فريق اعداد االستراتيجية ب

 ل عع  للحصول ل الربام ل  استبيان راي الطالب ف  العلمية التعليمية( باالضافة ال  استبيان باستخدام التحليال ئات المختل ة 

ين داريين ومم لاال – نقاط القوة والضعف وال رص والتهديدات من ال ئات المختل ة م ل اعضاء هيئة التدريس البيانات النوعية م ل

تل ة  ل ئات المخاات مع اللقاءات الدورية واالجتماع  لل اخري ف  جمع البيانات والمعلومات مالمجتمع المدن  كما تم استخدام وساي

 –ب مع الطال الهيئة االدارية باالضافة ال  مناقشات العصف الذهن  –م ل منظمات المجتمع المدن  و اعضاء هيئة التدريس 

  جمع فمالحظة وجهة نظر الجهات المعنية وايضا استخدام الاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوصول ال  مقترحات من 

ة ناسة لنوعيات المبيانات امكانيات الكلية واماكنها المختل ة ونقاط القوة والضعف وال رص التهديات وقد روع  استخدام االدو

لوبة من يانات المطل  البالوبة للوصول المعلومات والبيانات المطلوبة لكل فئه مستهدفة كما هو مبين عاليه كما تم فحص الو ايق المط

ابتداءا  ام العلميةس األقسوتم عرض ومناقشة التحليل البيئ  ف  مجالرية واالقسام العلمية المختل ة. وحدة ضمان الجودة والجهات الدا

 (.1/9)مرفق .12/12/2017( بتاريخ 174عتماد نتايج التحليل البيئ  بمجلس الكلية رقم  إوتم  2016من ديسمبر
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ؤسطة ، الة الممعلنة وواضحة الصياسة ،ومبنية علي التحليل البيئي ،وتطهم في تحقيق رس كليةاالهداف االستراتيجية لل 1/5

 وقابلة للقياس والتحقق في المدي الزمني للخطة

الكاديمية انواح  ف  التحتوي الخطة االستراتيجية لكلية التمريض عل  مجموعة من الغايات النهايية الت  تغط  مجاالت الجودة 

ن ف مدويتحقق كل ه والبح ية، وخدمة المجتمع وتنمية الموارد، ولكل غاية من الغايات عدد من األهداف اإلستراتيجية لتحقيقها.

عة من ق مجمواألهداف اإلستراتيجية بمجموعة األهداف التكتيكية والت  تسم  بالخطة أنشطة أو سياسات والت  تن ذ عن طري

التحليل البيئ ،  عل  نتايج ة مبنيةالتشغيلية أو التن يذية تحدد عند التن يذ بالخطة التن يذية. هذه الغايات واالهداف االستراتيجياألهداف 

اء عل  بنالرسالة. مستقبلية وتحقق الرؤية و، والوضع التنافس  للكلية والتحديات الحالية والSWOT Analysisالتحليل الرباع  

بير من كفيها عدد    شاركتحليل ال جوات بين الواقع والمأمول تم صياغة الغايات واالهداف االستراتيجية للكلية حيالتحليل البيئ  و

ً وبالبرات ورقاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب واألطراف المجتمعية، فقد عممت عل  هذه القطاع يد يا

 .(1/10)مرفق .9/1/2018 ( بتاريخ175هداف اإلستراتيجية للكلية واعتمادها بمجلس الكلية رقم  تم االنتهاء من إعداد األ.الكترون  

من خالل الوسايل المختل ة داخل وخارج الكلية حي  تم العرض عل  لوحات ف  أماكن  واعالنهاتم نشر االهداف االستراتيجية للكلية 

المكاتب االدرية وكذلك تم وضعها عل  موقع  -االقسام العلمية –المكتبة  -ملالمعا –المدرجات  –مختل ة بالكلية م ل قاعات الدرس 

وموقع وحدة ضمان الجودة وعل  مواقع التواصل االجتماع  المختل ة وكذلك  /http://nurfac.mans.edu.egالكلية االلكترون  

وقد روع  عند صياغة االهداف االستراتيجية أن تكون واضحة .(1/11)مرفقالقطاعات المختل ة  ف  المطويات واالدلة الصادرة من

( ومعتمد ف  مجلس %90-80ويدل عل  ذلك نسبة االنجاز بالخطط اإلجرايية   (SMART)وقابلة للتحقق  واقعية( وقابلة للقياس 

اعداد الغايات واالهداف االستراتيجية أن تكون مرتبطة وايضا روع  عند .(1/12)مرفق 13/4/2019( بتاريخ 192الكلية رقم  

كما هو واضح بدراسة المقارنة بين اهداف الجامعة / الكلية  2030باالهداف االستراتيجية للجامعة وكذلك استراتيجية الدولة 

 .(1/13)مرفق

 

لمنطقي، لطلها اات تنفيذ االنشطة وتطالخطط التنفيذية تتضمن االنشطة التي تحقق االهداف االستراتيجية ، وتعكس اولوي 6\1

 ومحدد بها مطئولية التنفيذ، والجدول الزمني، والتكلفة المالية ، ومؤشرات االداء.

آلراء اك مؤشرات ذ وكذلتم وضع الخطة التن يذية الت  تتضمن األنشطة الالزمة لتن يذ األهداف اإلستراتيجية ومسئولية وزمن التن ي

ية الت  تحقق ة والمجتمعالبح يولمخاطر والميزانية التقديرية الالزمة للتن يذ، وتتضمن كافة األنشطة التعليمية والخطط البديلة إلدارة ا

ح بالخطة ويتض.(1/14ق)مرفة الرسالة واألهداف، كما لم تغ ل الخطة التن يذية التطوير المال  واإلداري وتنمية الموارد الذاتية للكلي

تمل فريق  يذ وقد اش  التنفسل المنطق  وأولويات التن يذ وتحديد دقيق لمسئولية التن يذ ومشاركة واسعة التن يذية التركيز عل  التسل

انة بالخطة تم االستع ية وقدعمل التخطيط االستراتيج  عل  وكالء الكلية للمشاركة ف  إعداد الخطة التن يذية للخطة اإلستراتيجية للكل

  ال الث سنوات  األخذ ف  االعتبار الخطة المقترحة لتطوير وتعزيز كلية التمريض خاللمع  2017/2022اإلستراتيجية للجامعة 

 .(1/15ق)مرفة ( المقدمة من قبل عميد الكلية وإدراج أهدافها اإلجرايية وأنشطتها ضمن الخطة التن يذية للكلي 2017-2020

 
 

 

 ذية وفقا للجدول الزمني وتحقق مطتويات االداء المطتهدفة.للمؤسطة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدي تقدم الخطط التنفي 7\1

http://nurfac.mans.edu.eg/
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الجودة  ة ضمانتحتوي الخطة اإلستراتيجية عل  آلية لضمان التطبيق والمتابعة والتحدي  للخطة اإلستراتيجية حي  تختص وحد

كلية. جلس الموتعتمد ف  بمتابعة تن يذ الخطة اإلستراتيجية. عن طريق تقارير نصف سنوية وتحتوي عل  األنشطة الت صيلية، 

مل صحيحية تشتات التوتتوافر لدي الكلية تقارير سنوية ونصف سنوية لمتابعة الخطة التن يذية كما يوجد ملخص للتقارير واإلجراء

ر مناسب خل  ميعاد ااترحل  عل  نقاط التميز والتنافس والنقاط الت  تحتاج ال  تحسين حي  ان االنشطه االجراييه الت  لم يتم تن يذها

لمعتمد بمجلس كلية رقم وا 2015/2016بالخطه التن يذيه للتمكن من تحقيقها. كما يتضح ذلك ف  تقرير متابعة الخطة التن يذية لعام 

بتاريخ  (157والمعتمد بمجلس كلية رقم   2016/2017وتقرير متابعة الخطة التن يذية لعام  16/12/2015( بتاريخ 145 

  29/10/2017( بتاريخ 172المعتمد بمجلس كلية رقم   2017/2018عة الخطة التن يذية للعام وتقرير متاب 14/11/2017

 .(1/16)مرفق
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 الوضع التنافطي للكلية

المحافظاات م بمديناة المنصاورة خدماة القلايم الدقهلياة و1994كلية التمريض جامعة المنصورة مؤسساة تعليمياة حكومياة انشائت عاام 

مان السامات هاذه ياة ومليون نسمة. وتوجد كلياة التماريض من اردة بمحافظاة الدقهل 7انية العالية والت  تبلغ المجاوره حي  الك افة السك

 للكلية . التنافسية

يض الرابعااة بااين كليااات التمااريض بجمهوريااة مصاار العربيااة بعااد كليااة تماار -جامعااة المنصااورة  –تعتباار كليااة التمااريض  -

 عتماد كليات التمريض. إباالعتماد عل  مؤشر اإلسكندرية و كلية تمريض القاهرة وعين شمس 

رات للطاالب المراكاز الطبياة مماا يتايح فارص التادريب العملا  واكتسااب الخباويحيط الكلية العديد والعديد من المستشا يات  -

 وزيادة فرص التعيين للخريجين.

 اكبر كلية تستقبل طالب جدد سنوياً بين الكليات المصرية. -

اض مجادي يعقاوب المار –شا اء االورماان  -75375الخاصة علا  طاالب االمتيااز م ال مستشا   زيادة إقبال المستش يات  -

 دار ال ؤاد وغيرهم. -السعودي االلمان  -مستش   االيطال  -القلب

ة تير الرعاياماجسا -وجود برامج دراسات عليا متميزة تن رد بهاا الكلياة م ال برناامج ماجساتير الوقاياة والاتحكم فا  العادو . -

 قليم .عل  المستوي المحل  واال وكلية التمريض جامعة المنصورة  تن رد بهماوالت   لقايمة عل  الداليلالصحية ا

 وجود مدارس بح ية متميزة ف  معظم المجاالت البح ية ف  التخصصات المختل ة وزيادة معدالت النشر الدول . -

 ال .التعليم الع –العالمية ووزارة الصحة  النشر التاعضاء هيئة تدريس يقدمون استشارات دولية ومراجعين ف  مج -

ب، ة شائون الطاالم ال نظاام ابان الهيا م الدار أنظمة الكترونية وتقنية اتصاالت عل  أعل  مستوي تن رد بها الكلية والجامعة -

نظااام  عهااد،ازن والنظااام االمااين الدارة المخاا نظااام ال اااراب  الدارة جااودة التعلاايم والااتعلم، النظااان االلكتروناا  لالمتحانااات،

 مل ات واستحققات، نظام ادارة وح ظ المستندات وغيرهم. ال اروق

ة دول المشااركوجود بروتوكوالت دولية م علة مع العديد من الدول االوربية والعربية وتبادل العضاء هيئة التدريس مان الا -

 .Erusmusف  مشاريع دولية م ل 

 تمريضية المقررات ال متطبيق أنظمة الموديل ف  التدريس لمعظ -

 تطبيق التصحيح االلكترون  لمعظم المقررات بطريقة مبتكره فقط ف  جامعة المنصورة. -

 اكبر عدد لبروتوكوالت التعاون والتدريب مع مستش يات ذو سمعية طيبة. -
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 األدلة والوثائق

 اسم المرفق رقم المرفق

 رسالة ورؤية محد ان ومعتمدان 1/1

 مناسبات الكلية نشر الرسالة والرؤية فى مختلف 1/2

 خطة تحدي  السياسات والخطط 1/3

 دراسة مقارنة لرؤية ورسالة الكلية والجامعة 1/4

 2018/ 2017 – 2016/2017تقارير متابعة الخطط السنوية  1/5

 تشكيل لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية 1/6

 جيةتقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للخطة اإلستراتي 1/7

 2019/2024الخطة األستراتيجية  1/8

 نتايج التحليل 1/9

 األهداف األستراتيجية 1/10

 مطويات لنشر األهداف األستراتيجية 1/11

 13/4/2019( بتاريخ 192تقرير لمستو  األداء معتمد مجلس كلية رقم   1/12

 2030دراسة مقارنة بين أهداف الجامعة والكلية ورؤية  1/13

 خطة التن يذية للخطة اإلستراتيجيةال 1/14

 ليةد الكالخطة المقترحة لتطوير وتعزيز كلية التمريض من السيدة األستاذ الدكتور/ عمي 1/15

 تقارير متابعة الخطط التن يذية 1/16
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 :  القيادة والحوكمة2معيار 

 

 

 .تدوال الطلطةوات شفافية تحقق تكافؤ الفرص ذالقيادات االكاديميه واالداريه مختارة وفقا لمعاير موضوعيه ومعلنة واليات  2/1

عايير موضوعية لتحقق مبدأ ك اءة ال رص حي  يتم تعين عميد الكلية من خالل خطوات معلنة واليات ذات ش افية ومختارة وفقا لم

انه يتم فتح باب الترشح لألساتذة بالكلية  وتعلن عل  ص حه الجامعة مواعيد الترشح حي  يقوم كل مرشح بعرض خطة لتطوير 

معة ويتم االختيار المتقدمين عن طريق لجنة مشكلة من الجامعة برياسة األستاذ الدكتور رييس الجا ومناقشةالكلية ويتم تقيم الخطط  

النهاي  حسب تقيم المرشحين ويرفع إلى مجلس الوزراء  ال ة أسماء من الحاصلين على أعلى الدرجات ويصدر قرار التعين من قبل 

الخاص بتنظيم الجامعات واليحته التن يدية و 1972لسنة49رييس الجمهورية. أما باق  القيادات األكاديمية يتم اختيارهم طبقا  لقانون 

 تعديالته,حي  يقوم رييس الجامعة بتعين وكالء الكلية ورؤساء األقسام  بالتنسيق مع عميد الكلية  وتقوم على أساس  األقدمية , الك اءة

. قامت الكلية باعتماد  معايير موضوعية الختيار القيادات األكاديمية معتمدة ف  مجلس الكلية رقم (2/1مرفق ), القدرات اإلدارية 

وتقوم الكلية باإلعالن عن أي وظي ة على موقع الكلية وموقع التواصل وعلى األقسام العلمية م ل مدير  17/6/2019 بتاريخ194

العامة ومدير وحدة التعليم االلكترون   ومنسق  األقسام  الخدمةوحدة ضمان الجودة ونايبه ومنسق  البرامج التعليمية ومدير وحدة 

  لذى القدرات اإلدارية و القيادية,المشاركة ف  األنشطة والخدمات الطالبية, السجل الوظي   احي  اشتملت المعايير علالعلمية, 

 مطتوف موشر التقيم
مطتوف 

 جزيئا

سير 

 مطتوف

 افية ات شااذمختااارة وفقااا لمعاااير موضااوعيه ومعلنااة واليااات القيااادات االكاديميااه واالداريااه  .1

 تحقق تكافؤ ال رص وتدوال السلطة. 

 √  

  √  .تن القياداالقيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة م .2

   √  معايير ومؤشرات تقيم اداء القيادات  .3

   √ .ل مع مشكالت المؤسسةإلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعام .4

لاة ساات العادللمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشا افية والممار .5

 وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة.

√   

 تهاالمعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغط  ساير أنشطتها، وتضمن المؤسسة مصداقي .6

 وتحدي ها. 

√   

الهيكااال التنظيمااا  معتماااد ومعلااان وماليااام لحجااام المؤسساااة ونشااااطها، ويتضااامن اإلدارات  .7

 األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.

√   

ما  التوصيف الوظي   معتمد ومعلن ويحدد المسؤوليات واالختصاصات وفقاا للهيكال التنظي .8

اب تخدم فاا  حاااالت التعيااين والنقاال واالنتاادويحقااق التكااافؤ بااين الساالطات والمسااؤوليات ويساا

 للوظايف المختل ة.

√   
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يشهد بالنزاهة و االلتزام ,التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء ويتم من خاللها إتاحة ال رصة للمتقدمين للترشح من خالل لجنة 

 .(2/2)مرفق مشكلة لضمان تحقق تكافؤ ال رص 

 

 لقيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل عل  تكوين كوادر جديدة من القياداتا 2/2

لكلية امجلس  تهتم الكلية بتنمية قدرات القيادات الحالية وتكوين كوادر جديدة حي  توجد خطة تدريبية  سنوية معتمدة ف 

 و الت كير ستراتيج رية ألعضاء هيئة التدريس م ل التخطيط االتحتو  على برامج تدريبية لتنمية القدرات االدا 14/1/2019بتاريخ

تدريبية للقيادات وذلك بناءا على استقصاء تم لقياس االحتياجات ال (2/3) مرفقالنقدي والنواح  القانونية والمالية وغيرها 

للقيادات األكاديمية  مهارات اإلداريةف  تنمية ال FLDP.كما يساهم مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس (2/4مرفق)األكاديمية

 . (2/5مرفق)بالكلية  مما يدعم تكوين كوادر جديدة من القيادات 

يئاة التاادريس والمساتهدفين ماان القياادات الحالياة أعضاااء ه 2018/2019  بياان باجمااالى عادد المتادربين  للعااام االكااديمى 2/1جادول 

 د المتدربين ال علين الذين يتم اعدادهم ككوادر قيادية جديدة . واعدا

 

 البرنامج التدريبي
قيادات 

 اكاديمية
 أستاذ

أستاذ 

 مطاعد
 االجمال  مدرس

 الت كير النقد 

 

 61 35 4 7 15 عدد المتدربين

 67 35 5 7 20 العدد الكلى المستهدف

 %91 %100 %80 %100 %75 نسبة المتدربين

 التخطيط االستراتيجى

 

 20 3 4 3 10 عدد المتدربين

 40 8 5 7 20 العدد الكلى المستهدف

 %50 %37.5 %80 %42.8 %50 نسبة المتدربين

الجواناااااااب المالياااااااة و 

القانونياااة فاااى االعماااال 

 الجامعية 

 32 6 4 6 16 عدد المتدربين

 40 8 5 7 20 العدد الكلى المستهدف

 %80 %75 %80 %85 %80 نسبة المتدربين
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 التدريبية المن ذة للقيادات االكاديمية وانواع الدورات المن ذة    يوضح عدد ونسبة البرامج2/2جدول 

 

  معايير ومؤشرات تقيم أداء القيادات2/3

لية على استطالع وتحرص الك17/6/2019بتاريخ 194رقم كلية معايير واضحة لتقيم أداء القيادات معتمد ف  مجلس الكلية يوجد بال

 من ال ئات بياناترأ  أعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم والطالب والعاملين فيما يخص أداء القيادات بالكلية من خالل جمع است

تخاذ بيانات و ايج االستضاء هيئه التدريس و الهيئة المعاونة مع إعداد إحصايية و تقرير بنتاأع –الموظ ين  -المختل ة م ل الطالب

 .(2/6) مرفقاإلجراءات التصحيحية بناءا عليها

 

 إلدارة المؤسطة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسطة 2/4

م ل صندوق شكاو  الطالب حي  يتم تلقى شكاو  و يوجد بالكلية آليات معتمدة للتعامل مع مشكالت الكلية على مستو  الطالب 

مقترحات طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا من خالل  الث صناديق موزعة بأماكن مت رقة بالكلية ومن خالل البريد 

طالب الدراسات العليا  Complains_stdents@yahoo.com, االلكترون  الخاص طالب البكالوريوس

Postgs_complain@yahoo.com  كما تستخدم الكلية سياسة الباب الم توح بداية من المرشدين األكاديميين ورؤساء األقسام

تظلم  ووكيل الكلية  م عميد الكلية.بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم يتقدم بالشكوي الى رييس القسم  م العميد وعند وجود

ترفع الشكو  الى رييس الجامعة, أعضاء الكادر االدار  بالكلية يتقدم الشكو  للرييس المباشر  م امين الكلية  م العميد للتحقيق 

 .(2/7) مرفقواتخاذ اإلجراءات الالزمة

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 العام االكاديم 

 3 2 1 ميةعدد البرامج التدريبية المن ذة للقيادات االكادي

 ديمياةنسبة البرامج التدريبية  المن اذة للقياادات االكا

 الى المستهدف بالخطة
33,3% 50% 100% 

 القيادة أنواع الدورات التدريبية المن ذة

إعداد الرسايل العلمية  -

 والمقترحات البح ية

كي ية التعامل مع  -

 االزمات والكوارث

 الت كير النقد  -

 التخطيط االستراتيجى -

الجوانب المالية و  -

القانونية فى االعمال 

 الجامعية

mailto:Postgs_complain@yahoo.com
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طبيق ييز وتوعدم التم للمؤسطة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة 2/5

 األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسطة.

ة وأيضا سام العلميواألق للكلية قيم جوهرية معلنة ومتاحة للجميع م ل دليل مي اق أخالقيات المهنة وتم طباعته وتوزيعه غلى الطالب

ريس و هيئة التد أعضاء عدالة و عدم التمييز بيننشرة على المواقع المختل ة وكذلك توجد بالكلية  آليات فعالة ومعتمدة  لضمان ال

دالة ف  التعامل مع جميع , بالنسبة لألقسام العلمية  يوجد ش افية وع(2/8)مرفقمعاونيهم و الطالب باإلضافة إلى العاملين بالكلية 

عتمد التصويت وتبتؤخذ  القسم الت األقسام العلمية حي  يكون القسم العلم  هو المسئول األول عن العملية التعليمية وقرارات مجلس 

و توافر  يح للتدريسالترش من المجالس المنب قة  من مجلس الكلية  م تعتمد فى مجلس الكلية.    يتبع القسم العلمى سياسة  الدور عند

رسايل راف على الإلشع اال رص المتكافئة ف  توزيع األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ,كما تتوافر ال رص المتكافئة ف  توزي

ات و تطبيق فز, الترقيالحوا العلمية و حضور المؤتمرات العلمية بإتباع نظام الدور.بالنسبة للهيئة اإلدارية يوجد معايير للتعيين , و

عد لى جميعهم, قواالطالب حي  سياسات القبول واحدة تطبق ع. فيما يخص  (2/9) مرفقنظام ال واب و العقاب وفقا لنظم الجامعة 

ة ية واالنشطلتعليماالتحويل واضحة ومعلنة لضمان الش افية وعدم التميز واتباع اليات واجراءات معتمدة مع الطالب فى العملية 

ن لضمان تكافؤ ال رص . يتم االلتزام بخطة تعين المعيدي(2/10)مرفقالطالبية , واتباع نظام التصحيح االلكترونى لضمان العدالة 

ين اقيتها لد  المست د. تتحر  الكلية الدقة فى المعلومات المنشورة وتحافظ على مصد(2/11)مرفق خطة ال ال يةبين الجميع طبقا لل

قانونى ويوجد العديد . ا  خروج على أخالقيات المهنة يحول الى التحقيق ال(2/12)مرفقوتهتم بقياس الرضا لد  العاملين بالكلية 

على ضرورة  1972لسنة  49(. ينص قانون تنظبم الجامعات رقم 2/13)مرفقات المخال ةمن النماذج ال علية للتعامل مع الممارس

فى  عمل الكليةالب. تتمسك أعضاء هيئة التدريس و معاوينيهم بالتقاليد والقيم الجامعية االصلية والعمل على غرسها فى ن وس الط

صه للتاكد من عدم للمساعدة فى كشف ا  اقتيباس وفح  Turnitinالح اظ على الملكية ال كرية وعدم انتهاكها, فتم شراء برنامج 

اللكترونى التعليم االعلمية المقدمة, وتقوم وحدة  واالوراقانتهاك حقوق االخرين و يوجد لكل قسم منسق بالكلية ل حص الرسايل 

. يتم نشر (2/14مرفق)ية ال كرية بالكلية  بنسخ برامج التشغيل المرخصة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية منعا النتهاك حقوق الملك

ى لبح  العلماقيات  قافة حقوق الملكية ال كرية بعمل تكرارية فى المكتبة المركزية بالجامعة ويوجد اجراءات من قبل لجنة اخال

 مية .لبحوث العلوضمان إتباع معايير أخالقيات البح  العلم  عند اجراء ا( 2/15مرفق )للمحافظة على حقوق الملكية ال كرية 

 

 المعلومات المعلنة عن المؤسطة شاملة وتغطي سائر أنشطتها، وتضمن المؤسطة مصداقيتها وتحديثها. 2/6

تست يد كلية التمريض من تميز جامعة المنصورة الكترونيا, وتعمل معظم ادارتها على قواعد بيانات تودي الى جودة وسرعة االداء, 

ل الكترونيا م ل شئون الطالب, أعضاء هيئة التدريس,العاملين,الدراسات العليا, نظم الجودة تتوافر للكلية قواعد بيانات الدارة العم

وغيرها. كما تحرص الكلية على تحدي  بياناتها على تللك القواعد فيما يخصها ومن اهم انواع قواعد البيانات المستخدمة بال عل نظام 

ليا , نظام ال اروق الدراة شئون العاملين ,نظام الحسابات الخاصة نظام ال ارابى ابن الهي م الدارة شئون الطالب وادارة الدراسات الع

ه تسهل ح ظ وتداول واستدعاء الو ايق من خالل نظام الكترونى مومن ضد االنتهاكات. المعلومات ذالدارة الجودة. وقواعد البيانات ه

خالل ص حه الكلية عن طريق وحدة التعليم االلكترون  وهى المعلنة عن المؤسسة شامله وتغطى ساير أنشطتها ويتم تحدي ها من 
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المسئولة وحدها عن مراجعة وتدقيق البيانات الواردة اليها والمعتمدة من الجهات المختل ة. ومن أم لة المعلومات المعلنة عن الكلية 

م  ومعلنين على موقع الكلية االلكترون  ويوجد والتى تغطى انشتطها المختل ة دليل الطالب ويتم تحدي ه سنويا , دليل اإلرشاد األكادي

 .(2/16)مرفقكذلك كتيب األنشطة الطالبية لرعاية الشباب وتم استحداث دليل طالب الدراسات العليا 

 

التها الهيكىىل التنميمىىي معتمىىد ومعلىىن ومالئىىم لحجىىم المؤسطىىة ونشىىاطها، ويتضىىمن اإلدارات األساسىىية الالزمىىة لتحقيىىق رسىى 2/7

 وأهدافها.

ل  المكملة له.كذلك يجر  العم واليحتة التن ذية وتعديالتة والقوانين 1972لسنة  49تم العمل بالكلية طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم ي

تياجات الة الكلية وتلبى احتتكون الكلية من تمانية أقسام علمية تعمل على تحقيق رؤية ورس. (2/17)مرفقبالكلية طبقا لاليحة الداخلية

 لمنافسة فىمؤهلة لمتخصصة ومدربة على التقنيات العلمية الحدي ة و علميةع ومحافظة الدقهلية من تخريج كوادر وك اءات المجتم

لى ان ا الهيكل امل بهذسوق العمل. منذ انشاء كلية التمريض كان العمل يتم وفق الهيكل التنظيمى طبقا لاليحة الداخلية.استمر الع

ياليم حجم لظيمى  ر قدرتها المؤسسية وحصولها على االعتماد حي  تم تحدي ة واعتماد الهيكل التنبدأت الكلية فى سعيها لتطوي

ية والتن يذية ويوجد تحديد دقيق للمسؤليات للقيادات االكاديم12/2/2019بتاريخ189ونشاط الكلية واعتمد بمجلس الكلية رقم

 .(2/18)مرفقية لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها بالكليةحي  انه ماليم لحجم الكلية ويتضمن اإلدارات األساس

 

لطات التوصيف الوظيفي معتمىد ومعلىن ويحىدد المطىؤوليات واالختصاصىات وفقىا للهيكىل التنميمىي ويحقىق التكىافؤ بىين الطى 2/8

 والمطؤوليات ويطتخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة

ت دد المساااؤوليات واالختصاصاااات وفقاااا للهيكااال التنظيمااا  ويحقاااق التكاااافؤ باااين السااالطاالتوصااايف الاااوظي ى معتماااد ومعلااان ويحااا 

 15/5/2019ريخ ( بتاا193معتمد بمجلس كلية رقم  والمسؤوليات ويستخدم ف  حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظايف المختل ة و 

س كلياة وصاف وظي ا  للجهااز االداري معتمادة بمجلا (  .ايضا يوجد بطاقاات2/19)مرفق ومعلن  العضاء هيئه التدريس ومعاونيهم

عديااد ماان وتاام نشاارة وتوزيعااة علااى االقسااام المختل ااة واعضاااء الجهاااز االدار  وتاام عقااد ال   15/5/2019( بتاااريخ 193رقاام رقاام  

 .(2/20مرفق ) بهالندوات للتوعية بالتوصيف الوظي ى واالدوار الخاصة 
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 األدلة والوثائق

 فقاسم المر رقم المرفق

 2019-2018-2017-2016قرارات تعيين القيادات االكاديمه لالعوام  2/1

ليه مجلس الكمده باستحداث معايير اختيار القيادات االكاديميه تحت اشراف لجنه القياده والحوكمه معت 2/2

 17/6/2019بتاريخ 194رقم 

ئه يه قدرات اعضاء هيخطه تدريب معتمده من مجلس الكليه تحتوي عل  برنامج تدريب  لتنم 2/3

 اللتدريس 

 استقصاء لقياس االحتياجات التدريبيه للقيادات االكاديميه 2/4

 (FLDPتنميه المهارات االداريه للقيادات االكاديميه للكليه   2/5

 االجراءات التضحيحيه للنمط القيادي 2/6

 اليه فحص الشكاوي  كتيب االليات( 2/7

 وعدم التمييز العضاء هيئه التدريس ومعاونيهماليات تقييم الش افيه   2/8

 اليات تقييم الش افيه  وعدم التمييز للهيئه االداريه 2/9

 اليات تقييم الش افيه  وعدم التمييز للطالب   التضحيح االلكترون  ( 2/10

 الخطه ال ال يه لتعيين المعدين   2/11

 قياس الرضا الوظي   2/12

 يات المهنه دليل اخالق -دليل اخالقيات مهنه التمريض - 2002يه ال كريه لسنه قانون حمايه الملك 2/13

 دب ( االليه الت  تتبعها الكليه للمحافظه عل  حقوق الملكيه ال كريه  فحص االنتحال اال 2/14

 اليه فحص التشابه وبراءه االختراع 2/15

 راساتدليل الرشاد االكاديم  االنشطه الطالبيه   طالب الد 2/16

 الاليحة الداخلية للكلية 2/17

 الهيكل التنظيمى 2/18

 التوظيف  الوظي   للقيادات وأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم 2/19

 التوصيف الوظي ى للجهاز االدار  2/20
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 : ادارة الجودة والتطوير3معيار 

 

مطتوفي  مطتوفي مؤشر التقييم

 جزئيا

سير 

 مطتوفي

ة، اليمالجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات الم للمؤسسة وحده لضمان-1

ويشارك فيها مم لون عن مختلف ال ئات بالمؤسسة ويراع  تباين الخبرات 

 والمهارات لتغطيه المهام المتعددة.

√   

ت القاالاليحة الداخلية لوحده ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وع-2

 عيل تدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم ف  واضحة، وتحدد عالقة الوح

 دورها ويساند أنشطتها.

√   

   √ ا.شطتهلوحده ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطاتها، وقواعد بيانات ألن-3

ت أدواتقويم أنشطه المؤسسة يتم بص ه دوريه باستخدام مؤشرات أداء موضوعيه، و-4

 ارجية.ماليمة، ومراجعات داخليه وخ

√   

 اد منهايست نتايج تقويم أنشطه المؤسسة تناقش مع المعنيين وف  مجالسها الرسمية، و-5

 ف  توجيه التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

√   

 

الفئات  مختلف للمؤسطة وحده لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها ممثلون عن 3/1

 بالمؤسطة ويراعي تباين الخبرات والمهارات لتغطيه المهام المتعددة.

 

االعتماد ، إلرساء نظام داخل  لضمان الجودة و QAAPكأحد أهداف مشروع  12/9/2004أنشئت وحده ضمان الجودة بالكلية ف  

افيه در بشريه كدة كواودة بالجامعة , يوجد للوحتتبع وحدة ضمان الجودة عميد الكلية مباشرة، كما أنها تتبع أيضا مركز ضمان الج

ً يتبع الوحدة لجان الجودة باأل 3من اإلداريين منهم  4ومؤهلة حي  تتضمن الوحدة عدد  قسام العلمية داخل عل  رأس العمل وأيضا

 ية.جودة يالكلمان الحدة ضأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واللذين تم تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة فى أعمال و الكلية  من

ت اث واألدوامن األ  من موارد الكلية حي  أن الوحدة تحصل عل  احتياجاتهاوتجهيزات تقدم إدارة الكلية للوحدة دعم مادي ومال  

طه شلتزام بأنز واالالمكتبية من الكلية كما يحصل أعضاء هيئه التدريس من فرق العمل المختل ة بالوحدة عل  مكافآت نظير التمي

والوسايل المتاحة  متر يضم كافة التجهيزات37.29للوحدة مكان مناسب بالدور ال ان  مجاور للمكتبة حوال   (3/1)مرفق الجودة. 

 لها موضحة بالجدول التال  باإلضافة إلى شبكة االنترنت  
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 العدد بيان العدد بيان

 1 تيلي ون 4 أجهزة كمبيوتر

 1 فاكس 1 جهاز ماسح ضوي 

 2 مكاتب 1 قارئ استبياناتجهاز 

 1 طاولة اجتماعات 1 ماكينة تصوير 

 دوالب لح ظ المستندات 2 طابعات

باإلضافة إلى خزانات بالحايط تم زيادتها بعد 

 األعتماد لتخزين الو ايق

9 

 11 كرسى  

 

كز ضمان دة بمرحدد عالقة الوحالالئحة الداخلية لوحده ضمان الجودة تتضمن هيكال تنميميا ذا تبعية وعالقات واضحة، وت3/2

 الجودة بالجامعة، بما يطهم في تفعيل دورها ويطاند أنشطتها.

