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 يقسيـــــــــــــــت

  وكان يطمق 1994 لسنة 287 بالقرار الجميوري رقم 1994إنشاء كمية التمريض بجامعة المنصورة عام تم 
 0عميو قبل ذلك المعيد العالي لمتمريض

  عن طريق التحويل 1994/1995استقبمت الطالبات في العام الجامعي 
 طالبة وتم قبول المحوالت وبدأت الدراسة  27من المعاىد األخرى وعددىن 

  1994 نوفمبر5في 
  طالبات (4)طالبة ودور نوفمبر  (17) دور مايو 1997/1998تم تخريج الدفعة األولى في العام الجامعي. 
  القرار ببنظام الساعات المعتمدة  (مرحمة البكالوريوس )إصدار الالئحة الداخمية لكمية التمريض بالجامعة

  .16/8/2012بتاريخ  ( 3269 )الوزاري رقم 
 االرتقاء الدائم بمنظومتيا الجامعية لتتوافق مع أكثر البرامج المتخصصة في  عمي إستراتيجية الكميةتقوم 

القطاع الصحي من أجل تخريج كوادر متخصصة في مجاالت التمريض تممك كافة األدوات الفنية واإلمكانات 
  .العالية لتقديم رعاية صحية لممرضى بمستوى عالمي

 ن التطورات اليائمة التي تشيدىا مينة التمريض حاليًا تتطمب متابعتيا بشكل دائم بحثًا عن التطوير كما أ
المنشود في العممية التعميمية بالكمية من خالل االطالع عمى أفضل الممارسات العالمية ومن ثم تطبيقيا في 

 .المناىج الدراسية وىو األمر الذي يضمن تحقيق الكمية لكامل أىدافيا العممية والوطنية
 تنمية ميارات العممية والعممية بشكل متميز إلمداد في مناىج ودراسات تسيم ىابال كمية التمريض تقدم لطإن 

كما تمد الكمية سوق العمل . مستشفيات الجامعة بيذه الكوادر و ليكونوا سفراء التمريض داخل مصر وخارجيا
 واإلقميميقادرة عمى المنافسة عمى المستوى المحمى العالية الكفاءة ال وي التمريض ذأخصائيبكوادر من 

 . عصر العولمة والسوق الحرةفي وذلك والعالمي
  تعد وحدة ضمان الجودة بالكمية حمقة وصل بين نظام الجودة الداخمي بأقسام الكمية وبين مركز ضمان الجودة

تمثل معايير االعتماد الصادرة عن الييئة القومية .بالجامعة وكذلك المجنة القومية لتوكيد وضمان الجودة
لضمان جودة التعميم واالعتماد بمصر المرجعية األولى لمحاور عمل الوحدة، ويتخذ مجمس إدارة الوحدة 

التدابير الالزمة لضمان عمل الوحدة وممارسة كافة أنشطة ضمان الجودة من خالل ىذه المرجعية 
 

 جامعة المنصورة_ وجدير بالذكر أن كمية التمريض 

 2014حصمت عمى االعتماد األكاديمي في أغسطس 
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  2017/ 2016فريق إعداد التػرير السنوي لطام  
 

 عميد الكمية أمينة محمد رشاد النمر/ د .أ

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث وفاء إسماعيل/ د.أ

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب وفاء جميل محمد عمى / د.ا

 مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد عيود يوسف الشيخ / د

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد حنان محمد بدران أبو المعاطي/ د

 لجنة التخطيط اإلستراتيجية أحالم محمود الشاعر/ د

 لجنة القيادة والحوكمة عواطف حسن قاسم/ د

 لجنة إدارة الجودة والتطوير نشوى إبراىيم/ د

 لجنة أعضاء ىيئة التدريس حنان أبو بكر محمد/ د

 لجنة الجياز اإلداري حنان السيد محمد/ د.م.أ

 لجنة الموارد المالية ىند السيد/ د

 لجنة المعايير األكاديمية و البرامج التعميمية  أمل إبراىيم/ د.م.أ

 لجنة التدريس والتعمم مديحة حسن نبيو/ د

 لجنة الطالب والخريجون ىناء حسين/ د

 لجنة البحث العممي واألنشطة العممية دعاء عد الحميد/ د

 لجنة الدراسات العميا رحاب عبد العزيز/ د

 ناىد فكرى/ د.م.أ
 

 لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 منسقي الجودة باألقسام

 المجان الفرعية التي اشتركت في إعداد االستبيانات وتجميع البيانات وتحميميا

 (نيفين فخرى- ىبة اهلل سرور)أعمال سكرتارية الوحدة 
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  كمية التمريض:المؤسسة اسم -1

 عالي معيد     √كمية   :المؤسسة نوع  

 جامعة المنصورة:المؤسسة ليا التابعة األكاديمية/الجامعة اسم  

 خاصة √ حكومية  : األكاديمية/الجامعة نوع  

  إٌّظىسح:انًسَُت              - اٌذلهٍُخ: المحافظة - :نوان المؤسسةع -2
 بيدف 1994 لسنة 287بالقرار الجميوري رقم  كمعيد عالي لمتمريض ىا تم تأسيس: انخأسُس حبرَد 

 وتم تحويميا تأىيل الخريجات لمعمل كأخصائيات تمريض في المستشفيات و المراكز الصحية المختمفة
 .2000 لسنة 200إلي كمية بقرار جميوري رقم 

 أسثع عٕىاد إًٌ عبٔت عٕخ رذسَجُخ إوٍُُٕىُخ إعجبسَخ ال َؾك ٌٍخشَظ ِضاوٌخ اٌّهٕخ إال : رسةاالد مدة

 .ثعذ االٔزهبء ِٓ اٌغٕخ اٌزذسَجُخ

 :األكاديمية القيادة -3
  إُِٔخ ِؾّذ سشبد إٌّش/ د.ا :يةلالكقائم بعمل عميد 

 ٌ(050 )2200368:                    فبكس(050 )2200248:    حهُفى 

 ٍَبرَس انكخرو: facnur@mans.edu.eg 

  الموارد البشرية بالمؤسسة -4
 33 معار،20 منتدب جزئيًا، 2 عمي رأس العمل، 80، منيم 151إجمالي : التدريس يئةه أعضاء عدد 

 ، نسبة (20/151)% 13:ميمة عممية، نسبة المعارين إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس- أجازة خاصة
 (33/151)% 21: األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس 

 بعثة، نسبة 1 أجازة خاصة5 عمى رأس العمل 127 ، منيم149إجمالي: عدد أعضاء الييئة المعاونة 
 (5/149)% 3.3:األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة معاونة 

 الوصغيظ البيانات

mailto:facnur@mans.edu.eg
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 توزيع أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وفقًا لمدرجة العممية: 
 الييئة المعاونة أعضاء ىيئة التدريس 

أستاذ  
 متفرغ

أستاذ  أستاذ
 مساعد

أستاذ 
مساعد 

 متفرغ

مدرس  اإلجمالي منتدبين مدرس
 مساعد

 اإلجمالي معيد

 127 66 61 92 12 59 1 16 4 - العدد

 %100 %52 %48 %100 %13 %64 %1 %17.3 %3. 4 - النسبة

 151:إجمالي: عدد أفراد الجياز اإلداري والفني 
 

 األنشطة األكاديمية بالمؤسسة- 5

 :األولى الجامعية برامج المرحمة: أوالً 

 (1)برنامج مفصمة بالجدول  (2 )من خالل عدد  (بكالوريوس    )المؤسسة درجة  تمنح 
 (97/98)من الدفعات ،كان أوليا فى العام الدراسي  (19)لكمية عدد  اتخرج من 
  من الطالب (2424)عدد  (2017/2018)مقيد بالكمية وفق إحصائيات العام الدراسي. 
 عدد الخريجين فى السنوات الخمس األخيرة: 

العام 
 الدراسي

2012 

/2013 

2013 

/2014 

2014 

/2015 
2015 

/2016 

2016 

/2017 

 اإلجمالي

 1918 426 600 288 221 383 العدد
 

 

 (1)جدول 

 البرنامج 

 (المرحلة الجامعٌة األولى )

عدد أعضاء 

 هٌئة التدرٌس

عدد الهٌئة 

 المعاونة
 عدد الطالب

نسبة أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

 للطالب

نسبة الهٌئة 

المعاونة 

 للطالب

 19: 1 30: 1 2405 127 80 نظام الساعات المعتمدة 1
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 :الطليا الدارسات مرحلظ :ثانيًا

  برنامج  (8)برنامج لمدبموم وعدد )- ( من برامج الدراسات العميا منيا عدد  ( 16)تمنح المؤسسة عدد
 ( .2)برنامج دكتوراه في التخصصات المبينة في الجدول   ( 8)ماجستير وعدد 

  من الطالب منيم عدد   (  516) عدد   ( 2017  / 2016)مقيد بالكمية وفق إحصائيات العام الدراسي
 .طالب دكتوراه  ( 98)طالب ماجستير  وعدد (415)طالب دبموم وعدد  (- )
 

 :عدد الدرجات العممية التي تم منحيا خالل السنوات الخمس األخيرة

201 العام الدراسي 2 

/201 3 
2013 

/2014 

2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

 اإلجمالي

 106 40 21 30 12 3 ماجستير

 75 14 9 22 13 17 دكتوراه

 (2)جدول 

 برامج الماجستير برامج الدكتوراه

 اسم البرنامج
عدد 
 الطالب

 اسم البرنامج
عدد 
 الطالب

 13 دكتوراه في تمريض البالغين  .2 32 ماجستير في تمريض البالغين  .1

 4 دكتوراه في تمريض الحاالت الحرجة  .4 58 ماجستير في تمريض الحاالت الحرجة  .3

 9 دكتوراه في تمريض األمومة وأمراض النساء  .6 42 ماجستير في تمريض األمومة وأمراض النساء  .5

 25 دكتوراه في تمريض األطفال  .8 84 ماجستير في تمريض األطفال  .7

 9  دكتوراه ر في التمريض النفسي والصحة النفسية .10 16 ماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسية  .9

 10 دكتوراه في تمريض صحة المجتمع  .12 34 ماجستير في تمريض صحة المجتمع  .11

 12 دكتوراه في تمريض المسنين  .14 34 ماجستير في تمريض المسنين  .13

 9 ماجستير دكتوراه في إدارة التمريض  52 ماجستير  ماجستير في إدارة التمريض 
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  طالب63: تمييدي ماجستير 

  29: مكافحة العدوى :برامج نوعية 

 األقسام العممية- 6

 القسم .15

16.  
 عدد أعضاء الييئة المعاونة .18 عدد أعضاء ىيئة التدريس .17

 21 .21 14 .20 تمريض العناية الحرجة والطوارئ .19
 25 .24 20 .23 التمريض الباطني والجراحي .22
 20 .27 14 .26 تمريض صحة المجتمع .25
 16 .30 20 .29 تمريض األطفال .28
 15 .33 14 .32 تمريض صحة المرأة والتوليد .31
 11 .36 17 .35 إدارة التمريض .34
 17 .39 11 .38 التمريض النفسي والصحة النفسية .37
  12 .42 11 .41 تمريض المسنين .40