نسقين األقسام ميشتمل عل  ال ريق التن يذي للوحدة،  12/2/2019( بتاريخ 189للوحدة هيكل تنظيم  معتمد بمجلس كلية رقم   

لهيكل اعالقات مع ال ةاضحو هاالقايم عليها األقسام العلمية ، كما أنووتحليل البيانات، لجان المعايير العلمية، لجنه االستبيانات 

زأين الجزء األول جمقسم إلى  15/5/2019( بتاريخ 193للوحدة دليل معتمد فى مجلس الكلية رقم    (3/2.)مرفق التنظيم  للكلية 

ورسالتها  لمؤسسةياتها ويشتمل عل  رؤية ايختص بتنظيم العمل إدارًيا حي  يحتوي عل  اليحة داخلية تنظم العمل وتحدد مسئول

ور وأنشطة دلوحدة اوأهدافها اإلستراتيجية، أيضا رؤية ورسالة وأهداف الوحدة، وهيكلها التنظيم  ومجلس إدارتها ويناقش دليل 

ل ان  ة والجزء اوحدال الوحدة وآلية متابعة هذه األنشطة واختصاصات المجالس واللجان المختل ة بالوحدة والمهام الت  تشرف عليها

 فى مجلس إدارة يتم يشارك بالوحدة مم لون من مختلف ال ئات لتغطية المهام متم لة (3/3)مرفق يختص بالاليحة المالية للوحدة. 

 ل ومملخارجى امجتمع للاعتماده سنوياً تشكيله  ابت برياسة عميد الكلية وعضوية وكالء الكلية ومدير الوحدة كما يوجد عضو مم ل 

ن لهم نشاط مم لكليةمختلف أقسام امن ن الطالب ، أيضا للوحدة مجلس تن يذي معتمد يجدد تشكيله سنويا من أعضاء هيئه التدريس ع

جان ضافة إل  لة باإلوخبرة ف  مجال إدارة الجودة وتطوير العملية التعليمية حتى يمكنهم متابعة أنشطة التطوير والجودة بالكلي

عتمدة فى العلمية م ألقسامة حي  قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية باستحداث لجان للعمل بأنشطة الجودة داخل االجودة باألقسام العلمي

الورقة  ا ,  لجنه تقييموهى كالتال   لجنه ال اعلية التعليمية ، لجنه الدراسات العلي 29/10/2017( بتاريخ 172مجلس الكلية رقم  

 (3/4)مرفق ومشكلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كل قسم علم  .  (االمتحانية ،  لجنه مل ات المقررات 
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 ة مستمرة لية بصتدعم القيادة األكاديمية إدارة نظم الجودة بالكلية من خالل دعوة مدير وحدة ضمان الجودة لحضور مجلس الك

ل  عبناءا   13/4/2019( بتاريخ 192ف  جلسته رقم   لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجودة وقد وافق مجلس الكلية

س الكلية ا بمجلتوصيات فريق المراجعة الداخلية للكلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة بترشيح مدير وحدة ضمان الجودة عضو

لسادة اة مع باشرومخاطبة مجلس الجامعة وجار  متابعة إجراءات الموافقة على العضوية  ويتواصل مدير وحدة ضمان الجودة م

 (3/5)مرفق   الوكالء ورؤساء األقسام العلمية فيما يخص أنشطة وأعمال الجودة بالقطاعات المختل ة.

ضايا اقشة قيتم عرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجودة ف  المجالس الرسمية، حي  يقوم مدير الوحدة بعرض ومن

قوم منسق يوكل دوري مية بشنسقين الجودة والمجلس التن يذي للوحدة ولجان المعايير األكاديالجودة بمجلس الكلية ،أيضاً يعقد لقاء لم

يسية ا الريالقسم بدوره بتوضيح موضوعات الجودة بمجلس القسم العلم  حي  يترأس منسق القسم لجنة الجودة به ومن مهامه

د تقارير عة إعداالعليا  الماجستير والدكتوراه( ومتابمراجعة توصي ات البرامج والمقررات لمرحلت  البكالوريوس والدراسات 

قوم مدير ع  األمر يا استدالبرامج والمقررات وإعداد التقرير السنوي للقسم العلم  ومتابعه أعمال لجان القسم ألنشطه التطوير ، وإذ

ت ء بموضوعاة الوكاليتم مراسلة السادوحدة ضمان الجودة بالتوجه إلى األقسام العلمية لتوضيح ومناقشة بعض قضايا الجودة، كما 

 (3/6)مرفق  الجودة لعرضها ومناقشتها بالمجالس المنب قة عن مجلس الكلية التابعة للوكالء .

ركز ضوية معفى توجد عالقة مستمرة وفاعلة بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة، حي  يشارك مدير وحدة ضمان الجودة 

فق )مرنوياً. سلجامعة اوأعضاء هيئه التدريس بالكلية ف  فرق المراجعة الداخلية بكليات ضمان الجودة  الجامعة و يشارك مدير وحدة

دة اخلية للوحوية الدومن ناحية أخر  يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بتقديم الدعم ال ن  من خالل زيارات المراجعة السن (3/7

قوم بعقد ية كما ير السنوي المقدم من قبل الوحدة والمرسل لمركز ضمان الجودلمتابعة تن يذ األنشطة بعد اإلطالع على التقر

ً النماذجد وأيضاجتماعات دورية ويحضرها مدير وحدة ضمان الجودة. ويمد الوحدة بكافة المطبوعات والداليل الخاصة باالعتما  ا

 المحد ة لضمان التطوير المستمر

 

 عن نشاطاتها، وقواعد بيانات ألنشطتها. لوحده ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية 3/3

 ديم  ويم لم األكاجدول زمن  يوضح توزيع أنشطتها عل  مدار العا والتى تحتو  علىبالاليحة الداخلية  تعمل وحدة ضمان الجودة

 خطة عمل الوحدة السنوية كالتال  

 الزمن المطئول عن التنفيذ بيان

  البكالوريوس  مراجعة تقارير البرامج والمقررات لمرحلت

 والدراسات العليا
لجنة   األقسام العلمية /

المعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية

 

 يوليو من كل عام

  مراجعة توصيف البرامج والمقررات لمرحلت  البكالوريوس

 والدراسات العليا

  األقسام العلمية /وحدة  إعداد خطط التحسين بناءاً على تقارير المقررات

 لجودةضمان ا

 يوليو من كل عام
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 عها إعداد االستبيانات وتوزيعها على ال ئات المستهدفة   م تجمي

فة ستهدوإعداد التحليل اإلحصاي  لها  م عرض النتايج على ال ئة الم

 لمناقشتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لها

 وحدة ضمان الجودة

 فصل دراس  أول

 فصل دراس   ان

 مارس من كل عام  الداخلية فريق المراجعة يةمراجعة األقسام العلم 

 مارس من كل عام  الداخلية فريق المراجعة مراجعة ملف المقرر 

  ت مدرجاال –مراجعة الوحدات ذات الصلة بالعملية التعليمية  المكتبة

 القاعات( -المعامل–
 الداخلية فريق المراجعة

 أغسطس من كل عام

 تحليل وتقييم الورقة اإلمتحانية 
 ألقسام العلميةا

 فصل دراس  أول

 فصل دراس   انى

 كل ستة أشهر وحدة ضمان الجودة تقارير الوحدة الدورية 

  شهريا وحدة ضمان الجودة متابعة مل ات المعايير األكاديمية مع لجان المعايير 

  إعداد الخطة التن يذية السنوية للكلية والمنب قة من الخطة

 األستراتيجية
 جودةوحدة ضمان ال

 سنويا

 أغسطس 

 وحدة ضمان الجودة  إعداد التقرير السنوي للكلية

واألقسام العلمية ولجان 

 المعايير األكاديمية

يونيو /يوليو من كل 

 عام 

 

( تقوم وحدة 25/8/2014منذ حصول الكلية عل  االعتماد األكاديم  من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  بتاريخ 

العتماد لخامس من العام اودة سنويا بالتعاون مع لجان المعايير وال ريق التن يذي للوحدة بإعداد التقرير السنوي وبحلول اضمان الج

يد الكلية ووكالء والمم ل من عم 15/5/2019( بتاريخ 193تم تشكيل فريق إلعداد الدراسة الذاتية معتمد ف  مجلس الكلية رقم  

ودة ة ضمان الجل بوحددة ولجان المعايير األكاديمية ومنسقين الجودة باألقسام العلمية ولجان العمالكلية ومدير وحدة ضمان الجو

لذات  مع اج التقويم ه نتايوذلك مع نهاية ال صل الدراس  ال ان  وبعد إعالن نتايج الطالب واعتماد تقارير المقررات والبرامج ومناقش

 (3/8 . )مرفقبمجلس الكلية  همكافة األطراف  وعرض

 

الكلية لمتابعة ببمقر قاعه المؤتمرات  19/5/2019و 5/5/2019تم عقد ورش عمل ألعضاء هيئه التدريس والسادة الوكالء بتاريخ 

دير الكلية وم ع عميدالتقدم ف  إعداد الدراسة الذاتية  مرفق حضور أعضاء هيئه التدريس وتقرير عن كل ورشه بما تم فيها( ويتاب

 جاز مهامهميه  النالسادة وكالء الكلية وجميع األعضاء منسق  المعايير المختل ة ويقدم لهم الدعم و التوجوحدة ضمان الجودة 

، كما تم 2015ادر ف  ئة الصالمختل ة من جمع البيانات المطلوبة وتحليلها، مقارنة بمعايير الجودة طبقا لإلصدار ال ال  من دليل الهي

( بتاريخ 195قم  روتم اعتمادها من مجلس الكلية  2018/2019ياغة تقرير الدراسة الذاتية صياغة التقرير المبدي  ومراجعته وص

 (3/9)مرفق    10/7/2019
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 ية.ه وخارجتقويم أنشطه المؤسطة يتم بصفه دوريه باستخدام مؤشرات أداء موضوعيه، وأدوات مالئمة، ومراجعات داخلي 3/4
 

راسة الذاتية نوي  م الدير الس اعلية التعليمية من خالل التقييم الذات  السنوي وصياغة التقرتقوم الكلية بعملية تقويم شامل ومستمر لل

  متنوعةطبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ، وباالستعانة بكتيب آليات إدارة الجودة ال

 ستمر لل اعلية التعليمية م ل  كما تستخدم وحدة ضمان الجودة أساليب موضوعية للتقويم الشامل والم

 رير المقررات والبرامج  امتابعة دورية لتحدي  لتوصيف المقررات والبرامج الدراسية وتق .1

للخدمات  الرضا استبيانات لجميع المست يدين  طالب ـأعضاء هيئة التدريس ـ الخريجين ـ المجتمع الخارج  ( عن مستوي .2

 األمر . ية إذا لزمإلجراياانات واستنتاج نقاط القوة والضعف ، وبالتال  تعديل الخطط الت  تقدمها الكلية ويتم تحليل االستبي

 متابعة تقارير المقيمين الخارجيين والداخليين. .3

يف عمل علمية وتوصسام التشكيل لجان ال اعلية التعليمية، الدراسات العليا، تقييم الورقة اإلمتحانية وتطوير المناهج باألق .4

 ه من مجلس الكلية كل لجنه واعتماد

ة ات المختل ا ال ئمناقشة نتايج التقويم الذات  مع كافة األطراف باالجتماعات وورش العمل بالكلية والذي يحضره مم لو .5

 (3/10)مرفق  بالكلية , باإلضافة إل  مناقشة نتايج التقويم بمجلس الكلية 

 م العلمية بها.استمرارية ت عيل العمل بالنظام الداخل  إلدارة الجودة لألقسا .6

.عة ل مراجاستمرار ت عيل المراجعة الداخلية لألقسام العلمية بالكلية وما تشمله من إجراءات تصحيحية خاصة بك .7

 (3/11)مرفق  

 (3/12)مرفق مراجعة دوريه للمقررات و برنامج مرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا  .8

  أنواعها علبراسية خالل إعداد دراسة تحليله لنتايج المقررات  الد دراسة و تحليل مخرجات العملية التعليمية و ذلك من .9

ات ث سنومدار خمس سنوات من حي  نسبة النجاح و التقديرات لكل مقرر ودراسة لنسب نجاح الخريجين عل  مدار  ال

 (3/13)مرفق وإعداد تقرير 

 إعداد خطط للتحسين والتعزيز للمقررات الدراسية   .10

o  3/10/2018( بتاريخ 183معتمدة فى مجلس كلية رقم  لمرحلة البكالوريوس 

o   يم الذات  لل اعلية بناء عل  نتايج التقو16/7/2018( بتاريخ 182مرحلة الدراسات العليا معتمدة فى مجلس كلية رقم

 (3/14)مرفق  التعليمية , كما تم إدراج اإلجراءات التصحيحية المطلوبة ف  الخطط اإلجرايية 

ة نظم الجود   تدارالجودة أساليب متنوعة ومؤشرات أداء موضوعية للتقويم المستمر تاليم ما يراد قياسه، حي تستخدم وحدة ضمان

ل ئات المختل ة ير تقييم ا، معايوالخارجية، واالستبيانات لألقسام العلمية بالكلية من خالل آليات م علة م ل   تقارير المراجعة الداخلية

ية ات التحسينإلجراءااس رضا الطالب وجميع ال ئات العاملة بالكلية بطريقة دورية وتحليله التخاذ بالكلية وغيرها ( كما يتم قي

والعقاب كما  بدأ ال واب عيل مالالزمة . كما يتم تقييم األداء لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك أداء أعضاء الجهاز اإلداري لت

           -يلى 

o جميع أعضاء هيئة التدريس وترسل خطابات شكر وشهادات تشجيع وتقدير للمتميزين.قياس األداء التدريس  ل   
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o م رييس القس ة ويقومتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من خالل معايير معلنة ومعتمدة قى مجلس الكلي

 (3/15)مرفق  العلمى وأعضاء هيئة التدريس بال سم بإعداد التقرير

o مقرونا  اإلداري ، الجهاز داء أفراد الجهاز اإلداري بالتقرير السنوي  ك اية األداء( ، تم تطوير قياس إضاف  ألداء أفرادقياس أ

ر اختيار   معاييبرضا المست يدين , ليحرص كل إداري عل  جودة العمل وسرعة اإلنجاز إرضاء للمست يدين من الخدمات. تحدي

لقيادات اقييم أداء تجراءات ، تحدي  و يقة معايير تقييم أداء القيادات اإلدارية واإلداريين، إ وتعيين وترقية القيادات اإلدارية

 (3/16)مرفق  15/5/2019( بتاريخ 193اإلدارية والعاملين معتمدة فى مجلس كلية رقم  

o يتم  لوظي   لرضا اية لرفع اقياس رضا جميع األطراف بالكلية ومناقشة نتايجه باالجتماعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عالج

اعلية جان ال تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب بص ة دورية لتطوير المقررات وعالج بعض القصور بها من خالل ل

عل  صياغة  جميع المدخالت  تصب ف  الخطط اإلجرايية والت  تحرص الكلية (3/17)مرفق  التعليمية والدراسات العليا 

ل اعلية مر ألداء ام المستمؤشرات النجاح ( بها بطريقة موضوعية قابلة للقياس ، ويتم قياس االنجاز دوريا للتقييمؤشرات األداء  

 أعضاء هيئةواإلدارية وتعتبر عملية المسايلة والمحاسبة من العمليات الضرورية والتى تساعد القيادات األكاديمية  التعليمية 

 شمل  بها وت ة على تطبيق القوانين. تطبق الكلية بدقة القوانين المنظمة للعملالتدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلي

o عن أ   اونيهم  يطبق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص مسايلة أعضاء هيئة التدريس ومع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 االجتماعاتواضرات لعمل أو عدم حضور المحتقصير قد يؤ ر سلباً على العملية التعليمية م ال ذلك االنقطاع الغر مبرر عن ا

صم من م والخالضرورية أو التأخر عن موعد محاضرة أو امتحان وقد يؤد  التحقق لغرض عقوبات تتدرج بين التنبيه واللو

 المرتب.

o : يل الدراسة أو لكلية، تعطنظام ابكل إخالل بالقانون واللوايح والتقاليد الجامعية يعتبر مخال ة تأديبية م ل األعمال المخلة  الطالب

  التحريض على االمتناع عن حضور الدروس والمحاضرات وكل فعل يخل بحسن السير والسلوك داخل الحرم الجامع

 ( . 128,126,125,124   1972( لسنة 49وخارجه يطبق قانون تنظيم الجامعات رقم  

ً يخرجه ريي المتحان الجنة  س عام االمتحانات أو من ينوب عنه منأما بالنسبة لحاالت الغش، فى حالة ضبط الطالب متلبسا

 لى التحقيقإمحالة ويحال إلى مجلس تأديب ويحرم من دخول االمتحان باق  المواد ويقيد الطالب راسب.   مرفق حاالت الغش ال

 ونتايج التحقيق بها (.

 :تقييم السنوي للعاملين كما تطبق الكلية نظام ال 1978لسنة  47تطبق الكلية قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  اإلداريين

ها عليهم يين وأعلنتاإلدارووالمعتمد من خالل المعايير الت  استحد تها وحدة ضمان الجودة معايير لتقييم أداء القيادات اإلدارية 

  15/5/2019( بتاريخ  193وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم  

    

ذ ط واتخاناقش مع المعنيين وفي مجالطها الرسمية، ويطتفاد منها في توجيه التخطينتائج تقويم أنشطه المؤسطة ت 3/5

 التصحيحية والتطوير. اإلجراءات 

االست ادة من نتايج التقويم ف  توجيه التخطيط وصنع القرار وتحسن ف  األداء الكلية م ل التطوير المستمر لقياس األداء وقياس 

رفع  ك اءة جميع ال ئات بالتدريب من خالل خطة تدريبية بها برامج تدريبية متنوعة ، كل  .كلية الرضا ،والتدريب لجميع ال ئات بال
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منها يخص فئة بشرية بالكلية بدء من القيادات األكاديمية حت  الطالب, بناء عل  قياس االحتياجات التدريبية ، ويتم قياس أ ر 

 (3/18)مرفق التدريب 

اصة بنظم الجودة يضم جميع اآلليات والسياسات والمعايير الخ 17/6/2019( بتاريخ 194رقم  إعداد كتيب معتمد ف  مجلس كلية 

نات والكنتروالت معتمد فى أعدت الكلية دليل ألعمال االمتحا (3/19)مرفق  ،تم نشرها وتوزيعها لألقسام العلمية واإلدارية بالكلية 

 (3/20)مرفق  17/6/2019( بتاريخ  194مجلس كلية رقم    

نات قواعد بيا ستخدامتستخدم إدارة الكلية العديد من األنظمة اإللكترونيةوذلك لتحويل الجهاز اإلداري من العمل الورق  إل  ا

 نظام ال اراب  لضمان الجودة واالعتماد    .إلكترونية ف  شت  المجاالت 

 ست يدين باللغتين العربية واالنجليزية.تطوير وتحدي  الموقع االلكترون  للكلية وتدعيمه بمعلومات لشت  الم تم كما

/http://nurfac.mans.edu.eg ,enhttp://nurfac.mans.edu.eg/  تطوير وتحدي  البنية التحتية بالكلية ، فقد تم تطوير

المعامل الطالبية والمكاتب اإلدارية والتوسع ف  قاعه األنشطة الطالبية وتكييف مدرجات الكلية العديد من القاعات الدراسية و

وقد نتج عن تطبيق الخطط التن يذية ضمن  (3/21)مرفق واستحداث قاعه مجهزه لورش العمل والندوات والدورات التدريبية. 

خاذ اإلجراءات التصحيحية  العديد من أوجه التطوير والتعزيز جدول زمن  محدد وتوفير اآلليات الخاصة بمتابعة التن يذ ، وات

المتعلقة بال اعلية التعليمية كما فى تحدي  وتطوير الاليحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا من نظام تقليدي إل  نظام الساعات 

،مجلس الدراسات  29/3/2015اريخ ( بت139المعتمدة وحصولها عل  كافة اإلعتمادات بالمجالس المختصة   مجلس كلية رقم  

لجنة قطاع التمريض بتاريخ ‘  25/3/2019،  27/1/2016، مجلس الجامعة بتاريخ  15/6/2015العليا والبحوث بتاريخ 

. موافقة  30/5/2019بتاريخ  1833 م القرار الوزاري   23/5/2019، المجلس األعلى للجامعات  23/1/2019،  11/5/2016

عل  بدء الدراسة بنظام بالساعات المعتمدة  و يقة عامة( وتعتبر الاليحة تطوير  15/5/2019( بتاريخ 193 مجلس الكلية رقم 

للدراسات العليا والمعدة مسبقا لتحديد أوجه  2002للعديد من القصور بالاليحة القديمة بناءا عل  دراسة تحليل ال جوه باليحه 

يا ،والزال التطوير مستمرا حي  يجري اآلن تحدي  الاليحة الداخلية لمرحلة الضعف والقصور بها وآراء طالب الدراسات العل

 (3/22)مرفق  البكالوريوس وتطوير البرنامج الدراس  بها.

العاملين يجين وأعدت وحدة ضمان الجودة دراسة عن احتياجات سوق العمل من البرامج النوعية والمميزة معتمدة على أراء الخر

ميزة تخصصية ( والتى استخلصت احتياج سوق العمل إلى برامج مت 22/5/2016صورة والمعتمدة بتاريخ  بمستش يات جامعة المن

ماجستير مميز  و يقة  2تختلف عن البرامج األساسية عليه تم مراعاة اتساق البرامج الدراسية مع احتياج سوق العمل واستحداث عدد 

وتسجيل عدد  2016/2017والتحكم ف  العدو  وبدء العمل به ف  العام الجامع  البرامج المميزة الاليحة( وهى   ماجستير الوقاية 

)مرفق (   25 دد  عوتسجيل  2017/2018( و ممارسات الرعاية الصحية القايمة على الداليل وبدء العمل به ف  العام الجامع  49 

3/23) 
 

ف  مجاالت ال اعلية التعليمية بواسطة إدارة الكلية . ويوجد بالكلية  تتم مراجعة وت عيل اللوايح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساءلة

محقق قانون  تحول إليه المخال ات الت  ترتكب بواسطة الطالب واإلداريين . ويرفع للجامعة المخال ات الت  ترتكب بواسطة بعض 

ال ة من شأنها اإلضرار بسير العملية التعليمية أعضاء هيئة التدريس ، حي  يشكل لها لجنة للتحقيق فيها . يتعرض كل من يرتكب مخ

واليحته  1972لسنة  49، أو اإلساءة إل  الغير إل  المساءلة والمحاسبة طبقا للوايح والقوانين المنظمة للعمل بالجامعة  القانون 

http://nurfac.mans.edu.eg/
http://nurfac.mans.edu.eg/
http://nurfac.mans.edu.eg/
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  لية والجامعة كل ف  نطاق اختصاصهالتن يذية وتعديالتها ( من قبل المجالس التأديبية المختصة والت  يتم تشكيلها من قبل إدارة الك

باإلضافة لذلك ، يتم تطبيق أساليب مستحد ة أخري لتطوير نظم المساءلة والمحاسبة فيما ، يخص تحسن ال اعلية التعليمية ،ولعل 

تعليمية م ل ربط ابرز ما قامت به القيادة األكاديمية بالكلية من أجل ت عيل نظام المسايلة والمحاسبة فيما يخص تحسين ال اعلية ال

متطلبات الجودة م ل توصيف وتقرير المقررات والخطة السنوية ونموذج اإلجابات وت عيل الساعات المكتبية واإلرشاد األكاديم  ، 

واستكمال مل ات البرامج والمقررات ببعض المستحقات الحالية م ل بدل الجودة وبدل الجامعة . أيضا تم تطوير عدة آليات لتقييم أداء 

عضاء هيئة التدريس واإلداريين بطرق أك ر دقة تراع  تحقيق األهداف العامة للكلية .وتستخدم نتايج تقييم األداء للمحاسبة واإل ابة أ

)مرفق م ل خطابات الشكر والتقدير الت  تقدم للسادة أعضاء هيئة التدريس عل   أدايهم المتميز ، وعند وضع خطط التدريب وخالفة 

3/24) 
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 اإلدارية واإلداريين، إجراءات تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين

 العلمية قساماستبيان آراء الطالب فى المقررات + اإلجراءات التصحيحية وما تم تن يذها منها من قبل األ 3/17

 خطط تدريب ال ئات المختل ة 3/18

 كتيب تطبيق نظم الجودة 3/19

 دليل ألعمال االمتحانات والكنتروالت 3/20

 دي  البنية التحتية للكليةحمستندات تطوير وت 3/21

 والتحول إلى الساعات المعتمدة 2002دراسة تحليل ال جوة باليحة الدراسات العليا  3/22

 دراسة عن احتياجات سوق العمل من البرامج النوعية والمميزة 3/23

 جزاءات أعضاء هيئة التدريس + جزاءات الهيئة اإلدارية 3/24
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 : اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4معيار 

مطتوف  مطتوف ييممؤشر التق

 جزئيا

سير 

 مطتوف

 اماألقسونسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إل  الطالب عل  مستوي الكليه  -1

 لكليه.مة باالعلمية تت ق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقد

√   

   √ عاونة.الم ريس والهيئةللمؤسسه آليات للتعامل مع العجز أو ال ايض ف  أعضاء هيئة التد -2

ن ف  التخصص العلم  ألعضاء هيئة التدريس ماليم للمقررات الدراسية الت  يشاركو -3

 تدريسها.

√   

سية لتدرياأعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام  -4

 والبح ية واإلدارية وغيرها بك اءة.

√   

تتخذ وورية دعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة االحتياجات التدريبية أل -5

 ئةفاإلجراءات الماليمة لتن يذ البرامج الت  تلب  االحتياجات التدريبية لكل 

√   

قيادة هم المعايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية , وتخطر -6

 داءة, وتستخدم النتايج لتحسين األبنتايج التقييم, وتناقشهم فيها عند الضرور

√   

 اتخاذللمؤسسه وسايل مناسبه لقياس اراء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و -7

 حية. لتصحيااالجراءات الالزمه لدراستها، واالست اده من النتايج ف  اتخاذ االجراءات 

√   

 

المعدالت  تفق معالعلمية ت الطالب علي مطتوي الكليه واألقطام نطبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليه إلي 4/1

 المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالكليه. 

ذلك تكون النسبه وب 2025واجمال  اعداد االطالب  267بلغ   218/2019اجمال  اعضاء هيئة التدريس والهيئه االمعاونه ف  عام 

اما اذا تم حساب   (4/1)مرفق ق بدرجه كبيره مع المعدالت المرجعيه للكليات العمليه  وهذه المعدالت تت وهذا للكليه كلها .  1 8

امعه جلتمريض ابلغ إجمال  عدد أعضاء هيئه التدريس القايمين عل  التدريس بكلية المعدالت العضاء هيئة التدريس من صله, 

بدرجه كبيره  تت ق  1 18 طالب، اي بنسبه  2025انتداب ، مقابل  18باالضافه ال   عضوا95   2018/2019المنصورة ف  العام 

امعه جة التمريض بكلي  مع المعدالت المرجعيه للكليات العمليه، وبلغ إجمال  عدد أعضاء الهيئة المعاونة القايمين عل  رأس العمل

أستاذ، يميه تتحقق كل الدرجات االكاد 1 14.7طالب اي بنسبه  2025عضوا(، مقابل   137   2018/2019المنصورة حت  العام 

 (.4/2)مرفق  كما هو أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد،معيد بنسب جيده موضح
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 2019-2018: توزيع اعضاء هيئه التدريس بالكليه علي الدرجات العلميه المختلفه 4/1جدول 

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ أستاذ  الدرجة

 لقب علمى

 اذ مساعدأست

 مت رغ

أستاذ 

 مساعد 

مدرس  اإلجمال  مدرس

 مساعد

 اإلجمال  معيد

 137 75 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            95 68 15 1 2 9 العدد

 %100 %55 %45 %100 %71.5 %15.7  %1.05 %2.1 %9.4 النسبة

 

 2019وحت   2016خطه  لزياذة تعين المعيدين خالل االعوام من  بوضعاتخذت الكليه اجراءات لزيادة اعضاء الهيئة المعاونه  

ر قيه وقد ظهجان الترارت اع اعدد االهيئه المعاونه وايضا دعم وتشجيع اعضاء هيئه التدريس للتقدم للوالت  ادت ال   (4/3)مرفق

العداد  اعضاء  % والهيئة المعاونه . الجدول التال  يعرض حصر100هذا ف  زيادة اعداد اعضاء هيئه التدريس ال  مايقرب من 

 لخمس اعوام الماضيهايه خالل هيئة التدريس والهيئه المعاونه عل  راس العمل بالكل

 : توزيع اعضاء هيئه التدريس بالكليه علي الدرجات العلميه المختلفه بالخمس سنوات الطابقه4/2جدول 

 

 أستاذ عام جامعي

 متفرغ

 

 أستاذ

 أستاذ مطاعد

 متفرغ

أستاذ 

 مطاعد

 مدرس مدرس

 متفرغ

مدرس 

 مطاعد

 المنتدبين معيد

2014-2015 --- 1 --- 12 46 ---- 37 72 43 

(22) 

2015-2016 --- 4 --- 12 58 ---- 49 73 54 

(27) 

2016-2017 --- 4 1 16 59 ---- 61 66  24 (12) 

2017-2018 --- 7 1 15 60 ----- 63 72 24 

(12) 

2018-2019 --- 9 3 14 67 1 62 75 35  

(18) 
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 اتيجية.إلسترمع الخطة ا أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تتفق للكلية آليات للتعامل مع العجز 2\4

ريس مع ئة التداتخاذ االجراءات الستقصاء احتياجات االقسام العلميه ومراعاة التاليم وموافقة التخصص العلم  لعضو هيتم 

لوبه عيدين المطاد المقسام العلميه بالتعاون لتحديد اعدالمقررات الت  يشارك ف  تدريسها. قامت وحدة ضمان الجوده مع رؤساء اال

س خطه ف  مجلتماد البناءا عل  احتياجات االقسام واعداد الطالب والمقررات التعليميه الت  تدرس باالقسام وقد تم اع 2019حت  

دريس ن أعضاء هيئه التملى رأس العمل بناء عل  المعايير التاليه  إجمال  أعداد القايمين ع  2015\2\16( بتاريخ 145الكليه رقم  

عدد الطالب حده , والهيئة المعاونة بكل قسم ,عدد الساعات التدريسية المحددة لكل مقرر موضحا بها الساعات العملية كال على

ت ة الدرجاديلمحدو المقترح تسجيلهم بكل مقرر دراس    الطلبة المصريين والوافدين ( لكل قسم علم  من أقسام الكلية.   ونظرا

نسبه لل ايض من اعضاء هيئة .  اما بال(4/4)مرفق الماليه  من الوزاره تم الموافقه ع  االعداد الوارده بالخطه السنويه عام بعد عام  

 ريس من فئهئة لتدالتدريس والهيئه المعاونه فال يوجد فايض بالمعن  الواضح ولكن عل  سبيل الم ال يتم االستعانه باعضاء هي

لداخل شراف من اراح  لالقسم التمريض الباطن  االجذ واالستاذ المساعد والمدرس من االقسام الت  يوجد بها اعداد كبيره م ل االستا

جتمع, عل  بعض الرسايل العلميه القريبه من التخصص م ل قسم تمريض الحاالت الحرجه وتمريض المسنين وتمريض صحه م

ن الخبرات ت اده متذه واعضاء هيئه التدريس ف  كليات ومؤسسات تعليميه خارجيه لالساالعديد من األسوايضا يتم الموافقه عل  

مرأة سم صحة الق -قسم االدارة –قسم المسنين  – قسم تمريض االط ال -م ل قسم التمريض الباطن  الجراح  ف  الكلية الموجوده

 .                                 (4/5)مرفق  وغيره والتوليد

 التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريطها، 4/3

ات العلميه كل قسم علم  مع توافر معظم الدرج يقوم بتدريسهاحي  ينظم ذلك اللوايح الدراسيه والت  تتحدد المقررات الت  

ية بالتأكد من ماليمة التخصص العلم  لعضو هيئه التدريس مع المقررات قسام الكليه المختل ه تقوم الكلية واألقسام العلمواالكاديميه بأ

الدراسية الت  يشارك ف  تدريسها عند إعداد الخطة التدريسية لكل قسم علم  حي  ان كل قسم له عدد محدد من المقررات المسؤل 
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تدريس بعض المقررات م ل العلوم الطبيه عنها داخل التخصص ويقوم عل  تدريسها نظريا وعمليا.  وف  حاله عدم وجود كوادر لل

االساسيه والسلوكيه ويتم االستعانه بانتداب اعضاء هيئه التدريس من خارج الكليه لتدريس المقررات بالمشاركه مع اعضاء هيئه 

 .     (4/6)مرفق  التدريس من داخل الكليه  القريبين للتخصص المطلوب

 ةيرها بكفاءرية وسيس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريطية والبحثية واإلداأعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدر 4\4

اعلية , بما بك اءه وف ه المهامهيتة التدريس ومعاونيهم من قبل  األقسا م العلمية بما يتيح لهم أداء كاف ءيتم تحديد عبء العمل ألعضا  

لالقسام  دراسيهيئة تدريس وهيئه معاونه . كما هو موضح ف  الخطط اليحقق   النصاب القانونى للساعات التدريسية لكل عضو ه

س عل  مستو  وكذلك تقييم االنتاج العلم  العضاء هيئه التدري (4/8)مرفق  وجدوال العبء التدريس  (4/7)مرفق  المختل ه

مشاركة ف  االنشطه مهام م ل ال من مإليه يسند ما بكل ومعاونيهم ة التدريسهيئ أعضاء شارك كما (.4/9)مرفق االقسام المختل ه 

كليه, وال سام العلميةاألقب .  باالضافه ال  مشاركتهم ف  اعمال وانشطه الكنترول و الجوده(4/10)مرفق  الطالبية وعضوية اللجان 

العلميه  سايلواعمال البح  العلم  واالشراف عل  الر (،4/11)مرفق وانشطه خدمه المجتمع داخل الكليه والجامعه وخارجها 

 حت  يتسنى ونةالمعا الهيئة على  العبء . ولتخ يف(4/13)مرفق والمشاركه ف  الندوات وورش العمل والمؤتمرات  (4/12)مرفق 

امتحاناتهم  فترة اللخ األجر مدفوعة أجازة يتم منحهم وكذلك  األجر مدفوع  ت رغ  يومين العليا يتم منحهم إستكمال دراساتهم لهم

 . قانون تنميم الجامعات(14 \4)مرفق  2017( بالاليحة التن يذية لعام 149نظيم الجامعات   طبقاً لقانون ت

امج تنفيذ البرلالئمة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات الم 5\4

 التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

بتحديد االحتياجات التدريبيه العضاء هيئة التدريس واالهيئه المعاونه بناءا عل  رؤية القياده االكاديميه واالحتياجات  تقوم الكليه 

راءاعضاء هيئة أتقوم الكلية باستقصاء حي  المستقبليه للتطوير بالخطه االستراتيجيه وقياس االحتياجات التدريبيه ال عليه لالعضاء . 