 بالمؤسسظ االتصال وسائل .7

 جامعة المنصورة –كمية التمريض خمف كمية الصيدلة  35516 :نالعنوا  
 اإللكتروني الموقع: www.mans.edu.eg/facnur/arabic 
 أمينة محمد رشاد النمر/ د.أ: اسم عميد الكمية 

 facnur@mans.edu.eg (E-Mail) :  لعميد الكميةاإللكتروني البريد

 ( 050 )2200248 مكتب عميد الكمية : تميفون 
 عيود يوسف الشيخ/ د: اسم منسق الزيارة 
 البريد االلكتروني لمنسق الزيارة :ohoudelsheikh@mans.edu.eg 

 01068651078:ىاتف منسق الزيارة 
 

 

 

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic
mailto:facnur@mans.edu.eg
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 اإلسرتاتيجي التخطيط -1

 

 رسالة ورؤٌة الكلٌة معتمدتان ومعلنتان وشارك فً وضعهما األطراف المعنٌة

 SWOT analysisامت الكمية بتحديث رؤيتيا ورسالتيا من خالل التحميل البيئي الرباعي باستخدام ق
 (أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين بالكمية  )وقد شارك بإعدادىما مجتمع الكمية الداخمي 

دور المسنين وباقي مؤسسات المجتمع المدني – المدارس – المستشفيات  )والمجتمع الخارجي 
وقد قامت لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية بإعادة صياغة الرؤية  (والمستفيدين من خريجي الكمية

 )والرسالة بما يتناسب مع وضع الكمية بعد االعتماد ورفع سقفيا وتم اعتمادىا بالمجالس المختمفة 
ومجمس الكمية  (األقسام العممية ولجنة إعداد الخطة األستراتيجية ومجمس وحدة ضمان الجودة 

 وقامت الكمية بإعالنيما عمي الموقع االلكتروني 14/11/2016بتاريخ  (157)المنعقد بجمستيو رقم 
 (1-1مرفق )                               .لمكمية وباألقسام العممية و اإلدارية والمعامل

رسالة الكلٌة واضحة وتعكس دورها التعلٌمً والبحثً ومسئولٌتها المجتمعٌة بما ٌتفق 

مع التوقعات المجتمعٌة بمؤسسات التعلٌم العالً وتم التحقق من إسهام رسالة الكلٌة فً 

تحقٌق رسالة الجامعة 

 مقارنة بين رسالة الكمية ورسالة الجامعة لمتحقق من مدي إسيام رسالة الكمية لرسالة اعداد دراسةتم 
الجامعة، باإلضافة إلي قيام فريق وضع الرؤية والرسالة  بمتابعة تحميل نص رسالة الكمية ورؤيتيا 

لبيان مدي وضوحيما وأنيا تعكس دورىا التعميمي والبحثي ومسئوليتيا المجتمعية بما يتفق مع 
 .توقعات المجتمع ومتابعة التحقق من إسيام رسالة الكمية في تحقيق رسالة الجامعة

 الكلٌة الجامعة 

أن تحقق جامعة المنصورة  تميًزا  تعميمًيا ،  الرؤٌة
وبحثًيا ، ومعرفًيا ، ومجتمعًيا ، وأن تكون 

منافسا محميا مع استدامة التقدم فى 
 .التصنيف العالمي

جامعة المنصورة أن – تسعى كمية التمريض 
تكون إحدى أفضل كميات التمريض محميًا 

قميميًا ودوليًا وأن تساىم بفاعمية فى االرتقاء  وا 
 بالمنظومة الصحية في مصر

جامعة المنصورة مؤسسة – كمية التمريض تمتزم جامعة المنصورة بتطوير برامجيا  الرسالة
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 الكلٌة الجامعة 

والمشاركة المجتمعية  والبحثية، التعميمية،
 والتمويل الذاتي، لتنمية الموارد البشرية،

ودعم االقتصاد الوطني  والحفاظ عمى البيئة،
 لمواكبة التحديات المحمية والعالمية

تعميمية وبحثية حكومية تقدم برامج تعميمية في 
عموم التمريض لتقديم خريج مؤىل عمميا 

نتاج بحث عممي ودعم احتياجات  وعمميا وا 
 .المجتمع الصحية

 

ستراتٌجٌة للكلٌة معتمدة ومكتملة العناصر وتتفق مع إستراتٌجٌة الجامعة  اإلالخطة 

 لحين االنتياء من الخطة اإلستراتيجية لمكمية كما 2015 /2010تم عمل مد لمخطة اإلستراتيجية  
 تشتمل عمى األىداف 2016/2017 خطة سنوية تنفيذية لمعام  باعدادقامت وحدة ضمان الجودة

االجرائيو بقطاعات التعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة المجتمع باالضافة الى عممية التقويم 
 (2-1مرفق ) وتم إعداد تقرير بما تم تنفيذه  المستمر لمكمية وتطوير وتنمية القدرات البشرية بالكمية

 معتمد بمجمس الكمية المنعقد بجمستو رقم 2018/2022يوجد فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية 
عداد الرؤية 23/10/2016بتاريخ  (156)  وقد انتيى الفريق من إعداد التحميل البيئي الرباعي وا 

والرسالة واألىداف اإلستراتيجية وجارى استكمال باقي عناصر الخطة  اإلستراتيجية فى ضوء خطة 
 .لجامعة والتي لم تصدر حتى اآلنلاإلستراتيجية 

توجد خطة لجذب الطالب الوافدين وتسعي الكمية دائما لجذب المزيد من الطالب الوافدين حيث 
وأيضا تسعي الكمية لعقد اتفاقيات مختمفة مع الجامعات الخارجية منيا جامعة بيتشي بدولة رومانيا 

 (3-1مرفق )                 اتفاقية والية كانو النيجيرية

  تسويق جيد عمي صفحات التواصل االجتماعي والموقع االلكتروني لمكمية عن برامج كما يوجد
  ,  http://nurfac.mans.edu.egوأنشطة الكمية

https://www.facebook.com/publicservicenurs?fref=ts                                              
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التحلٌل البٌئً شمل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة وشارك فٌه األطراف المعنٌة ، وتعددت 

الوسائل المستخدمة فً اجرائة بما ٌضمن مالئمة الوسٌلة لموضوع التحلٌل والفئة 

 المستهدفة

 التحميل البيئي و اشتمل عمي البيئة الداخمية والخارجية لمكمية وتم مشاركة األطراف الداخمية اعدادتم 
– المستشفيات )والمجتمع الخارجي  ( والعاممين بالكمية  والطالبأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم)

وتم  (دور المسنين وباقي مؤسسات المجتمع المدني والمستفيدين من خريجي الكمية– المدارس 
استخدام الوسائل المتعددة والمالئمة لمتحميل البيئي من استبيانات ومقابالت ومالحظات بما يتالئم مع 

 (4-1مرفق )                             موضوع التحميل والفئة المستيدفة

وجود أهداف إستراتٌجٌة للكلٌة معلنة وواضحة الصٌاغة ومبنٌة علً التحلٌل البٌئً 

 وقابلة للقٌاس

قام فريق التخطيط اإلستراتيجي لمكمية والمنوط بإعداد الخطة اإلستراتيجية بصياغة الغايات واألىداف 
 :اإلستراتيجية وىى كالتالي

 توسع وتطوير القدره المؤسسيو لمكمية: الغاية األولى
 األىداف االستراتيجية

 التوسع فى البنية التحتية والتجييزات الالزمة لتحقيق التميز فى كافة المجاالت   .1
 تنميو ودعم ميارات القيادات واعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري .2

 تنمية الموارد الذاتية لمكمية  .3

 تحديث آليات التقويم الذاتي بيدف التميز وتجديد االعتماد .4

   تعزيز وتطوير دور الكميو لتحسين وضعيا التنافسي اقميميا في مجال التعميم   الجامعي:الغايو الثانية
 األىداف االستراتيجية

 دعم العمميو التعميمية لتخريج كوادر متميزة .5

  تحسين ورفع كفاءه الدراسات العميا واالبحاث العممية:الغايو الثالثو

 األىداف االستراتيجية
 تطوير برامج الدراسات العميا وجوده األبحاث العممية .6

  تطوير دور الكمية في  مجال خدمو المجتمع وتنمية البيئة:الغايو الرابعو

 األىداف االستراتيجية
 تعظيم دور الكمية في مجال خدمة المجتمع وتنميو البيئة- 7 
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تنفٌذٌة تتضمن األنشطة التً تحقق األهداف اإلستراتٌجٌة ، وتعكس أولوٌات الالخطة 

تنفٌذ األنشطة وتسلسلها المنطقً ، ومحدد بها مسئولٌة التنفٌذ ، والجدول الزمنً ، 

والتكلفة المالٌة  

 مد العمل بيا لحين انتياء الجامعة و 2015/ 2010نظرًا النتياء فترة الخطة اإلستراتيجية لمكمية 
صدار خطتيا اإلستراتيجية والتي سوف تنبثق منيا الخطة اإلستراتيجية لمكمية  من إعداد وا 

 2016/2017 الخطة التنفيذية لمكمية لمدة عام باعدادقامت وحدة ضمان الجودة فقد  2018/2022
حيث روعي فييا األنشطة التطويرية ألداء الكمية بعد االعتماد مع األنشطة التي لم يستكمل تنفيذىا 

وقد تم أيضا روعي في اعدادىا نتائج التحميل البيئي الداخمي ولخارجي  2010/2015من خطة 
 ومن األنشطة التي تم 14/3/2017بتاريخ  ( 164)اعتمادىا بمجمس الكمية المنعقد بجمستو رقم 

 (5-1مرفق )            تنفيذىا الخطة التنفيذية          
 

للكلٌة تقارٌر دورٌة لمتابعة وتقوٌم مدي تقدم الخطط التنفٌذٌة وفقا للجدول الزمنً 

وتحقق مستوٌات األداء المستهدفة 

تتوافر لدي الكمية تقارير سنوية ونصف سنوية لمتابعة الخطة التنفيذية كما يوجد ممخص لمتقارير 
 واإلجراءات التصحيحية المناسبة تشتمل عمي نقاط التميز والتنافس والنقاط التي تحتاج الي تحسين
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 انقُبزة وانحىكًت- 2

 

 

 

 

 

 كليت التمريض

                        جبمعت ادلنصىرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

  القيبدة واحلىكمت-2

 شفافٌة مختارة وفقا لمعاٌٌر موضوعٌه ومعلنه والٌات ذات االدارٌهالقٌادات االكادٌمٌه 
 السلطةتحقق تكافؤ الفرص وتداول 

. 1972 لعام 49 وقانون تنظيم الجامعات رقم الوظيفيالقيادات االكاديميو وفقا لمتدرج  يتم اختيار
بتاريخ  (93) بمجمس الكمية رقم موثقة بالكمية األكاديميةوكذلك تم وضع معايير الختيار القيادات 

 االلكتروني العممية ورفعيا عمى موقع الكمية األقسام عنيا بتوزيعيا عمى تم اإلعالن و16/6/2010
 (1-2 )مرفق          .20/5/2015بتاريخ  (140) مجمس الكمية رقم فيوتم تحديثيا و اعتمادىا 

  الجدول التالي يوضح التغيرات التي حدثت في القيادات األكاديمية وأسباب ىذه التغييرات 

 سبب التعيير 2017-2016للطام  2016-2015للطام  المنصب

 ميوريةالج رئيس قرار النمر أمينة/ د.أ شبل أماني/ د.أ عميد الكلية

  دكتور أستاذ  درجة إلى لترقيتيا جميل وفاء/ د.أ فتحي وفاء/ د.م.أ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 دكتور أستاذ درجة إلى  لترقيتيا إسماعيل وفاء/ د.أ حسن رباب/ د.م.أ وكيل الكلية لشئون الدرادات العليا

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة

 دكتور أستاذ درجة إلى لترقيتيا شبل أماني/ د.أ حسنين أميرة/ د.م.أ

 _           فتحي وفاء/ د.م.أ فتحي وفاء/ د.م.أ رئيس قسم إدارة التمريض

 _           سميمان سحر/ د.م.أ سميمان سحر/ د.م.أ رئيس قسم متريض صحة اجملتمع

 دكتور أستاذ وجود لعدم نظرا شيدة محمد/ د.أ البرعى أسامة/ د.أ رئيس قسم التمريض النفسي
 من داخل التخصص بالقسم

 التمريضي

 لشئون الكمية وكيل لتعينيا حسنين أميرة/ د.م.أ إسماعيل وفاء/ د.أ رئيس قسم التمريض البارين واجلراحي
 العميا الدراسات

 التمريض قسم رئيس لتعينيا  إبراىيم أمل/ د.م.ا حسنين أميرة/ د.م.أ رئيس قسم متريض ادلسنني
 الجراحي الباطني
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رئيس قسم متريض العناية احلرجة 

 والطوارئ

 لعودتيا من أجازة االعارة نظرا قنديل ناىد/ د.م.أ منير محمد/ د.أ
والتخصص الدقيق بتمريض 

 الحاالت الحرجو

أقدم األساتذه المساعدين بالقسم  سعد أبو السيد فوزية/ د.م.أ سعد أبو السيد فوزية/ د.م.أ رئيس قسم متريض األرفال
 وال يوجد أساتذه

 لمكمية عميدا لتعينيا نظرا فكرى ناىد/ د.م.أ النمر أمينة/ د.أ رئيس قسم متريض صحة ادلرأة والتوليد

 

 الجدول التالي يوضح التغيرات التي حدثت في القيادات األكاديمية لموحدات بالكمية وأسباب ىذه التغييرات 
 

 للطام المنصب

 2015-2016 

 للطام

 2016-2017 

 سبب التعيير

قرار رئيس الجامعة لمدة  عيود الشيخ/د عيود الشيخ/د مدير وحدة ضمان اجلودة
  سنوات3

 مدير وحدة التعليم االلكرتوني
 لمدة تعينيا فترة انتياء   فاضل إيمان/ د اهلل فتح مروة/ د

 عاميين

 مدير مركز اخلدمة العامة
 لمدة تعينيا فترة انتياء  احمد  فادية/ د بكر ابو ىبة/ د

 عاميين

 مكتب الوافدين
  خارج البالدلسفرىا نظرا عباس رشا/ د جانو فاطمة/ د

 مكتب اإلرذاد األكادميي
 أحالم/ د.م.أ حسن سعاد/ د

 الشاعر
 أستاذ درجة إلى لترقيتيا 

 مساعد

 منسق االمتياز
 العممي القسم من ترشيح السيد الطاىرة/ د جابر ىالة/ د

 طبقا لقواعده

 - حنان أبو بكر/ د حنان أبو بكر/ د مدير وحدة متابعة اخلرجيني

 - نادية حسن/د أسماء إبراىيم/ د مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث
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 من جدٌدةوالمحتملة ٌتم تنمٌه قدراتها والعمل على تكوٌن كوادر  القٌادات الحالٌة
. القٌادات

 بناء عمي مقترحاتيم 2016/2017تم إعداد خطة لتنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية لمعام 
 . 2016/2017وتم اعتمادىا، كما تم تقييم أداء القيادات بالكمية لمعام 

      .fldp ىيئو التدريس دورات أعضاء من خالل دورات تنميو ىمقدراتأيضا اضافة الى ذلك تنمية 
                                            (2-2)                               مرفق 

 

 فً التقٌٌم وتستخدم المعنٌة األطرافمعاٌٌر تقٌٌم أداء القٌادات موضوعٌه وتشارك 
 .المؤسسًالنتائج لتحسٌن األداء 

 ىيئو أعضاء– الموظفين - الطالب )من خالل جمع استبيانات من الفئات المختمفة  تقييم القيادات
 و إحصائية إعداد مع القيادي النمط تقيس التيمن خالل االستبيانات  (التدريس و الييئة المعاونة

 (3-2)    مرفق .الالزمة التصحيحية اإلجراءات اعدادتقرير بنتائج االستبيانات و 
 

 .المؤسسة آلٌات فعاله للتعامل مع مشكالت المؤسسةإلدارة 

يوجد آليات فعالو لمتعامل مع مشكالت المؤسسة  عمى مستوى الطالب مثل صندوق شكاوى الطالب 
حيث يتم تمقى شكاوى و مقترحات طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العميا من خالل ثالث 

الكمية ومن خالل البريد االلكتروني الخاص بطالب البكالوريوس بأماكن متفرقة بصناديق موزعة 
Complains_stdents @yahoo.com.  وطالب الدراسات العمياPostgs_complain@yahoo.com 
 (                                           4-2)                     مرفق 

كما تستخدم الكمية سياسة الباب المفتوح بداية من المرشدين األكاديميين ورؤساء األقسام ووكيل  -
باالضافة الى رؤساء المكاتب االدارية وخاصة شئون الطالب والدراسات .الكمية ثم عميد الكمية

 .العميا

 الشفافٌة والٌات فعاله لضمان نللمعنًٌ ومتاحةللمؤسسة قٌم جوهرٌه معلنه 
 . المؤسسة بٌن أفراد المهنٌة وتطبٌق األخالقٌات العادلةوالممارسات 

 من المينة لتطبيق أخالقيات العادلة والممارسات الشفافية لضمان ومتاحةقيم جوىريو معمنو لمكمية 
  .األفراد بين العدالة بالتناوب لضمان اإلشراف البحث العممي وتوزيع أخالقياتخالل 

 (5-2)     مرفق .  القيادي لمفئات المختمفة مثل استبيان النمط الرأي إلبداءيوجد شفافية و حرية 
 ىيئة التدريس و أعضاء لمممارسات العادلة و الحيادية و عدم التمييز بين آلية يوجد لمكمية -

 11/3/2012بتاريخ  (109) معتمدة و معمنة من مجمس الكمية رقم أنياالطالب و العاممين حيث 
 ىيئة أعضاء محددة و مطبقة بالفعل لضمان العدالة و عدم التمييز بين إجراءاتتوجد قواعد و  -

 :-في اإلجراءاتو تتمثل تمك ،  العاممين بالكمية إلى باإلضافةالتدريس و معاونييم و الطالب 

mailto:Postgs_complain@yahoo.com
mailto:Postgs_complain@yahoo.com
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( 109) العمل عمى الموارد البشرية معتمدة من مجمس الكمية رقمأعباءوثيقة لسياسة الكمية لتوزيع  -
بين أعضاء ىيئة  التدريسية األعباء توزيع في الفرص المتكافئة كما تتوافر11/3/2012بتاريخ 

 نظام الدور بإتباع عمى الرسائل العممية و حضور المؤتمرات العممية اإلشراف توزيع في التدريس و
 .و الترتيب

 

 العمل عمى الموارد البشرية ووثيقة سياسة الكمية أعباءوثيقة لسياسات الكمية لتوزيع كما أن لمكمية  -
 و الحوافز  المكافآت و العاممين و توزيعاإلدارية القيادات أداء ووثيقة معايير باإلنتاجلربط الحوافز 

بتاريخ  (109) مجمس الكمية رقمفي معتمدين وجميعيمبالكمية   ضوء القواعد المتبعةفي
11/3/2012. 

الترقيات و تطبيق نظام الثواب و العقاب وفقا لنظم ، و الحوافز، و جود معايير لمتعيين أيضا  -
 عدة طرق لضمان باالضافة الى الداخمية ليا ةالالئح عمى األول المقام فيتعتمد الكمية و.الجامعة

 لضمان عدالة تقييم الطالب وىى معتمدة  من آليةالعدالة و عدم التمييز بين الطالب بالكمية منيا 
 و طريقة التعامل مع نتائج الطالب و توصيف 16/6/2010بتاريخ  (93) الكمية سمجال

 (6-2)     مرفق             .االمتحانات السنوية
 . يصساقُخهب وححسَثهبانًؤسست وحعًٍ أَشطخهبانًؼهىيبث انًؼهُت ػٍ انًؤسست شبيهه وحغطً سبئر 

لمعمومات المعمنة عن المؤسسة شاممو وتغطى سائر أنشطتيا ويتم تحديثيا من خالل صفحو الكمية ا
 . االلكترونيعن طريق وحدة التعميم 

عن أنشطة الكمية منيا دليل الطالب ويتم تحديثو سنويا  (كتيبات وبروشورات)يتم إعداد مطبوعات 
ويوجد دليل اإلرشاد األكاديمي ومعمنين عمى موقع الكمية االلكتروني ويوجد كذلك كتيب األنشطة 

 (7-2)       مرفق . الطالبية لرعاية الشباب
 

 انالزيت األسبسُت وَشبغهب وَخعًٍ اإلزاراث انًؤسستانهُكم انخُظًٍُ يؼخًس ويؼهٍ  ويالئى نحدى 

نخحقُق رسبنخهب وأهسافهب 

 تم 15/9/2010لكمية التمريض جامعة المنصورة ىيكل تنظيمي مالئم ومعتمد بالتفويض بتاريخ 
 31/10/2010 واعتمد من مجمس الجامعة بتاريخ 22/11/2010إحاطة مجمس الكمية بو بتاريخ 

ومعمن عمى صفحة الكمية وتم توزيعو عمى األقسام اإلدارية والعممية ثم تم تعديمو إلضافة مركز 
(EDC)  ( 127)بعد تفعيمو وتعديل أسماء بعض األقسام العممية ومعتمد بمجمس كمية رقم

 . كما يوجد تحديد لممسئوليات سواء لمقيادات األكاديمية أو التنفيذية بالكمية13/11/2013بتاريخ
إلضافة مكتب الوافدين ومكتب اإلرشاد األكاديمي واعتمد بمجمس الكمية  (1)وتم تعديمو مؤخرا شكل 

بتاريخ  (172)، تم تحديث الييكل فى مجمس كمية رقم 29/3/2015بتاريخ  (139)رقم
29/10/2017.  
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 الكمية رسالةاألساسية لتحقيق   اإلداراتيتضمن ومالئم لحجم الكمية و عمى صفحة الكميةومعمن
 .وأىدافيا

 :الجدول التالي يوضح أعداد العاممين بالكمية بالثالث سنوات السابقة 

 اإلجمالي عدد العمال عدد الموظفين العام

2014-2015 122 18 140 
2015-2016 130 18 148 

2016-2017 132 19 151 

 
 

 واالذخصبصبث وفقب نههُكم انخُظًٍُ وَحقق ثانًسؤونُبانخىصُف انىظُفٍ يؼخًس ويؼهٍ وَحسز 