االستبيانات واستخالص االحتيياجات  ويتم تحليل (.4/15)مرفق  عاونة بص ة دورية لتحديد االحتياجات التدريبيهالتدريس والهيئة الم

 هيتةءألعضا والمهنية القياديه القدراتيتم وضع وتن يذ خطط التدريب سنويا  لتطوير  وفى ضويها (.4/16)مرفق  التدريبيه لكل فئة

  2019-2018تم اعتماد احدث خطه تدريبيه و العلمى والبح  التعليمية العملية جودة بمستو واالرتقاء  المعاونة والهيئة التدريس

حي  يتم تتبع الكليه اجراءات واضحه لتن يذ البرامج التتدريبيه و.  (4/17)مرفق  10/4/2017  ( بتاريخ166رقم   بمجلس الكليه

 ف  بداية العام جماالإيتم االعالن عن البرنامج التدريبى ,    ورشهالدوره، الندوه او العقد ى الالزمة عل الموافقاتالحصول على 

واالعالان عن الدوره التدريبيه او الندوه او ورشة العمل قبل اجرايها بوقت كافى بالوسايل المناسبه  اعالنات "الموقع االلكترون  

 (4/19)مرفق ما اليتعارض مع اعباء العمليه التعليميه الوقت المناسب للتدريب ب تحديديتم  (4/18)مرفق  للكليه، مخاطبة االقسام (

المتدربين لقياس مد  است ادتهم من التدريب آراء استبيان ويتم و يتم تدريب الهيئه المعاونه بعد مواعيد التدريب العمل  بالمستش يات. 

 ت الت  تستخدم ف  تطوير التدريبياناورضاؤهم عن المدرب والماده التدريبيه والتجهيزات ويتم عمل التحليل االحصايى لالستب

صياغه تقرير . (4/21)مرفق وزيع شهادات حضور الدوره او الورشه او الندوه عل  االمتدربينو يق التدريب وتت (.4/20)مرفق

قدرات  باالضافه ال   برامج تنمية الدوره او الورشه او الندوه متضمنا نتيجة التحليل االحصاي  الستبيان ومقترحاات التحسين.

. يقوم كل عضو هيئة تدريس بتحديد الدورات الت  يرغب ف  (والت  تقدمها الجامعه  بص ة دورية FLDPأعضاء هيئة التدريس  

حضورها تبعا لكل فئة يقوم القسم العلم  بالموافقة وتعتمد من عميد الكلية ويكون حضور الدورات مساءا أيام الدراسة وت تح صباحا 
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زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على دورات تنمية قدرات  ومن المالحظ يف. ومساءا ف  أشهر الص

 (. 4/22)مرفق (   FLDPأعضاء هيئة التدريس  

د قشىهم فيهىا عنىمعايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية, وتخطىرهم القيىادة بنتىائج التقيىيم, وتنا 6\4

 رورة, وتطتخدم النتائج لتحطين األداء. الض

 14/1/2019(  بتاريخ  186التدريس والهيئة المعاونة معتمد ف  مجلس الكليه رقم    هيئةاعضاء  اءأد لتقييم معاييرالكليه  استحد ت

االنشطه والجوده  العمأيشمل التقييم األداء التعليم  والبح   والخدم  والمشاركه ف   .العلم  ,من رييس القسم (4/23) مرفق 

الكليه باالداريه  النشطهاالطالبيه, والمشاركه ف  مشاريع واعمال التطوير بالقسم والكليه ونشر ابحاث دوليه ومحليه واالمشاركه ف  

دريس لتء هيئة ااده اعضاتنتهج الكليه طرق غير تقليديه لتقييم االداءات المختل ه للسوأيضا . وحضور المؤتمرات والمشاريع البح يه

ساده اعضاء لل تعليميةهداف الأساليب التقييم واستي اء األوالهيئه المعاونه م ل،  تصميم نموذج لقياس جودة الورقه االمتحانيه لتقويم 

 ب عن االداء التدريس ، تم االستعانه باستبيان  الطالب ف  قياس رضاء الطال(4/24)مرفق  هيئة التدريس ومن  م العمليه التعليميه

 تخدم نتايجيس.وتساده اعضاء هيئة التدريس، ويتم تعميم نتيجة هذا القياس كل فصل دراس  عل  االساتذه واعضاء هيئة التدرللس

القسم من  يهم داخليعمل كل قسم علم  عل  تقييم اداء اعضاء هيئه التدريس ومعاونوأيضا  االستبيانات فى خطط التحسين للكليه.

تم كما انه ي لموكلهاالمهام والسبوع  وتن يذ المهام التدريسيه واالنشطه المكل ين بها بما يت ق خالل متابعه الحضور بالجدول ا

قيم اآلداء به وأيضا يقوم كل قسم علم  بت .(4/25)مرفقمحاسبتهم عند التقصير بالخصم من بدل الساعات الزايده عن النصاب 

الست ادة شهريا ل عةس الجامشهريا ال  الجامعة ويتم مناقشة التقارير ف  مجلوتقديم تقرير ال  عميد الكلية والذي بدورة يرفع تقريرا 

 من خبرات الكليات ف  حل المشاكل .

ده ، واالستفادراستهاللمؤسطه وسائل مناسبه لقياس اراء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمه ل 7\4

 حيحية.من النتائج في اتخاذ االجراءات التص

تقوم الكلية بقياس آراء أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة باستخدام وسايل واساليب عده م ل استقصاء رضا اعضاء هيئه  

التدريس , استقصاء اراء اعضاء هيئه التدريس ف  تقييم الهيئه االداريه, استقصاء اراء اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم ف  العمليه 

واستقصاء تحديد النمط القيادي من وجهة نظر اعضاء ,  قصاء اراء اعضاء هيئه التدريس فى عملية اإلرشاد األكاديمىاستالتعليميه, 

هيئه التدريس والهيئه المعاونه وايضا استقصاء رضا الهيئه المعاونه, وايضا استطالع االراء عن فاعليه االجراءات الت  تتخذها 

وايضا من وجهة نظر الطالب حي  يتم استقصاء اراء الطالب ف  اعضاء هيئة التدريس . ال كريهالكليه للمحافظه عل  حقوق الملكيه 

)مرفق واستبيان تقويم مقرر دراسى والهيئه المعاونه من خالل استبيان اراء الطالب ف  العمليه التعليميه للمقررات المختل ه 

اقشته مع االعضاء المختصين. باالضافه ال  متابعة الحضور وااللتزام ويتم ارسال نتايج التقييم ال  رييس القسم االعلم  لمن(4/26

بالمهام واالعمال الموكله ويقدم رييس القسم تقريرا شهريا يرفع ال  عميد الكليه حي  يقدم عميد الكليه تقرير ال  الجامعه عن متابعة 

اد التقارير الالزمه لمناقشتها واعتمادها واالست اده من النتايج ف  لتحليل البيانات واعد يتم اسناد البيانات ال  لجنة. العمليه التعليميه

اعداد خطط التحسين السنويه حي  يتم عرضها واعتمادها بمجلس الكليه ومن  م ارسالها ال  االقسام العلميه الدراجها ضمن انشطة 

مصداقيه االدراه كما ان اك ر من  ل يهم لديهم  وقد افاد اعضاء هيئه التدريس رضا غالبيتهم عن. (4/27)مرفق  لقسم للعام التال 

القدره عل  التعبير عن ارايهم بحريه ، وليدهم رضا عن اداء وحده ضمان الجوده وعن االعباء التدريسيه وقد تم مناقشه نتايج 
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النتايج معتمد فى مجلس  وإعداد تقرير لمناقشة االستبيانات معهم ف  حضور االستاذ الدكتور عميد الكليه ومدير وحده ضمان الجوده

اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم لديهم عدم رضا عن الدعم  بعض ووجد ان. (4/28)مرفق  14/11/2018( بتاريخ 184كلية رقم   

من ابحاث  3-2المال  المقدم للبح  العلم  وقد تم مناقشة مقترح تخصيص التمويل المقدم من الجامعه للبح  العلم  عل  عدد 

عضاء هيئه التدريس بالنسبه لالشراف أه التدريس ومعاونيهم والتوزع عل  جميع االقسام كما ف  السابق، كما اقترح اعضاء هيئ

 . عل  الرسايل العلمية ان ين رد الساده االساتذه واالساتذه المساعدون ف  حال ان يطلب االستاذ االن راد باالشراف النه نص قانون 

المستخدمة  عن الوسايل10/7/2019( بتاريخ 195معتمدة فى مجلس كلية رقم   ة بإعداد دراسةقامت وحدة ضمان الجودة بالكلي

 (4/29)مرفق 2019حتى 2015لقياس آراء ورضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من 
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 األدلة والوثائق

 اسم المرفق رقم المرفق

  لطالب  كل ة  ل    ض  إحص ئ ة      ه  أل      4/1

     ة  لق ئل   وإحص ئ ة      ه  أل       لطالب  كل ة  ل    ض ال        ض ء ه ئة  ل      و له ئة   4/2

  لي  ل  ل  كل ة  ل    ض 

  لخطة  لثالث ة 4/3

     لج   ة  لي  لخطة  لثالث ة 4/4

ئة ش ح أ ض ء ه +   ك ة     لج  ول  ل     ة )  لي و ظ ي( ,  الش  ف  لى  ل   ئل  ل ل  ه 4/5

  ل     

 ء هيئهمع اعضا بالمشاركةانتداب اعضاء هيئه التدريس من خارج الكليه لتدريس المقررات صوره من  4/6

 الكليةالتدريس من داخل 

  لخطط  ل     ة لألق  م  ل ل  ة 4/7

 العبء التدريس  جداول 4/8

   االقسام المختل هعل  مستو ومعاونيهم هيئه التدريس ءعضاأل آداءتقييم  4/9

اديمى شاد اكوتواصل طالبى وارتوزيع اعضاء هيئة التدريس عل  االنشطه المختل ه   االنشطه الطالبيه  4/10

 (واسر طالبية

ه ه خدمانشطو  ف  اعمال وانشطه الكنترول و الجوده بالقسم والكليه ة اعضاء هيئة التدريس مشارك 4/11

 خارجهاالمجتمع داخل الكليه والجامعه و

 اشراف اعضاء هيئة التدريس عل  الرسايل العلميه 4/12

 ف  الندوات وورش العمل والمؤتمرات اعضاء هيئة التدريس مشاركه 4/13

قانون   سات العليابالدرا امتحاناتهم فترة خالل  التدريس هيئة  لمعاونى العملت يد تنظيم  لاليحه تن يذية 4/14

 (.تنظيم الجامعات

     ت  الح   ج ت  ل      ة أل ض ء ه ئة  ل      و له ئة  ل   و ة     4/15

 ل فتةيه لكواستخالص االحتياجات التدريب الخاصة باالحتياجات التدريبية تحليل بيانات االستبيانات 16\4

 2019- 2018 لخطه  ل      ة  ل  و ة ل  م  4/17

 العمل او ورشات او الندو يهالتدريبى لبرامجعن ا اتاالعالن   4/18

 كشف حضو   ل          ل و ه  ل   ق ه     4/19

ء            ه  ل        ت      ي    ف  ة  ل        و ض ؤهم     ل   ه  ل      ه و ل حل ل  الحص ئي  4/20

  ل        في  ل و ه  و  لو شه
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 متدربينشهادات حضور الدوره او الورشه او الندوه عل  االصوره من  4/21

  ل ي حصل  ل ه    ض ء ه ئة  ل      و   و  هم  FLDPصو ه     و  ت  4/22

          ق  م   ض ء ه ئة  ل      و له ئه  ل   و ه  4/23

 تعليميهعمليه الن  م الاعضاء هيئة التدريس وم للسادهالورقه االمتحانيه لتقويم االداء التقييم   تقييمنموذج  4/24

 ه  لز ئ     لجز ء ت  ل  خ ه ض   ضو ه ئة  ل           ل قص    ثل  لخصم      ل  ل    تصو ه  4/25

     ل ص ب

         ت أ ض ء ه ئة  ل      4/26

        خطط  ل ح      جل   لكل ه  4/27

 14/11/2018(      خ 184 ق    ل   قشة    ئج  أل       ت       فى  جل  كل ة  قم ) 4/28

ح ى  2015     ة     لو  ئل  ل   خ  ة لق    أ  ء و ض  أ ض ء ه ئة  ل      و له ئة  ل   و ة    4/29

2019 
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 : الجهاز االدارى5معيار 
 

مطتوف  مطتوف  مؤشر التقييم 

 جزئيا

سير 

 مطتوف

 الجهاز االدار  ماليم مع حجم وطبيعه انشطه المؤسسه والعاملون موزعون وفقا .1

ليات اوجد راتهم على الوظايف المختل ه وبما يتناسب مع مهام الوظي ه وتلمؤهالتهم وقد

 للتعامل مع النقص والزيادة فى افراده

 
  

ن يذ ه لتاالحتياجات التدريبيه للعاملين تحدد بصورة دوريه وتتخذ االجراءات الماليم .2

 البرامج التى تلبه االحتياجات التدريبيه لكل فئه. 

 
  

نه قييم اداء اعضاء الجهاز االدار  يتضمن معاييرموضوعيه ومعلللمؤسسه نظام لت .3

نتايج  خداموتخطرهم القيادة بنتايج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على است

 التقييم للمحاسبه ولوضع برامج التدريب والتطوير

 
  

زمه لالءات اللمؤسسه وسايل مناسبه لقياس اراء اعضاء الجهاز االدار  واتخاذ االجرا .4

 لدراستها واالست ادة من النتايج فى اتخاذ االجراءات التصحيحيه.

 
  

 

 لوظائفاالجهاز االدارى مالئم مع حجم وطبيعه انشطه المؤسطه والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم عل   5/1

 ادة ف  افرادهالمختلفه وبما يتناسب مع مهام الوظيفه وتوجد اليات للتعامل مع النقص والزي

ه وخدمه ه و البح يتعليمييوجد لدي الكليه جهاز إداري ماليم مع حجم وطبيعة أنشطتها موزع عل  كافه القطاعات الت  تخدم العمليه ال

 و يوضح الجدول التال  التغير ف  عدد الموظ ين اإلداريين والعمال   ( 5/1) مرفق المجتمع وتنميه البيئه

 داري بالكليه لخمس سنوات متتاليه: توزيع افراد الجهاز اال

 االجمالي عدد العمال عدد الموظفين العام

2014-2015 122 18 140 

2015-2016 130 18 148 

2016-2017 132 19 151 

2017-2018 143 18 161 

2018-2019 193 18 211 

 

موزعين على كافه  211ي وال ن   إجمال    وتشير اخر احصاييه  العضاء الجهاز االدار  الى أن عدد أفراد الجهاز اإلدار

عضو هيئه تدريس  95يقدمو الخدمه ال  ، (5/2)مرفق الوحدات التى تخدم العمليه التعليميه والبح يه وخدمه المجتمع و تنميه البيئه

بهذا يكون عدد الجهاز فرد باالضافه الى الخريجين الذين  يخدمهم اداريو الكليه و 2263طالب باجمالى  2025هيئه معاونه و  143و
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يتم توزيع العاملين بالكلية وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم عل  (. 1 10االدار  ماليما لحجم وطبيعه انشطه الكليه طبقا للنسبه المعياريه  

 -ال نية -الوظايف حي  يتم التسكين طبقا للمؤهالت المختل ة وكذلك قرارات التعيين  واحتياجات األقسام المختل ة من   التخصصية

الخدمات المعاونة( ويتم إسناد اعمال اضافية لعدد من العاملين بالكلية طبقا لطبيعة االعمال المطلوبة بما يتناسب  -الحرفية -المكتبية

تراعى الكليه توازن توزيع  .(5/3)مرفق  مع مؤهالت العاملين وأحيانا خبراتهم المكتسبة من أقدمية العمل والدورات التدريبية

ملين مع عبء العمل باالدارات المختل ه وتوجد بعض اعباء العمل الموسميه م ل ضغط الطالب على الخزينه فى بداية العام االعا

الدراسى لدفع المصروفات وضغط الخريجين على شئون الخريجين بعد اعتماد نتيجة اخر العام  وضغط الطالب على قسم الدراسات 

 االداريين لتدعيم هذه االدارات من ادارات اخر  ويتم مكافأتهم عل  ذلك.العليا يتم التصرف حيالها بندب بعض 

  5/4)مرفق   لت العمكما تهتم الكليه بمعاجة النقص  وعدم تكدس الموظ ين فى بعض االدارات بنقل بعض االداريين طبقا الحتياجا 

ات خطة احتياجبلمنصورة السيد/ االمين العام لجامعه اتتخذ الكليه آليات للتعامل مع النقص ف  العاملين وذلك من خالل مخاطبه  (.

للعمل بنظام اليوميه وقد تم  أفراد 2من العاملين وتعيين عدد  28الكلية لسد العجز بالجهاز االداري وقد تم تجديدالعمل باليومية لعدد 

امعة  ين عام الججه المورة من الخطاب الموتوزيع هذه االحتياجات عل  الكلية باالعمال االساسية لدعم العملية التعليمية ومرفق ص

ؤن نها  قسم شختل ة م(، وقد تم دعم الكلية بعدد من العاملين ف  تخصصات مختل ة  م توزيعها عل  االقسام االدارية الم5\5 مرفق

م المعامل سق -( وظايف مكتبية1قسم المشتريات عدد   -( وظايف فنية1قسم المخازن عدد   -( وظايف تخصصية2الطالب عدد  

ما تم تحدي  معايير ك.( 5/6)مرفق ( وظايف فنية 1قسم الصيانة االلكترونية عدد   -( وظايف فنية1( وظايف مكتبية و عدد  1عدد  

 ( 5/7)مرفق اختيار القيادات األكاديمية 

تدريبيه حتياجات اله االمج الت  تلباالحتياجات التدريبيه للعاملين تحدد بصورة دوريه وتتخذ االجراءات المالئمه لتنفيذ البرا 2\5

  لكل فئه

ريبية وبناَء جاتهم التدفة احتياتدريبى سنوي  به دورات تدريبية للعاملين بالكلية ويتم  توزيع استبيان لمعر برنامجتقوم الكلية باعداد  

عتمدت الخطة التدريبية لتدريبية وقد ا.  وتضم عدد من البرامج ا(5/8)مرفق  عليه يتم إعداد خطة التدريب الخاصة بالجهاز اإلداري

لى العديد من عيشمل البرناج التدريبى للعاملين  (.5/9)مرفق 2017/ 1/  9( بتاريخ 161بمجلس الكلية   2019-2017لألعوام 

ية ( نمية البشرالت -لوقتادارة ا -ادارة االزمات والكوارث–اجادة اللغة االنجليزية   –الدورات التدريبية م ل  االسعافات األولية 

ت ولوازم ة الى قاعااالضافبلتنمية المهارات االدارية والسلوكية وال نية للعاملين بالكلية. تدعم  الكلية المخصصات االزمة للتدريب 

ت حضور شهادا التدريب واالعالنات الخاصة لالستعداد التام لحضور الدورة التدريبية  وتوفير الوقت للحضور ويتم استصدار

يبة  من دورات التدركما تهتم الكلية بمؤشرات تقييم فاعلية التدريب ومنه استطالع اراء المتدربين فى ال (.5/10)مرفق بالتدري

ى خطط تحسين وتطوير ويتم االستعانه بها ف .(5/11)مرفق خالل توزيع استبيانات الستطالع آراء العاملين فى الدورات التدريبية 

بة دريبية ونسرات التوايضا تحرص الكلية على احصاء أعداد الدور فى البرامج التدريبيه السنويه. البرامج التتدريبيه والتى تظه

زايد عدد تويوضح الجدول التالى . (5/12)مرفقالحضور خالل السنوات الماضية و يعتبر مؤشر هام لقياس فاعلية التدريب 

 اري .الدورات والمتدربين وارت اع مستوي الرضا عن أداء الجهاز االد
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 الدورة التدريبية ف  العام الجامع  م
 عدد

 الدورات

عدد 

 المتدربين

النطبة  

 المئوية
 العدد الكلي

1 2013-2014  4 15 11.5%  133 

2 2014 -2015  12 52 39.7 140 

3 2015-2016  13 126 85.13%  148 

4 2016-2017  11 58 38.4%  151 

5 2017-2018  6 70 43.5%  161 

6 2018-2019  17 89 42.18% 211 

 

اص رشيح االشخليه لتتدريب االداريين بالكليه يتم فى اتجاهين االتجاه التخصصى وتقوم الجامعه بوضع خطه والتى ترسل سنويا للك

بيه لتدريحتياجتهم ااتحديد فى التخصصات واالدارات المختل ه, واالتجاه ال ان  يعتمد على يتم استقصاء اراء الهيئه االداريه سنويا ل

أهيل  لتدريب التعداد الالرتقاء بمستو  االداء الوظي ى . وكذلك إعادة التأهيل والتدريب لالداريين ف  غير الدرجات التخصصية ال

 .  مطلوبهالمناسب الحتياجات القطاعات المختل ة تقوم لجنة الجهاز ااالدار  بتحليل البيانات وتحديد االحتياجات ال

م يم وتناقشهج التقياداء اعضاء الجهاز االدارى يتضمن معاييرموضوعيه ومعلنه وتخطرهم القيادة بنتائللمؤسطه نمام لتقييم  3\5

 . فيها عند الضرورة وتحرص عل  استخدام نتائج التقييم للمحاسبه ولوضع برامج التدريب والتطوير

 

 عة االنشطةمن مجمور الك اية السنو  الذ  يتضوذلك من خالل استخدام تقري االداريتوجد لدي الكليه اليه لتقييم اداء الجهاز 

عميد الكلية  اعتماده منواجعته والمهام التى يقوم بها العضو لتقييم اداء العاملين باالقسام المختل ة والقيادات االدارية والذي يتم مر

دة بمجلس كلية املين معتمة والعيادات االداريلضمان العدالة ف  التقييم ولدعم هذا النظام,كما تم تحدي  معايير واجراءات تقييم أداء الق

 لجهاز اإلدار , تم تطبيق مباد ء الجودة الشاملة واالهتمام بقياس رضا أعضاء ا (5/13)مرفق 15/5/2019( بتاريخ 193رقم  

لمعنية فى ااف طركمؤشر قو  وموضوعى لجودة االداء , فقد تم تصميم استبيان لقياس أداء أعضاء الجهاز اإلدار   كى تشارك اال

ريين فى ح يز االداتما تم ك.  تقييم االداء فقد تم تقييم  أداء اعضاء الجهاز االدار  من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ,الطالب

قاً وف ت المناسبةلجزاءاشكل مكافات تشجيعية  للعاملين المتميزين. وايضا يتم االست ادة من نتايج تقييم الجهاز اإلداري وتطبيق ا

ين بالكلية لسنوي للعاملويتم إخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتايج التقييم من خالل اطالعهم على التقرير ا. (5/14) مرفق  للقانون

 وتستخدم نتايج التقييم عند اقتراح خطة التدريب الجديدة..(5/15) مرفق والتوقيع على هذه التقارير
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  النتائج ف ادة منعضاء الجهاز االدارى واتخاذ االجراءات الالزمه لدراستها واالستفللمؤسطه وسائل مناسبه لقياس اراء ا 4\5

  اتخاذ االجراءات التصحيحيه.

خاذ تايج فى اتة من النواتخاذ االجراءات الالزمه لدراستها واالست اد االستبياناتيتم قياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري عن طريق 

لوظي   ملين, والرضا ا. اراء العاملين ف  مد  مصداقية النظم المستخدمة ف  تقييم أداء العا (5/16) مرفق  االجراءات التصحيحيه

ما يتم  كلجودة الإلداريين. يتم توزيع اإلستمارات على اإلداريين من قبل أمين الكلية سنويا و عمل اإلحصاء فى وحدة ضمان 

حسين واتخاذ تلعمل تقرير لمعرفه نقاط الضعف الت  تحتاج إل   (5/17) مرفق االست ادة من نتايج تحليل هذه االستقصاءات 

قد إجتماع مع عكما يتم  (5/18)مرفق اإلجراءات التصحيحية لتحسين الرضا الوظي   بناءا عل  آراء  الجهاز االداري للكلية 

لين سادة العامابل القات التى قد تقرؤساء األقسام اإلدارية وبعض العاملين بأقسام الكلية وذلك للوقوف على المشكالت أو المعو

تميزين  افاءة االمزم, ومكتخ يف التكدس باالمكاتب, توفير المستلزمات الالزمه وتوفير التدريب الال-م ل تحسين بيئة العمل, بالكلية

 .(5/19)مرفق 
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 :األدلة والوثائق

 اسم المرفق رقم المرفق

 ية بأعدادهماسماء أعضاء الجهاز اإلداري بالكلية واحصاي 5/1

 بيان توزيع اعضاء الجهاز االداري على القطاعات المختل ة بالكلية 5/2

 التوصيف الوظي   لكل العاملين بالكلية 5/3

 آلية الكلية للتعامل مع النقص والزيادة 5/4

 خطاب موجه ألمين عام الجامعة بخطة احتياجات الكلية لسد العجز 5/5

 ل ة صات المختل ة وتوزيعهم على االقسام االدارية المختتوزيع دعم الكلية بالتخص 5/6

 معايير اختيار القيادات االدارية 5/7

 استبيان لمعرفة احتياجات الجهاز اإلداري التدريبية 5/8

 الخطة التدريبية الخاصة بالجهاز اإلداري  5/9

 االعالنات الخاصة بالدورات التدريبية 5/10

 اراء العاملين ف  الدورات التدريبية استبيانات الستطالع  5/11

 الدورات التدريبية المن ذة ونسبة الحضور خالل السنوات الماضية  5/12

 معايير تقييم أداء اعضاء الجهاز اإلداري  5/13

 االست ادة من نتايج تقييم الجهاز اإلداري  ال واب والعقاب( 5/14

ي لسنوييم من خالل اطالعهم على التقرير اإخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتايج التق 5/15

 للعاملين بالكلية والتوقيع على هذه التقارير

 وسايل قياس أراء الجهاز اإلداري  5/16

 نتايج قياس ألراء العاملين وكي ية االست ادة منها 5/17

 اإلجراءات التصحيحية لتحسين الرضا الوظي   للجهاز اإلداري  5/18

 تماعات الشهرية تقرير عن االج 5/19
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 : الموارد المالية والمادية6معيار 

 مطتوف مؤشر التقييم
مطتوف 

 جزئيا

سير 

 مطتوف

 هاا وفقًاااالماوارد المالياة للمؤسساة كافيااة لطبيعاة نشااطها وأعاداد الطااالب، وياتم توزيع   .1

 .لالحتياجات ال علية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها

√ 
  

 متنوعااة مااع وجااود أدلااة علااى زيااادة معاادل تنميااة المااوارد الذاتيااة مصااادر التموياال .2

 للمؤسسة.

√ 
  

 مبان  المؤسسة وقاعات المحاضرات وال صول الدراسية والمعامال والاورش وخالفاه .3

لصاح  وتجهيزاتها ماليمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطاالب، ويتاوافر المناا  ا

 بالمبان .

√ 
  

صااورة واآلالت والمعاادات والبنيااة التحتيااة والمرافااق يااتم بصاايانة القاعااات والمعاماال  .4

 دورية.

√ 
  

 إجراءات األمن والسالمة المتبعة ف  المؤسسة مناسبة. .5
√ 

  

ؤسساة اديم  للموسايل االتصال والموارد والانظم التكنولوجياة المساتخدمة حدي اة وماليماة للنشااط األكا .6

 فاعل ويحدث دوريًّا. وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع إلكترون 

√ 
  

مات المكتبة ماليمة لنشاط المؤسساة مان حيا  تاوافر الكتاب والمراجاع والتجهيازات والخاد .7

 الت  تلب  احتياجات الطالب والباح ين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

√ 
  

 

سطة من ما يمكن المؤوفقًا لالحتياجات الفعلية بالموارد المالية للمؤسطة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيعُها  6/1

 تحقيق رسالتها وأهدافها

حي  توجد موازنة سنوية  ال عليةلطبيعة نشاطها  وتوزع على أبواب الصرف المختل ة ووفقا لالحتياجات  كافيةالموارد المالية للكلية 

الموارد المالية ما تحصل علية الكلية من  المختل ة.تشملصرفة لتغطية أنشطة الكلية  والمخططللكلية تحتو  على الموارد المالية 

فها اإلستراتيجية وجميع التكل ة المالية لتحقيق رسالتها وأهدا الميزانية الحكومية باالضافة الى مصادر الدعم الذاتى والت  تغطى

ية الموارد وقدرة الكلية على تدبير مواردها وهو ما يظهر ك ا المختل ة م ل البح  العلمى, خدمة المجتمع و التعليم والطالب.أنشطتها 

مما يساعد الكلية على  214352504واجمالى المنصرف 1966702ال رق بين منصرف الموازنة وهو كما هو واضح  من الذاتية 

 .(6/1)مرفق المجتمع. فى خدمة دعم العملية التعليمية والبح ية وانشطة 



 

 

 
 

================================================= 2018/2019الدراسة الذاتية    
 

46 
 

 

 

QAU 

 الخمس السابقة.موازنة الكلية خالل األعوام 6/1يوضح جدول 

 اعتماد معدل اعتماد أصلي العام المالي
منصرف 

 موازنه
 منصرف ح.خ

اجمالي 

 منصرف

2014/2015 3564162 15085685 15552141 890052 16442194 

2015/2016 7075493 15821216 15858995 1130272 16989267 

2016/2017 7936058 17164073 17127868 597932 17725800 

2017/2018 15343900 19891310 19667012 1768242 21435254 

2018 /2019 12494550 23835593 23319504 5842674 29162178 

 

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة عل  زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسطة 2/ 6

عتمدة  لساعات المااليحة  الدولة , الرسوم الدراسية الطالبتتنوع مصادر التمويل بالكلية,حي  تعتمد الكلية فى مواردها على موازنة 

امج لخاص والبرلطابع اامركز الخدمة العامة والذ  يعد وحدة ذات ايرادات , الرسوم الدراسية للوافدين, وطالب الدراسات العليا, و

تم زيادة  الذ  يلالقايمة على الدال ممارسات الرعاية الصحيةالنوعية وحدي ا تم اضافة البرامج المميزة م ل مكافحة العدو  

 . (6/2)مرفق المصروفات بة و تبرعات هيئة التدريس والمجتمع المدنى 

 2019عام المالى حتى ال 2016بيان برصيد مركز الخدمة العامة بداية من العام المالى  6/2  يوضح جدول الخدمة العامة .1

 مركز الخدمة العامة العام المالي

2016/2017  58702.99 

2017/2018  366855.20 

2018/2019  565532 

 

والر د 4000 ب  يوجد بيان بالرسوم الدراسية السنوية لطل طالب عن مرحلة البكالريوس والتى تقدر الطالب الوافدين .2

 دوالر امريكى. 5000امريكى وبالنسبة للطالب الدراسات العليا تقدر المصروفات الدراسية ب 

المستويات  بيان بالمصروفات الدراسية لكل طالب بمرحلة البكالوريوس بجميع 6/3ح جدول يوض  المصروفات الدراسية .3

 .الدراسية 
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 ساعات معتمدة العام المالي
مقصه الفرقة الثانية 

 ساعات معتمده
 2002الئحة 

2014/2015 720,53 192,53 352 

2015/2016 920,53 242,53 452 

2016/2017 1105,9 295,15 540,5 

2017/2018 1377,5 296,5 540,5 

2018/ 2019 1621 427 794 

لمادن  وياتم   يتم تقديم تبرعات للكلية من قبل أعضااء هيئاة التادريس والمجتماع اتبرعات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .4

 .اعتماد هذه التبرعات كال عل  حدي ف  مجلس الكلية 

صااندوق التكافاال  -التمااريض م اال  حساااب اتحاااد طااالب تمااريضيوجااد بيااان بأسااماء وأرصاادة الحسااابات الخاصااة بكليااة  .5

 .مجلة علمية(  -الة التصوير -حساب الخدمات العلمية  -االجتماع 

 يعة نشاطمباني المؤسطة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطب 6/3

 لصحي بالمبانيالمؤسطة وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ ا

وتحتو  مبانى الكلية على جميع الممكنات المؤهلة  م مبان  5600أدوار بإجمال   4ف   2م1400شيدت الكلية عل  مساحة حوالى  

للمبانى التعليمية من  مدرجات وقاعات تعليمية ومعامل تدريبية مجهزة بأحدث االجهزة وأماكن لممارسة االنشطة داخل الكلية 

من الهيئة القومية  2013ضافة الى كل التجهيزات الالزمة الدارة الكلية والعملية التعليمية وقد تم اعتماد الكلية فى والجامعة, باال

دليل األبنية والمنشات الت  تتضمن مبن  الكلية   (Normsطبقا للمعايير المطلوبة من الموسسة التعليمية طبقا لمعايير  لضمان الجودة

. يوجد بالكلية خطة سنوية دايمة لتوليد المنا  (6/3)مرفق الدراسية والمعامل والطاقة االستيعابية للطالب ومساحته  وأعداد القاعات

األنشطة الرياضية كتأجير  ةو توجد تسهيالت أخري لتنمي الصحى حي  تم زيادة اعداد التكيف بالمدرجات والقاعات التعليمية

تم وضع استراحات بادوار الكلية باالضافة الى انشاء قاعة  كذلكبالكلية كافيتريا ومالعب رياضية من القرية االوليمبية.كما يتوفر 

. ونظرا لزيادة (6/4) مرفق لتحسين العملية التعليمية عقد ورش العملللتدريب فى الدور الرابع تم تجهيزها باالمكانيات المناسبة ل

بدور كامل بمبن  مطبعة الجامعة المقابل للكلية للتوسع ف  منشات الكلية  أعداد الطالب المقبولة سنويا تم موافقة و دعم الجامعة للكلية

قاعة تعليمية وقاعة لالمتحانات وكنترول  2لحين استكمال المبن  الجديد حي  تم استخدامة للدراسات العليا حي  تم تجهيز عدد 

لك باالضافة الى تجهيز مكان لذزة واالمكانيات الالزمة الدكتوراة وأخر للبرامج الجديدة وتم تجهيزهم باالجهأخر لبرامج الماجستير و
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تم تخصيص قطعة كما .  (6/5)مرفق ة الوحدات بهذوافدين لتناسب احتياجات العمل للمكتب البح  العلمى و أخالقيات خاص بلجنة

كلية وقد و أعضاء هيئة التدريس بالوامتداد مكاتب لألقسام العلمية  المقابلة لمبنى الكلية ألقامة مبن  تعليم   2م 750أرض ومساحتها

لتوسع ف  االكلية  ا إلستراتيجية تن يذا كله ذوه 30/5/2017( بتاريخ 3363تم الموافقة عليها وأخذ بها قرار رييس الجامعة رقم  

 .(6/6)مرفق والنمو 

 جدول  يوضح أعداد الطالب المقيدين ف  كلية التمريض 

 

 إجمال  الطالب  العام الجامعي

2016/2017 2405 

2017/2018 2424 

2018/2019 2025 

 

اسب راسية لتتنول الدوفقا للخطة الدراسية حي  تم عمل تسهيالت ف  الجدا البتناسب سعة المعامل مع أعداد الطتتبع الكلية خطة ل

حدد ت.ة مساءا لخامسالساعة سعة المعامل مع أعداد الطالب وتم بال عل العمل والتواجد بالمعامل من الساعة ال امنة صباحا حتى او

ذلك مع هيئة والمؤسسة مدي تناسب ذلك مع أعداد الطالب من حي  التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواص ات القياسية لل

مية لية التعليع العممبما يتناسب  وغيرها المستش يات التعليمية التدريب و وجود تسهيالت داعمة للبرامج التعليمية م ل تسهيالت

 (.7/ 6)مرفق 

 جدول  يوضح الجدول مبن  الكلية ومساحته والطاقة االستيعابية للطالب.

 

 

 

 

 

 خط انترنت كمبيوتر جهاز عرض بيانات الطاقة االستيعابية المطاحة المدرج المبني

 الدور األرض 
طالب 200 205,47 مدرج  ب(  1 1 1 

طالب 200 166,47 مدرج ج(  1 1 1 

 الدور األول علوي

أ(مدرج  طالب 400 416,97   2 1 1 

 طالب 80 100,62 قاعة مؤتمرات
42شاشة  تل زيون  +  

 سبورة ت اعلية
1 1 

طالب 05 74 قاعة ورش عمل الدور الرابع علو   1 1 كون رانس ز فيديو+ جها1 
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 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية6/4

السنوية للمبانى  والت  تتضمن الصيانة 16/7/2018( بتاريخ 182م  يوجد للكلية خطة سنوية للصيانة معتمدة من مجلس الكلية رق

 وبالنسبة  لكنترولو تامين شبابيك ا زلدياء والصرف ومصاعد الكلية ومولد , صيانة الكهربوالقاعات م ل  صيانة أجهزة التكييف

اللكترونية شهريا اويتم صيانة االجهزة . (6/8)مرفقلالمن والسالمة يوجد صيانة ط يات الحريق ,وحدة االندارو تطهيرالخزانات 

وريه كل شهر د,ماكينات التصوير, جهاز التصحيح االلكترونى يتم عمل صيانة  HPم ل  الحاسوب , كاميرات المراقبة ,طابعة 

 وجدينات.  بواقع ا ن  عشرة زيارة دوريه سنوية حي  يتم الكشف على كل ما يوجد بالمعمل من أجهزة وآالت ومعدات وماكي

نوي سصيانة  يوجد أيضا عقد مع شركة حلوان لمحركات الديزل , ويوجد عقدزيارات ربع سنوية م ل تطهيرالخزانات والمصعد, 

ويقدم  .ادفع سنويامين ت. تم التامين على المبنى ضدالحريق بشهادة تمع شركة ميديكال أند الب لصيانة األجهزة الطبية ومستلزماتها

 (6/9)مرفق المطلوبة للصيانة او التجديد  تقرير شهر  بحالة االجهزة

 

 إجراءات األمن والطالمة المتبعة في المؤسطة مناسبة. 6/5

 تتبع الكلية اجراءت االمن والسالمه و تامين بيئة العمل, فالكلية لديها وحدة بها تشكيل معتمد ويتبعها  لجنة االمن الصناعى مم لة فى

ة الوحدات العديد من االنشطة واالجراءات لضمان أمن ذزمات والكوارث وتستهدف هوحدة السالمة والصحة المهنية,وحدة اال

الكلية الك ير من التجهيزات المختل ة لتحقيق األمن والسالمة م ل عمل خزانات إضافية الستغاللها ف  حالة  تستهدفوسالمة الكلية. 

( . وتم استكمال صندوق االسعافات االولية بالكلية استعدادا 14-6ت عيل شبكة اإلنذار وتحدي ها وزيادة عدد الط ايات  تمالحريق و

 ) لمواجهة المخاطر التى قد تحدث للعاملين والطالب بالكلية. يوجد العديد من المطويات عن ارشادات السالمه والصحة المهنية

 جهاز عرض بيانات حاسب الي الطاقة االستعابية المطاحة المعمل المبني

( 2تر عدد  معامل الكمبيو الدور االول  طالب 60 244,95   60 1 

طالب 52 74,95 معمل تمريض نسا الدور ال ال  علوي  1 1 

طالب 52 75,95 معمل حاالت حرجة  1 1 

طالب 25 68,50 معمل تمريض اط ال  1 1 

طالب 53 82,22 معمل بالغين  1 1 

طالب 25 70,73 معمل اساسيات تمريض  1 1 

طالب 25 72,95 معمل اوسك    1 1 

طالب 25 68,56 معمل صحة مجتمع الدور الرابع علوي  1 1 

طالب 30 75,95 معمل اللغة  26 1 

54 75,95 قاعة للتدريب  1 1 
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ل ورش عمل إلدارة األزمات تم عم  (.6/11)مرفق . وتم عمل دليل اجرايى لمعايير السالمة والصحة المهنية (6/10مرفق 

.كما قامت الكلية بتمويل عدد خمسة من هيئة (6/12)مرفق والكوارث وورش عن اإلسعافات األولية للطالب و العاملين بالكلية  

ة التدريس واالدارين بالكلية للتدريب على دورة اوشا للسالمة والصحة المهنية وتدعم الكلية السالمة والصحة المهنية فقامت بورش

. تم تعديل خطة االخالء واعتمادها من (6/13)مرفق عمل لتدريب الكليات على كي ية اعداد خطة الدارة االزمات والكوراث بالمنشاة

ودعم .تم تعين قايد للحرس بالكلية للح اظ  (6/14) مرفق2013 وتم تن يد خطة االخالء فى عام 13/3/2019مجلس الكلية بتاريخ 

 ف  الكلية . اجراءات األمن والسالمة

ة موقع ها، وللمؤسطدارية بوسائل االتصال والموارد والنمم التكنولوجية المطتخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسطة وللعمليات اإل 6/6

 إلكتروني فاعل ويحدث دوريًّا.

  للكلية ولالنشطة اإلدارية بها.كما يوجد وسايل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حدي ة وماليمة للنشاط األكاديم

ويتم تحدي ه بص ة دايمة ويقوم   http://nursfac.mans.edu.eg/على موقع جامعة المنصورة وهو باللغتيين موقع الكترونى للكلية 

وعرض جميع  بتقديم جميع الخدمات االلكترونية لألعضاء ومعاونيهم والطالب من إعالنات وعرض جداول التسجيل واالمتحانات

 wirelessاألخبار الخاصة بالكلية و عرض األنشطة الطالبية وأنشطة القطاعات المختل ة بالكلية.كما يوجد بالكلية خدمة الالسلك   

LAN ف  جميع االدوار االربعة وذلك بص ه دايمة وخدمات االنترنت متاحة وكافيه ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب )

بط لتوفير االنترنت فلكل عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم و جميع الطالب اسم مستخدم وكلمة مرور. ,كما توجد ضوا

معمل كمبيوتر  2يوجد أنظمة وقواعد بيانات ويتم استخدامها بص ة دورية ومستمرة بما يخدم العملية التعليمية حي  يوجد عدد كما 

 11. يوجد عدد (6/15)مرفقالكلية المختل ة والمدرجات واألقسام اإلدارية والمخازن كما يوجد أيضا أجهزة كمبيوتر بجميع أقسام 

نظام ال اراب  –بقاعدة البيانات المستخدمة بالكلية منها نظام ابن الهي م إلدارة الطالب وطالب الدراسات العليا  متصل  نظام مختلف

.بالنسبة للنظم  التكنولوجيا للعملية التعليمية تتميز  الدارة االلكترونيةغيرهم من أنظمة انظام ال اروق و –إلدارة الجودة واالعتماد 

  يستطيع الطالب من خالله متابعة العملية التعليمية والتدريب لذوا التمريضية المقررات ف  كافةكلية التمريض بت عيل نظام الموديل 

ت والتواصل المباشر مع مسؤلى المقررات والزمالء فى الخاصة بالمقرر وعمل االمتحانات ال صلية للمقررا المحتويعلى بعض 

ا النظام انشاء امتحان يقيس جميع االهداف التعليمية هذتقوم الكلية بتطبيق التصحيح االلكترونى ويستطيع (.16\6)مرفقن س المقرر

مباشر على األجهزه والتى تقوم برصد للمقرر وبالتالى انشاء نمودج اجابة لالختبار لكل طالب برقم جلوسة التابع له ويتم التصحيح ال

االمتحانية للعام  وتصحيح األوراقعداد إالدرجات اتوماتيكيا على نظام الجامعة مما يدعم الش افية وعدم التميز بين الطالب وقد تم  

التكنولوجيا فى لك االنظمة كذوعل  هذا النظام باستخدام بنك األسئلة االلكترونية ف  جميع المقررات التمريضية  2018/2019

الدراسات العليا والتى تمكن للطالب التسجيل على النظام ومتابعة العملية التعليمية وتمكن مسؤلى الدراسات العليا العمل بطريقة 

 .(17\6)مرفق مميكنة ومحد ة وتخدم اهداف الكلية

ا النظام الى اعداد نظام مستندي هذويستهدف تم تطبيق نظام ح ظ المستندات الكترونيا وتم تطبيقة بمكتب العميد ووكالء الكلية 

 Video الكترونى يمكن من خالله استعاداة المستندات المطلوبة فى ا  وقت ومتابعة سير العمل بسهولة و يسر,كما يوجد 
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Conferenceت العليا فى هل للكلية التواصل داخليا ودوليا ويدعم التدريس فى العديد من المقررات للتيسير على طالب الدراساؤما ي

 العديد من المقررات ويدعم التواصل فى عديد من المؤتمرات واالجتماعات م ل اجتماع لجنة قطاع التمريض

الباحثين، لطالب والمكتبة مالئمة لنشاط المؤسطة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات ا 6/7

 .والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين

 

مية. يوجد لية التعليم العمتوجد بالكلية مكتبة بالدور ال انى كافية لخدمة الطالب و أعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم وهى مجهزه لتخد

المكتبة كتب علميه بترابيزة للطالب, كما  يوجد  6 -الة تصوير –كمبيوتر  2 –شانن  2 –دوالب خاص للكتب  24بالمكتبة العلمية 

رسالة دكتوراه  90كتاب حدي  تم شراؤه هذا العام .كما يوجد  41كتاب قديم و  3273تبعا لكل قسم حي  يوجد عدد  موزعة ومقسمة

. يتم دعم ( 18 /6 )مرفقكتاب  47كتاب وكتب علمية أخر  عدد  275رسالة ماجستير باإلضافة إل  الكتب ال قافية عدد  148و 

م ل   دمات ك يرةكتبة خه لكل عام ويتم االفصاح عنها من قبل المكتبة. تتوفر لدي المالمكتبة بالكتب الحدي ة لكل مقرر بص ة دوري

جموعة حتو  على متالتى  االستعارة، والتصوير، واالنترنت وغيرها. كما يوجد المكتبة الرقمية  حي  تقدم خدمة المكتبة االلكترونية

تدريس اء هيئة الا ألعضلدوريات العلمية والو ايق المختل ة الكترونيمن قواعد البيانات التى تغطى جميع ال روع العلمية واتاحة ا

م من خاللها نشر أجهزة الكترونية الت  يت2أجهزة كمبيوتر متصلة باالنترنت  وعدد 9والدارسين والباح ين كما يوجد بها عدد 

لمركزية  المكتبة ا لية معيل العلمية.تشترك الكاالعالنات للطالب لتسهيل العملية التعلمية كما انها تساعد فى البح  العلمى والرسا

  مختلف ف لباح ينيوفر أفضل الخدمات المعلوماتية ل الذ بالجامعة واتاحة نظم جديدة للخدمة االلكترونية م ل بنك المعرفة  

المحكمة، والكتب  ميةالمعتمدة، والمجالت العل جوجل سكوالر الذ  يعتبر مادة وافرة من األبحاث والرسايل العلمية المجاالت,و

ات البح  مؤسس عن ناشرين أكاديميين وجامعات عالمية وجمعيات وهيئات متخصصة وغيرهم من والملخصات والمقاالت الصادرة

 .العلم 

 خمس سنوات وهى كاألت    العداد المست يدين من المكتبة العلمية خالل الجدول التال  يوضح بيان بأ

 أعداد هيئة التدريس أعداد معاوني هيئة التدريس لمترددينا أعداد الطالب العام الدراسي

2013/2014 4410 548 138 

2014/2015 5212 614 120 

2015/2016 6805 712 184 

2016/2017 6435 839 190 

2017/2018 5243 4040 3020 

2018/2019 1552 1834 1188 
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 قئاالدلة والوثا

 اسم المرفق   رقم المرفق

  صيل  عن أبواب الميزانية المخصصة للكلية بيان ت 6-1

 الخطة السنوية التن يذية 6-2

طاقة عامل والوالم دليل األبنية والمنشات الت  تتضمن مبن  الكلية ومساحته  وأعداد القاعات الدراسية 6-3

 Normsطبق لمعايير  االستيعابية للطالب

 ا باالمكانيات المناسبة لعقد ورش العملانشاء قاعة للتدريب فى الدور الرابع تم تجهيزه 6-4

 دعم الجامعة للكلية بدور كامل بمبن  مطبعة الجامعة المقابل للكلية 6-5

  التمريض المقابلة لمبنى الكلية ألقامة مبن  تعليم  لكلية 2م 600تخصيص قطعة أرض ومساحتها  6-6

الكلية, تريا بكتأجير مالعب رياضية, كافيتسهيالت لتنمية األنشطة الرياضية وتوفير المنا  الصح   6-7

  لكليةاتركيب تكيي ات بالمدرجات والقاعات الدراسية و وضع استراحات بادوار الكلية وخارج 

 خطة سنوية للصيانة للكلية م ل البنية التحتية,المعامل, األجهزة االلكترونية 6-8

 شهر  بحالة األجهزة المطلوبة للصيانة تقرير 6-9

  طويات عن إرشادات السالمة والصحة المهنيةم 6-10

 دليل إجرايى لمعايير السالمة والصحة المهنية 6-11

 ورش عمل إلدارة األزمات والكوارث واإلسعافات األولية 6-12

 خطة لتحيسن نظم ومعايير السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

ا رض لهيهم والجهاز اإلداري عن المخاطر الت  يتعخطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاون 6-13

 مبنى الكلية وكي ية التعامل معها 

 خطة اإلخالء 6-14

 خطة تحسين نظم ومعايير السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 6-15

 video conferenceالموقع اإللكترون  للكلية, خدمات الكترونية م ل ت عيل نظام موديل,  6-16

 التصحيح اإللكترونى من خالل بنك األسئلة 6-17

 المكتبة اإللكترونية وقايمة بالكتب والمراجع مقسمة تبعا للتخصص 6-18
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 : المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية7معيار 

مطتوف  مطتوف مؤشر التقييم

 جزئيا

 سير

 مطتوف

افق مع تتو ن خالل المجالس الرسميةالمعايير األكاديمية المرجعية الت  تبنتها المؤسسة م-1

 رسالة المؤسسة وأهدافها

√   

   √ سةلمؤسالبرامج التعليمية ماليمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوي عليه رسالة ا-2

ة ألكاديميايير البرامج التعليمية موص ة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعا-3

 المرجعية المتبناة

√   

وضح ينواتج التعلم لكل برنامج تعليم  تتسق مع مقرراته الدراسية وتوصيف المقررات -4

 طرق التدريس والتقويم الت  تحقق نواتج التعلم

√   

جعين الباارامج التعليميااة والمقااررات الدراسااية يااتم مراجعتهااا بصااورة دوريااة بمشاااركة الماارا-5

 الداخليين والخارجيين 

√   

 بالتوصايف سنوية للمقررات الدراساية والبارامج التعليمياة بماا يؤكاد االلتازام للمؤسسة تقارير-6

 المعلاان للمقااررات الدراسااية ويطلااع عليهااا المعنيااون وتساات يد المؤسسااة منهااا فاا  وضااع خطااط

 التحسين والتطوير

√   

 

 افهاطة وأهدمع رسالة المؤسالمعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسطة من خالل المجالس الرسمية تتوافق  7/1

 2009ف  دة واالعتماد للهيئة القومية لضمان الجو (7/1)مرفق  (NARS) قامت الكلية بتبنى المعايير األكاديمية المرجعية القومية

وتم   (7/2)مرفق  14/7/2009( بتاريخ48كمعايير أكاديمية مرجعية للكلية لبرنامج البكالوريوس وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم  

 /21( بتاريخ  121لكلية رقم   . وتم اعتمادها بمجلس ا(7/3)مرفق إعداد المعايير األكاديمية القياسيه للدارسات العليا من قبل الكلية  

 (7/4)مرفق  2013 /2

التزام الكلية االعتماد  بوجودة قامت الكلية باتخاذ إجراءات رسمية لتبن  هذة المعايير األكاديمية وتم مخاطبة  الهيئة القومية لضمان ال

جية على ان تت ق مع . حرصت الكلية فى صياغة الرؤية والرسالة واالهداف اإلستراتي(5 /7) مرفق .بتطبيق المعايير االكاديمية  

قاء تة ف  االرلمساهمالمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة بما يحقق مواص ات الخريج التى نصت عليها هذة المعايير من حي  ا

 العلمية . لمجتمعابالمنظومة العلمية ف  عرض وتقديم خريج مؤهل علميا وعمليا والمساهمة ف  إنتاج  بح  علم  ودعم احتياجات 

 

 البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوي عليه رسالة المؤسطة 2\7

للمعايير األكاديمية المرجعية القومية الت  حددت مواص ات ودور خريج  تماشيا مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى وطبقا 

تم استحداث  2010/2011كليات التمريض وطبقا لنتايج استبيان األطراف المجتمعية ف  المخرجات التعليمية لبرنامج البكالوريوس 



 

 

 
 

================================================= 2018/2019الدراسة الذاتية    
 

54 
 

 

 

QAU 

( 6/ 7)مرفق  16/8/2012( بتاريخ 3269  برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والذي تم اعتماده بقرار وزاري رقم

وداخل هذة الاليحة يوجد مجموعة من المقرارت اإلجبارية و االختيارية حي  يقوم الطالب باختيار مقرراته للتسجيل فى المستويات 

ؤن التعليم الدراسية وموضوعاتها تواكب احتياجات مجال العمل وتقترح سنويا من االقسام العلمية ويتم اعتمادها فى مجلس ش

. ايضا يوجد مم لين من سوق العمل فى المجالس الرسمية للكلية حي  يتم مناقشة البرامج (7/ 7)مرفق والطالب ومجلس الكلية 

وف  االونه االخيره اتخذت الكليه اجراءات لمراجعة وتعديل اليحه البكالريوس وذلك بتشكيل لجنه  (.8/ 7)مرفق التعليمية بالكلية

الساعات المعتمده مم له من كل االقسام العلميه القتراح التعديالت الت  تدعم الخريجين وأهمها فصل المقررات  لمراجعة اليحه

النظرية والعلمية واقتراح مقررات جديدة م ل    تقييم الصحة فى التمريض ومقررات تمريضية تطبيقية وذلك تن يذا لمقترحات 

ما تم اجراء تعديل اخر فى الاليحة برفع المستو  الخامس وتبنى اليحة االمتياز االقسام العلمية وجهات التوظيف األخري . ك

.والت  تسهم ف  رفع مستوي الخريخ وتبن  أليات جديدة (9/ 7)مرفق  2016\9\22( بتاريخ  4754الموحدة بقرار وزار  رقم   

( بتاريخ 4986ض والصادر بالقرار الوزاري رقم  للتدريب والتقييم االكلينك  كما استحد ت الكليه البرنامج المك ف ف  التمري

وتعتبر الكلية من أوايل الكليات ف  تطبيق البرنامج وذلك لسد احتياجات المجتمع المتزايدة من  (10/ 7)مرفق ( 13/3/2018 

ل  واالقليم  وكذلك أعضاء هيئة التمريض وحل مشكلة البطالة الت  يواجهها خريجين الجامعات وهذا يعتبر ماليما لسوق العمل المح

 الدول  .

 بناةة المتالبرامج التعليمية موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعي 3\7

لتحكم هم ماجستير اوبرنامج للدراسات العليا ماليمة واستجابة الحتياجات سوق العمل المحل  واالقليم   2كذلك تم استحداث عدد 

الجامعات  وتن رد بهم الكلية عل  مستوي Fuidonce Based Practice العدوي وماجستير الرعاية القايمة عل  االداة  ف 

( 192قم  ر لكلية االمصرية االقليمية . يوجد توصيف واضح ومو ق ومعلن لبرامج البكالريوس والدراسات العليا ومعتمد من مجلس 

العامة( -المهنية -لذهنيةا -تتوافق نواتج التعلم  المعرفية  (.11/ 7)مرفق كاديمية المرجعية طبقا للمعايير اال  13/4/2019بتاريخ 

رامج مية مع البالكاديلبرامج البكالريوس والدراسات العليا مع المعايير االكاديمية المرجعية من خالل مص وفه توافق المعايير ا

  (.12/ 7)مرفق التعليمية. 

لتي تحقق رنامج تعليمي تتطق مع مقرراته الدراسية وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم انواتج التعلم لكل ب 4\7

 نواتج التعلم

. (13/  7)مرفىق توجد مص وفة لكل برنامج دراسى توضح اتساق نواتج التعلم المساتهدفة للبرناامج و المقارارت الدراساية  المختل اة 

داخل االقساام العلمياة مان خاالل لجاان ال اعلياة التعلمياة و منساقى المقاررات لتأكياد اتسااق ويوجد توصيف معتمد للمقررات الدراسية 

 /7)مرفىق عامة ( مع محتويات المقرر   مص وفة المقرر مع المحتاوي(  –مهنية  -ذهنية -نواتج التعلم المستهدفة لكل مقرر  معرفية

طرق التدريس والتقويم المستخدمة داخل توصيف هذة المقررات الدراسية على حسب طبيعة المقرر ومتساقة ماع  كما يتم تحديد  (14

الاليحة كما تم عمل مص وفة لكل مقرر دراسى لتوضيح التوافق باين محتوياات المقارر وباين ناواتج الاتعلم المساتهدفة للمقارر وطارق 

ن التوصيف على الموقاع االلكتروناى للكلياة وللطاالب فاى بداياة العاام الدراسا  مان . يتم االعالن ع(15/  7)مرفق التدريس والتقويم 

خاالل االقسااام العلمياه حياا  يقااوم اعضااء هيئااه التاادريس القاايمين علاا  تاادريس المقاررات الدراسااية باااالعالن عان الخطااه التدريساايه 



 

 

 
 

================================================= 2018/2019الدراسة الذاتية    
 

55 
 

 

 

QAU 

حيا  االعماال ال صاليه واعماال السانه والدرجاه  للمقرر وأهدف المقرر ومحتوي المقرر وعدد الساعات وتوزيع درجاات المقارر مان

 التحريريه للمقرر. 

 ن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيي 5\7

ررات و تم منسقى المقمية وعلية التعلتتم المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بصورة دورية  من خالل لجان ال ا

لمية القسام العمتها اعمل بعض التعديالت لبعض االخطاء المادية فى اليحة الساعات المعتمدة بناءا على تقارير المقرارت التى قد

الى  رجةد 500م ل قسم الحاالت الحرجة وهى وجود خطأ ماد  فى حساب درجات مقرر الحاالت الحرجة والذ  تم تعديلة من 

ين الى ن ساعتدرجة باالضافة الى قسم التمريض الباطنى الجراحى الذ  اوصى يتعديل عدد ساعات امتحان مادة الجراحة م 600

رجات دتعديل ساعة حتى تت ق مع نظام الساعات المعتمدة لكل ساعة نظرية ساعة امتحان وقسم تمريض صحة المجتمع قد اوصى ب

 .(16/ 7)مرفق  درجة 200درجة الى  100مادة االحصاء من 

ر عل  تقاري بناءا حرصت االقسام العلميه عل  مراجعه توصي اتها ومقرراتها سنويا بص ة دورية وذلك العداد التحدي ات الالزمه

 .(17/ 7 )مرفق المقررات واراء الطالب ونتايج تحليل الورقه االمتحانيه ويتم اعتماد التقارير بالمجالس العلميه المختصه

ج اجعة برنامام لمركيل لجنة برياسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعضوية مدير البرنامج وأعضاء مم لين من األقستم تش

لبرنامج وذلك طبقا سنوات عل  ا 5البكالوريوس واليحته القتراح التعديالت المطلوبة واعداد اليحة جديدة وذلك لمرور أك ر من 

ووكيل  التعليمية لبرامجاناءا عل  تقارير البرنامج السنوية والت  يتم اعدادها سنويا بواسطة لجنة لتوصيات المجلس األعل  وكذلك ب

( بتاريخ  194قم  رالكلية لشئون التعليم والطالب واعتمادها بمجلس الكلية وقد تم اعتماد آخر تقرير برنامج ف  مجلس الكلية 

جامعى للعام ال لمراجعة برنامج الساعات المعتمدة والمقررات الدراسية وقد استعانت الكلية بمراجعين خارجيين.  17/6/2019

 (18/  7ق )مرفخارجيين  وبمراجعين داخليين  2002لمرحلة البكالوريوس وبرامج الماجستير والدكتوراه اليحة  2018-2019

يطلع وت الدراسية التوصيف المعلن للمقرراللمؤسطة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام ب 6\7

 عليها المعنيون وتطتفيد المؤسطة منها في وضع خطط التحطين والتطوير

 ر على اراءلتقاريايتم إعداد التقارير السنوية للبرامج التعليمية ومقرراتها وتحتوي على خطط التحسين باالضافة الى احتواء 

  فأيضا يوضع طالب وآراء الطالب بالمقررات الدراسيه اضافة الى احصاييات بمعدالت ال المراجعين الداخليين والخارجيين ونتايج

   المقررات  محتوفاالعتبار نتايج تقويم األوراق االمتحانية وتحتوي خطط التحسين على التعديالت المستقبلية لكل عام دراس  

ته   عدد ساعافتعليم  البرامج التعديالت المرجوه بالبرنامج الالدراسية وطرق التقويم والتدريس المستخدمة أيضا تستخلص تقارير 

مجلس الكلية بمعتمدة  2020-2018وتحدي  مقرراته ويوجد خطة لتحسين مقررات برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس

مدة بمجلس والمعت  2020-2018و خطة لتحسين مقررات برامج الدراسات العليا  (19/ 7)مرفق  3/10/2018( بتاريخ 183رقم  

تم تشكيل  (21 /7مرفق )وأيضا تقارير األقسام عن ما تم تن يذه من خطط التحسين  (20 /7مرفق  )16/7/2018( 182الكلية رقم   

قوة لاتحديد نقاط لريوس  لجنة مم لة من كل االقسام العلمية لمراجعة برنامج الساعات المعتمدة ومقرراته ومص وفاته لمرحلة البكالو

 والضعف وعدد الساعات وذلك بعد تخريج دفعة من الطالب المسجلين لهذة االيحة. 
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 قئاالدلة والوثا

 اسم المرفق رقم المرفق

7/1 NARSالمعايير األكاديمية المرجعية القومية  

 14/7/2009( بتاريخ48اعتمادها بمجلس الكلية رقم   7/2

 معايير الدراسات العليا 7/3

 2013 /2 /21( بتاريخ  121بمجلس الكلية رقم    اعتمادها 7/4

 إجراءات تبن  المعايير األكاديمية 7/5

 اليحة الساعات المعتمدة والقرار الوزاري باعتمادها 6 /7

 مجلس شؤن تعليم وطالب ومجلس الكلية 7/7

 مجلس الكلية 8/ 7

 القرار الوزار  9/ 7

 القرار الوزار  10/ 7

 وتوصيف البرامج والمقررات 13/4/2019( بتاريخ 192الكلية  رقم   اعتماد مجلس 11/ 7

 مص وفه توافق المعايير االكاديمية مع البرامج التعليمية 12/ 7

 مص وفة نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج و المقرارت الدراسية 13/ 7

 مص وفة المقرر مع المحتوي 14/ 7

 ج التعلم المستهدفة للمقرر وطرق التدريس والتقويممص وفة محتويات المقرر و نوات 15/  7

 تشكيل لجان ال اعلية التعليمية ومنسقى المقررات و التعديالت بناء على تقارير المقررات 16/  7

 مجالس االقسام الت  تم اعتماد التقارير والتوصي ات بها 17/  7

 كالوريوس والدراسات العلياتقارير المراجعين الداخليين والخارجيين لمرحلة الب 18/  7

لس الكلية واعتمادها بمج 2020-2018خطة تحسين مقررات برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس 19/ 7

  3/10/2018( بتاريخ 183رقم  

( 182و اعتمادها بمجلس الكلية رقم     2020-2018خطة تحسين مقررات برامج الدراسات العليا  20/  7

16/7/2018 

 تقارير األقسام عن ما تم تن يذه من خطط التحسين 21/  7
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 :  التدريس والتعلم8معيار 

 مطتوف مؤشر التقييم
مطتوف 

 جزئيا

سير 

 مطتوف

تاليام ولمرجعياة للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمياة ا .1

 نواتج التعلم المستهدفة.
√  

 

ت   ومهااراية التادريس والاتعلم والتقاويم يادعم اكتسااب مهاارات الاتعلم الاذاتتطبيق استراتيج .2

 التوظف لد  الطالب.
√  

 

 رناامجللببرامج التدريب للطالب مصممة وموّص ة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة  .3

 التعليم ، ويتوافر لتن يذهااآلليات والموارد الالزمة.
√  

 

لاتعلم ابأسااليب متنوعاة بماا يتوافاق ماع ناواتج  تقويم أداء الطالب فا  التادريب ياتم .4

 المستهدفة. 
√  

 

  فافاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضاوعية، وتساتخدم النتاايج  .5

 تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.
√  

 

 الادرجات المخصصاة ألناواع تقاويم الطاالب متوازناة ماع ناواتج الاتعلم المسااتهدف .6

 قياسها.
√  

 

ا ليااة تقااويم الطااالب تاادار بك اااءة وعدالااة، واالمتحانااات ي ااأمن وضااعها ونسااخهعم .7

 وتوزيعها بما يضمن سريتها. 
√  

 

آلياااات تقاااويم الطاااالب تضااامن عدالاااة التصاااحيح ودقاااة وضاااع ورصاااد الااادرجات  .8

 واالحت اظ بالنتايج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.
√  

 

   √ تعلمهم. التغذية الراجعة للطالب عن أدايهم ف  التقويم تدعم .9

ات نتااايج تقااويم الطااالب يساات اد منهااا فاا  تطااوير الباارامج التعليميااة واسااتراتيجي .10

 التدريس والتعلم والتقويم.
√  

 

لياات آقواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتايج التقاويم مو قاة ومعلناة، وتوجاد  .11

 لمراقبة تطبيقها.
√  

 

 

 دفة.قويم تتطق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المطتهللمؤسطة استراتيجية للتدريس والتعلم والت 8/1

لد  الكلية استراتيجية للتدريس والتعليم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتاليم نواتج التعلم المستهدفة. وتهدف 

لتمريضية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإتاحة فرص إلى تخريج خريج متميز معرفيا ومهاريا ومهنيا ف  تقديم الرعاية ا

وقد تم تشكيل لجنة من وحدة ضمان الجودة و تحت اشراف االستاذ الدكتور وكيل  .التعلم المستمر ومواكبة كل ما هو جديد 
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شارك و. و أعداد الطالب الكلية لشئون التعليم و الطالب لتحدي  استراتيجية التعليم و التعلم طبقا لطبيعة البرامج التعليمية

أعضاء هيئة التدريس واألطراف المعنية ف  تحدي ها مع األخذ ف  االعتبار اليحة الكلية والممارسة ال علية للتعليم والتعلم 

 والتحليل البيئ  الستراتيجية الكلية. ترتكز هذه االستراتيجية على التكامل بين العلوم األساسية والتطبيقية ، التعليم الذات 

 15/5/2019بتاريخ  193والتعاون  و شمولية وسايل تقييم الطالب والتأهيل لسوق العمل.و تم اعتمادها بمجلس الكلية رقم 

 .(8/1)مرفق

وقد تضمنت آليات التحدي  والمراجعة مع مراعاه اليحة الساعات المعتمدة والت  تحتوي عل  طرق تدريس وتقويم حدي ه. فقد   

االلكترون  والتحول الرقم  وتحويل عدد من المقررات التمريضية اإللكترونية و استخدام نظام الموديل تم التوسع ف  التعليم 

فى غالبيه المقررات التمريضية والطبية. وتم إعالنها على مجالس االقسام  العلمية و أعالنها على الموقع اإللكترون  للكلية 

ttp://www.mans.edu.eg/fucnurh ومن أهم أهدافها تنويع أساليب التدريس المستخدمة لتحقيق أهداف البرنامج و .