 .انًرخهفت حبالث انخؼٍُُ وانُقم واالَخساة نهىظبئف فٍ وَسخرسو ثوانًسؤونُبانخكبفؤ بٍُ انسهطبث 

 واالختصاصات وفقا لمييكل التنظيمي ويحقق تالمسؤولياالتوصيف الوظيفي معتمد ومعمن ويحدد 

المختمفة  حاالت التعيين والنقل واالنتداب لموظائف في ويستخدم توالمسؤولياالتكافؤ بين السمطات 

 .قدر االمكان وبما يتناسب مع االحتياجات األساسية لمكمية

 (8-2)مرفق 
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 كليت التمريض

                          جبمعت ادلنصىرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إزارة اندىزة - 3

 وانخطىَر
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 إدارة اجلىدة والتطىير– 3
 

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة ٌتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهٌزات المالئمة وٌشارك 
فٌها ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة وٌراعى تباٌن الخبرات والمهارات لتغطٌة 

 المهام المتعددة

 ممثمون فييا ويشارك المالئمة والتجييزات المؤىمة الكوادر ليا يتوفر الجودة لضمان وحدهيوجد بالكمية 
داريين تدريس ىيئو أعضاء )الكميةب الفئات مختمف من  لتغطية والميارات الخبرات تباين ويراعى( وا 

. المتعددة الميام

 إلرساء نظام داخمي QAAP كأحد أىداف مشروع 12/9/2004أنشئت وحده ضمان الجودة بالكمية في 
لضمان الجودة واالعتماد ، تتبع وحدة ضمان الجودة عميد الكمية مباشرة، كما أنيا تتبع أيضا مركز 

 باألقسام منسقينيوجد لموحدة كوادر بشريو كافيو ومؤىمة وأيضًا يتبع الوحدة ، ضمان الجودة بالجامعة 
العممية داخل الكمية من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمذين تم تدريبيم وتأىيميم لممشاركة فى 

. أعمال وحدة ضمان الجودة يالكمية
 لموحدة مكان مناسب بالدور الثاني والوحدة من األثاث واألدوات المكتبية من الكمية بتجييزات توجد 

يضم كافة التجييزات والوسائل المتاحة ليا باإلضافة إلى شبكة  (متر37.29)مجاور لممكتبة حوالي 
 .االنترنت 

 

الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة تتضمن هٌكالً تنظٌمٌاً ذا تبعٌة وعالقات واضحة 
وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة بما ٌسهم فً تفعٌل دورها وٌساند 

 أنشطتها 

لموحدة دليل معتمد .  العالقات مع الييكل التنظيمي لمكمية  لموحدة ىيكل تنظيمي معتمد واضح 
يشارك بالوحدة ممثمون من مختمف الفئات لتغطية الميام متمثمة فى مجمس إدارة يتم اعتماده سنويًا و

تشكيمو ثابت برئاسة عميد الكمية وعضوية وكالء الكمية ومدير الوحدة كما يوجد عضو ممثل لممجتمع 
  .الخارجى وممثل عن الطالب 

يتم عرض ومناقشة الموضوعات المتعمقة بقضايا الجودة في المجالس الرسمية، حيث يقوم مدير الوحدة 
بعرض ومناقشة قضايا الجودة بمجمس الكمية ،أيضًا يعقد لقاء لمنسقين الجودة والمجمس التنفيذي لموحدة 

ولجان المعايير األكاديمية بشكل دوري ويقوم منسق القسم بدوره بتوضيح موضوعات الجودة بمجمس 
القسم العممي حيث يترأس منسق القسم لجنة الجودة بو ومن مياميا الرئيسية مراجعة توصيفات البرامج 

ومتابعة إعداد تقارير البرامج  (الماجستير والدكتوراه)والمقررات لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا 
ذا  عداد التقرير السنوي لمقسم العممي ومتابعو أعمال لجان القسم ألنشطو التطوير ، وا  والمقررات وا 
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استدعي األمر يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بالتوجو إلى األقسام العممية لتوضيح ومناقشة بعض قضايا 
الجودة، كما يتم مراسمة السادة الوكالء بموضوعات الجودة لعرضيا ومناقشتيا بالمجالس المنبثقة عن 

. مجمس الكمية التابعة لموكالء 

توجد عالقة مستمرة وفاعمة بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث يشارك مدير وحدة ضمان 
الجودة فى عضوية مركز الجامعة و يشارك مدير وحدة ضمان الجودة وأعضاء ىيئو التدريس بالكمية في 

ومن ناحية أخرى يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة . فرق المراجعة الداخمية بكميات الجامعة سنوياً 
بتقديم الدعم الفني من خالل زيارات المراجعة السنوية الداخمية لموحدة لمتابعة تنفيذ األنشطة بعد اإلطالع 
عمى التقرير السنوي المقدم من قبل الوحدة والمرسل لمركز ضمان الجودة كما يقوم بعقد اجتماعات دورية 

ويمد الوحدة بكافة المطبوعات والدالئل الخاصة باالعتماد وأيضًا . ويحضرىا مدير وحدة ضمان الجودة
( 1-3مرفق  )                               النماذج المحدثة لضمان التطوير المستمر

 

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارٌر سنوٌة عن نشاطها وقواعد بٌانات ألنشطتها

 التقارير وتشمل ألنشطتيا بيانات وقواعد نشاطيا عن سنوية وتقارير خطط الجودة ضمان لوحده
 اوانجازاتو أنشطتيا عن سنوية تقارير وتصدر السنوية الخطط تنفيذ الوحدة تتابع كما لممعايير السنوية
.  المناسبة التصحيحية اإلجراءات وتتخذ والتعزيز التحسين خطط عمى وتحتوى
 والخارجية الداخمية والمراجعة الذاتي التقويم منيجية حيث من ألنشطتيا سنوية خططا الوحدة تضع

( 2-3مرفق  ).     التعميمية المؤسسة مقومات لكل بيانات قواعد يوجد كذلك.وغيرىا والتدريب
 

 وأدوات موضوعٌهأداء  مؤشرات باستخدام دورٌة بصفة المؤسسة ٌتم أنشطة تقوٌم

  وخارجٌة داخلٌه ومراجعات مالئمة

 ومراجعات مالئمة وأدوات موضوعيوأداء  مؤشرات باستخدام دورية بصفة المؤسسة يتم أنشطة تقويم
تتم عممية التقويم ألداء  وتقوم وحدة ضمان الجودة بدور فعال في عممية التقويم حيث وخارجية داخميو

 :الكمية بصفو دورية من خالل

 التفعيل المستمر لدور منسقي الجودة باألقسام العممية . 

  قامت وحدة ضمان الجودة بتنسيق عمل أنشطة وميام الجودة باألقسام العممية فى صورة لجان
فرعية منبثقة من منسق الجودة بالقسم العممى والمسئول عن متابعة أعمال المجان بالتعاون مع 

تحميل - الدراسات العميا- الفاعمية التعميمية) لجان  (4)رئيس القسم حيث تم استحداث عدد 
بتاريخ  (172)وميام كل لجنة معتمدة بمجمس كمية رقم  (ممف المقرر - الورقة اإلمتحانية

29/10/2017  

 من خالل فريق معتمد تشكيمو بمجمس 2017-2016المراجعة الداخمية لمكمية لمعام الجامعي 
 لمراجعة عمل األقسام العممية بشكل دوري وأيضًا مراجعة 13/2/2017بتاريخ  (162)كمية رقم
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وحدات الكمية ذات الصمة بالعممية التعميمية و عرض واعتماد نتيجة المراجعة في مجمس الكمية 
 .10/4/2017بتاريخ  (166)رقم 

  9/1/2017بتاريخ  (161)فريق لتحميل البيانات المختمفة لمكمية معتمد فى مجمس كمية رقم 
لموقوف عمى العقبات والمشكالت التي تواجو األقسام المختمفة وتم اعتماد النتائج ومخاطبة كل 

 .جية معنية بالنتائج المختمفة لالستبيانات لمقيام بعمل اإلجراءات التصحيحية وتطبيقيا

  2016/2020استمرار العمل لمخطة اإلستراتيجية الحديثة  

 تفعيل أدوار رؤساء لجان المعايير األكاديمية لوحدة ضمان الجودة. 

                                    المراجعة الداخمية لمكمية من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ
 وبناءًا عمى توصيات فريق المراجعة بتعديل شعار الوحدة واختانيا لرفع شعار 2-3/5/2017

 واستبدالة بشعار لوحدة ضمان الجودة وذلك ألنتياء العمل فى المشروع واعتماد CIQAPمشروع 
 الكمية

 متابعة التقارير الدورية لألقسام العممية واإلدارية ومالحظة التطور بيا. 

 قياس الرضا الوظيفي لمييئة اإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

  واعتمادىا 2018/2019-2016/2017اعداد الخطة الثالثية المقترحة لتعيين المعيدين 
 .  وذلك لمقابمة التزايد بأعداد الطالب عمي الكمية 16/12/2015بمجمس الكمية بتاريخ 

 

 منها وٌستفادها الرسمٌة مجالس وفى المعنٌٌن تناقش مع المؤسسة أنشطة  تقوٌمنتائج 

. والتطوٌر التصحٌحٌة اإلجراءات واتخاذ التخطٌط توجٌه فً

 منيا ويستفاد الرسمية مااألقس مجالس وفى المعنيين مع دورية بصفة كميةال أنشطة نتائج مناقشة يتم
. والتطوير التصحيحية اإلجراءات واتخاذ التخطيط توجيو في

بتاريخ  (172)الحرص عمي مناقشة نتائج تقويم أداء الكمية المعتمد فى مجمس كمية رقم 
 مع كال من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين واألطراف المجتمعية من 29/10/2017

مجالس الجودة باألقسام ومجالس األقسام ومجالس منسقي )خالل االجتماعات المختمفة بالكمية 
 .(الجودة بوحدة الجودة ومجمس الكمية

يتم مقارنة نتائج تقويم الكمية بصفو دورية وذلك من خالل المقارنة بين تقارير األداء وتقارير المراجعة 
 أعوام لموقوف 3الداخمية لموقوف عمى مدى تقدم األداء بالكمية كما يتم مقارنو نتائج الطالب خالل 

عمي التقدم الذي تحدثو الكمية، وقد تم اتخاذ العديد من االجراءات التصحيحية بناء عمي عممية 
 .التقويم المستمر لمكمية
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 كليت التمريض    

    جبمعت ادلنصىرة      

 

 

 

 

أػعبء هُئت انخسرَس- 4  
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   أعضبء هيئت التذريس– 4

 

 واألقسام الكلٌة مستوي علً الطالب إلً المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء نسبة

 بالكلٌة المقدمة التعلٌمٌة البرامج وطبٌعة لنوع المرجعٌة المعدالت مع تتفق العلمٌة

 الطالب إلى المعاونة والييئة التدريس ىيئو أعضاء أعداد نسبو اتفاق لتحقق إجراءات الكمية تتخذ
 عن الصادرة القياسية المواصفات مع المقدمة التعميمية والبرامج العممية واألقسام الكمية مستوي عمى
 بالكمية العمل رأس عمى المعاونة والييئة التدريس ىيئو أعضاء بحصر بيان يمي وفيما الييئة

 المنتدبٌن معٌد مساعد مدرس مدرس مساعد أستاذ أستاذ جامعً عام

2014-2015 1 12 46 37 72 43( 22) 

2015-2016 4 12 58 49 73 54( 27) 

2016-2017 4 17 59 61 66 24( 12) 

   2015-2014النسبة في عام 

o 1:16 ىي  الطالب إلى العمل رأس عمى التدريس ىيئو أعضاء نسبو 
o 22 :1 ىي الطالب إلى المعاونة الييئة أعضاء نسبو 

 2016-2015 عام في النسبة

o 25 : 1 ىي  الطالب إلى العمل رأس عمى التدريس ىيئو أعضاء نسبو 
o 26 : 1 ىي الطالب إلى المعاونة الييئة أعضاء نسبو 

     2017-2016 عام في النسبة

o 30: 1 ىي  الطالب إلى العمل رأس عمى التدريس ىيئو أعضاء نسبو 
o 19:1 ىي الطالب إلى المعاونة الييئة أعضاء نسبو 

 

 لضمان القومٌة الهٌئة لمعاٌٌر واستٌفاء  المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئهأعداد  فً سبق ما على بناءا

 وهً التدرٌس هٌئه أعضاء أعداد إلى الطالب أعداد تناسب حٌث من واالعتماد التعلٌم جوده



26 

 

 معاونة هٌئة عضو1 )وهً المعاونة الهٌئة أعداد إلً ونسبتهم( طالب 25:تدرٌس هٌئة عضو1)

: اآلتً ٌتضح( طالب 15:

o (.علٌا دراسات + بكالورٌوس )الطالب إلعداد بالنسبة التدرٌس هٌئه أعداد فً عجز وجود عدم 

o على قائمه الكلٌة إن حٌث العملً التدرٌب على تقوم التً المعاونة الهٌئة أعداد فً ٌوجد تناسب 

 ودور والمدارس الصحٌة والوحدات والمعامل بالمستشفٌات العملً التدرٌب خالل من التدرٌس

 بالكلٌة المعاونة الهٌئة أعداد زٌادة إلى ماسه حاجه فً الكلٌة فان وعلٌه والحضانات المسنٌن

وبناءا علٌه تم إعداد الخطة الثالثٌة لتعٌٌن المعٌدٌن وذلك من خالل رؤساء . العجز لتغطٌه

األقسام بالتعاون مع وحده ضمان الجودة استنادا بمعاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 

( 1-4 مرفق).     واالعتماد من حٌث تناسب أعداد الطالب

 

 المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء فً الفائض أو العجز مع للتعامل آلٌات للكلٌة 

 المقترحة الثالثٌة الخطة بإعداد الجودة ضمان وحده مدٌر مع بالتعاون العلمٌة األقسام رؤساء قام

 16/12/2015 بتارٌخ( 145 )رقم الكلٌة مجلس من معتمده 2019 الى 2016من  المعٌدٌن لتعٌٌن

  :كالتالً وهً معاٌٌر على بناءا

 ًعلى القائمٌن قسم بكل والمعٌدٌن المساعدٌن والمدرسٌن التدرٌس هٌئه أعضاء أعداد إجمال 

 العمل رأس

 حده على كال العملٌة الساعات بها موضحا مقرر لكل المحددة التدرٌسٌة الساعات عدد  

 علمً قسم لكل ( والوافدٌن المصرٌٌن الطلبة ) دراسً مقرر بكل تسجٌلهم المقترح الطالب عدد 

  (2-4مرفق         )الكلٌة  أقسام من

 

    فً ٌشاركون التً الدراسٌة للمقررات مالئم التدرٌس هٌئة ألعضاء العلمً التخصص

 تدرٌسها

 المقررات مع التدرٌس هٌئه لعضو العلمً التخصص مالئمة من بالتأكد العلمٌة واألقسام الكلٌةتعمل 

للمقررات   العلمً والقسم للكلٌة التدرٌسٌة الخطة إعداد عند تدرٌسها فً ٌشارك التً الدراسٌة

التمرٌضٌة اما بالنسبة للمقررات الطبٌة والمساندة ٌتم مخاطبه الكلٌات المختلفة بانتداب أعضاء 

التدرٌس من التخصصات المختلفة كما فً كلٌة الطب أو العلوم لتدرٌس العلوم الطبٌه األساسٌه 

 (3-4مرفق).     وكلٌة التربٌة واآلداب لتدرٌس العلوم السلوكٌه

 التدرٌسٌة بالمهام القٌام المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة ألعضاء تتٌح العمل أعباء

  بكفاءة وغٌرها واإلدارٌة والبحثٌة
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 العلمٌة األقسام مستوي على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئه لعضو العمل عبء متوسط الكلٌة تحدد

 رٌادة و  الطالبٌة األنشطة فً والمشاركة بكفاءة المهام كافه أداء لهم ٌتٌح بما الكلٌة مستوي وعلى

كما تتٌح لهم أعداد األبحاث العلمٌة والمشاركة فً لجان العمل المتعددة داخل القسم العلمً  األعمال

والكلٌة والمشاركة أٌضا فً أعداد المؤتمرات وورش العمل والقاء األبحاث فً المحافل الدولٌه 

 .والمشاركه فً القوافل الصحٌه داخل وخارج مجتمع الجامعه

 وتتخذ دورٌة بصورة تحدد المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة ألعضاء التدرٌبٌة االحتٌاجات

 فئة لكل التدرٌبٌة االحتٌاجات تلبً التً البرامج لتنفٌذ المالئمة اإلجراءات

 10/4/2017المنعقدة بتارٌخ  (166)أعدت وحدة ضمان الجودة خطه تدرٌبٌة معتمدة بمجلس الكلٌة رقم 

 من خالل لجنه أعضاء 2017/2019لتنمٌه قدرات ومهارات أعضاء هٌئه التدرٌس والهٌئة المعاونة 

هٌئه التدرٌس بناءا على استبٌان ومخاطبه األقسام العلمٌة باالحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئه التدرٌس 

 .والهٌئة المعاونة

 المقدمة من مشروع تنمٌه قدرات أعضاء هٌئه التدرٌس          ةأٌضا تتٌح ادارة الكلٌة البرامج التدرٌبً

 (FLDP) وذلك للترقً الوظٌفً وتطوٌر خبراتهم وثقل مهاراتهم. 

  2016/2017الدورات التً تم تنفٌذها للعام 

 مهاراتهم لتنمٌه مختلفة ومؤتمرات تدرٌبٌه ودورات وندوات عمل ورشل التدرٌس هٌئه أعضاءحضور 

 خالل من التدرٌس هٌئه أعضاء على مردود لها األنشطة هذه فان وبالتالً والبحثٌة األكادٌمٌة وقدراتهم

 بالمرحلتٌن التعلٌمٌة العملٌةو العلمً البحث مجال ما ٌخص فًتقارٌر حضور المؤتمرات  مناقشه

 (4-4مرفق.               )"العلٌا والدراسات البكالورٌوس"

 القٌادة وتخطرهم ، موضوعٌة المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء أداء تقٌٌم معاٌٌر

 األداء لتحسٌن النتائج وتستخدم، الضرورة عند فٌها وتناقشهم، التقٌٌم بنتائج

o المعاونة الهٌئة وأعضاء التدرٌس هٌئه أعضاء أراء لتقٌٌم والٌات موضوعٌه معاٌٌر الكلٌة تتبع (  

 الطالبٌة واألنشطة الجودة ضمان أعمال فً والمشاركة والخدمً والبحثً التعلٌمً األداء مثل

 (.وغٌرها

o فٌها وتناقشهم تقٌٌمهم بنتائج المعاونة الهٌئة وأعضاء التدرٌس هٌئه أعضاء بإخطار الكلٌة تقوم 

 .اللزوم عند

o وتطوٌر المهارات تنمٌه خطط ووضع المحاسبة مثل ) التقٌٌم نتائج من االستفادة أوجه الكلٌة تحدد 

 (.وغٌرها األداء
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 واتخاذ المعاونة الهٌئة وأعضاء التدرٌس هٌئه أعضاء آراء لقٌاس مناسبة وسائل للكلٌة

 التصحٌحٌة اإلجراءات اتخاذ فً النتائج من واالستفادة، لدراستها الالزمة اإلجراءات

o  -مثل )المناسبة الوسائل باستخدام المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئه أعضاء آراء بقٌاس الكلٌة تقوم 

 فً والعدالة العمل بٌئة عن استقصاء المثال سبٌل على متضمنة – وغٌرها ولقاءات االستبٌانات

 (. وغٌرها واإلشراف التدرٌسً العبء توزٌع

o المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئه أعضاء أراء وتقٌم الكلٌة تحلل 

o وتقوم بإعداد خطط تحسٌن للعام المناسبة التصحٌحٌة اإلجراءات وتتخذ النتائج من الكلٌة تستفٌد 

 (دكتوراه) وأٌضاً خطة تحسٌن المقررات الدراسٌة لطالب الدراسات العلٌا 2016/2017

2016/2017 
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كليت التمريض 

       جبمعت ادلنصىرة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندهبز اإلزارٌ- 5  
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  اجلهبز اإلداري– 5

الجهـاز اإلداري مالئــم مع حجم وطبٌعة أنشطة المؤسسة ، والعاملون موزعون وفقاً 

لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما ٌتناسب مع الوظٌفة ، وتوجــد آلٌــات 

 للتعامــل مع النقــص والزٌادة فً أفراده 

الجياز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشطو الكمية حيث يتم اختيار القيادات االداريو وفقا لقانون 
 .وكذلك تم وضع معايير الختيار القيادات االدارية.1978لسنة  (47)تنظيم الجامعات رقم 

 :الجدول التالي يوضح التغير في عدد الموظفين اإلداريين والعمال 

 اإلجمالي عدد العمال عدد الموظفين العام

2014-2015 122 18 140 
2015-2016 130 18 148 
2016-2017 132 19 151 

يوجد تغير في عدد العاممين حيث تم نقل عدد من العاممين واإلداريين من كميات وجيات إداريو أخري 
لمعمل بكمية التمريض وتم إلحاقيم لمعمل بأقسام الكمية بالتالي ارتفع عدد العاممين وقد اثر ذلك ايجابيا 

 (1-5)مرفق.                      عمي سير العمل بالكمية وأنجزت عدة أعمال في وقت قياسي
آليات التعامل مع النقص والزيادة في أفراد العاممين وذلك من خالل مخاطبو اإلدارة العامة لجامعو 

المنصورة لسد االحتياجات الممحة والعاجمة بخطط بدراسة موازية لجميع االحتياجات من جميع العمال 
.  كما قامت إدارة الكمية بتعيين عمال نظافة وزيادة أعداد أفراد األمن . من جميع التخصصات 

 (2-5)                                  مرفق 

ٌن تحدد بصورة دورٌة ، وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفٌذ عاملاإلحتٌاجات التدرٌبٌة لل

 البرامج التً تلبً اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فئة 

 استمارات لتقييم احتياجاتيم  وكذلك بناء عمي خطة  عن طريقتم تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميني
(  3-5مرفق)التدريب لمعاممين من الجامعة 

مرفق )  2017 /1 /9  معتمدة بتاريخ2019-2017تم إعداد خطة لتدريب العاممين بالكمية لمفترة من 
5-4) 
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  2016/2017لعام اإلداري ما تم تنفيذه من خطة تدريب الجياز  
 