المقررات, تشجيع الطالب على إبداء الرأي والمشاركة ال عالة ف  قاعة الدرس, تشجيع الطالب على استخدام أسلوب العصف 

ساعدة الطالب على الت كير المنطق  واالبتكار والبح  عن المعلومات, التأكيد الذهن  والمناقشة باستخدام األسئلة الم توحة, م

على التعلم الذات  والتعلم المستمر. تم اعداد مص وفة توافق طرق التدريس والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة بالمقررات 

 .(8/2)مرفقوالبرنامج بمقررات برنامج الساعات المعتمدة والمعايير األكاديمية 

 بى الطالتطبيق استراتيجية التدريس والتعليم والتقويم يدعم اكتطاب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظيف لد 8/2

 – Self  /تبنت استراتيجية التدريس والتعليم أنماط عدة للتعلم ف  التدريس والتقويم الغير تقليدي منها التعليم الذات  والتعاون 

directed & Cooperative Learning  العمل فى مجموعات, المشاريع البح ية, المشاريع المجسمة, التعلم المرتكز ,

الموديل فى التدريس والتعلم والتقويم باستخدام  التعليم اإللكترون  وت عيل نظام وايضا إستخدام (8/3)مرفق على حل المشكالت 

وأيضا التعلم عن طريق األقران,  ,من قبل غالبية األقسام , وتم ت عيل المقررات التمريضية االلكترونيةQuizeنظام الكويز 

هذه االنماط الغير تقليدية تنمى لد  الطالب مهارات التعليم الذات  وتح ز لديه الرغبة ف  التعليم  التعلم عن طريق المحاكاة,

 عال مما يجعلهم أك ر استعدادا المستمر وجمع المعلومات و اكتساب المهارات من مصادر عدة غير تقليدية ومهارات التواصل ال

لمتطلبات وتحديات سوق العمل. يتم ت عيل استراتيجيات التدريس والتقويم ف  توصي ات المقررات و توصيف البرنامج بحي  ال 

تتغير مع تغير عضو هيئة التدريس ويتم مراجعة مد  فاعلية تلك االستراتيجية ف  ضوء تحليل نتايج الطالب من خالل االقسام 

 .(8/4)مرفقلعلمية و تقارير المقررات و البرنامج ا

موارد آلليات والنفيذهاابرامج التدريب للطالب مصممة وموّصفة وفقًا لنواتج التعلم المطتهدفة للبرنامج التعليمي، ويتوافر لت 8/3

 الالزمة.

ولها   مقررات مرحلة البكالوريوس % من60يوجد باليحة الكلية لبرنامج البكالوريوس مقررات تمريضية عملية تم ل اك ر من 

وتم تصميم برامج التدريب وفقا لمخرجات التعلم . (8/5)مرفق  توصي ات وفقا لنواتج التعلم العملية  مهارية( المستهدفة

يوجد بها تحديد وتوصيف  خطط للتدريب العمل  المستهدفة من التدريب. يقوم كل قسم علم  مع بداية ال صل الدراس  باعداد

http://www.mans.edu.eg/fucnur
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تحرص الكلية على تنوع اماكن التدريب  .للتدريب العمل  و اليات توزيع الطالب على اماكن التدريب والمتابعة والتقييم دقيق

العمل  و الميدان   لذلك تقوم الكلية بمخاطبة الجهات المجتمعية المختل ة وبعض من الجهات المست يدة حسب التخصصات 

  المستش يات الجامعية ومستش يات وزارة الصحة والمراكز الصحية المختل ةالعلمية وعادتا ما يتم تدريب الطالب ف  

ستويات ميتم تدريب الطالب على المهارات التمريضية العملية الخاصة بكل مقرر تمريض  خالل األربع  .(8/6)مرفق 

التدريس  هيئة وجود أعضاء الدراسة على مرحلتين المرحلة االولى وتشتمل على تدريب معمل  ف  معمل المهارات بالكلية ف 

 من خالل عرض المهارات عن طريق عروض ال يديو م شرح و عرض للخطوات من خالل عضو هيئة التدريس و الهيئة

لتركيز الكلية. واارات بالمعاونة   م يلى ذلك قيام بعض الطالب بتن يذ الممارسة وإعادة العرض  حتى يتم اتقانها ف  معمل المه

ً استخدام أحدث اعلى التدريب العمل تية ت المعلومالتقنيا  داخل المعامل المجهزة بأحدث التجهيزات التدريبية الحدي ة وأيضا

ة وهى حلة ال انين المرأكما ، الحدي ة ف  معامل اللغات والكمبيوتر واستخدام الحاالت التدريبية ف  التدريب العمل  اإلكلينيك 

 يق المباشروالتطب المراكز الصحية من خالل التعامل المباشر مع المرضى و ذويهمخاصة بالتدريب الميدان  ف  المستش يات و 

 وة التدريس اء هيئللمهارات الت  اكتسبها الطالب ف  معمل المهارات بالكلية وهنا يتم تدريب الطالب بواسطة أفراد من أعض

ج مما بعد التخر العمل ب بيئة حقيقية مما لة لبيئةالهيئة المعاونة وتحت االشراف المباشر منهم.التدريب الميدان  يوفر للطال

يق لعمل ف  فرااصل و يكسب الطالب المهارات و القدرات الت  تؤهله لسوق العمل و تعزز لديه ال قة بالن س و القدرة على التو

 . (.8/7)مرفق ومهارات حل المشكالت والقدرة على اتخاذ القرار وادارة الوقت 

موعات لتمريضية على طرق تدريس تتيح وتشجع على التعلم الذات  حي  يقسم الطالب إلى مجتحتو  معظم المقررات ا

رض النشاط ع( إلى كل مجموعة وتكون المجموعة مسئولة عن case studyصغيرة وإسناد مهام تعليمية م ل دراسة الحالة  

 -لوماتمع المعج –مات  الممارسة العملية( ودراسة الحالة على باق  الطالب وبذلك يكتسب الطالب مهارة البح  عن المعلو

مرفق ).....الخ الدفاع عن وجه النظر والنقاش البناء -مواجهة العامة -اتخاذ القرار –عرض المعلومات  –العمل فى فريق 

8/8.) 

ت رابع تدريباالل  و وفيه يؤد  كافة الطالب المنقولين للمستو  ال ا يوجد ايضا باليحة البكالوريوس مقررات التدريب الصي  

طبية المراكز ال وساعات معتمدة خالل ال ترة الصي ية تدريبا عمليا إكلينيك  و ميدان   ف  المستش يات  10تطبيقية لمدة 

اعات معتمدة س 5ساعات معتمدة للمنقولين الى المستو  ال ال  و  5المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة ووزارة الصحة  

ذا ريوس إال إلبكالو. وال يمنح الطالب درجة االرابع( و تعتبر هذه التدريبات تدريبات نجاح و رسوب للمنقولين الى المستو 

لك تحت أشراف اعضاء ذاسابيع ويتم  6اجتاز التدريب الصي   و يبدأ التدريب الصي   بعد انتهاء االمتحانات النظرية  و لمدة 

( وه  فترة تدريبية مك  ة يوجد السنة التدريبية  االمتيازايضا  (.8/9)مرفق  هيئة التدريس و الهيئة المعاونة باألقسام العلمية

ية رية والعملت النظإجبارية على كل الطالب الناجحين فى المستو  الرابع وتهدف سنة االمتياز إلى التطبيق األم ل للمعلوما

 12ى ه السنة علب ف  هذالمهنة. تشتمل فترة التدريالت  اكتسبها الطالب خالل الدراسة الجامعية وذلك قبل التصريح له بمزاولة 

  .(8/10)مرفق أسبوع(  48شهر  

كما ان الكليه تبنت الاليحه الموحده لكليات التمريض بشأن سنه التدريب االجباريه  االمتياز( والصدره عن لجنه  قطاع 

از بالكليه والمم له من االقسام العلميه ( كما قامت لجنه االمتي22/9/2016( بتاريخ  4754التمريض بقرار وزاري رقم  
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المختل ه بتوصيف برنامج التدريب بما يحقق االهداف األهداف التعليمية التدريبية المطلوبة وبما يحقق قواعد اليحة االمتياز من 

 ساعات التدريب والتخصصات المختل ة وقواعد ومواعيد التدريب. ايضا تشارك المستش يات المتخصصه خارج جامعه

المنصوره ف  تدريب وتطوير االداء االكينيك  والمعرف  لطالب االمتياز من خالل  ات اقيات تعاون مشتركه مع جامعه 

المنصوره مم له ف  كليه التمريض عل  سبيل الم ال  مؤسسه دار ال ؤاد، مؤسسه مجدي يعقوب البحاث القلب، مؤسسه 

م الدول ....( وتشارك هذه المؤسسات ف  توفير فرص التدريب ، مؤسسه ش ا االورمان باالقصر، مستش   السال57357

تحرص الكلية على جدية .للطالب وتوفير االشراف على الطالب بأماكن التدريب والمشاركة ف  تقييم اداء الطالب ا ناء التدريب

  (8/11)مرفق ب االشراف بتوفير مشرف من الكلية لكل مجموعة من الطالب باإلضافة الى المشرف من اماكن التدري

 logتتوافر لدي الكليه اآلليات والموارد الالزمة لتن يذ برامج التدريب للطالب حي  ان االقسام العلمية تصمم ملف انجاز  

book  يحتو  على جميع المهارات )checklists العملية الت  تحقق النواتج التعلمية المستهدفة من المقررات التمريضية و )

طالب اكتسابها.ايضا تحرص الكلية ف  هذا الشأن على رفع ك اءة العملية التعليمية بها من خالل توفير مصادر الت  يجب على ال

كما .  معامل اللغات و الكمبيوتر....الخ -التعليم والتعلم والوسايل الداعمة لها والت  تشمل  عل  المعامل التدريبية المجهزة بك اءة

التمريض القايم على الدليل ومقرر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ف  التمريض تتوفر ف  مقررات االحصاء الحيوي ومقرر 

برامج الكترونيه ومعامل الحاسب المتصلة بالشبكة العنكبوتية الستخدمها ف  التدريب العمل  الخاص بهذه المقررات. كما توفر 

ات الستخدامها ف  التدريب العمل  للمقررات التمريضية الكلية معامل المهارات المختل ة والمجهزة بأحدث االجهزة و المنيكان

المختل ة. باالضافة ال  أماكن التدريب بالمستش يات والمراكز الصحية والغير صحية م ل المدارس ودور المسنين وغيرهم 

االدوات والموارد تحرص الكلية على ماليمة موارد التعلم لطرق وانماط التعلم المستخدمة, حي  توفر الكلية  . (8/12)مرفق 

لهذه االنواع من التعلم م ل ووحدة للتعليم اإللكترون  والتى تقوم بمساعدة اعضاء هيئة التدريس على تحويل مقرراتهم الى 

لدعم التعلم الذات  للطالب. قامت الكلية بإنشاء بنية تحتية الكترونية تشمل تغطية شاملة للكلية  (8/13)مرفق صورة الكترونية 

نترنت الالسلك  باإلضافة الى الخطوط السلكية وتوفير اجهزة الحاسب بالمكتبة الرقمية وتوفير الكتب والمراجع بنقاط اال

بالمكتبة. كما ان الكلية بصدد انشاء سنتر لالمتحانات االلكترونية يسع ماية طالب للمساهمة والمض  ف  التحول الرقم  للكلية و 

 .دولة للتحول الرقم  الجامعة. وهو ما يحقق استراتيجية ال

 تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المطتهدفة. 8/4

يتم تطبيق نظام التقويم ف   . حي تقويم أداء الطالب ف  التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة

وتتم من خالل استخدام كروت المالحظة لقياس المهارات العملية المستهدفة بالمعامل  OSCEاالختبارات العملية باستخدام 

والمعتمد  VIVA(. كما استحد ت الكليه سياسات موحده لالختبارات الش هية بنظام عمل كروت Checklistsوالمستش يات  

العملية المستمرة المختل ة الت  تتم ف  باإلضافة الى االختبارات  ..(17/6/2019.( بتاريخ  194بمجلس الكليه رقم  

-مستش ى الدول  –مستش ى الطوارئ  –مستش ى األط ال -مستش ى الجامعة-المستش يات المختل ة منها مستش ى الكلى

حي  يتم وضع عناصر موحدة للتقييم المهارات   Evaluation sheetالمدارس باستخدام -الحضانات المختل ة لألط ال

اية التمريضيةاألساسية، تقديم الت قيف الصح ، كي ية التدوين والتسجيل،السلوكيات، التعامل مع المرضى ومع التمريضية  الرع
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الزمالء، قواعد االلتزام بالتدريب ( ، ويتم حساب الدرجات لكل عنصر ف  ضوء ما ورد ف  الاليحة وتوصيف المقررات 

عل  متابعه اداء ودرجات الطالب عل  مدار ال صل الدراس  وف  حاله  ويعمل القسم العلم  بالتعاون مع المرشدين االكاديميين

 .(8/14)مرفق تع ره اكاديميا يعد له خطة لمعالجة التع ر والعمل عل  تحسن مستواه 

ء واسطه اعضابباريه أما عن تقييم اداء الطالب ف  فترة االمتياز يتم بناءا عل  توصيف برنامج التدريب لسنة االمتياز االج

متياز طه لجنه االه بواسئه التدريس من الكليه ال  جانب اشراف هيئه التمريض بالمستش يات باستخدام استمارات  التقييم المعدهي

 .(8/15)مرفق  مصمم من قبل األقسام العلمية (log bookباإلضافة الى ملف االنجاز الخاص بكل طالب 

 موارده.ووضوعية، وتطتخدم النتائج في تطوير آلية التدريب وأدواته فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات م -5\8

لمختل ة ا رراتالمقيتم تقويم فاعلية التدريب بناء على معايير ومؤشرات يتم وضعها داخل األقسام العلمية طبقا لتوصيف 

دريب تطوير الت نها فىمواالست ادة  كالتال   يتم استقصاء اراء الطالب فى تقييم فاعلية التدريب ويتم تحليل نتايج االستبيان

ايج االستبيان م تحليل نتز( ويتالميدان . يتم استقصاء اراء طالب االمتياز فى تقييم فاعلية التدريب ا ناء السنة التدريبية  االمتيا

عقد  متياز. يتماال بواالست ادة منها فى تطوير التدريب الميدان .ايضا يتم استقصاء اراء المست يدين من الخدمة فى اداء طال

اليمة و مى مد  لقاءات مع الطالب من قبل اعضاء هيئة التدريس وفريق الجودة باألقسام العلمية الستطالع اراء الطالب ف

 . (8/16)مرفق  ك اية التدريب العمل  الميدانى ومناقشة المشاكل 

 مطتهدف قياسها.الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم ال 8/6

الت  تنص على  من اليحة الساعات المعتمدة و 18تحرص الكلية على تنوع وتعدد اساليب التقويم ويتضح ذلك من نص المادة 

لمعرفية و اخرجات ان يتم تقييم الطالب بص ة مستمرة طوال ال صل الدراس  عن طريق االمتحانات التحريرية و الت  تقيس الم

يس ة والت  تقتطبيقياالختبارات الش هية الت  تقيس باإلضافة لما سبق مهارات التواصل واالختبارات الالذهنية لد  الطالب و

بحاث ت واألالمخرجات العملية و المهنية كما يوجد ايضا بعض االنشطة الص ية والتكلي ات م ل المشاركة ف  المناقشا

لعمل ف  ة م ل اوسايل التقييم والت  تقيس المخرجات العاموالواجبات اليومية والمواظبة على حضور المقررات وغيرها من 

 .(8/17)مرفق فريق, ادارة الوقت, مهارات البح  العلم , استخدام التكنولوجيا وغيرها 

 عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات يؤمن وضعها ونطخها وتوزيعها بما يضمن سريتها 8/7

ف  توصيف المقرر ويعرض عل  الطالب ف  أول محاضرة ف  الدراسة ويتم  االعالن عن ميعاد  يتم وضع مواعيد االختبارات

بدء االمتحانات العملية والش وية والتحريرية ب ترة كافية وذلك من خالل الجداول االمتحانية المعلنة وبكل الوسايل على لوحات 

لطالب و الكلية. وال تن رد ادارة الكلية بوضع جدول االمتحانات االعالنات و موقع الكليه وص حه التواصل االجتماع   لشئون ا

وفقا لما تراه بل تعلن الجداول لالقسام العلمية والطالب فى صورتها االولية لتلقى ا  مقترحات للطالب من خالل اتحاد الطالب  

 (.8/18)مرفق للجداول من قبل مجلس الكلية والكيانات الطالبيه ال اعله الجراء التعديالت المطلوبة قبل اعتماد الشكل النهايى 

قامت الكلية بعقد عدد من ورش العمل التى تتعلق بكي ية اعداد الم رادات االختبارية المختل ة وكي ية اعداد بنوك االسئلة، ايضا تم 
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ت الكلية ف  مسابقة وقد شارك (.8/19مرفق )تعميم مواص ات اعداد اسئلة االختيار من متعدد على جميع أعضاء هيئة التدريس 

( من االسئله، وحصلت الكلية 8244( مقرر وعدد  7الجامعة العداد بنوك األسئلة من خالل مشاركات االقسام العلميه بعدد  

عل  المركز االول عل  مستوي الجامعة ف  اعداد االسئلة المعدة ف  التخصصات المختل ة وبنوعية  وجودة األسئلة المعدة 

 (8/20)مرفق 

تصميم التدريس ب ء هيئةة التقويم تدار بك اءة وعدالة حي  يتم توازن ادوات التقويم مع نواتج التعلم عن طريق الزام اعضاعملي

متحانات لمخرجات (  للتأكد من استي اء االPeer Reviewersويقوم بمراجعتها مراجعون نظراء   االختبارات طبقا للبلوبرنت 

 رات من حي بط اإلختباللورقة االمتحانية ويتم االلتزام بها فى معظم االمتحانات حتى يتم ضيوجد معايير .  المستهدفةالتعلم 

متحانية الوراق االاتقيم  يتمالشموليته والقدرة على قياس مخرجات التعلم المستهدفة وتنوع أنماط أسئلته وك اية المدة الزمنية . 

نين ن قبل ممتحتبار مة لشئون التعليم و الطالب، يتم تقييم ورقة االخمن قبل لجنة مشكلة من مجلس الكلية برياسة وكيل الكلي

كل اللجان تشلة. داخليين وخارجيين للتأكد من وجود اسئلة تقيس مستويات معرفية مختل ة, توازن توزيع الدرجات على االسئ

كل لرات الش هية ألعمال االختبا ممتحنين وقد اعتمد مجلس الكلية و يقه سياسات واجراءات موحده 2الش وية على األقل من 

  ن السهل المتتدرج واالقسام العلمية بالكلية تعتمد عل  نظام الكروت المعدة مسبقا والت  تشتمل عل  جميع مستويات الطالب 

لم  والت  يقوم ( لجميع االختبارات ف  القسم العBlue Printباإلضافة الى إعداد نماذج   . المتوسط ال  االك ر صعوبة 

  (8/21)مرفق باعدادها القايمون  على وضع االختبارات 

عداد كلية. تم اجلس التتم أعمال اإلمتحانات بناءا عل  أليات واضحة ومعلنة فقد تم تشكيل أعضاء الكنترول بقرار معتمد من م 

 ولقواعد اعلى كل لهم يحتو   دليل إجراي  ألعمال االمتحانات و الكنترول وتوزيعه العضاء الكنترول حتى يكون مرجع

يد من قبل عم لمعاونةايتم عقد اجتماع العضاء هيئة التدريس و الهيئة . االجرايات التى تتعلق باالمتحانات و أعمال الكنترول

لق بأعمال يما يتعفبدء االمتحانات لمناقشة دور كل عضو  قبلالكلية و وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب كل فصل دراسى 

 معةدارة الجاالسالها الكنترول وضبط االمتحانات يتم متابعة سير االمتحاتات يوميا من خالل تقارير يومية يتم ار المراقبة و

 . اتيوجد الية االحت اظ باالوراق االمتحانية فى كنترول و مؤمن بباب حديد و مراقب بالكامير (.8/22)مرفق 

دة تحان بمساعخ اإلمت وأساتذه المقررات مسئولين مسئولية تامة عن نسيعد القسم العلم  هو المسئول األول عن وضع االختبارا

 تحاناته االملجنة الطباعة قبل بداية االمتحانات وتعمل بناءا عل  جدول معتمد ينظم طباعة المقررات وذلك لضمان سري

اء تواجده وتسلم للكنترول كما ان أصل االمتحان يسلم موقعا من واضعيه إلى مسؤول الطباعة ويتم طباعتها وتظري ها أ ن

ويراعى أن يتضمن أصل اإلختبار البيانات الوصي ية لإلختبار. يحرص المسئول عن الطبع و الكنترول أن يتخذ كافة 

اإلجراءات التى تضمن سرية هذا العمل وعلى األخص التح ظ على أصول اإلختبارات وكذا أوراق األسئلة التال ة والزايدة 

ن ظروف محكم الغلق يحتو  على عدد من أوراق األسئلة بقدر عدد الطالب بها , وتسلم  مظاريف االسئلة ويعد لكل لجنة امتحا

الى رؤساء اللجان فى الوقت المناسب قبل بدء االمتحان بوقت كافى. ال يسمح بأ  حال من األحوال لغير المختصين بدخول 

يتولى أعضاء الكنترول تحت إشراف رييس الكنترول وضع  قاعة طبع أو نسخ االمتحان مع ضمان كل السرية لهذا العمل.

األختام الالزمة على كراسات اإلجابة بحي  تشمل اسم المقرر وتاريخ االمتحان وختم الكنترول، وذلك قبل موعد االمتحان 
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ً لعدد الطالب المقرر أداؤهم االمتحانات فى كل لج %  5نة بزيادة بوقت كاف على أن يكون عدد الكراسات المختومة مطابقا

كاحتياط  .وتسلم  كراسات االجابة طبقا لعدد الطالب الوارد  بكشوف كل لجنة للمالحظ قبل بدء االمتحان بنصف ساعة على 

األك ر. عقب انتهاء زمن االمتحان يتولى مالحظ كل لجنة اعادة تسليم كراسات االجابة الى مسئول الكنترول المختص وكذا 

االحتياطية او الخاصة بالطالب الغايبين  بعد الغايها بمعرفة رييس اللجنة( مع استمارة الغياب  الكراسات غير المستعملة

 .(8/23)مرفق الخاصة بهم 

 اء.آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدع 8/8

قم رل عل  وضع وتشتم االمتحانات النهايية دون تحيز وهو نظام الكراسة مجهولة الهوية تتبع الكلية آليه لضماًن عدالة تصحيح

جابة " بعد إدخال نموذج اإلOMR" للطالب  م يتم تصحيح ورقة إجابة الطالب من خالل جهاز "Barcodeسر  و وضع "

تقليل االلكترونى المطور ل " ويستخدم االن نظام التصحيحTure and False , Matching, MCQ  الصحيحة ألسئلة "

بنية تعتمده ال   الذياالخطاء وضمان عدالة التصحيح . فقد قامت الجامعة بتشجيع ودعم الكليات لتطبيق هذا التصحيح االلكترون

ل  هذا النظام عجهاز تصحيح حدي  يستطيع أستاذ المادة من انشاء االختبار بن سه  2االلكترونية للجامعة وتم شراء عدد 

تنوع بين يتم فيه الوتهدفة عدة بنك األسئلة بالجامعة والذي تم اعداده من قبل األقسام العلمية بناءا عل  نواتج التعلم المسبمسا

دة حب كال عل  الطال درجات صعوبة األسئلة وبالتال  يتم تن يذ ورقة إجابة الطالب الكترونيا والت  يتم طباعته بأرقام جلوس

منع  يساعد عل  ب وهذالمادة من إعداد أك ر من نموذج لن س اإلختبار بأرقام الجلوس المختل ة للطالويمكن هذا النظام أستاذ ا

بكه حديدية عل  . كما يوجد تأمين لكنتروالت الكليه بأبواب حديديه وايضا ش(8/24)مرفق  وتقليل حاالت الغش بين الطالب

 جان امتحانللكلية يشكل مجلس ا .الت لتأمينها ومنظومه االنذارالنوافذ كما يوجد منظومه مراقبه بالكاميرات داخل الكنترو

متحان فى كل . تشكل لجنة اال(8/25)مرفق  المقررات ولجان تصحيح أوراق اإلجابة بعد أخذ رأي مجالس األقسام المتخصصة

ة قرابة ان صللالمتح مقرر من عضوين على األقل و ال يجوز ألحد أعضاء هيئة التدريس ممن تربطه بأحد الطالب المتقدمين

 .(8/26رفق )متحانأو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أن يشترك فى وضع أسئلة هذا االمتحان أو القيام بأ  عمل من أعمال االم

جل بها يم الت  تسالتقي تطبق الكلية سياسة لتو يق النتايج الخاصة بأعمال السنة داخل األقسام العلمية وذلك من خالل استمارات

هي م ظام ابن الا على نالطالب ويتم توقيعها من الطالب  م يتم تسجيلها ف  مل ات خاصة لتو يق هذه النتايج  م يتم رفعهدرجات 

س دها من ريياعتما وبعد ذلك يتم اعتمادها من رييس القسم وترسل ال  الكنترول ف  نهاية الترم. اما النتايج النهايية يتم

ية باالحت اظ بكراسات . تقوم الكل(8/27)مرفق  ليم والطالب  م يعتمدها ويقرها مجلس الكليةالكنترول ووكيل الكلية لشئون التع

ن لى نظام ابتايج عاالجابة داخل الكنترول وايضا تحت ظ بسجالت ورقية للنتايج فى الكنترول كما يوجد سجالت الكترونية للن

 الهي م يمكن استدعايها والرجوع لها فى ا  وقت. 

 الراجعة للطالب عن ادائهم ف  التقييم تدعم تعلمهم .التغذية  8/9

تقوم االقسام المختل ة بكلية تمريض جامعة المنصورة باتباع الية لتحديد الطلبة المت وقين والمتع رين وذلك من خالل تحديد 

اركة ف  حلقات النقاش % او اك ر وايضا المش85مواص ات للطلبة المت وقين ومنها تقديم االنشطة واالعمال المطلوبة بنسبة 

ب اعلية مبنية على الداليل العلمية اما عن الطالب المتع رين يتم تحديدهم من خالل انخ اض المستو , التاخر ف  تقديم االنشطة 
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المطلوبة دون عذر مسبق. كما يوجد اليات دعم للطالب المت وقين كعقد لقاءات حوارية بين الطالب المت وقين دراسيا وبين 

المواد, اعطاء عناية خاصة للطالب المت وقين بالمتابعة الدورية لتخطى اي عقبات ومنحهم حوافز معنوية لتشجيعهم على  اساتذة

الت وق. ومن اليات دعم الطالب المتع رين االجتماع بالطلبة لمناقشة اسباب تع رهم وايجاد الحلول المناسبة لهم اذا كان السبب 

تدريب العمل  اذا كان السبب ماديا فيتم عمل بح  اجتماع  للطالب وتوفير الكتب للطالب فيما الغياب فيتم عمل جدول اعادة لل

يحتوي عل  االليه المعتمده  (8/28)مرفق  يخص صعوبات التعلم يتم استحداث اساليب جديدة متنوعة فيما يناسب الطالب.

 وخطط االقسام

ويقوم  م  العلميةاالقساعالن نتايج االمتحانات ال صلية و اعمال السنة بيتم اعالن الطالب بنتايج التقويم المختل ة من خالل ا

المتحان ن نتيجة اتم اعالالطالب بالتوقيع على استمارة التقيم الخاصة به بعد مناقشتها معه لمعرفة نقاط الضعف وتحسينها. كما ي

ن ا  مكان نظام مل كلمة مرور خاصة به على الالنهايى على نظام ابن الهي م إلدارة شئون الطالب حي  يدخل الطالب من خال

 مع المرشد اقشتهابسهولة لالطالع على نتيجته. ويستطيع االطالع عل  بيانات درجاته المختل ة ف  المقررات والت  يمكن من

 .(8/29)مرفقاألكاديم  

 يمريس والتعلم والتقونتائج تقويم الطالب يطتفاد منها ف  تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التد 8/10

يانات قواعد الب ستخداميتم تحليل نتايج تقويم الطالب عل  المستويات المختل ة و ذلك من خالل وكالة شئون التعليم والطالب با

 مجمعة لكل حصاييةاااللكترونية وميكنة نتايج االمتحانات وتشتمل االحصاييات عل   احصايية التقديرات لكل مقرر على حدا, 

صاييات بعرض أح يقوم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ايضا. لى حدا, و احصايية الخريجين للمجموع التراكمى(قسم ع

لية م مجلس الكعى يقوالنتايج على مجلس الكلية ومناقشتها مع رؤساء االقسام العلمية وفى حالة وجود انحراف عن المنحى الطبي

 . (8/30مرفق )بإقتراح مايمكن اتخاذه بهدف التحسين 

لرسوب جاح وايتم كتابة تقارير المقررات بواسطه اعضاء هيئة التدريس القايمين بتدريس هذة المقررات ودراسة نسب الن

 القسامواحصايية تقديرات الطالب للمقرر ومن  م وضع خطط تحسين ويتم مناقشة تقارير المقررات من خالل مجالس ا

ب حي  ليم والطالون التعنو  للبرنامج من خالل مدير البرنامج  تحت اشراف وكيل الكلية لشئكما يتم كتابة التقرير الس. العلمية

الطالب  تقويم يتم تتبع معدالت نجاح الطالب ومعدالت التخرج ووضع خطط التحسين وتطوير البرامج التى تعتمد على نتايج

 ( 8/31ق )مرفة رات وتعرض النتايج على مجلس الكليواراء المقيم الخارجى والطالب واعضاء هيئة التدريس  وتقارير المقر

ه ءات تصحيحيد إجراكما يتم تحليل نتايج الطالب من خالل استبيانات اراء الطالب المتاحة على موقع الكلية او ورقية العدا

اء رضا استقص استجابة لنتايج قياس رضا الطالب حي  تقوم األقسام العلمية بوضع خطط لتحسين نقاط الضعف المستنتجة من

رفع  ذة نحوالطالب ويتم عرضها عل  مجالس األقسام واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو ت عيلها وأيضا هناك إجراءات متخ

  (.8/32)مرفق مستوي رضا الطالب استنادا ال  نتايج االستبيانات 

 لمراقبة تطبيقها قواعد التعامل مع تملمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة وتوجد اليات 8/11

وتم اعالنها عل  األقسام العلمية وتم نشرها  تتبع الكلية آليات واضحة ومعلنة العالن النتايج واعمال التظلمات واعادة الرصد، 

تنص  حي .  (8/33) مرفق عل  الموقع االلكترون  للكليةوص حات التواصل االجتماع  لشئون الطالب وأيضا دليل الطالب 
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المعتمدة على اطالع الطالب عل  التقييم الدوري الخاص بهم أ ناء العام الدراس  واتاحة التظلم من النتايج  اليحة الساعات

ف  حالة التظلم من النتايج و التأكد من درجاتهم وتقوم بتصحيح أ  أخطاء يتم اكتشافها. حي  يتم التعامل  .والتاكد من درجاتهم

يوم من تاريخ  30طلب للتظلم ف  المقررات المراد فحص درجاتها خالل مدة  مع تظلمات الطالب من خالل تقديم الطالب

إعالن النتيجة وترفع لوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و مخاطبة رؤساء الكنتروالت بتشكيل لجنة للبت ف  التظلمات 

مدة ال تزيد عن اسبوعين من تاريخ تقديم  وفحص درجات الطالب ويتم إعالن الطالب بالنتيجة النهايية بناء عل  قرار اللجنة فى

التظلم عن طريق مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. وتتبع الكلية آلية لضمان ومراقبة تن يذ آليات التظلم حي  يصدر 

) ف  مجلس الكلية وكيل الكلية تقرير يرفع ال  مجلس الكلية بعدد الطالب المستهدفين بتظلمات والنتيجة المترتبة وتعتمد النتايج

 .  (8/34مرفق 
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 االدلة و الوثائق

 المرفق رقم المرفق

 2019استراتيجية التعليم والتعلم المحد ة  8/1

مرفااق صااورة ماان مصاا وفة توافااق طاارق التاادريس والتقااويم مااع مقااررات برنااامج الساااعات  8/2

 المعتمدة

 االنماط المستحد ة بالتدريس والتقويم 8/3

 المقرر نموذج من ملف 8/4

 خطة المقررات التمريضية ومص وفة البرنامج و نموذج من توصيف مقرر تمريض  8/5

 خطط التدريب العمل  باألقسام العلمية و مخاطبات المستش يات 8/6

 بوربوينت للمهارات العملية بالمعمل 8/7

 نموذج من دراسة الحالة لبعض الطالب 8/8

 خطة التدريب الصي   8/9

 ة االمتياز و توزيع الطالب بالتدريب لالمتيازاليح 8/10

 بروتكوالت التعاون و جداول االشراف الخاصة باالمتياز 8/11

8/12 logbook   الخاااص بطااالب البكااالوريوس و صااور معاماال الحاسااب و معاماال المهااارات و

 تقرير عن امكانات المعامل

 المكتبة والمكتبة الرقميةتقرير عن نشاط وحدة التعليم االلكترونى وتجهزيات  8/13

 نظام التقويم واالمتحانات العملية والش وية واستمارة التقييم 8/14

 خطط الطالب المتع رين والمت وقين 8/15

 وملف االنجاز evaluation sheetاريةتقييم الطالب بالسنة اإلجب 8/16

 االستبيان تقييم فاعلية التدريب ونتايج تحليلية 8/17

 ان تقييم فاعلية التدريب باالمتياز ونتايج تحليليةاستبي 8/18

 استقصاء أراء المست يدين من أداء طالب االمتياز 8/19

ة مان من الاليحة, نسخ من االمتحانات التحريرية, و االنشطة الصا ية وصاور 18نص المادة  8/20

 توصي ات المقررات 

 جداول االمتحانات 8/21

 ية اعداد بنوك االسئلة ومعايير اسئلة االختيار من متعددتقرير ورش العمل عن كي  8/22

 نماذج التقويم المختل ة 8/23

 الدليل اإلجراي  ألعمال االمتحانات و الكنترول 8/24
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 تقرير التصحيح االلكترون  8/25

 صور من تشكيل لجان الممتحنين 8/26

 صور من نتايج الطالب فصلى ونهاي  8/27

 +اآللية موقعه من الطالب  و نتيجة طالب من نظام ابن الهي م استمارات تقيم 8/28

 البتقرير وكالة شئون التعليم والطالب عن نتايج االختبارات وتحليل نتايج تقويم الط 8/29

 نماذج من تقارير المقررات والبرامج 8/30

 + خطط التحسين آراء الطالب عن النتايج  وخطة رفع مستو  رضا الطالب 8/31

  اإلجراءات التصحيحية 8/32

 صد تتبع الكلية آليات واضحة ومعلنة العالن النتايج واعمال التظلمات واعادة الر 8/33

 ةس الكليمجل تقرير بعدد الطالب المستهدفين بتظلمات والنتيجة المترتبة وتعتمد النتايج ف  8/34
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 : الطالب والخريجون9معيار 

 مؤشر التقييم
مطتوف  مطتوف

 جزئيا

 سير

 مطتوف

ة عادلوقواعد قبول وتحويل  وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة -1

 ومعلنه.