عدد الدورة التدرٌبٌة م 

المتدربٌن 

النسبة 

المئوٌة 

العدد الكلً 

 151 %9.9 15 من الجامعةتنمٌة مهارات العاملٌن  1

 %13.9 21 إدارة األزمات والكوارث 2

 %14.5 22 األستخدام اآلمن لألنترنت 3

لممؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجياز اإلداري يتضمن معايير موضوعية ومعمنة ، وتخطرىم 
القيادة بنتائج التقييم، وتناقشيم فييا عند الضرورة ، وتحرص عمى استخدام نتائج التقييم لممحاسبة ، 

 .        ولوضع برامج التدريب والتطوير 

لمكمية معايير وآليات موضوعية ومعمنة لتقييم أعضاء الجياز اإلداري من خالل نموذج تقرير كفاية 
األداء عمى نظام الفاروق لمموارد البشرية وتختمف تمك المعايير باختالف المجموعة النوعية بكل مجموعة 

  مدير عام –المجموعة التخصصية (5-5)مرفق . وظيفية وذلك عن طريق العاممين المنوطين بذلك 

  الثالثة – الثانية ،المجموعة المعاونة – األولى ، المجموعة الحرفية –المجموعة المكتبية 

كما يتم إخطار أعضاء الجياز اإلداري بنتائج التقييم من خالل اطالعيم عمى التقرير السنوي لمعاممين 
 .بالكمية والتوقيع عمى ىذه التقارير

يتم االستفادة من نتائج تقييم الجياز اإلداري عن طريق خفض التقرير السنوي لمعاممين وتطبيق الجزاءات 
من كل مجموعة وظيفية لمحصول عمى عالوات تشجيعية % 10وكذلك يتم ترشيح .المناسبة وفقًا لمقانون 

 (6-5)مرفق.  عمى مستوى اإلدارة حسب الموارد المالية المتاحة 
 

لممؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجياز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستيا ، 
 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية     

 ( 7-5رقم  )مرفق : يتم قياس آراء أعضاء الجياز اإلداري عن طريق االستبيانات مثل
  رأى العاممين في مدى مصداقية النظم المستخدمة في تقييم أداء العاممين 

  استبيان استقصاء الرضا الوظيفي لإلداريين 

لمعرفو نقاط الضعف التي  (8-5 )كما يتم  االستفادة من نتائج تحميل ىذه االستقصاءات  مرفق
تحتاج إلي تحسين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسين الرضا الوظيفي بناءا عمي آراء  الجياز 

 (.  9-5)مرفق. االداري لمكمية
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 انًىارز انًبنُت وانًبزَت- 6

 

 

     

 كليت التمريض

    جبمعت ادلنصىرة   
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 انًىارز انًبنُت وانًبزَت
 ما مدي التطور فً حجم الموارد الذاتٌة خالل السنوات األخٌرة ؟ (1

 

ثشىً عبَ اٌّىاسد اٌّبٌُخ اٌّزبؽخ عٕىَب ٌٍىٍُخ وبفُخ ٌزؾمُك سعبٌخ وغبَبد وأهذاف اٌىٍُخ 

 ٌزغطُخ خطخ اٌىٍُخ فٍ اإلٔفبق عبٔت ؽشص اٌىٍُخ عٍٍ صَبدح ثٕىد وِظبدس إٌٍ , اإلعزشارُغُخ

 . واٌجؾضُخ  وِغبالد اٌزعٍُُ  واٌزعٍُ وخذِخ اٌّغزّعاألوبدَُّخِخزٍف اٌّغبالد 

 :(ثبٌغُٕه اٌّظشٌ  )وَىػؼ اٌغذوي اٌزبٌٍ ِىاصٔخ ٌٍىٍُخ فٍ خالي صالس عٕىاد وإٌّظشف 

اػخًبز يؼسل اػخًبز أصهٍ  انؼبو انًبنٍ
يُصرف 

يىازَه 
خ .يُصرف ذ

اخًبنٍ 

يُصرف 

2014/2015 3564162 15085685 15552141 890052 16442194 

2015/2016 7075493 15821216 15858995 1130272 16989267 

2016/2017 7936058 17164073 17127868 597932 17725800 

 

َىػؼ اٌغذوي اٌغبثك أْ ِٕظشف اٌىٍُخ دائّب أعٍٍ ِٓ اٌُّضأُخ اٌّخظظخ ِّب َذي عٍٍ دعُ 

 .اٌغبِعخ اٌّغزّش الؽزُبعبد  اٌىٍُخ اٌّغزّشح  عٍٍ ِش اٌغٕىاد

 وَىػؼ اٌغذوي اٌزبٌٍ اٌجىبٌىسَىط ِٓ اٌشعىَ اٌذساعُخ ٌطالة ِشؽٍخ إَشادادرؾظً اٌىٍُخ عٍٍ 

 :  (ثبٌغُٕه اٌّظشٌ ) عٕىاد صالسرطىسهُ خالي 

 ساعات معتمدة العام المالً
مقصه الفرقة الثانٌة 

 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 
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يعتبر مركز الخدمة العامة من مصادر التمويل الذاتي لمكمية حيث أنو وحدة ذات طابع خاص ويوجد 
  (1-6مرفق )            .خطة بالدورات المختمفة لممركز معتمدة بمجمس إدارتو

 :األسثبػؽُش ؽظذ اٌّشوض ِٓ طبفٍ (وؽذح راد ؽبثع خبص  )دعُ دوس ِشوض اٌخذِخ اٌعبِخ 

 الرصٌد النهائً العام المالً

2013/2014 25842.09 

2014/2015 159847.28 

2015/2016 18708.02 

2016/2017 58702.99 

 : خالي اٌخّظ عٕىادَىػؼ اٌغذوي اٌزبٌٍ ثُبْ ثؾغبة طٕذوق اٌزىبفً االعزّبعٍ فٍ

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العام المالً

 23814.3 10442 11772 إخًبنٍ انسػى 

رٍعت اٌىٍُخ دوسا هبِب فٍ دعُ اٌطالة اٌغُش لبدسَٓ ِبدَب ِٓ خالي وػع ُِضأُه ِخظظه 

 .  عُٕهب ِظشَب109350,37ٌظٕذوق اٌخذِبد اٌزعٍُُّخ ولذسهب 

مبانً المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة والمعامل والورش وخالفه وتجهٌزاتها  (2

 .  مالئمة لطبٌعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب وٌتوافر المناخ الصحً بالمبانً

األعبعُخ ِمبسٔخ ثبٌٕغت اٌّعُبسَخ ثشىً عبَ رزغُ ِغبؽبد ِجٍٕ اٌىٍُخ ثّالئّزهب الؽزُبعبد اٌىٍُخ 

(Norms ) ُح ِٓ ؽُش اٌزهىَخ ٌ اٌىًأٔشطخ اٌىٍُخ ثظفخ عبِخ ثّذٌ ِالئّزهب ٌّّبسعخ ِجبٍٔوّب رزغ

 . اٌطجُعُخواإلػبءح
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 :َىػؼ اٌغذاوي اٌزبٌُخ ِجٍٕ اٌىٍُخ وِغبؽزه واٌطبلخ االعزُعبثُخ ٌٍطالة

 أعداد قاعات التدرٌس والطاقة االستٌعابٌة

ذػ اَخرَج كًبُىحر خهبز ػرض بُبَبث انطبقت االسخُؼببُت انًسبحت انًسرج انًبٍُ 

انسور 

 األرظٍ

  ِذسط

( ة)
 1 1 1 ؽبٌت 200 205,47

ِذسط 

( ط)
 1 1 1 ؽبٌت 200 166,47

 األولانسور 

ػهىٌ 

ِذسط 

(A )
 1 1 2 ؽبٌت 400 416,97

لبعخ 

ِؤرّشاد 
ؽبٌت  80 100,62

 شاشة  تلفزٌون+ 1

42 

سبورة تفاعلٌة +

1 1 

انسور انرابغ 

ػهىٌ 

لبعخ 

اٌذساعبد 

اٌعٍُب 

 ؽبٌت 70 94,75
 ز فٌدٌوجها+ 1

كونفرانس 
1 1 

 
  2016/2017أعداد الطالب المقٌدٌن فً كلٌة التمرٌض للعالم الدراسً 

 

 اإلخًبنٍ انًسخىي اسى انبرَبيح و

 ػهىو انخًرَط 1

 415 األوي

 690 اٌضبٍٔ

 801 اٌضبٌش

 389 اٌشاثع

 

 أدٌ إٌٍ عذَ اعزفبء 2016/2017وٌىٓ ِع صَبدح أعذاد اٌطالة اٌٍّزؾمُٓ ثبٌىٍُخ ٌٍعبَ اٌغبِعٍ 

اٌىٍُخ ٌٍّعبَُش اٌّطٍىثخ ؽُش أْ أعذاد اٌطالة َفىق اٌمذسح  االعزُعبثُخ ٌٍىٍُخ ِٓ لبعبد اٌذسط 

 2016/2017واٌّعبًِ اٌّخظظخ ٌٍعٍُّخ اٌزعٍُُّخ ؽُش أْ أعذاد اٌطالة اٌّمُذَٓ ثبٌىٍُخ ٌٍعبَ 

 –ِعبًِ رّشَؼُخ -  ِذسعبد - لبعبد)واٌّغبؽخ اٌفعٍُخ ٌٍّجًٕ اعبال  (2405)ٌٍّغزىَبد األسثعخ 

وثزٌه فمذ فبلذ أعذاد اٌطالة اٌّغبؽبد اٌّمشسح . (517.59)وهً  (...........ِعبًِ ٌغخ اٌخ 



36 

 

ثبٌّعبَُش اٌّشععُخ ٌٍؾظخ اٌمىُِخ ٌؼّبْ عىدح اٌزعٍُُ وثٕبء عٍُه ععذ إداسح اٌىٍُخ إًٌ عًّ 

رىععبد ثطشق عذَذح وِٕهب اٌؾظىي عًٍ لطعخ اسع ٌٍىٍُخ ثأسع وٍُخ اٌضساعخ اٌّمبثٍخ ٌٍىٍُخ 

 ودخٍذ ِغٍظ اٌغبِعخ ثشلُ 14/2/2017ثزبسَخ  (3)ورُ اعزّبدهب ثٍغٕخ ِٕشئبد عٍغه سلُ 

  29/4/2017فٍ شهش اثشًَ  ثزبسَخ  (526)

لبِذ اٌىٍُخ ثىاعطخ ٌغٕخ ِعزّذح ثّشاععخ وؽذاد اٌىٍُخ راد اٌظٍخ ثبٌعٍُّخ اٌزعٍُُّخ واٌّّضٍخ فٍ 

و ِعبًِ اٌؾبعت اٌٍِ وعذدهُ  (1)ِعبًِ اٌٍغخ وعذدهب , ِعبًِ (6)اٌّعبًِ اٌزّشَؼُخ وعذدهب 

واٌمبعبد واٌّذسعبد واٌّىزجخ اٌعٍُّخ واٌشلُّخ  (5)وِزبثعخ عغً إٌظبفخ ٌألدواس وعذدهُ (2)

واٌعُبدح اٌظؾُخ فمذ رجُٓ ثىعىد عغً ٌزىلُع هُئخ اٌزذسَظ واٌطالة ِع اٌزضاِهُ ثّىاعُذ اٌذسوط 

اٌزعٍُُّخ وأَؼب رُ اٌزأوذ ثبْ اٌطالة ٍِزضُِٓ ثبٌضي اٌشعٍّ عٕذ دخىي اٌّعبًِ وّب وعذ ثبْ هٕبن 

ٌىؽبد اعزششبدَخ ٌٍّعبًِ واٌّذسعبد وِٓ ؽُش اٌزهىَخ واإلػبءح ثبٌّجًٕ فىعذد أٔهب ثؾبٌخ عُذح 

وّب وعذ أَؼب أْ ثعغ اٌّعبًِ رؾزبط إٌٍ طُبٔخ اإلػبءح . وثشىً عبَ َزغُ اٌّجًٕ ثبٌٕظبفخ

وأعهضح اٌؾبعت اٌٍِ وثعغ اٌؾّبِبد رؾزبط إٌٍ عجبوخ وثٕبء عٍُه لبِذ وؽذح اٌغىدح ثّخبؽجخ 

 . اٌغهبد اٌّعُٕخ ِّضٍخ فٍ أُِٓ اٌىٍُخ الرخبر اٌالصَ وإعذاد خطخ ٌٍظُبٔخ ورٕفُزهب ثظفخ دوسَخ

 ( 151)ثبٌٕغجخ ٌٍهُئخ اإلداسَخ ثبٌىٍُخ َزؼؼ ثبْ إعّبٌٍ عذد اٌهُئخ اإلداسَخ 

( 151)ِٕهُ  (300)ثشبْ أعذاد هُئخ اٌزذسَظ وِعبؤُهُ عًٍ لىح اٌعًّ  لذ رجُٓ اإلعّبٌٍ اٌعبَ ٌهُ 

 (.                              149)عؼى هُئخ رذسَظ و اٌهُئخ اٌّعبؤخ وعذدهب 

 :  صٌانة المعامل و القاعات واآلالت والمعدات والبنٌة التحتٌة والمرافق ٌتم بصورة دورٌة (3
 

 ِعبًِ رّشَؼُخ ثبٌىٍُخ ؤظشا ٌضَبدح عذد اٌطالة اٌّغغٍُٓ ثبٌىٍُخ ألسثعخ ِغزىَبد 7َىعذ عذد 

ِخزٍفخ َزُ اٌعًّ ثمغُ اٌّعبًِ ثٕظبَ إٌىثزغُبد ورىاعذ اٌفُُٕٓ ِٓ اٌغبعخ اٌضبِٕخ طجبؽب وؽزً 

َزُ عًّ طُبٔخ دوسَه وً شهش ثىالع اصٍٕ عششح صَبسح دوسَه عٕىَخ ؽُش . اٌغبعخ اٌخبِغخ ِغبءاًا 

َىعذ عمذ طُبٔخ ِع . َزُ اٌىشف عًٍ وً ِب َىعذ ثبٌّعًّ ِٓ أعهضح وآالد وِعذاد وِبوُٕبد

 .ششوه ُِذَىبي أٔذ الة اٌّزخظظخ وَزُ رىاعذهب ثظفه دوسَخ
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 أعداد معامل الطالب والطاقة االستٌعابٌة التقرٌبٌة وتجهٌزاتها والمساحة
 

 المساحة المعمل المبنى
الطاقة 

 االستٌعابٌة
 حاسب ألً

جهاز عرض 

 بٌانات

 األولانسور 

 ػهىٌ
 2 52 ؽبٌت 52 244.95 وّجُىرشِعًّ 

انسور انثبنث 

 ٌػهى

ِعًّ رّشَغ 

إٌغب 
 1 1 ؽبٌت 25-30 74.92

 ؽبالدِعًّ 

ؽشعه 
 1 1 ؽبٌت 25-30 75.95

 رّشَغ يِعُ

ؽفبي أ
 1 1 ؽبٌت 25-30 68.50

 1 1 ؽبٌت 30-25 82.22ِعًّ ثبٌغُٓ 

 أعبعُبدِعًّ 

رّشَغ 
 1 1 ؽبٌت 25-30 70.73

 1 1 ؽبٌت 30-25 72.95ٌ ِعًّ األوعه

انسور انرابغ 

 ٌػهى

معمل صحة 

 1 1 ؽبٌت 30-25 68.56 مجتمع

 26 ؽبٌت 26 75.95 معمل اللغة
عجىسح + 1

رفبعٍُه 

 

 30/11/2016بتارٌخ  (18)توجد خطة صٌانة حدٌثة للكلٌة معتمدة بمجلس محضر اجتماع رقم 

 كما ٌوجد عقد صٌانة سنترال وشبكة كلٌة التمرٌض 9/1/2016المعتمد بمجلس الكلٌة بتارٌخ 

 .الداخلٌة وبناءا علٌه ٌتم صانتهم بصفة دورٌة

توجد وحدة متخصصة لصٌانة المبنى بصفة دورٌة كما تتم أٌضا صٌانة الكهرباء والصرف 

 . ومصاعد الكلٌة ومولد الدٌلز و تامٌن شبابٌك الكنترول

ال َىعذ عذد وبفٍ ِٓ اٌفُُٕٓ اٌّزخظظُٓ ٌٍعًّ ثبٌّعبًِ ِّب َعىق اٌؾفبظ عًٍ األعهضح ثبٌّغزىي 

 .اٌّطٍىة

 دوسَه وً شهش ثىالع اصٍٕ عششح صَبسح دوسَه عٕىَخ ؽُش َزُ اٌىشف عًٍ وً ِبَى طُبٔخَزُ عًّ 

 .عذ ثبٌّعًّ ِٓ أعهضح واٌالد وِعذاد وِبُٔىبٔبد

 ِٓ اٌفُُٕٓ اٌّزخظظُٓ ٌٍعًّ ثبٌّعبًِ ِّب ٌَىعذ عذد وبف ثبٌٕغجخ ٌٍفُُٕٓ اٌّغؤٌُٓ عٓ اٌّعبًِ ال

 . ثبٌّغزىي اٌّطٍىةاألعهضحَعىق اٌؾفبظ عًٍ 
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 . اٌخبطخ ثبٌّعبًِ وأعهضح اٌعشع اٌىّجُىرش أعهضحٔخ اوعذ ِىظف ِخزض ثظٌٍ

 ٌىضشح عذد وجشٌ  واٌّبُٔىبٔبد ثبٌّعبًِ ؤؾزبط اياألعهضح ِخزض ِؤهً ٌٍعًّ ِع فٍَٕىعذ 

 .اٌّعبًِ 

 إجراءات األمن والسالمة المتبعة فً الموسسة مناسبة (4

 والسالمة األمن لتحقٌق المختلفة والمعدات التجهٌزات من الكثٌر بها ٌتوافر الكلٌة بان تبٌن قد

 حالة فً الستغاللها إضافٌة خزانات عمل مثل األخرى التجهٌزات بعض تفعٌل إلى باإلضافة

 . وتحدٌثها اإلنذار شبكة تفعٌل وكذلك الحرٌق

 الجامعً للعام استعدادا التعلٌمٌة بالفاعلٌة والخاصة الالزمة التجهٌزات بشأن تقرٌر ٌوجد

 ومشرف الجودة عمل فرٌق فً ممثلة واالعتماد الجودة ضمان وحدة قامت حٌث 2016/2017

 وتقٌٌم فحص بعمل والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل من بتوجٌه المهنٌة والصحة السالمة لجنة

 واإلدارٌة العلمٌة لألقسام وأٌضا الطالب الستقبال استعدادها حٌث من والمعامل والمدرجات القاعات

  .بالكلٌة االلكترونٌة األجهزة لجمٌع وذلك التعلٌمٌة العملٌة تخدم والتى

 معامل – مدرجات  قاعات ) الكلٌة ممثلة فى فً مختلفة أجهزة أنواع توجد : اإلطفاء أجهزة بشأن

 بالمبنى اإلطفاء وأجهزة االلكترونٌة األجهزة كفاءة متابعة وتتم ( ,,,,,,,,,,,,,أدوار الخ – أقسام– 

  .دورٌة بصفة

 أٌضا وتوجد الكلٌة بمجلس العتمادها المدنً الدفاع من اعتمادها وجارى حدٌثة طوارئ خطة توجد

  .المهنٌة والسالمة الصحة لجنة من بالكلٌة المختلفة والسالمة األمن إجراءات

( 5) و امن أخصائً (5) عدد ٌوجد حٌث الكلٌة بمبنى األمن بوظائف بالقائمٌن بٌان ٌوجد كما

  .ٌومً امن فرد (3) و أمن مشرف

 
وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجٌة المستخدمة حدٌثة ومالئمة للنشاط األكادٌمً  (5

 : للمؤسسة وللعملٌات اإلدارٌة بها

توجد ضوابط لتوفٌر  , هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والطالبألعضاء وكافٌه متاحةخدمات االنترنت 

 . طالب اسم مستخدم وكلمة مرورأو معاون هٌئة التدرٌس أواالنترنت فلكل عضو 

 على االنترنت على موقع جامعة المنصورة وهو للكلٌةٌوجد موقع 

/http://nursfac.mans.edu.eg  وٌقوم بتقدٌم جمٌع الخدمات دائمة وٌتم تحدٌثه بصفة 

 وعرض جداول التسجٌل واالمتحانات إعالنات ومعاونٌهم والطالب من عمل لألعضاء االلكترونٌة

 لجامعة المنصورة االلكترونٌة األنظمة على جمٌع وإدراجهم بهم الخاصة األخباروعرض جمٌع 

 .ة بالكلًة القطاعات المختلفوأنشطة ة الطالبًاألنشطة عرض وأٌضا من جمٌع خدامتها لالستفادة
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 .ة الدور األول والثانً وذلك بصفه دائميف (wireless LAN )الالسلكً خدمة ةكما ٌوجد بالكلً

ٌوجد أجهزة وتوصٌالت لالنترنت فً الدور األول بمعامل الكمبٌوتر والدور الثانً بالمكتبة الرقمٌة 

توجد أجهزة تعلٌمٌة سمعٌة وبصرٌة أٌضا .و الدور  الربع بمكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

أجهزة معملٌة وكذلك أنظمة وقواعد بٌانات وٌتم استخدامها بصفة دورٌة ومستمرة بما ٌخدم العملٌة 

 26 به (ب) جهاز ومعمل 26 به (أ) معمل (ب– أ ) معمل كمبٌوتر 2التعلٌمٌة حٌث ٌوجد عدد 

جهاز كما ٌوجد أٌضا أجهزة كمبٌوتر بجمٌع أقسام الكلٌة المختلفة والمدرجات واألقسام اإلدارٌة 

. والمخازن كما ٌوجد نشرة عن توزٌع خطوط النت بالكلٌة 

 نظام مختلف بقاعدة البٌانات المستخدمة بالكلٌة منها نظام ابن الهٌثم إلدارة الطالب 11ٌوجد عدد 

 .( .................. الخنظام الفارابً إلدارة الجودة واالعتماد–للدراسات العلٌا 

 : المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حٌث توافر الكتب والمراجع والتجهٌزات (6