√   

   √ للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين -2

ب به لطالاللمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويتم تعريف -3

 بوسايل متعددة 

√   

   √ للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديم  للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهن -4

اليمة معاة للمؤسسة آليات فعاله لدمج ذوي االحتياجات الخاصة ف  المجتمع الطالب   ومرا-5

 اإلنشاءات والتجهيزات

√   

   √ وجود تم يل للطالب ف  اللجان ذات الصلة-6

ن تنوعة وتوفر لها المؤسسةالموارد الماليمة من حي  األماكاألنشطة الطالبية م-7

 والتجهيزات واإلشراف

√   

ة من ت ادللمؤسسة وسايل لقياس آراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالس-8

 النتايج ف  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية .

√   

ورة ث بصاعد بيانات خاصة بهم تحدللمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم وقو-9

 دورية

√   

سوق  وراتالمؤسسة توفر برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر وفقا الحتياجات وتط-10

 العمل

√   

 

 قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب عل  البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنه 1\9              

)مرفق قا لقواعد القبول التى يحددها المجلس االعلى للجامعات والمتضمنة فى اليحة الساعات المعتمدة  للكلية. قبول الطالب وف يتم

ومكتب شئون الطالب بالكلية  (9/2)مرفق . ويتم االعالن عن هذة القواعد والسياسات بصورة عادلة من خالل دليل الطالب (9/1

كما يتم شرح وتوضيح هذة القواعد فى   (9/3)مرفق  www.facnur@mans.educ.egوالموقع االلكترونى الرسم  للكلية 

ويتم تحديد اعداد الطالب الذين ترغب الكليه فى قبولهم سنويا  (.9/4)مرفق  االسبوع التعري ى فى بداية العام الدراسى للطالب الجدد

اعتماد تلك االعداد من مجلس الكلية وارسالها الى لجنة قطاع التمريض الرسالها بدورها الى وزارة التعليم ال  مكتب التنسيق ويتم 

   .(9/5)مرفق العالى وال ينطبق عل  الكلية التحويل بين البرامج والتخصصات  

http://www.facnur@mans.educ.eg/
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 (9/6ق )مرفو الجدول التال  يوضح أعداد الطالب المقبولين بالكلية خالل الخمس سنوات االخيرة. 

 2019-2018 2018-2017 2017-2016 2016-2015 2015-2014 المطتوى

 ---- ---- ---- ----- ---- 2002نمام الئحة 

نمام الطاعات  

 المعتمدة

750 533 414 432 412 

الوافدين بالطاعات 

 المعتمدة

50 67 1 ---- 7 

 419 432 415 600 800 المجموع

 

 2017 \ 7 \ 25( بتاريخ    154الكلية سياسات التحويل اليها فقد تم اخذ قرار بمجلس الكلية رقم     بالنسبة لقواعد التحويل ال تتبع

يادة اعداد الطالب وحتى االن نظرا لز 2018-2017بمنع تحويل الطالب الى كلية التمريض اعتبارا من العام الجامعى  (9/7)مرفق 

لتنسيق الل مكتب اك من خرون  وفى حالة التحويل من الكلية الى كلية اخر  يتم ذلالمقبولين بالكلية عن طريق مكاتب التنسيق االلكت

 (9/8)مرفق .  الكترونيا او ورقيا حسب القواعد المنظمة لذلك

 للمؤسطة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين 2\9

نشاء وحدة للوافدين بالدور ال ال   وإعداد تشكيل قامت اداراة الكلية بالعديد من االساليب ال اعلة لجذب الطالب الوافيدين  حي  تم إ

و وضع  ( 9/9)مرفق  مجلس الدارتها يعمل بشكل مستمر ومتطور تحت اشراف وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب وعميد الكلية

جود تبادل والعمل على و (9/10)مرفق 28/12/2013( بتاريخ 128بمجلس كلية رقم   خطة لجذب الطالب الوافدين و اعتمادها

لالت اقات العلمية وبروتوكوالت التعاون المشتركة لزيادة اعداد الطالب الوافدين و إعداد نظام مو ق لقبول هوالء الطالب  الوافدين. 

( وذلك تن يذا لبروتوكول التعاون 167وعددهم  2016 -2015بدء استقدام الطالب الوافداين بالكلية فى مرحلة البكالوريوس  عام 

. كما تم إعداد دليل للطالب الوافدين يشمل جميع (9/11)مرفق ك بين كلية التمريض ووالية كانو ال يدرالية بدولة نيجيرياالمشتر

ويتم االعالن عنة على الموقع االلكترونى   (9/12)مرفق  برامج وأنشطة وخدمات الكلية والجامعة باللغة العربية واالنجليزية

. يتم اعداد خطط لمعالجه المتع رين منهم ومتابعتهم اكاديميا و تنظيم رحالت www.facnur@mans.educ.egالرسمى للكلية 

 ترفيهية لزيارة المعالم السياحية وقد تم انشاء معرض للطالب الوافدين على مستو  الجامعة يضم العديد من االنشطة المختل ة.

 الكلية ف  معرض الوافدين بالقاهرة .وأيضا شاركت 

  للمؤسطة نمام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة 3\9

http://www.facnur@mans.educ.eg/
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لطالب اجات ابقاً الحتيطعداده يوجد بالكلية نظام متكامل  لدعم الطالب من جميع الجوانب المادية والن سية واالجتماعية وال قافية يتم إ

تشكل لجنة  تماعى.حي  تقوم رعاية الشباب بدراسة ظروف واحتياجات الطالب لتحديد احتياجاتهم من الدعم الماد  والن سى واالج

التكافل  ة من صندوقجتماعيسنويا برياسة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب الختيار الطالب ذوي االحتياجات المادية اوالن سية واال

بة . يتم مخاطلدراسةلمساهمة ف  تقديم الخدمات وحل المشاكل الت  تواجة الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار فى ااالجتماعى  ل

لمساعدات و تقديم ا دراسيةاالقسام العلمية بتوفير نسخ  مجانية من الكتب الدراسية للطالب غير القادرين. كما يتم دفع المصروفات ال

اق ل طالب فى بداية االلتح.  تقوم الكلية باستخراج بطاقة التأمين الصح  لك (9/13)مرفق  ر القادرين المادية والعينية للطالب الغي

بمستش ى  مجانا بالكلية من خالل شئون الطالب بالكلية ومن  م فان جميع الطالب تحت مظلة التامين الصحى الذ  يتيح العالج

خل الكلية مجهزة توجد عيادة للطالب  دا (.9/14)مرفق  تصاالت بالجامعةالطلبة الجامع  بمجمع الخدمات بجوار مركزتقنية اال

عاف تدعاء اإلسريق اسالستقبال الحاالت الطارية والتعامل معها وتقوم الكلية بالتعامل مع الحاالت المرضية الصعبة للطالب عن ط

عة  يات الجام  مستشإلى مستش ى الطوارئ أو إحد الخاص بمستش ى الطلبة لنقل الحاالت المرضية إليها اذا كانت الحالة بسيطة أو

ى ماعى فجحسب الحالة المرضية. يوجد اشكال اخر  من الدعم م ل اقامة افطار جماعى ف  شهر رمضان الكريم وعمل افطار 

الة تعرض ب ف  حاالوقات العادية. تكريم امهات الطالب فى عيد االم ومواساة بعض الطالب فى حالة الوفاة.ودعم أهال  الطال

 الطالب لحوادث وتقديم يد العون اكاديميا ون سيا وماديا.

 (9/15)مرفق   أعداد الطالب المطتفدين من الدعم المادى خالل الثالث سنوات االخيرة

 /2016العام الجامعي  البيان 

2017 

 العام الجامعي 

2017/ 2018 

 العام الجامعي 

2018/ 2019 

 االجمال  

 294 112 101 81 عدد الطالب 

 93881.05 44490 27516.25 21874.8 قيمة الدعم 

نسبة الطالب المست يدين 

 بالدعم للعدد الكلى للطالب 

3.3% 4.3% 5.5% 13.1% 

 

 للمؤسطة نمام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني 4\9

وجة منها االرشاد االكاديمى , الريادة العلمية, دليل الطالب, دعم الطالب للكلية نظام فعال للدعم األكاديم  للطالب ويتناول عدة ا

المتع رين والمت وقين . يتم دعم الطالب أكاديميا من خالل تطبيق نظام اإلرشاد األكاديم  بعد تطبيق اليحة الكلية بنظام 

ية و تكليف منسق عام لإلرشاد األكاديمى ولجنة الساعات المعتمدة  وذلك من خالل مكتب اإلرشاد األكاديم  بالدور الرابع بالكل

مم لة من األقسام العلمية برياسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبح  مشاكل الطالب والعمل على حلها ويتم انعقاد اللجنة 

ل طالب مرشد . يخصص لك(9/16)مرفق شهريا ويتم تدوين محاضر رسمية للموضوعات المختل ة الخاصة باالرشاد االكاديمى

اكاديمى لتوجية الطالب دراسيا و إرشاد الطالب أ ناء تسجيل المقررات الدراسية ومتابعة مشاكلهم ووضع سبل وأساليب 

يتم انشاء ملف لكل طالب يوضع فية كافة البيانات الالزمة,النتايج التى حصل عليها, المواد التى تسجل فى  (.9/17)مرفق لحلها

تلزم الكلية اعضاء هيئة التدريس باعالن وت عيل ساعات  (. 9/18)مرفق الطالب من الكلية كل فصل دراسى حتى تخرج
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كذلك تم إعداد دليل لالرشاد األكاديم  للطالب وتم نشرة واعالنة   (.9/19)مرفق االرشاد االكاديمى للطالب والساعات المكتبية

وباالقسام العلميه ووحده  www.facnur@mans.educ.egف  قسم شؤن الطالب وعل  الموقع الرسمى االلكترونى للكليه 

 13/4/2019( بتاريخ 192األكاديم  وتم اعتمادة بمجلس الكلية رقم  مهام المرشدتم إعداد (. 20//9)مرفق االرشاد االكاديم   

كاديمى من خالل قياس رضا الطالب ومن خالل انخ اض معدالت االنسحاب ويتم تقييم فاعلية نظام االرشاد اال (.9/21)مرفق 

والتحويل من المقرارت. ايضا يتم ارشاد الطالب اكاديميا من خالل دليل للطالب الذ  يتم تسليمة للطالب الجدد فى بداية العام 

والمعلن عل  الموقع الرسمى االلكترونى الدراسى ويحتو  على كل المعلومات االساسية المتعلقة بالدراسة واالقسام العلمية 

 . www.facnur@mans.educ.egللكليه 

مع  لتعامليوجد خطة لدعم وتح يز الطالب المتع رين على مستو  األقسام العلمية حي  يضع كل قسم علم  خطه سنوية ل

مية بت عيل قسام العلقوم األتية  تعريف التع ر, األسباب, كي يه التعامل مع حاالت التع ر(. تالطالب المتع رين وتشمل العناصر اآل

الل خضا من الخطة وحصر الطالب المتع رين دراسيا من خالل نتايج االختبارات ومن خالل نظام االرشاد االكاديمى واي

ات لقبول وضع آليذلك والعمل على ازالة سبب التع ر. واختبارات التقويم المستمر  النص ى واعمال السنة(  ومعرفة اسباب 

لالزمة اضوعات أعذار الطالب المتغيبين ألسباب طارية مع وضع خطة تحسين لهم تتضمن إعادة أيام العمل  وشرح جميع المو

  لهم لمواكبة الخطة التعليمية.

طه سنوية خعلم   قسام العلمية حي  يضع كل قسمكما يوجد برنامج لدعم وتح يز الطالب المت وقين والمبدعين على مستو  األ

م ذلك  بتكريقين( وللتعامل مع الطالب المت وقين  وتشمل العناصر اآلتية  تعريف الت وق, كي يه التعامل مع الطالب المت و

عل   اودرج األوايل ف  المقرارات التمريضية فى مجلس القسم او عرض اسماء الطالب الحاصلين على اعلى الدرجات بالم

  ة مم لة ف الكلي شاشة العرض فى مدخل الكلية وتقديم شهادات تقدير لهم. كما يتم دعم هؤالء الطالب المت وقين على مستو 

يام لجامعة. وقاحت ال تكريم الطالب األوايل ف  يوم الخريجين مع إعطايهم جوايز تشجيعية وتكريم األوايل من كل الكليات ف  ا

بالكلية  العرض ل ف  المواد التمريضية واإلعالن عن صور الطالب المت وقين بصورة دورية على شاشةالكلية بتكريم األواي

 (9/22مرفق ). ليةوصرف مكافأة الت وق للطالب المت وقين الحاصلين على تقديرات مرت عة ومنحهم شهادات تقدير من عميد الك

 زاتالمجتمع الطالبي  ومراعاة مالئمة اإلنشاءات والتجهيللمؤسطة آليات فعاله لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في  5\9

لكلية الية وتعمل   بالكشروط القبول بالكلية ال تسمح بدخول ذو  االحتياجات الخاصة  نظرا لألعباء التدريسية القايمة ونمط العمل

)مرفق لية لتحاق بالكبل االقة العام الدراسى على استبعاد ذو  االحتياجات الخاصة ا ناء االختبارات الموحدة للقبول التى تتم فى بداي

 ه بالمقاعدات خاصايضا فى وقت انشاء الكلية تم مراعاة ذو  االحتياجات الخاصة الزايرين للكلية وعملت على جود ممر (. 9/23

 المتحركه عند مدخل الكليه فى حالة الحاجة الية.

 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة 6\9

ة على ت عيل المشاركة الطالبية  ف  مختلف المجاالت بالكلية  ذات الصلة بالطالب وذلك بتم يل وترشيح بعض حرصت الكلي

الطالب باللجان المختل ة داخل الكلية م ل عضوية لجنة شئون التعليم والطالب و لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لجنة 

  (.9/24)مرفق 2018-2017و  2017-2016االمتياز للعام الجامعى   إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد ولجنة 

http://www.facnur@mans.educ.eg/
http://www.facnur@mans.educ.eg/
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 األنشطة الطالبية متنوعة وتوفر لها المؤسطة الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف 7\9

ط ل نية ونشاعية واماتتضمن جميع الجوانب الرياضية وال قافية والعلمية واالجت  تعمل الكلية من خالل خطة لالنشطة الطالبية

ت والتجهيزا ألماكناألسر الطالبية ونشاط الجوالة كما يتم مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى االنشطة الطالبية ويتم توفير ا

ه كليه باعادرة  النظرا لصغر حجم مكان االنشطه الطالبيه بالكليه فقد قامت اداواإلشراف من خالل رعاية الشباب بالكلية و

احه القديمه( كما اضعاف المس 3االرض  ونقل وحده رعايه الطالب ال  مقر الشؤن االداريه نظرا لسعه المكان  هيكله الدور 

ما تتبن  جامعة ك .(9/25)مرفق كما يتم عمل تقرير عن األنشطة الطالبية سنويا انه مناسب جدا لحجم وطبيعه انشطه الطالب.

أماكن جامعة ومركزية حي  توجد مالعب القرية األوليمبية ومعسكرات الالمنصورة دعم األنشطة الطالبية للطالب بطريقة 

 المالعب المختل ة لممارسة األنشطة شريطة أن تحضر مسبقا .

 عدد الطالب المشاركين فى االنشطة الطالبية المختل ة خالل االعوام ال ال ة االخيرة

 2019-2018 2018 -2017 2017 -2016 النشاط

 2284 470 271 اسر طالبية

 80 --- 44 علم 

 363 1075 60 جوالة

 150 1296 184 رياض 

 296 1263 193  قاف 

 1278 1418 1634 اجتماع 

 245 138 459 فن 
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الطالبية المختل ة  نتيجة للدعم المال  والمعنوي والمادي الذي يقدم من ادارة الكلية حصدت الكلية العديد من الجوايز فى االنشطة 

 .( 9/26)مرفق عل  مستو  الجامعة والجامعات المصرية خالل الخمس اعوام السابقة 
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جراءات اذ اإلللمؤسطة وسائل لقياس آراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخ 8\9

 التصحيحية 

مقرر  منها تقويموانب وانات المختل ة لقياس آراء الطالب بصورة دورية للعديد من الجتبنت الكلية العديد من االدوات واالستبي

العملى  لتدريبادراسى ورضا الطالب عن سياسة القبول والتحويل وخدمات الدعم الطالبى. كما تم استطالع اراء الطالب فى 

ايج ل موقع نتمن خال ا طالب الدراسات العليا  وذلكواداء الهيئة االدارية والنمط القياد  واالرشاد االكاديمى واستطالع رض

قسام ل االالطالب االلكترون  واالستبيانات . قد تم عمل حلقات مناقشة جماعية مع مجموعات صغيرة من الطالب من خال

ستبيانات المختل ة ايج االبعد ذلك يتم االست ادة من نت( 27 /9)مرفق العلمية الستقصاء اراء الطالب فيما يخص العملية التعلمية 

طبة ة ويتم مخاتصحيحيبمخاطبة االقسام العلمية بنتايج االستبيانات للمقرارات المسؤل عنها القسم العلمى لعمل االجراءات ال

فتح بعض  . فعل  سبيل الم ال يتم(9/28)مرفق  وحدة ضمان الجودة باالجراءات التصحيحية لعمل خطة التحسين للكلية

 لصي    المقررات ف  ال صل ا

 نظرا لظروف تخرج الطالب عل  الرغم من عدم اكتمال التسجيل بها. -

 سية.اقتراح ترشيح بعض المدرسين عل  المقررات التدري –تعديل جداول الدراسة  –تعديل جداول االمتحانات  -

 اعداد بعض اآلليات المنظمة للعمليات التعليمية . -

 

 معهم وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية للمؤسطة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل9\9 

يتم التواصل بين كلية التمريض وخريجيها من خالل وحدة متابعة الخريجين الموجوده بالدور االرض  وتم إعداد اليحة داخلية  

دة عل  الموقع يوجد موقع للوح (.9/29)مرفق للعمل بها تحت رؤية ورسالة وأهداف منب قة من رؤية ورسالة وأهداف الكلية 

االلكترون  الرسمى للكليه ويتحتو  على قواعد بيانات للخريجين وبيانات التواصل معهم من اجل تحسين المستوي المهاري وقياس 

احتياجاتهم التدريبيه وتوجهات سوق العمل ويتم تحدي ها بصورة دورية من خالل وحدة التعليم االلكترونى. توجد لجنة لمتابعة شؤون 

ن بص ة دوريه تعمل عل  توفير قاعدة بيانات شاملة بها جميع المعلومات الت  يحتاجها الطالب إ ناء فترة االمتياز وبعد الخريجي

التخرج كما تدعو الكلية خريجها  لحضور المؤتمرات وورش العمل التى تقام بالكلية باالضافة لمعظم ال اعليات المختل ة م ل إحت ال 

. تقوم لجنة االمتياز (9/30)مرفق لتمريض,مؤتمر الكلية الدولى الرابع والخامس ومؤتمر الدراسات العليا اكتوبر,اليوم العالمى ل 6

)مرفق بالكلية بوضع برنامج سنوي إلعداد الخريجين لسوق العمل ف  صورة ورش عمل من خالل اللقاء السنوي لطالب االمتياز 

لتدريس ومعاونيهم لطالب االمتيازف  المستش يات المختل ة لمتابعتهم والعمل ويتم عمل متابعة دورية من قبل أعضاء هيئة ا (.9/31

لكل طالب من طالب االمتياز لمتابعة شؤنهم وتقييمهم خالل هذة  (log book)على حل المشاكل التى قد تواجههم. وتوفرالكلية دليل 

ج آراء القيادات ف  الخريجين لتحسين األداء المتواصل . كما تتم ايضا متابعة الخرجين من خالل  تحليل نتاي(9/32مرفق ) ال ترة

وإعدادهم لسوق العمل لالرتقاء بالوضع التنافس  للكلية. وايضا يتم عقد العديد من االت اقيات مع المراكز المختل ة  م ل مركز مجدي 

ودار ال ؤاد  57357سرطان األط ال  يعقوب للقلب بأسوان والسعودي األلمان  ومستش ى السالم الدول  و ش اء األورمان ومستش ى

والمستش ى االيطال   لتدريب الطالب عل  أحدث التقنيات التمريضية الت  يحتاجها سوق العمل المصري واالست ادة من الخبرات 

 .(9/33)مرفق واإلمكانيات بالمستش يات حسنة السمعة والمستوي الصح  وتنمية العديد من المهارات  
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 رامج التنمية المهنية والتعليم المطتمر وفقا الحتياجات وتطورات سوق العملالمؤسطة توفر ب10\9

ا ن وذلك وفقلخريجوتعمل كلية التمريض دايما عل  توفير برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر للطالب وطالب االمتياز و ا

لعمل سوق ا وعية هؤالء الطالب عل  متطلباتالحتياجات وتطورات سوق العمل, كما تعمل دايما عل  إعداد ورش ومؤتمرات لت

  ل عل  االتب اشتموطرق المواكبة لها بصورة دورية من خالل اللقاء السنوي لطالب لالمتياز وقد تم اعداد برنامج توعيه وتدري

  كي يه كتابه السيره الذاتيه، اداره الوقت ، مهارات التواصل المختل ة وغيرهم 

ريب كما رص التدت الصحية ذات السمعة الجيدة لضمان اتاحة فالمؤسساوالت التعاون مع العديد من كما عقدت الكلية بعض بروتك

مستمر لخريجيها التعليم الومهنية توجد ات اقيات م علة مع المؤسسات التعليمية و البح ية المحلية واإلقليمية والدولية لتنمية المهارات ال

  م ل  

 طالب للتدريب بها 18والمستش ى االيطال   مصر( وتم قبول عدد  بروتوكول تعاون بين كلية التمريض -

 طالب للتدريب بها 13بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستش ى السالم الدول   مصر( وتم قبول عدد  -

 طالب للتدريب بها 60بروتوكول تعاون بين كلية التمريض و ش اء األورمان  مصر( وتم قبول عدد  -

 طالاب 10ن كلية التمريض و مؤسسة مجدي يعقوب ألماراض وأبحااث القلاب  مصار( وتام قباول عادد بروتوكول تعاون بي -

 للتدريب بها

 اطالب للتدريب به 23 مصر( وتم قبول عدد  57357بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستش ى سرطان األط ال  -

 طالب للتدريب بها  100م قبول عدد ات اقية تعاون وتبادل منافع بين كلية التمريض ودار ال ؤاد  مصر( وت -

 طالب للتدريب بها 11بروتوكول تعاون بين كلية التمريض و السعودي األلمان   مصر( وتم قبول عدد  -

 جامعة بيتشى مم له ف  كليه التمريض  رومانيا(   -

 لطاالب وفقااالية لتادريب وتعد هذه البروتوكوالت مع منظمات المجتمع المدن  ضمن برنامج التنمية المهن  الذي تدعمه الك

 الحتياجات سوق العمل .
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 جدول االسبوع التعري ى  4\9
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 طة العلميةث العلم  واالنشح: الب 10معيار 

سير 

 مطتوف

مطتوف 

يازئج  
 مؤشرات التقيم مطتوف

جات خطة البح  العلم  مو قة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتيا .1 √      

 المجتمع المحيط وتتناسب مع إمكانيات الكلية  

   للكلية آليات فاعلة لنشر الوع  بأخالقيات البح  العلم  ومراقبة تطبيقها .2 √  

جيع ولتش الموارد المتاحة وأساليب البح  العلم  وتح يزه, ولتنمية قدرات الباح ين .3 √  

 ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختل ة واألبحاث التطبيقية.

ن باح يتوافر منا  وأساليب م علة لدعم البح  العلم  وتح يزه, ولتنمية قدرات ال .4 √  

 ية.ن التخصصات المختل ة واألبحاث التطبيقولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بي

 ريس.اإلنتاج البح   للمؤسسة ف  نمو مستمر , ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التد .5 √  

 روعاتأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون ف  األنشطة والمش .6 √  

 والمؤتمرات العلمية والبح ية.

 وث واألنشطة العلمية. للمؤسسة قواعد بيانات للبح .7 √  

 للمؤسسة مؤتمر علم  دوري. .8 √  

 

مكانيات ب مع إخطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط وتتناس 10/1

 الكلية  

عمدة األساسية ف  الكلية. ويقوم البح  العلم  هو أحد األنشطة األساسية لكلية التمريض بجامعة المنصورة حي  انه أحد األ

الجامعة وتعكس التوجهات القومية تكون مرتبطة بخطة  والبح  العلم  عل  أساس خطة بح ية تعد بواسطة األقسام العلمية 

  2014/2018ألعوام قة خالل ابدء العمل بخطة بح ية مو  .واحتياجات المجتمع وتراع  تخصصات األقسام المختل ة بالكلية 

وتم متابعتها وتحدي ها من قبل األقسام العلمية لتتوافق مع الخطة  15/1/2014بتاريخ  129ف  مجلس الكلية رقم  أعتمدت الت و

تم عرض الخطة البح ية الجديدة  لألعوام  (.10/1)مرفق اإلستراتيجية للكلية واحتياجات المجتمع واألقسام العلمية  

والت  انب قت من رؤية ورسالة جامعة المنصورة  15/5/2019بتاريخ  193رقم والت  اعتمدت ف  مجلس الكلية   2019/2024

للبح  العمل  واحتياجات المجتمع والمشاكل الصحية الموجودة ف  المستش يات الجامعية المتخصصة والمراكز الصحية وهذه 

ة على الموقع األلكترونى لقطاع الدراسات الخطة البح ية مرتبطة بالخطط البح ية لألقسام العلمية وتم نشر الخطة البح ية للكلي

scientific-graduated-ar/post-system/sectors-http://nurfac.mans.edu.eg/admin-العليا عل  موقع الكلية 

.researchكلية أليه لمتابعة االلتزام بمحاور خطة البح  العلم  عن طريق متابعة األقسام العلمية بالكلية  ومد  وتطبق ال

 وه  تقرير سنوي من القسم العلم  عن تطبيق الخطة البح ية .(.10/2)مرفق التزامها بمحاور خطة البح  العلم 

http://nurfac.mans.edu.eg/admin-system/sectors-ar/post-graduated-scientific-research
http://nurfac.mans.edu.eg/admin-system/sectors-ar/post-graduated-scientific-research
http://nurfac.mans.edu.eg/admin-system/sectors-ar/post-graduated-scientific-research
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 ومراقبة تطبيقها للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي  10/2
 

لعليا  االدراسات  ة وطالبانطالقا من سع  الكلية  لنشر  قافة أخالقيات البح  العلم  بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون 

ح  العلم  ات الباهتمت  كلية التمريض بنشر الوع  بأخالقيات البح  العلم  حي  كانت الكلية أول من أنشأت لجنة ألخالقي

ر الوع  استهدفت اللجنة نشIORG0006127 ف  مجلس الكلية برقم دول  3/2/2009مو قة وتم اعتمادها بتاريخ م عله و

للجنة اد تشكيل اة اعتموت عيل أخالقيات البح  العلم  ومراجعة البروتوكوالت العلمية لقواعد أخالقيات البح  العلم  وتم أعاد

تم الموافقة وعلى تشكيل لجنة أخالقيات البح  العلم .  15/9/2018ريخ وبالت ويض بتا23/10/2017بمجلس الكلية بتاريخ 

راجعة مومن أنشطة اللجنة  .(10/3)مرفق   6/1/2019على تعديل تشكيل اللجنة بناء على طلب رييس اللجنة بتاريخ 

 (10/4رفق )منة يس اللجتم اعتمادها من ريالبروتوكوالت الخاصة برسايل الماجستير والدكتورا وعمل التعديالت الالزمة وي

رح البح   المقت وعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لنشر الوع  وت عيل أخالقيات البح  العلم ، وطرق كتابه

بتاريخ  192قم وتم إصدار قرار بمجلس الكلية ر (10/5)مرفق إ ناء كتابه الرسايل واألبحاث العلمية APA STYLE وت عيل 

كرار تت ادي تسجيل جميع أبحاث الترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد داخل القسم العلم  بخطاب رسم  ل بشان 13-4-2019

كما  (10/6مرفق )األبحاث العلمية وحصول أبحاث الترقية عل  موافقة لجنه أخالقيات البح  العلم  قبل البدء ف  الدراسة 

ألخالقيات الجنة  ح  العلم  بالقاهرة بعمل دورة تدريبية ألعضاءقامت اللجنة بالتعاون مع الشبكة المصرية ألخالقيات الب

)مرفق م    العلبهم عل  أخالقيات البحيربالكلية و لرؤساء وأعضاء لجان أخالقيات البح  العلم  عل  مستوي الجامعة لتد

 30/3/2015تاريخ ب 498رقم  كما تطبق الكلية قواعد لكشف االنتحال األدب  الذي تم اعتماده بمجلس الجامعة بجلسته .(10/7

 الت وأبحاثروتوكومن خالل عدد من المنسقين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذي تم تدريبهم من قبل الجامعة لمراجعة ب

كول بالدراسات واليتم تسجيل أي بروتو .(10/8)مرفق أعضاء هيئة التدريس وتقييمها طبقا للقواعد الموضوعة من الجامعة 

 ل آخذ الموافقة من لجنة أخالقيات البح  العلم  .العليا م 

ت نة أخالقياعن لج تم إعداد استبيان من آراء طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الرسايل العلمية

تضمن خالقيات يجنة األرييس لوتم مراجعته بواسطة السيدة األستاذ الدكتور/ ناهد قنديل  البح  العلمى بواسطة ال ريق التن يذ 

 ة وتم تحليلبالكلييات ألخالقااألستبيان آرايهم عن الخدمات اللوجستية والتعليمية التى تقدمها اللجنة وكذلك المهام العلمية للجنة 

رة زمنية حديد فتبعض التوصيات المقترحة بعد التحليل اإلحصايى م ل ت ووجدآراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين 

رشادات عداد اإلجراء التصليحات على البح  وتسليمها للجنة مرة أخر  وعقد دورات علمية من اخالقيات البح  العلمى وإ

صميم وتن يذ توكذلك عقد ورش عمل عن الطرق واألساليب العلمية المتبعة فى  APAعن كي ية كتابة البح  العلمى بطريقة 

تقرير م اعتماد ال،تراء التوصيات إلى رييس لجنة اخالقيات بالكلية لمناقشة هذه اآلالبح  العلمى وتم ارسال نسخة من التقرير و

 (10/9)مرفق  10/7/2019( بتاريخ 195فى مجلس الكلية رقم  
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ين بشتركة الموارد المتاحة وأساليب البحث العلمي وتحفيزه, ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث الم 3\10

      لفة واألبحاث التطبيقية.التخصصات المخت

البح ية  مشاريعتعمل الكلية عل  زيادة مصادر تمويل البح  العلم  وتشتمل على تح يز أعضاء هيئة التدريس على كتابة ال

لبح ية اريع اوالتقدم بها للجهات الت  تعلن عن تمويل م ل هذه المشاريع وذلك عن طريق ورش عمل عن كي ية كتابة المش

ن بعمل لوافديلى تمويل مشروع بح  .و العمل على زيادة ميزانية البح  العلم  للكلية عن طريق جذب الطالب اوالحصول ع

ية رامج  الكلبن عن المعدة للطالب الوافدين واإلعال األدلةب الطالب الوافدين ومشاركة الكلية ف  ملتق  الوافدين بذخطة لج

البحوث  نتايج ق  وبنشر  قافة البح  العلم  ف  المجتمع الخارج  بتسويقوحضور وفد كلية التمريض ملتق  الشباب اإلفري

ز الصحية المراكوذلك لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة بإعداد كتيبات وداليل إرشادية تستخدم ف  التوعية بالمستش يات و

يا راسات العلعم الدالذي يستخدم ف  دويوجد بالكلية ميزانية سنوية للبح  العلم  يتم تمويلها من صندوق البحوث بالجامعة و

 ةأبحاث خالل األعوام السابق1 /9وأبحاث ألعضاء هيئة التدريس وتح يز معاونيهم ويتضح ذلك من زيادة بند 

 إجمالي المبلغ أبحاث 1/  9 العام

 3742,9 جنية 3742,59 2016/2017

 8880 جنية 6880 2017/2018

 41,975 جنية 35000 2018/2019

 

ألقسام تركة بين اث المشتحرص الكلية عل  تشجيع التعاون بين األقسام العلمية لعمل األبحاث العلمية المشتركة م ل ألبحا  أيضا

تمريض الباطن  قسم  التمريض الباطن  الجراح  وتمريض الحاالت الحرجة وبين قسم  ال 2017/2018العلمية بالكلية للعام 

تركة اث المشالتمريض الباطن  الجراح  وتمريض األط ال أيضا  يوجد عدد من األبحالجراح  وإدارة التمريض وبين قسم  

سنين و بين قسم  م ل قسم  التمريض الباطن  الجراح  وتمريض الم 2018/2019بين األقسام العلمية بالكلية للعام الحال   

عاون مع تقد ات اقيات وبروتوكوالت . كما تسع  الكلية عل  ع(10/10)مرفق  وغيرهم. تمريض المسنين والصحة العامة

لمؤسسات التعليمية وبروتوكوالت تعاون مع ا . 2017/2018المؤسسات التعليمية والبح ية المحلية واإلقليمية والدولية لعام 

تمريض منصورة ومعهد الم ل ات اقية تعاون بين كلية التمريض جامعة ال 2018/2019والبح ية المحلية واإلقليمية والدولية لعام 

ى ة بتشتجامعة هوربا شي كسىتير نوبل الطبية الحكومية وات اقية تعاون بين كلية التمريض جامعة المنصورة وجامع

 .  (10/11)مرفق برومانيا

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه, ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة  10/4

وذلك بتكريم الباح ين من طالب الدراسات العليا ف  المؤتمر القوم  األول . المختلفة واألبحاث التطبيقيةبين التخصصات 

و تكريم عدد 5/4/2015لطالب الدراسات العليا تحت عنوان " معوقات البح  العلم   وجهة نظر طالب الدراسات العليا " ف  

-13سات العليا ال ال  بعنوان سد ال جوة ف  البح  العلم  للوصول للتميز من طالبات الدراسات العليا األوايل بمؤتمر الدرا 9

 وخارجها واالست ادة من اإلي اد الداخل  والخارج  حي  تقدم الجامعة إي اد داخل  للمشاركة بالمؤتمرات داخل الجامعة2-2019
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لية سنويا ويتضح ذالك من زيادة بند اإلي اد ألعضاء هيئة التدريس, كما تقدم إي اد خارج  للمشاركة ف  حضور المؤتمرات الدو

  خالل األعوام السابقة ويتم االست ادة من اإلي اد كما هو مبين بالجدول 

 اإليفاد الخارجي اإليفاد الداخلي العام

 6000 جنية 4000 2016/2017

 جنية 8000 جنية 4000 2017/2018

 جنية 10,000 جنية11 ,600 2018/2019

 

)مرفق  10/7/2019مجلس الكلية بتاريخ المحد ة والمعتمدة فى  دعم ورعاية الباح ينتح يز وسايل وأساليب ووتطبق الكلية 

كما تحرص الكلية عل  مشاركة طالب الدراسات  (10/13)مرفق  و اإلعالن عن التقدم لجوايز وحوافز النشر العلم  (10/12

راسات العليا والذي يقام كل عام ويحافظ عل  تعليم الطالب طرق كتابه العليا من داخل الكلية وخارجها سنويا بمؤتمر طالب الد

وأخالقيات البح  العلم  حي  شارك الطالب ف  المؤتمر األول  paraphraizingو   APA styleالبح  والنقد البح   و 

والمؤتمر   5/4/2015" ف  وجهة نظر طالب الدراسات العليا  –لطالب الدراسات العليا تحت عنوان " معوقات البح  العلم  

والمؤتمر العلم  ال ال  للدراسات العليا  13/3/2017ال ان  لطالب الدراسات العليا بعنوان  االرتقاء بالبح  العلم ( ف   

.  كما تحرص الكلية عل  تنمية المهارات 13/2/2019والبحوث تحت عنوان "سد ال جوة ف  البح  العلم  للوصول للتميز 

 scientificئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لتشجيعهم عل  االشتراك ف  الدورات التدريبية م ل البح ية للهي

writing, research critique متابعة احتياجات وتشجيع الطالب من خالل .حضور المؤتمرات والمشاركة باألبحاث العلمية

شجع الكلية أعضاء الهيئة المعاونة والطالب على المشاركة ف  ت (10/14)مرفق تح يزهم للتقدم لجايزة أفضل بح  علم   

قاعة القامة ورش  زالمشاريع البح ية وذلك عن طريق  توفير األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للعملية البح ية  فقد تم تجهي

وث المشتركة بين األقسام المختل ة عقد ورش العمل وتشجيع البحو.إفادة استخدامها نظمالعمل والدورات مع وضع القواعد الت  ت

بالكلية وذلك عن طريق تحديد األوليات البح ية لكل قسم وضع خطة بح ية للكلية ف  ضوء األولويات البح ية لكل قسم بما يت ق 

ضا تصدر .وأي(10/15)مرفق ألقسام المختل ة بالكلية تحديد المجاالت البح ية المشتركة فيما بين اومع الخطة البح ية للجامعة 

 http://mnj.mans.edu.eg (10/16)مرفق الكلية مجلة علمية نصف سنوية محكمة ولها موقع الكترون  

مو تال  النال الرسمحي  يعرض .  اإلنتاج البحثي للمؤسطة في نمو مطتمر , ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس 10/5

 ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط النشر الدول . ومتوسط اإلنتاج العلميةالمستمر اإلنتاج البح   للكلية 

ة التدريس. % من أعضاء هيئ100واتضح أن نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين ف  أبحاث علمية محلية و دولية تقارب 

  .(10/17)مرفق 2019 /2018وأيضاً يوجد تزايد ف  أعداد األبحاث المنشورة دولياً وتضاعف ف  عام 
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 بحثيةية والالتدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلم أعضاء هيئة 10/6

علمية مرات الأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب ف  األنشطة والمشروعات والمؤتتحرص الكلية عل  مشاركة 

  األنشطة فالطالب ة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتستخدم الكلية وسايل فعالة لتشجيع ودعم مشاركوالبح ية حي  

بحي     تكالي هافساهمة والمشروعات والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية م ل اإلعالن عن المؤتمرات العلمية والم

عضاء هيئة أشاركه ية والدولية  ميتم ترشيح أعضاء هيئه التدريس عل  ن قه الكلية لالشتراك بأبحاث داخل المؤتمرات المحل

 .   (10/18)مرفق التدريس والهيئة المعاونة والطالب بالدورات والمؤتمرات العلمية 

ف   عام  ات العلميةالبع  وكما تشجع الكلية التبادل الدول  لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للس ر للمهمات العلمية 

هور وف  ش 6مدة  لعلمية لمدرس تمريض أط ال على ن قة البع ات بالواليات المتحدة األمريكية تم الموافقة عل  مهمة  2016

مة علمية ا ف  مهلمدرس بقسم التمريض الن س  والصحة الن سية لس رها إلى انجلترتم الموافقة عل  مهمة علمية ا 2018عام 

ن دل المعيديطار تباإت الحرجة إلى مهمة علمية برومانيا ف  معيد بقسم تمرض الحاالأشهر كما تم الموافقة عل  س ر  لمدة ستة

ن األقسام ( م 6  ضمن االت اقية المبرمة بين الكلية وجامعة بتشت  برومانيا أيضا تم تبادل أعضاء هيئة التدريس وعددهم 

 (10/19)مرفق  2019   /  2018أوكرانيا خالل األعوام أليراسموس الدول  لدولة رومانيا والعلمية المختل ة ضمن أسبوع ا

عضاء ألة ل دوليوأيضا استقبلت الكلية أعضاء هيئة التدريس من دول مختل ة م ل أوكرانيا ورومانيا ضمن بروتوكوالت تباد

س يئة التدريعضاء هأهيئة التدريس من جامعة المنصورة وجامعة بأوكرانيا وجامعة بتشت  برومانيا وتهتم الكلية بدعم وتدريب 

لخطة يكية اع ات الخارجية ح  سافر مدرس مساعد  تمريض أط ال بع ة إشراف مشترك للواليات المتحدة األمرللتقدم للب

 .4/4/2016الجزء الخارج  اعتباراً من  2014/2015العام ال ال   2012/2017الخمسية 

رات العلمية والبح ية فعل  سبيل كما يشارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب ف  األنشطة والمشروعات والمؤتم

الم ال يشارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا المؤتمرات السنوية لألقسام العلمية م ل مؤتمر 

وحتى اآلن ويتخللها العديد من ورش العمل التدريبية  2015قسم تمريض صحة المرأة والتوليد والذي يعقد سنويا منذ عام 

طالب الدراسات العليا كما يتم عرض األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس من داخل القسم/ الكلية/ والجامعات األخر  ل

 (.10/20)مرفق  كذلك المؤتمر العلم  لقسم اإلدارة وقسم األط ال وقسم تمريض صحة المجتمع
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شة عمل " كي ية كتابة المقترح البح   بنظام الجمعية كما يشارك الطالب ف  ورش العمل والندوات والدورات التدريبية م ل ور

ودورةتدريبية لطالب الدراسات 11/5/2016 – 10/5/2016 – 20/4/2016بتاريخ  APA 6th.ed األمريكية لعلم الن س

 27/3/2016بتاريخ  Mendley العليا لمرحلة الماجستير بعنوان "   كي ية ترتيب المراجع العلمية الكترونيا باستخدام برنامج 

 How to Avoid  Plagiarism in" بعنواندورة و2016لقسم تمريض األط ال   "Research designs" عن  دورةو

Scientific Writing""    وورشة عمل كي ية استخدام برنامج المندلى ف  كتابة المراجع العلميه 2016لقسم تمريض األط ال

ورشة  2019ابريل  14-11على هامش المؤتمر الدول  الخامس للكلية  كما نظمت الكلية عدد أربع ورش عمل 20/7/2017

عمل "الممارسة المبنية عل  البرهان"ورشة عمل"الوقاية والتحكم ف  العدو "ورشة عمل"تغذية مرض  الكل  

تذة وأساتذة للمتخصصين"ورشة عمل"كتابة المراجع باستخدام نظام ماندل   وأيضا يشارك أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أسا

مساعدين فى إعداد ومراجعة وتحكيم األبحاث الخاصة بمجلة كلية تمريض جامعة المنصورة وألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 Journal of Nursing Care, Europe journal of Cardiovascularأنشطة علمية أخر  م ل تحكيم المجالت م ل

Nursing, International  journal of studies in nursing, American journal of nursing research, 

International journal of studies in nursing, International journal of nursing didactics, Journal of 

waste management, Journal of hazards toxic and radioactive waste and Journal of scientific?  

research and essay  (10/21)مرفق  
  

  

 للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية 10/7

الب طروتوكوالت بناوين للكلية قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا عل  نظام بن الهي م للدراسات العليا الذي يسمح بإدخال ع

عة ليات الجامجميع كوات تشمل األقسام العلمية بالكلية الدراسات العليا   ماجستير ودكتوراه ( وبياناتهم عل  قاعدة للبيان

  لطالب لكترونالمسجلين والممنوحين للدرجات العلمية وبرسايل الماجستير والدكتوراه يتم من خالل النظام التسجيل اال

ب طاللخاصة بحداث االدراسات واستخراج براءات النجاح والشهادات واي ادات القيد والتسجيل للمقيدين والمسجلين وتو يق اإل

 جيل وتعديلغاء التسمد القيد ووق ه   وإلوتشكيل لجان المناقشة تشكيل لجان األشراف ولتسجيل الدراسات العليا وه  القيد ل

اث أعضاء هيئة وتشمل قواعد بيانات الدراسات العليا عل  جميع أبح .(10/22)مرفق عنوان الرسالة ومنح الدرجات العلمية

عضاء هيئة شكيل أتالمعاونة ولألعضاء المعاونة ولألعضاء هيئة التدريس ص حات الكترونية خاصة بهم ويتم  التدريس والهيئة

 توي العلم ع المسالتدريس عل  نظام جوجل سكوالر وغيرهم من قواعد األبحاث العلمية الدولية والت  تهتم بها الجامعة لرف

 والبح   للجامعة .

 للكلية مؤتمر علمي دوري 8\10

 

ممارسة  –كما تحرص الكلية عل  عقد مؤتمر علم  دول  سنوي م ل المؤتمر الدول  االول " ابداع ف  علوم التمريض  تعلم 

و المؤتمر الدول  ال ان  28/10/2009-27بح " تحت رعاية ا.د/ هان  هالل وزير التعليم العال  والبح  العلم  ف  ال ترة  –

"High Tech Nursing و المؤتمر الدول  25/6/2012-24جامعة فيرجينيا بالواليات المتحدة ف  ال ترة "  بالمشاركة مع

" تحت رعاية معال   ا.د/ حسام عيسى وزير التعليم العال  والبح  العلم  Prevention is Better than Cureال ال  "

و المؤتمر الدول  3/3/2014يريا ف  بالمشاركة مع جامعة دار السالم بتنزانيا وجامعة رابارين بالعراق وجامعة كانو بنيج
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" تحت رعاية معال  ا.د/ خالد عاطف وزير التعليم Toward a Bright Future in Nursing and Health Careالرابع "

-3ف  ال ترة  Case Wester USA – PSG College of Nursing Indiaالعال  والبح  العلم  و بالتعاون مع جامعة 

" تحت 2030الشيخ. والمؤتمر الدول  الخامس بعنوان " خريطة الطريق للتمريض والرعاية الصحية  بمدينة شرم 2018 /6/4

رعاية معال  ا.د/ خالد عاطف وزير التعليم العال  والبح  العلم  و بالتعاون مع جامعة الزعيم االزهري وجامعة كاردن سيت  

 (.10/23)مرفق بالعين السحنة  2019 /14/4-11ف  ال ترة  PSG College of Nursing India –بالسودان 
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 األدلة والوثائق

 رقم المرفق اسم المرفق

 10/1 الخطة البح ية

 10/2 متابعة االلتزام بمحاور الخطة البح ية 

 10/3 تشكيل لجنة أخالقيات البح  العلم 

 10/4 أنشطة لجنة أخالقيات البح  العلم  ومراجعة البرتوكوالت 

 APA 10/5دليل 

 10/6 قرار حصول أبحاث الترقية على موافقة لجنة األخالقيات 

 10/7 تدريب أعضاء لجنة األخالقيات 

 10/8 قواعد العمل ببرنامج االنتحال االدبى

 10/9 تقرير عن آراء طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فى لجنة اخالقيات البح  العلمى

المشترك بين األقسام العلمية المختل ةالتعاون البح     10/10 

 10/11 ات اقيات التعاون 

 10/12 أساليب دعم ورعاية الباح ين 

 10/13 اإلعالن للتقدم لالست ادة من حوافز وجوايز النشر العلم 

 10/14 مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالدورات وورش العمل المختل ة 

 10/15 م العلمية الخطة البح ية لألقسا

 10/16 المجلة العلمية للكلية

 10/17 اإلنتاج البح   المتزايد

حضور  اد وتشجيع الكلية لحضور المؤتمرات العلمية عن طريق ترشيح األقسام العلمية لالست ادة من اإلي

 المؤتمرات

10/18 

 10/19 إحصايية المبتع ين 

 10/20  مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمؤتمرات الكلية

 10/21 أنشطة أعضاء هيئة التدريس 

 10/22 قواعد البيانات للبحوث

 10/23 مؤتمرات الكلية الدولية 
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 : الدراسات العليا 11معيار 

سير 

 مطتوف

مطتوف 

 زئياج
 مؤشرات التقيم مطتوف

ابل تقوكلية برامج الدراسات العليا المتنوعة والمميزة والت  تسهم ف  تحقيق رسالة ال .1 √  

 متغيرات سوق العمل ويتم الترويج لها محليا واقليميا.  

 وافق معة وتتلبرامج الدراسات العليا معايير اكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمي .2 √  

 المعايير القياسية الصادرة من الهيئة. 

ل لك دفبرنامج الدراسات العليا موص ة ومعتمدة, وتتوافق مع نواتج التعلم المسته .3 √  

 برنامج مع المعايير القياسية.

طرق  نواتج التعلم لكل برنامج تعليم  تتسق مع مقرراته وتوصيف المقررات وتوضح .4 √  

 التدريس والتقويم.

ج للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرام .5 √  

 التعليمية.

 لدراساتارامج بمة للعملية التعليمية والبح ية ف  الموارد واإلمكانات والتسهيالت الالز .6 √  

 العليا ماليمة لتحقيق نواتج التعلم.

عة متنو تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب .7 √  

 وماليمة لقياس نواتج التعلم المستهدفة.

ة بصورة دورية بمشارك البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها .8 √  

 المراجعين الداخليين والخارجيين.

ام اللتزللمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد ا .9 √  

ن لتحسيبالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية, وتست يد المؤسسة منها ف  وضع خطط ا

 والتطوير.

ا دوري ات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتهاآليات التسجيل واإلشراف ف  الدراس .10 √  

بغرض تطويرها وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلم  عل  

 الرسايل وفقا للتخصص.

الزمة ات الللمؤسسة وسايل مناسبة لقياس أراء طالب الدراسات العليا, وأتحاذ اإلجراء .11 √  

 إلجراءات التصحيحية.لدراستها واالست ادة من النتايج ف  اتخاذ ا
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ل ويتم ق العمبرامج الدراسات العليا المتنوعة والمميزة والتي تطهم في تحقيق رسالة الكلية وتقابل متغيرات سو 11/1

 الترويج لها محليا وإقليميا  

مساهمة جميع األقسام ببرامج الماجستير والدكتوراه( ف  علوم التمريض  (برامج الدراسات العليا المتنوعة  كلية التمريضتقدم 

تمريض  تخصص تمريض الباطن  الجراح  , تمريض العناية الحرجة والطوارئ ,تمريض صحة المرأة والتوليد ,العلمية 

رامج مال  باألط ال , التمريض الن س  والصحة الن سية , تمريض صحة المجتمع , تمريض المسنين , إدارة التمريض. إج

هما  ماجستير ودرجات  دكتوراه(  وتم استحداث برنامجين متميزين  8درجات ماجستير ,  10 برنامج  18  الدراسات العليا

وتتميز كلية  (11/1)مرفق ممارسات الرعاية الصحية القايمة على الداليل و ماجستير مكافحة العدو  بنظام الساعات المعتمدة 

ين أن هذ كليات التمريض المصرية والعربية حي  التمريض جامعة المنصورة بان رادها  بهذين البرنامجين عل  مستوي

هم وتسالعامة لصحة االبرنامجين يقبالن الحاصلين عل  درجة البكالوريوس ف  العلوم الطبية والصيدالنية والتمريضية وعلوم ا

ة سسة تعليمية كمؤكليالت  تساهم ف  تحقيق رسالة الالمتنوعة والمميزة جميع أقسام الكلية ف  تقديم برامج الدراسات العليا 

تياجات دعم احووبح ية حكومية تقدم برامج تعليمية ف  علوم التمريض لتقديم خريج مؤهل علميا وعمليا وإنتاج بح  علم  

ص يما يختقابل متغيرات سوق العمل حي  قامت وحدة ضمان الجودة  استطالع متطلبات سوق العمل ف المجتمع الصحية و

برامج  عمل منوإعداد دراسة لتحديد لحتياجات سوق ال ة استبيانات للخريجين والمست يدينبرامج الدراسات العليا بواسط

عكس اهتمام الكلية ينو (11/2)مرفق   22/5/2016( بتاريخ  151الدراسات العليا المميزة / النوعية معتمد بمجلس كلية رقم   

عاية سات الريحتاجها سوق العمل م ل ماجستير مماربتوافق البرامج مع احتياجات المجتمع باستحداث بعض البرامج الت  

 الصحية القايمة على الداليل و ماجستير مكافحة العدو  بنظام الساعات المعتمدة كبرامج متميزة للكلية 

ً قامت وحدة ضمان الجودة بإعداد دراسة لتحليل ال جوة باليحة  للدراسات العليا وذلك لمعرفة أوجه القصور بها  2002أيضا

)مرفق  14/2/2015( بتاريخ 138داد مقترح اليحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا معتمد بمجلس كلية رقم وإع

( بتاريخ 139. أعدت الكلية الاليحة الجديدة وحصلت على كافة اإلعتمادات بالمجالس المختصة  مجلس كلية رقم  (11/3

، 25/3/2019،  27/1/2016، مجلس الجامعة بتاريخ 15/6/2015بتلريخ ، مجلس الدراسات العليا والبحوث 29/3/2015

 1833 م القرار الوزار   23/5/2019، المجلس األعلى للجامعات 23/1/2019، 11/5/2016لجنة قطاع التمريض بتاريخ 

ت المعتمدة   و يقة على بدء الدراسة بنظام الساعا 15/5/2019( بتاريخ 193، موافقة مجلس الكلية رقم  30/5/2019بتاريخ 

عامة( وتعتبر الاليحة تطوير للعديد من القصور بالاليحة القديمة، وعليه بدء العمل بهذه الاليحة من العام الجامعى 

وقد خاطبت وحدة ضمان الجودة األقسام العلمية إلعداد توصي ات برامج ومقررات اليحة الساعات المعتمدة  2019/2020

.يتم الترويج لبرامج الدراسات العليا المتنوعة والمميزة محليا  (11/4)مرفق لمعايير القياسية المتبناه للدراسات العليا فى ضوء ا

وإقليميا حي  تقوم الكلية بالتعريف ببرامج الدراسات العليا بها عن طريق موقع الكلية االلكترون  

/ghttp://nurfac.mans.edu.e  وداليل  الدراسات العليا  والت  تشتمل عل  دليل للطالب للدراسات العليا مرحلة الماجستير

 . (11/5)مرفق ومرحلة الدكتوراه ودليل الوافدين  

http://nurfac.mans.edu.eg/
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 ئةلهيالصادرة من اسية البرامج الدراسات العليا معايير أكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير القي 1/2

هيئة حي  ادرة من المة الصتم تبن  معايير أكاديمية لبرامج الدراسات العليا من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير العا

ضمان جودة التعليم من المعايير العامة الت  أصدرتها الهيئة القومية ل ARSقامت الكلية باشتقاق معايير أكاديمية قياسية 

 . (11/6)مرفق 21/2/2013لعليا وتم اعتمادها ف  مجلس الكلية بتاريخ واالعتماد للدراسات ا

 .ةلقياسيابرامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة, وتتوافق مع نواتج التعلم المطتهدف لكل برنامج مع المعايير  11/3

ايير يا مع المعالعل امج الدراساتتم توصيف برامج الماجستير والدكتوراه ف  ضوء المعايير المتبناة وإعداد مص وفات توافق بر

( بتاريخ 84ية رقم  س الكللتحقيق التوافق بين المعايير المتبناة والمخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج وتم االعتماد  ف  مجل

ن ييالخارج و تم مراجعة وتحديت توصيف برامج الماجستير والدكتوراه ف  ضوء مقترحات تقارير المراجعيين 2010 /19/4

ن ميا للتأكد ت العلوالداخليين وتقارير الممتحنين الداخليين والخارجيين وتقارير المقررات وإعداد مص وفات برامج الدراسا

 (11/7)مرفق 13/4/2019( بتاريخ 192تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة وتم اعتماد التحدي  ف  مجلس الكلية رقم  

 مي تتطق مع مقرراته وتوصيف المقررات وتوضح طرق التدريس والتقويم.نواتج التعلم لكل برنامج تعلي 11/4

لتعليمة اخرجات يقوم كل قسم علم  بإعداد توصيف مقررات البرامج المختل ة التابعة له من ماجستير ودكتوراه لتحقيق الم

ما يحقق لجودة باقومية لضمان وتم توصيف مقررات برامج الماجستير والدكتوراه طبقا لنماذج الهيئة الالمستهدفة للبرامج 

ات مع المقرر برنامجااللتزام بعدد ساعات ودرجات التقييم للمقررات طبقا بما نصت علية الاليحة. تم إعداد مص وفة توافق ال

ها يتم اعتمادعلم  وللتأكد من تغطية المقررات لنواتج التعليم المستهدفة لكل برنامج عل  حده ف  كل تخصص من قبل القسم ال

ختل ة ها الممن مجلس القسم ولجنه الدراسات العليا وتعتمد بمجلس الكلية وتم مراجعة وتحدي  توصيف البرامج ومص وفت

ل مقرر مستهدفة لكعلم الوإعادة اعتمادها بالمجالس المختل ة وأيضا قامت األقسام العلمية بإعداد مص وفات المقررات ونواتج الت

 .(11/8ق )مرفتحقق المقررات وطرق التدريس والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة  وطرق التدريس والتقويم للتأكد من

 للكلية طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية 11/5

ها ة علا  تحادي العلميحرصت الكلية عل  استخدام طرق التدريس الحدي ة والمختل ة طبقا لتوصيف المقررات الدراسية وتعمل األقسام 

ل والتعلايم   حال المشااكعلا القاايمدوريا لتحقيق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبارامج التعليمياة م ال طريقاة الاتعلم الاذات  والاتعلم 

 (.11/9)مرفق القايم عل  المشروع والمحاضرات الت اعلية والتعلم االلكترون  

 لتعلماقيق نواتج ئمة لتحزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج الدراسات العليا مالالموارد واإلمكانات والتطهيالت الال 11/6

سعت كلية التمريض خالل الخمس أعوام الماضية إل  دعم موارد الكلية المادية واإلمكانيات والتسهيالت الالزمة للعملية البح ية ف  

للبرامج المختل ة. قامت الكلية بالعمل عل  زيادة الموارد المالية للدراسات  فةالمستهدبرامج الدراسات العليا بما يحقق نواتج التعلم 
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وأيضا اتبعت الكلية أساليب لتدريب وتنمية مهارات   (11/10)مرفق العليا والبح  العلم  من موازنة الدولة والتمويل الذات  للكلية 

 . كما قامت الكلية بدعم مكتب شئون (11/11)مرفق لتعليمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يدعم جودة العملية ا

ارة أنظمة قة إلدالدراسات العليا بأجهزة الكمبيوتر وماكينة تصوير وطباعه حدي ة لتواكب البرامج االلكترونية المطب

الب س لتدريب طن رانديو كوتم استحداث قاعة تدريبية مجهزة بأحدث أجهزة العرض وجهاز ال ي الدراسات العليا بالبرامج المختل ة.

ة ليا تم اخذ موافقة الجامعوأيضا نظرا لزيادة تطور إعداد طالب الدراسات الع  (11/12)مرفق الدراسات العليا بالدور الرابع بالكلية 

الت وكنترو دينالواف عل  إمداد الكلية بدور كامل للدراسات العليا بمبن  مطبعة الجامعة المجاور للكلية والذي يحتوي عل  مكتب

مرفق )أل   الدراسات العليا, قاعات للدرس وقاعات االختبار ومكتب لجنة األخالقيات والمجهزة بأ اث مكتب  وجهاز حاسب

 يا بالكليةت العل.كما توضح قواعد البيانات تناسب أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم الدقيقة للتدريس ببرامج الدراسا  (11/13

هناك بيان ويمها والتخصص العلم  بالنسبة لعضو هيئة التدريس مع المقررات الت  يشارك ف  تدريسها وتقبك اءة عالية ويتالءم 

للسادة القايمين  وكذلك العبء التدريس   (11/14)مرفق بحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس المشاركين ببرامج الدراسات العليا  

تخصصة ف  تطبيق ويتم االست ادة من المستش يات الجامعية والمراكز الم (.11/15)مرفق بالتدريس ف  مراحل الدراسات العليا 

لورقية ورة المكتبة اصكما تتوافر اإلمكانات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية البح ية ف     (11/16)مرفق األبحاث العلمية 

سبات ح ية والحاات البمكتبة الرقمية وقواعد البيانالمجهزة بأحدث الدوريات والكتب الت  تتيح إمكانية البح  واالطالع وكذلك ال

ضاء عأويتم ترشيح  جامعة.لمساعدة الهيئة التدريسية ومعاونيهم والباح ين للوصول إلى كل المصادر المتوفرة على الشبكة الداخلية لل

ت ادة من تم االسيالجامعة حي  هيئة التدريس لحضور الندوات والدورات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج الجامعة على ن قة 

يا والحصة المخصصة لطالب الدراسات العل 9/1كما يتم االست ادة من بند   (11/17)مرفق حصة اإلي اد الداخل  والخارج  للكلية 

 2018/2019(  وزادت الحصة المخصصة لعام 8880  2017/2018( والعام 3742.59  2016/2017للكلية لعام 

 (.11/18)مرفق (  41.975ال  

لم تج التعتقويم طالب الدراسات العليا يتطم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئمة لقياس نوا 11/7

 المطتهدفة.

طرق التقويم المختل ة ف  المواعيد المحددة  المقرريعتبر توصيف المقرر و يقة الش افية لضمان عدالة التقويم حي  يتناول توصيف 

كد من ماليمتها لقياس نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج عل  حده, كما توجد بالكلية آليات لتقويم طالب الدراسات العليا لذلك وللتأ

–امتحان ش وي  –اختبارات عملية  –اختبارات دورية  –تقييم ميدان   –كتابة تقرير   –تعتمد على تنوع طرق التقويم  دراسة الحالة

، باإلضافة 19/4/2010كما توجد خطة لمتابعة تقويم طالب الدراسات العليا و اعتمدت هذه اآلليات ف  امتحان تحريري نهاي (، 

إلى التقارير الدورية اإللكترونية من المشرفين كل ستة أشهر عند تسجيل الطالب للموضوعات البح ية كما تستعين الكلية بالممتحنين 

ويراعى أن يكون االمتحان متوافق مع محتو  المقررات المعلنة للطالب وتتوافق الخارجين فى جميع امتحانات الدراسات العليا. 

طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة للتعلم المعلنة كما يوضحه مص وفة المقرر وتوصيف االختبارات لكل مقرر. يقوم طالب 

الجامعة حي  يجب على كل طالب دراسات عليا قبل الدراسات العليا بنشر أبحاث من الرسايل العلمية حسب لوايح الدراسات العليا ب

 التقدم لتشكيل لجنة الحكم على الرسالة أن يكون قد نشر بح  من رسالة الماجستير أو الدكتوراه ف  مجلة علمية محكمة محلية ودولية

 .(11/19)مرفق 
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 خارجيينالمراجعين الداخليين والالبرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة  11/8

ين ن والخارجيلداخليتتبع الكلية آلية مراجعة البرامج والمقررات حي  تتم المراجعة الدورية للبرامج بمشاركة بعض المراجعين ا

والبرامج  يل اللوايحسنوات وتتخذ االجراءات الالزمة لتحدي  وتعد 5للتأكد من تحدي  البرامج و المقررات بعد تخرج دفعة أي كل 

 (11/20)مرفق . أما المقررات الدراسية يتم مراجعتها من األقسام العلمية ف  اطار تقارير المقررات السنوية. 

 

 الدراسية, مقرراتللكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن لل 11/9

 خطط التحطين والتطويروتطتفيد المؤسطة منها في وضع 

الدكتوراة والماجستير  –رامج تهتم األقسام العلمية بإعداد تقارير المقررات الدراسية ف  نهاية كل عام دراس  باالضافة ال  تقارير الب

توصي ات ة باللعلميقسام اوالت  يجب أن يحتوي عل  خطط تحسين البرامج التعليمية ومقرراتها وتعتبر هذه التقارير مي اق التزام  األ

قم   ركلية  للبرامج والمقررات , وأعدت وحدة ضمان الجودة خطة لتحسين برامج ومقررات الدراسات العليا معتمدة فى مجلس

ضافة المقررات باالعل  نتايج تقارير المراجعين الداخلية والخارجية وتقارير البرامج و (11/21)مرفق  16/7/2018( بتاريخ 182

ملت أنشطة ندة وشراسات العليا بالمقررات وشملت خطة التحسين المقررات التمريضية والطبية والعلوم المساال  أراء طالب الد

مراعاة ت العليا ولدراسالالتحسين تحدي  معايير اختيار طالب الدراسات العليا الملتحقين بالكلية واعتماد اليحة الساعات المعتمدة 

 .( 11/24،  11/23، 11/22) مرفق توراة احتواءها عل  مقررات عملية ببرامج الدك

ات د ضمانآليات التطجيل واإلشراف في الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا بغرض تطويرها وتوج 11/10

 موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمي علي الرسائل وفقا للتخصص

عليا طبقاً لاليحة الدراسات العليا وتشمل قيد الطالب للدرجات المختل ة. تعلن تتبع الكلية نظام التسجيل واإلشراف لطالب الدراسات ال

 إجراءات التسجيل واإلشراف بواسطة وسايل متنوعة كدليل طالب الدراسات العليا للبرامج المختل ة والموقع االلكترون  للقطاع 

http://nurfac.mans.edu.eg/admin-system/sectors-ar/post-graduated-scientific-research  وتتم المراجعة

ويتم إجراءات التسجيل  (11/25)مرفق الدورية والتحدي  إلجراءات التسجيل واإلشراف طبقا للتحدي  الوارد من الجامعة 

ة ويتم االلكترون  عل  برنامج الدراسات العليا الموحد للجامعة   ابن الهي م( والتابع لمركز تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامع

حي  يبدء كل قسم علم  بتحديد أعداد طالب الدراسات العليا والت  يتم   (11/26)مرفق التسجيل باألقسام العلمية طبقا لخطة األعداد 

اعتمادها ف  مجلس الكلية وعلية يتم قبول أوراق الطالب ويرسل لألقسام العلمية ألخذ اإلجراءات الالزمة ف  قبول الطالب طبقا 

يرفع المشرفين تقريرا سنويا  (,11/27)مرفق حدة الختيار طالب الدراسات العليا ومت قة مع الخطة البح ية للكلية لمعايير مو

, تستخدم (11/28)مرفق الكترونيا عن متابعة الحالة الدراسية لطالب الدراسات العليا ويوضح به أنشطة البح ية الت  قام بها الطالب 

هي م  للدراسات العليا(والت  تمدنا بيانات متنوعة عن الطالب م ل أنواع وأعداد الدرجات العلمية الكلية قواعد البيانات  ابن ال

يوجد ازدياد ف  طالب الدراسات العليا منذ , (11/29)مرفق الممنوحة مصن ة وفق أعضاء الهيئة المعاونة والدارسين من الخارج 

التال  يوضح تزايد أعداد طالب الدراسات العليا والت  سعت إليه الكلية  .و الجدول 2007/2008فتح قسم الدراسات العليا ف  عام 

 لزيادة الموارد الذاتية للكلية.
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 الكلية م
2015 2016 2017 2018 2019 

 االجمال 
 مصر   مصر مصر   مصر مصر 

 138  28 23 44 38 5 كلية التمريض 1

 
 

 حصائية بأعداد الطالب لحدث منح لدرجة ) ماجطتير (اإ

   - 9 12 15/6/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 

 الكلية م
2015 2016 2017 2018 2019 

 االجمال 
 مصر  مصر  مصر  مصر  مصر 

 150  27 34 36 23 30 كلية التمريض 1
 

 

 حصائية بأعداد الطالب لحدث تطجيل لدرجة ) دكتوراه (اإ

   - 5 12 15/6/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 

 الكلية م
2015 2016 2017 2018 2019 

 االجمال 
 مصر  مصر  مصر  مصر  مصر 

 80  15 11 25 17 12 كلية التمريض 1

 
 

 ائية بأعداد الطالب لحدث منح لدرجة ) دكتوراة (إحص

   - 7 12 15/6/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 

 الكلية م
2015 2016 2017 2018 2019 

 االجمال 
 مصر  مصر  مصر  مصر  مصر 

 89  13 11 14 9 22 كلية التمريض 1
 

 

ج من النتائ ستفادةء طالب الدراسات العليا, وأتحاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالللمؤسطة وسائل مناسبة لقياس أرا 11/11

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

توجد آلية لقياس رضا طالب الدراسات العليا عن الخدمات الت  تقدمها الكلية ولقاءات مع عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا 

من خالل استبيان قياس رضا الطالب ف  نهاية  س لجنة أخالقيات البح  العلم  وقسم الدراسات العلياوأعضاء هيئة التدريس وريي

يبد  فيها الطالب رأيه الست ادة منه وتقوم لجنة تحليل االستبيانات بتحليل نتايج االستبيان لوضع  (11/30)مرفق  كل عام دراس 

 احصائية بأعداد الطالب لدرجة ) ماجطتير (

 

 4 12 15/6/2019 -نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة 
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امج ويتناول االستبيان توزيع اإلشراف على الرسايل العلمية.وعليه اعدت خطة تحسين لنقاط الضعف وحل المشكالت وتطوير البرن

وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث آلية توزيع المشرفين على الرسايل العلمية معتمدة فى 

علم  وإتاحة المعلومات ومنا  االبتكار والتطوير والدعم المادي والمعنوي للبح  ال 17/6/2019( بتاريخ 194مجلس كلية رقم  

ويتم تقويم مقررات الدراسات العليا من قبل الطالب من خالل استمارة استبيان تشتمل على آراء عامة حول المقرر  (11/31)مرفق 

, (11/32فق )مرالدراس  ومخرجات التعلم المستهدفة والمحاضرات والمحاضر ونظام التقويم والمدرجات وقاعات التدريس

ويعرض نتايج تحليل االستبيانات على مجلس الكلية واعتمادها وإرسالها إلى األقسام العلمية لإلحاطة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للتحسين .كما تحرص الكلية على تحقيق جودة العملية التعليمية من خالل االهتمام بحل مشاكل طالب الدراسات العليا وذلك بواسطة 

شاكل طالب الدراسات العليا وأعد قطاع الدراسات العليا مقترح لمتابعة ضوابط تشغيل ومناقشة الرسايل للطالب المقيدين لجنة حل م

وذلك من خالل تشكيل لجنة وإعداد رسالة وأهداف  توصيف لمهام عمل اللجنة وأيضا للعمل عل  حل مشكالت طالب  2019للعام 

 (.11/33)مرفق الدراسات العليا 

 التالي يوضح نطب  رضا طالب الدراسات العليا الجدول

 رضا الطالب طالب الدراسات العلياعناصر رضا  

 توزيع اإلشراف على الرسايل العلمية 

 توزيع اإلشراف على الرسايل العلمية تبعا للتخصص 

 دور الطالب ف  اختيار المشرف عل  الرسايل 

 

83,5% 

93% 

   93 من قبل الجامعةالدعم المادي والمعنوي للبح  العلم% 

 إتاحة المعلومات 

 وجود قاعدة بيانات علمية عل  شبكة االنترنت

 توافر أجهزة كمبيوتر متصلة باالنترنت لكل قسم 

 

57% 

58% 

 منا  االبتكار والتطوير 

 تشجيع األبحاث الت  تخدم العملية التعليمية 

 تشجيع األبحاث الت  تخدم المجتمع المحيط

 

61% 

57,7% 

 ةالمكتب 

 توافر خدمة العضوية بالمكتبة

 

49% 
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 األدلة والوثائق 

 اسم المرفق رقم المرفق

 برامج الدراسات العليا  11/1

 دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من برامج الدراسات العليا 11/2

 للدراسات العليا  2002دراسة لتحليل ال جوة باليحة  11/3

 معتمدةبرامج ومقررات اليحة الساعات الإعداد توصي ات خطابات لألقسام العلمية ب 11/4

  للدراسات العليا

ين لوافددليل طالب الدراسات العليا مرحة الماجستير والدكتوراه + دليل  الطالب ا 11/5

 الدراسات العليا 

 ARSالمعاير األكاديمية  11/6

 مص وفات مقرراتتحدي  ومراجعة توصي ات برامج ومقررات الدراسات العليا +  11/7

 األقسام العلمية

 طرق التدريس  11/8

 دليل المكتبة الرقمية   11/9

 أبحاث   9/1المنصرف عل  بند  11/10

 تدريب أعضاء هيئة التدريس   11/11

 تجهيز قاعة التدريب وورش العمل  11/12

  تخصص وتجهيز الدور الرابع للدراسات العليا  11/13

 للتدريس معتمدة فى مجلس الكلية  مذكرة الترشيح 11/14

 األعباء التدريسية  ألعضاء هيئة التدريس  بالدراسات العليا  11/15

 تطبيق األبحاث العلمية بالمستش يات الجامعية  11/16

 إي اد أعضاء هيئة التدريس الداخل  والخارج   11/17

 أبحاث وتجارب  9/1االست ادة من بند  11/18

 راجعة الداخلية للبرامج تقرير الم 11/19

 تقرير المقررات  11/20

 خطة التحسين للدراسات العليا  11/21

 تقرير مناقشة الرسالة والمنح ماجستير  11/22

 تقرير مناقشة الرسالة  واالختبار الشامل دكتوراه  11/23
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 إجراءات التسجيل واإلشراف 11/24

 تحدي  إجراءات التشكيل والمنح  11/25

 خطة أعداد المقبولين بالدراسات العليا  11/26

 2019/2024الخطة البح ية  11/27

 تقرير مشرف من النظام  11/28

 نظام ابن الهي م  إعداد وأنواع الدرجات العلمية الممنوحة  11/29

 قياس رضا طالب الدراسات العليا  11/30

 توزيع اإلشراف على الرسايل العلمية  11/31

 الطالب لمقررات الدراسات العلياتقويم  11/32

 تشكيل لجنة حل المشاكل ومتابعة ضوابط تسجيل ومناقشة الرسايل 11/33
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 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة12معيار 

 

 

  للمؤسطة خطة مفعله لخدمة المجتمع و تنمية البيئة 12/1

  2018-12-12يخ (  بتار185معتمدة فى مجلس الكلية رقم    سنوية م علة  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خطةتوجد للكلية 

نشطة خدمة المجتمع  أخطط سنوية لألعوام السابقة. وبناء عليها يتم تن يذ  3من الخطة اإلستراتيجية للكلية. ومرفق  ومنب قة

 (12/1) مرفق .وتنمية البيئة لجميع األطراف المجتمعية  واألطراف المجتمعية ذات العالقة

 للمؤسطة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 12/2

 حدة الخدمةمنها وو للكلية مجموعه من الكيانات ال اعلة الت  تخدم المجتمع وتقدم التوعية والمشورة للمجتمع المحيط  يوجد

 جامعةال داخل يةلدقهلا محافظة لمجتمع والتوعوية البيئية و الصحية االحتياجات تلبية فى العامة ذات الطابع الخاص والت  تسهم

 ينب فيما قةالعال رأواص بتوطيد القيام و  وتطبيقها العلمية الخبرات لنقل المجتمع و الكلية بين التعاون خالل من وخارجها

 اجاتاحتي تلبيةل يجينللخر العلمية الرعاية وتنشيط المعنية والجهات الجامعة بين المتبادل التعاون وت عيل وخريجيها الجامعة

 -الت الحرجةرئ والحاالرعاية التمريضية للطوا -التغذية العالجية  تقديم الدورات التدريبية  فى مجال   من خالل العمل سوق

يبية ورات التدرقدم الدالعدو .يوجد بالكلية وحدة إدارة األزمات والكوارث الت  ت مكافحة -اإلسعافات األولية لغير المتخصصين

ة  حة والسالمنة الصت والكوارث وأيضا لجللطالب والهيئة اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس لتعليمهم كي ية التعامل مع األزما

ب  دورا فعاال داخل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تلع وكذلك  المهنية والتى اعدت خطة للطوارئ واالخالء االمن.

اإلضافة ب .(12/2) مرفقمجتمع الكلية والمجتمع الخارج  فى تقديم التوعية الصحية  والندوات وورش العمل والقوافل الصحية

ء هيئة ت أعضاإل  األقسام العلمية والت  تلعب دورا كبيرا ف  خدمة المجتمع حي  يعتبر نشاط خدمة المجتمع أحد واجبا

 م  .التدريس لذا يقدم كل قسم علم  خطة لخدمة المجتمع يسهم أعضاء القسم ف  تن يذها عل  مستوي القسم العل

سير 

 مطتوف 

مطتوف  

 جزئيا 

 مؤشر  التقييم مطتوف  

    1. للمؤسسة خطة م علة لخدمة المجتمع و وتنمية البيئة 

    2. يانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع و وتنمية البيئةللمؤسسة ك 

    3.  مع لمجتاللمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة

 تلبى احتياجاته وأولوياته.

    4. دعم للمؤسسة آليات لتم يل فاعل لإلطراف المجتمعية فى صنع القرار و

 موارد المؤسسة وتن يذ برامجها.

    5. ى يج فسايل مناسبة لقياس أراء المجتمع واالست ادة من النتاللمؤسسة و

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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 داخل الكلية وداخل وخارج الجامعة: البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع للمؤسطة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية  12/3
 

لى ا 2016    وام منف  مجال خدمة المجتمع الداخل  للكلية تم عقد العديد من الندوات و الدورات وورش العمل على مدار األع

م اليومية اآلال لتدليك العالج  وتخ يف. بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز االداري. م ل ندوة عن ا2019

دوة عن  االلتهاب ن, 2016, ندوة عن  الوقاية والعالج من خشونة الركبة  2016للشباب األسوياء وذوي االحتياجات الخاصة   

نف مرأة ال للعالعالم  لل ,  المشاركة فى احت الية  الكلية باليوم 2016, ندوة عن العناية  بمرض السكري  2016الكبدي الوباي   

رشة بعنوان , و 2018   -  2017. , دورة تدريبه  عن اإلسعافات األولية  و  إنعاش القلب الريوي  2016ضد المرأة   

 100ة ه.ت   فى حمل. مشاركة ا. 2018,   ندوة عن التعريف والوقاية وعالج األنيميا    2018ال حوصات الطبية الدورية فى  

ل بعنوان مشاركة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب فى المؤتمر البيئ  األو  (.12/3) مرفق 2019مليون صحة 

  خدمة المجتمع" .  وايضا المشاركة فى المؤتمر البيئ  ال ان  بعنوان" التمريض فى 2016"توعية مجتمعية لحياه أفضل"   

2017. 

وان   دوة بعنن عية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم اعداد عرض تقديمى على نظام المودل للتوبالنطبة للطالب : 

المتياز  والذ  يشمل . عمل برامج تدريبية   لطلبة  ا2015االكتشاف المبكر ألورام ال دي والتوعية بسرطان ال دي  للطالب   

ريس   ة التدعضاء هيئالطالب خالل سنة االمتياز والذ  يحاضر فيه عدد من ا منهاعلى موضوعات ادارية ومهارية يست يد 

ية ل لذلك كي م ا   داخل وخارج الكلية. وكذلك عقد لقاءات علمية للتعرف على احتياجات واحتياجات طالب االمتياز التدريبية

 ن داخلعمل رسم القلب وكي ية عمل ال حص المبكر لتشخيص امراض ال د  وحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس م

حسب  مليون صحة بتقسيم طلبة الكلية الى مجموعات 100الخبرة. تم عمل فحص طبى ف  حملة وخارج الكلية من ذوي 

يات الب كلالمستو  الدراس  وتوزيعهم على مدار أيام األسبوع بجدول معلن على موقع الكلية, باإلضافة ال  تدريب ط

لى  ا  2017ن مورات تدريبية فى ال ترة  التمريض والصيدلة والمعهد ال نى للتمريض   والمجتمع الخارج   حي  تم عمل د

سعافات ,اإل   عن مكافحة العدو  للطالب والخريجين من الكلية والمعاهد الخاصة وإسعافات أولية, إنعاش قلب  ريو 2018

, 2019خاطر . ندوة عن تقييم الم 2019األولية لغير المتخصصين من طالب وخريجين  , و التغذية العالجية والرياضية 

 سوق العمل م ل حي  تم مناقشة العديد من الموضوعات الت  تخدم الخريجين ومتطلبات  2019ضافة ال  لقاء للخريجين  باإل

سة مجدي ن بمؤسمكافحة العدوي , العالج االنعكاس  , إنعاش القلب  الريوي و اشتمل اللقاء عل  نقل خبرات بعض الخريجي

 .يعقوب 

امل مع م والتعتم العمل عل  زيادة وع  العاملين بكلية التمريض عن مهارات صحة األ بالنطبة للهيئة اإلدارية والعمال 

عن  وةندنها , م, دورة تدريبيه عن كي ية اتخاذ القرار وحل المشكالت , ندوة عن هشاشة العظام والوقاية  2015األط ال 

يدات م  للسب عليه  . ندوة أعراض سن الطخشونة الم اصل, ندوة عن  عوامل الخطورة لضغط الدم المرت ع وكي ية التغل

الية عيد االم  فى , تكريم السيدات العامالت بالكلية فى احت 2019ندوة عن تقييم المخاطر . 11/2016العامالت بالكلية فى 

 .2019-2018- 2017االعوام 
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ة العناية الذاتية بعد تركيب      م ل ندوأنشطة خدمة المجتمع  خارج الكلية تم عقد دورات وندوات وقوافل ومطح  صحي

بوحدة الخصوبة بمستش يات جامعة المنصورة, , ندوة اإلدمان ومخاطره  2016   اللولب للسيدات حدي   تركيب اللولب فى

والنظافة الشخصية أ ناء الدورة الشهرية للسيدات   العامالت والمدرسات  بمدرسة ويش الحجر ال انوية الصناعية بنات   

األمل  بدار 2018,  ورشة عن كي ية الوقاية من مرض الزهايمر  2017دوة عن التوعية بسرطان  عنق الرحم  , , ن  2016

, المشاركة فى مبادرة مسن 2017بالمسنين بالمنصورة . ورشة عمل عن اضطرابات النوم بالمشاركة مع قسم الطب الن س    

 Oncology   :  فعاليات مؤتمر مركز األورام الدول  بعنوان.  المشاركة ف2017يحيا بكرامة بدار األمل للمسنين فى  

Nurse: Crossing the bridge from Novice to Expect   2017   ندوة عن التوعية بسرطان المبيض للسيدات .

ة عن .  ندوة عن تأ ير ظروف العمل واإلجهاد على أداء الممرضات لرييسات هيئة التمريض بمستش ى الجامعة, عقد ندو2018

تأ ير إدارة الوقت على الضغط والرضا الوظي   لرييسات هيئة التمريض بمستش ى, عقد ندوة عن العنف ف  مكان العمل 

لرييسات هيئة التمريض بمستش ى الطوارئ, عقد ندوة عن أنماط القيادة واستراتيجيات الصراع لرييسات هيئة التمريض 

عن االحتراق الوظي    2018لتمريض  لمستش يات جامعة المنصورة  بمستش ى الجامعة, عقد ورشة ألعضاء ال ريق ا

التوعيه والت قيف الصح  عن مرض السكر و طرق حقن االنسولين  .واستراتيجيات التكيف بين أعضاء ال ريق التمريض 

مشكالت بمستش يات وارت اع ضغط الدم وتقديم الرعاية الصحيه ف  العيادات للمرض  , ك اءة مدراء التمريض وانماط حلهم لل

 . 2019,ندوة عن تقييم المخاطر 2019, العوامل المؤ رة عل  تطبيق برنامج االعتماد بالمستش يات  2019جامعة المنصورة 

ية للط ل ,    ت قيف صحى لالمهات عن العناية الذات2017ورشة عمل عن حقوق الط ل وكي ية رعاية األط ال المرضى  

, 2017ل ديسمبر , ت قيف صحى لالمهات عن العناية الذاتية بال تحات الصناعية بامعاء االط ا2017المصاب بالسكر نوفمبر 

, دورة تدريبية 2018ندوة عن االحتياطات الواجب اتباعها عند تحضير ونقل واعطاء العالج الكيماو  بمركز االورام فبراير 

  ة الزهراء ت مدينة للغات  و  اإلسعافات األولية لطالباعن  اإلسعافات األولية للموظ ين والعاملين بمدرسة ناصر الرسمي

ريب  للممرضات , برنامج تد2017, اإلسعافات األولية للعاملين بشركة المياه ف  الدقهلية يوم األربعاء الموافق  2017

ية الرعاة وجهاز الصدمات القلبي -العامالت بوحدات الغسيل الكلوي والعناية الحرجة بوزارة الصحة عن "رسم القلب

ت تدريبة ل دوراالعناية بمريض الجلطة القلبية والذبحة الصدرية , عم -التمريضية للمريض المتصل بجهاز التن س الصناع 

ن التوعية بسرطان .   ندوة ع2018بواحدات االستقبال والطوار ء والرعاية المركزة بادارة التدريب والمدارس بالمنصورة   

, ورشة عمل عن 2018, ندوة عن التوعية بالعالمات المنذرة ا ناء الحمل والوالدة وفترة الن اس 2018عنق الرحم للسيدات  

,ندوة عن 2019ات , ندوة عن التوعية بسرطان المبيض للسيد25/6/2018ميكانيكية الوالدة الطبيعية واستخدام البرتوجراف   

عية . الو2019 اس المنذرة ا ناء الحمل والوالدة وفترة الن, ندوة عن التوعية بالعالمات 2019التوعية بسرطان  عنق الرحم

رضى ات للموالت قيف الصحى عن مرض السكر وطرق حقن االنسولين وارت اع ضغط الدم وتقديم الرعاية الصحية فى العياد

لحرارة للط ل ا.التوعية باضرار اعطاء المضادات الحيوية وكي ية قياس درجة  2019بجمعية تنمية المجتمع بمنطقة جديلة 

 2019ب والدودة الدبوسية وطرق الوقاية منها  لالمهات المتترددين على جمعية تنمية المجتمع بمنطقة منية سندو

القوافل الصحية ف  مجال خدمة المجتمع . للكلية مشاركة فعالة ف  هذا المجال حي  شاركت الكلية ف  العديد م ل من القوافل 

 -ميت خميس -مشاركة ال عالة ف   القوافل الطبية لعدد من قر  مركز المنصورة   ويش الحجر ف  المحافظة والصعيد .للكلية
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.  المشاركة فى 2017, قافلة طبية" ال يلق الطب  األول " لقر  ح ير شهاب الدين  2016منية سندوب(    -سالمون القماش

ت الممرضات والمترددين على الوحدة الصحية بالقرية والتى استهدف 2019القافلة المتكاملة الى قرية دنوشر بالغربية فى  

 2018( 1وتقديم التوعية الصحية فى كي ية التعامل فى حاالت النزيف واإلسعافات األولية. المشاركة فى  قافلة جسور الخير 

الصحة بشمال لشمال سيناء  والتى استهدفت االمهات واالط ال المرضى فى عيادة االط ال بمستش ى نخل التابعة لوزارة 

لجنوب سيناء  والتى استهدفت توعية وتدريب ا لممرضات وطالب المدارس  2019( 2سيناء. المشاركة فى قافلة جسور الخير 

(  4&3االعدادية  بمستش ى الطور المركز  بمدينة الطور ومستش ى راس سدر المركز . المشاركة فى قافلة جسور الخير   

  .لجنوب سيناء  وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء والعديد من المناطق المحيطة ألهال  مدينت  طور سيناء 2019

لطب  الذي اوال حص  المشاركة فى   التوعية الصحيةأنشطة خدمة المجتمع ف  مجال استراتيجية الدولة وأهدافها الصحية م ل   

ألمراض السارية . وال حص الطب  ل c عل  فيرستم بقري الدقهلية و مشاركة الكلية  بحملة السيد  رييس  الجمهورية للقضاء 

 ب المستوياتمليون صحة ومبادرة السيد رييس الجمهورية  والتى اجري ال حص الطب  لطال 100المشاركة فى فاعليات حملة 

ب الطالجميع مريض لاالربع للكلية بالتوال  طبقا للجدول المعلن عل  ص حه الكلية  وكذلك ال حص الطبى  بالمعهد ال ن  للت

ؤية مصر رسب مع والمدرسين والجهاز االداري و ذلك ت عيال النشطة التنمية المستدامة فى قطاع التعليم والصحة بما يتنا

٢٠٣٠. 

لواد  امدارس بأنشطة خدمة المجتمع مع منظمات المجتمع الخارج    نشاط القطاع ف  حملة معا نستطيع مع منسق  الجودة  

لمعنوية .  الزيارة الرمضانية لمستش ى الباطنة التخصصى بالمنصورة لرفع الروح ا2019الخاصة  للغات بالمنصورة 

يسة وقاف والكنرة األالمرض  والدعم المعنوي لهم ال  جانب زيارة لدار الدفاع االجتماع  لل تيات القاصرات بالتعاون مع وزا

 2019لتقديم الدعم المعنوي والتوعية الصحية لل تيات ف   

تعاون بين الكلية وشركة المياه بالدقهلية لزيادة الوع  ف  المراكز والمدن والقر  والمساهمة للح اظ على نقطة مياه  بروتوكول

والمشاركة بالح ل الذي نظمه االتحاد المصري العام للرياضة للجميع وزيارة المدن الجديدة لتوعية الطالب  .لألجيال القادمة

مع فريق كلية التمريض والجمعية العلمية واتحاد الطالب ونخبة من  57357زيارة لمستش ى  والشباب باالنجازات السياسية  .

التعاون مع المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمراة للمشاركة فى مبادرة الرايد  (.12/4) مرفق اعضاء التدريس

حي  قام طالب الكلية بتدريب طالب  2030 الجامعى التابعة للمجلس القومى للسكان والتى تحقق احد اهداف استراتيجية

وتشمل الخدمات الصحية   2018 -2017الجامعة والمجتمع الخارجى على حزم من الحقايب التدريبية, الحقيبة االولى من 

وتنظيم االسرة والحقيبة ال انية وتضم موضوعات عن صحة االسرة م ل العناية بصحة االم والط ل والرضاعة الطبيعية 

والحقيبة ال ال ة عن التغذية السليمة خالاللمراحل العمرية المختل ة, وتشمل الحقيبة الرابعة الموضوعات الخاصة  وغيرها,

التعاون   .باالمراض المعدية وغير المعدية م ل الوقاية والعالج من امراض الكبد الوبايى س والوقاية من فيروس نقص المناعة

المجتمع بمنية سندوب وجمعية الرحمة بجديلة من خالل تنظيم قوافل صحية وزيارات  مع الجمعيات األهلية م ل جمعية تنمية

احت الية يوم اليتيم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنية سندوب  بمشاركة فى  منزلية وبرامج توعية صحية  , و المشاركة

مع مدارس قر  ومدينة المنصورة م ل مدرسة التعاون  .2019عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية و ل يف من الطالب  
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مدرسة العلم وااليمان بمنية سندوب   بتقديم التوعية والت قيف الصحى –مدرسة على محمود بالجالء  –سيد  ياسين بالجالء 

 . 2019لالط ال والمدرسين واالداريين بالمدرسة 

 .ر ودعم موارد المؤسطة وتنفيذ برامجهاللمؤسطة آليات لتمثيل فعال لألطراف المجتمعية في صنع القرا 12/4

لكلية  لتابعة تحرص الكلية على مشاركة المجتمع المدن  كأعضاء من الخارج,ف  مجلس الكلية ومجلس البرامج التخصصية ال

  - االط ال مدير مستش ى –وذلك بمشاركة مم ل عن المستش يات الجامعية بجامعة المنصورة  م ل مدير مستش ى الطوارئ 

رج فى من الخا ووكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية . مشاركة اطراف المجتمع المدن  كأعضاء -ر مستش ى الجامعة  مدي

د  الخاصة س الوالجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مم لة فى مقرر المجلس القومى للسكان بالدقهلية ومنسق الجودة بمدار

استراتيجية وكلية  تمعية فى العديد من أنشطة الكلية م ل إعداد رسالة ورؤية الللغات بالمنصورة .كما تشارك األطراف المج

يتيم لية يوم الاحت ا والمشاركة ف  تمويل بعض األنشطة م ل.التعليم والتعلم  والمشاركة فى التدريب  العملى والصي   للطالب

ر أدوية وفرش ( ف  توفي102حي  شاركت صيدلة  المالبس واألطعمة وكذلك أنشطة المدارس ودور المسنين –بتوفير األلعاب 

مستش   دوية لأسنان ومعجون تم توزيعها عل  طالب مدارس األط ال من المراحل االبتدايية ال  االعدادية والتبرع من أ

 الرحمة بالمنصورة وكذلك تبرعت مستش   الرحمة بعدد من الكتيبات للطالب عن مهارات الكمبيوتر وغيرهم .

 سطة وسائل مناسبة لقياس  آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةللمؤ  12/5

  خدمة كلية فتطبق الكلية إستبيانات لقياس رضا األطراف المجتمعية وزيارات لقياس رضا األطراف المجتمعية عن دور ال

قياس  ستبيانعمل عن مستوي خريج  الكلية عن طريق االمجتمع وتنمية البيئة. تم قياس وتقييم مدي رضاء منظمات سوق ال

لخارج  ف  امجتمع رأ  القيادات ف  خريج الكلية وتقييم أداء الخريجين. وايضا من وسايل  قياس  اراء المجتمع   تم يل ال

ع وتنمية دمة المجتمة لخليمجالس الكلية واللجان المختل ة , و تم االست ادة من نتايج االستبيانات فى عمل خطط األقسام وخطة الك

  (. 12/5) مرفقالبيئة وتطوير اللوايح والمقررات 
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 قئاالدلة والوثا

 المرفق رقم المرفق

 (2019-2014خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة.  12/1

12/2 

 

 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 خطة مركز الخدمة العامة 

 وحدة  إدارة األزمات والكوارث 

 ورات .خطة الد

12/3 

 

 العالمات المنذرة ا ناء الحمل والوالدة وفترة الن اس (– ندوة عن بطانة االرحم المهاجرة 

 ندوة عن التعريف والوقاية وعالج األنيميا

 ورشة عمل عن ميكاانيكية الوالدة 

 قوافل صحية لعدد من قري المنصورة تشتمل عل  العديد من الت قيف الصح  

نظافة ية واالمنع االمراض الجلد–التغذية وسوء التغذية  -كي ية منع نوبات الصرع–ري  مكافحة الداء السك

ة طبيعيالرضاعة ال-التهاب الجهاز التن س  الحاد–تعزيز وتحسين الصحة ونمط الحياة الصح   -الشخصية

 الرضاعة الصناعية وال طام .

 باالضافة ال  عمل زيارات منزلية للكشف عن االمراض المزمنة 

 شااركة االقسام ف  ال يلق الطب  االولم

ية لكل  (المؤتمر البيئ  االول    توعية مجتمعية لحياه أفضل ( و ال انى التمريض فى خدمة المجتمع 

 جامعة المنصورة-التتمريض

 مليون صحة ( 100المشاركة ف  مبادرة رييس الجمهورية للقضاء عل  فيروس س   

 انشطة متنوعة خارج مجتمع الكلية 

 سنة منصورة 800مهرجان  -عيد االم –احت الية كلية التمريض بيوم اليتيم  

 رحلة كلية االتمريض ال  العاصمة االدارية االجديدة 

 المشاركة ف  فعاليات مشروع معا نستطيع

    4-3-2-1المشاركة ف  قافلة الجامعة ال  سيناء

 للعنف ضد المرأة   المشاركة فى احت الية  الكلية باليوم العالم  للمرأة ال

 القيام بعدد من الندوات لطالب المدارس م ل  ندوة عن مرض الحصبة (

 ورشة عمل بعنوان ال حوصات الطبية الدورية 
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 عمل ندوة عن العناية الذاتية للط ل المصاب  بمرض السكر

 دورة تدريبية عن االسعافات االولية لطالبات مدينة الزهراء الجامعية

 لمخاطرندوة عن تقييم ا

 ندوة عن االدمان وتا يره عل  الصحة االنجابية 

 ندوة عن العناية الشخصية ا ناء الدورة الشهرية لمدرسة اويش الحجر ال انوية الصناية بنات

 ورشة عمل بعنوان مرض الزهايمر

 ندوة عن االحتراق الوظي   واستراتيجيات التكيف بين اعضاء ال ريق التمريض 

عية دي والتواالكتشاف المبكر الورام ال -كي ية ادارة الوقت-سرطان المبيض –الرحم ندوة عن  سرطان عنق 

 العناية الذاتية لمريض ارت اع ضغط الدم -انقطاع الطم –بسرطان ال دي 

 ندوة عن عوامل الخطورة  لضغط الدم المرت ع وكي ية التغلب عليه

 مبادرة مسن يحيا بكرامة بدار االمل للمسنين

 مبادرة الرايد الجامع  التابعة للمجلس القوم  للسكان المشاركة ف 

 ندوة بعنوان"  قافة سالمة المريض بين أعضاء ال ريق التمريض  قسم ادارة التمريض"

 ندوة بعنوان" تحسين طرق تعامل الممرضات مع مصادر االضطهاد ف  محيط العمل"

 ضاء ال ريق التمريض "ندوة بعنوان" االحتراق الوظي   واستراتيجيات التكيف بين اع

 ندوة بعنوان "تا ير ظروف العمل واالجهاد عل  أداء الممرضات"

م الل تنظيمن خ التعاون مع الجمعيات األهلية م ل جمعية تنمية المجتمع بمنية سندوب وجمعية الرحمة بجديلة

 قوافل صحية وزيارات منزلية وبرامج توعية صحية

12/4  

 

 يض بمركز األورامدورات تدريبية لهيئة  التمر

 تشكيل لجنة االمتياز

 بروتوكوالت التعاون بين الكلية وعدد من المستش يات لتدريب طلبة االمتياز

قلب جراحة الؤاد لمستش   دار ال -مستش   ش ا االورمان لعالج االورام - مستش   االسعودي االلمان  بالقاهرة

    57357مستش   سرطاان االط ال مصر –واالوعية الدموية

 بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة المياة بالدقهلية

12/5   

 

-2016،2016-2015تقييم اراء الخريجين  –تقارير االستبيانات  راي القيادات ف  خريج  الكلية 

2017،2017-2018) 
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