 كتاب 41 و قدٌم كتاب 3273 عدد ٌوجد حٌث قسم لكل تبعا ومقسمة موزعة كتب علمٌه بالمكتبة ٌوجد

 الكتب باإلضافة إلً ماجستٌر رسالة 148 و دكتوراه رسالة 90 ٌوجد كما .العام هذا شراؤه تم حدٌث

 خاص دوالب 24 العلمٌة بالمكتبة ٌوجد .كتاب 47 عدد أخرى علمٌة وكتب كتاب 275 عدد الثقافٌة

 الرقمٌة للمكتبة أما بالنسبة بالطالب خاصة ترابٌزة 6 – تصوٌر الة – كمبٌوتر 2 – شانن 2 – للكتب

  .دوالب 3و كمبٌوتر أجهزة 3 ٌوجد بها

العلمٌة فى خالل خمس سنوات وهى  المكتبة من المستفٌدٌن بإعداد بٌان ٌوضح التالً الجدول

  : كاألتً

 الطالب أعداد الدراسً العام
 هٌئة معاونً أعداد

 التدرٌس
 التدرٌس هٌئة أعداد

2013/2014 4410 548 138 

2014/2015 5212 614 120 

2015/2016 6805 712 184 

2016/2017 6435 839 190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

انًؼبَُر األكبزًَُت       - 7

 وانبرايح انخؼهًُُت 

 

 

 كليت التمريض    

    جبمعت ادلنصىرة      
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  ادلعبيري األكبدمييت والربامج التعليميت-7

المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة التً تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمٌة تتوافق 

 مع رسالة المؤسسة وأهدافها 

 عتماداللمييئة القومية لضمان الجودة وا (NARS) كاديمية المرجعية القوميةألتبنت الكمية المعايير ا

 (1-7)مرفق .   الكميةقبل  نم كاديمية لمدارسات العمياأل إعداد المعايير ام و تس البكالوريوجلبرنام
 الس األقسام ثم  مجاللا من خه اعتمادم تثكاديمية حيأل المعايير انيات رسمية لتبء اتخاذ إجرامت

  خطاب إلى الييئة القومية لضمانلإرسا م وت14/7/2009خ بتاري(48) قم الكمية رسا بمجلهاعتماد

 كاديمية لمدارساتأل اعتماد المعايير ام معايير الييئة وتقبتطبييفيد بالتزام الكمية الجودة واالعتماد 

 .22/11/2010 بتاريخ(29) قم الكمية رس و اعتمدت بمجلالل األقسامالعميا من خ

تتوافق المعايير األكاديمية المتبناه مع رسالة وأىداف الكمية اإلستراتيجية من حيث المساىمة في 
االرتقاء بالمنظومة العممية في عرض وتقديم خريج مؤىل عمميا وعمميا والمساىمة في إنتاج  بحث 
عممي ودعم احتياجات المجتمع العممية وذلك من خالل تطوير البرامج والمناىج الدراسية واستكمال 
برامج الدراسات العميا والدبمومات ودعم المشاركة البحثية والتقويم المستمر لمفاعمية التعميمية والقدرة 

دارة الجودة  .المؤسسية وا 
  مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوي علٌه رسالة المؤسسةةالبرامج التعلٌمً

تماشيا مع احتياجات سوق العمل المصري واحتياجات المجتمع لمختمف الفئات العمرية ومختمف 
مراكز الرعاية الصحية وطبقا لممعايير األكاديمية المرجعية القومية التي حددت مواصفات ودور 

خريجي كميات التمريض وطبقا لنتائج استبيان األطراف المجتمعية في المخرجات التعميمية لبرنامج 
 تم استحداث برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والذي تم 2010/2011البكالوريوس 

 كما تم تعديل الالئحة الداخمية لكمية 16/8/2012بتاريخ  (3269)اعتماده بقرار وزاري رقم 
( 5001)بنظام الساعات المعتمدة بقرار وزاري رقم ( سمرحمة البكالوريو)التمريض جامعة المنصورة 

 .26/11/2014بتاريخ 

البرامج التعلٌمٌة موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعاٌٌر 

 األكادٌمٌة المرجعٌة المتبناة

 تم مراعاة المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعميمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا
اتبعت الكمية إجراءات لمتأكد من توافق البرامج مع  ووذلك مثبت بتقارير المراجعة الداخمية والخارجية

 Course Matrixes &  Programالمعايير المتبناة و تفعيل المعايير األكاديمية من خالل عمل 

Matrix حيث تم تشكيل لجنة مراجعة توصيف برنامج ومقررات الساعات المعتمدة لمعام  
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 إعادة توصيف البرامج 12/6/2017بتاريخ  (170) معتمد فى مجمس كمية رقم 2016/2018
           . ةبما يحقق المعايير األكاديمي األكاديمية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا

نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمً تتسق مع مقرراته الدراسٌة وتوصٌف المقررات ٌوضح 

 طرق التدرٌس والتقوٌم التً تحقق نواتج التعلم

يوجد توصيف موثق لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية كما تم إعداد مصفوفة لمبرامج ولممقررات 
 في 16/8/2012تم تطبيق برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة المعتمد بتاريخ  .الدراسية
مقرر صحة األسرة و مقرر مينة التوليد وكذلك :  والذي استحدث المقررات اآلتية2013/2014عام 

تم إضافة مقرر التمريض القائم عمى الدالئل لمواكبة المستجدات الحديثة في التمريض والخدمات 
التمريضية لتمكين الطالب من التطور العممي المستمر و كذلك تطوير طرق التدريس لترسيخ مبدأ 
التعميم المستمر في أذىان الطالب باإلضافة إلى تنمية ميارات التحميل النقدي لدى طالب الكمية 

كما تم إضافة مقرر ميارات التعامل مع الثقافات . حيث أن الطالب ىو محور العممية التعميمية
 .ومقرر تقييم الصحة في التمريض لرفع كفاءة الخريج في ميارات تحديد المشاكل الصحية

استمرار تطبيق استراتيجيو التعمم القائم عمي حل المشكالت بمقرر صحة المجتمع لمفرقة األولي لمعام 
 ويتم أيضا استخدامو في تمريض الحاالت الحرجة 2008/2009الثامن عمي التوالي بداية من 

باإلضافة إلي استخدام استراتيجيو التعمم القائم عمي المشاريع التعميمية لممستوي الرابع بمقرر صحة 
، المحاضرات التفاعمية)أيضا تتنوع أساليب التدريس باألقسام العممية المختمفة بالكمية مابين .المجتمع

التعمم ،المناقشات في المجموعات الصغيرة، دراسة الحالة،التعمم عن طريق المحاكاة،استخدام المودل
الزيارات الميدانية ، التدريب العممي بالمعامل والتدريب السريري بالمستشفيات، عن طريق األقران

مما تتطمب استحداث أساليب تقويم لممقررات الدراسية وخاصة التمريضية لمشق العممي منيا  (....
 (. OSCEاختبارات العممي الموضوعي البنيوي )والتي تتمثل في 

للمؤسسة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة بما ٌؤكد االلتزام 

بالتوصٌف المعلن للمقررات الدراسٌة وٌطلع علٌها المعنٌون وتستفٌد المؤسسة منها فً 

 وضع خطط التحسٌن والتطوٌر

 كما 2002 لمطالب المقيدين عمى الئحة 2016/2017يتم إعداد تقارير سنوية لممقررات الدراسية 
يتم إعداد تقارير لممقررات لكل فصل دراسي لممقيدين عمى الئحة الساعات المعتمدة وأيضا مرحمة 

 .29/10/2017بتاريخ  (172)الدراسات العميا معتمد فى مجمس كمية رقم 

 يرات تحتوقرر لممتقاري يسم العممقم القدقسام العممية حيث يأل اى مستوعمىتتم إجراءات المتابعة 
 قترحات اكل ومشه المذل هثترحة لحل مقررات والخطط المق تدريس المه تواجي التعمى المشاكل

 .رراتقتطوير الم
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     كليت التمريض

       جبمعت ادلنصىرة   

 

 

 

 

 

انخسرَس وانخؼهى- 8  
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  التذريس والتعلم– 8

 

للمؤسسة إستراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم تتسق مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة 

. وتالءم نواتج التعلم المستهدفة

لمكمية إستراتيجية لمتدريس والتعميم والتقييم موثقة ومعتمدة ومعمنة ترتكز عمى التكامل بين العموم 
 .األساسية والتطبيقية، التأىيل لسوق العمل، التعميم الذاتي والتعاوني و شمولية وسائل تقييم الطالب

شارك أعضاء ىيئة التدريس واألطراف المعنية من داخل الكمية وخارجيا بوضعيا مع األخذ في 
 . االعتبار الئحة الكمية والممارسة الفعمية لمتعميم والتعمم والتحميل البيئى إلستراتيجية الكمية 

يتم مراجعة إستراتيجية التعميم والتعمم دوريًا فى ضوء نتائج االمتحانات و نتائج االستقصاء الموجو 
أعضاء الييئة المعاونة و تمت االستفادة من نتائج ىذه / إلى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 المراجعة 

تطبٌق إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلٌم والتقوٌم ٌدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتً 

 ومهارات التوظٌف لدى الطالب

 :تحتوى إستراتيجية الكمية عمى أنماط عدة لمتعمم الغير تقميدي منيا

  Self & Cooperative Learning:التعميم الذاتي والتعاوني

 العمل فى مجموعات 

  (المعمقات)المشاريع البحثية المصورة 

 المشاريع المجسمة

التعمم المرتكز عمى حل المشكالت 
 استخدام الموديل فى التعمم

 تفعيل المقررات االلكترونية من قبل بعض األقسام 

 استخدام السبورة التفاعمية

 التعمم عن طريق األقران

 التعمم عن طريق المحاكاة
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من خالل عدة مقررات لتنمية ىذه  Communication Skills: ميارات التحاور واالتصال
الميارات بأنماط تقميدية مثل الدروس العممية واالمتحانات الشفيية وغير تقميدية مثل المشاريع 

 البحثية المعدة لإللقاء

برامج التدرٌب للطالب مصممة وموثقة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌمً 

وٌتوافر لتنفٌذها اآللٌات والموارد الالزمة 

 أوالً البرامج والمقررات 

برامج التدريب الميداني يتم تصميميا حتى تعطي الفرصة الى ممارسة أنواع متعددة من الميارات 
والقدرة عمى التعامل تمريضيا مع الفئات المختمفة بما يحقق مواصفات الخريج التي تبنتيا الكمية 

يتم تصميم مفصل لمبرامج التدريبية وفقا لمخرجات التعمم المستيدفة . بالمعايير القومية لالعتماد
لممقرر وذلك من قبل كل قسم عممي مع بداية الفصل الدراسي من خالل جداول وتدريب الطالب 

تتالءم أنماط التعمم المستخدمة لممخرجات المستيدفة وذلك باكتساب الطالب .برامج التدريب الميداني
لمميارات العممية والحرفية خالل مرحمو البكالوريوس بما يحقق مواصفات الخريج التي تبنتيا الكمية 

تحتوى معظم المقررات التمريضية عمى مجاالت وطرق التدريس التي تتيح .بالمعايير القومية لالعتماد
سناد ميام تعميمية إلى كل  وتشجع عمى التعمم الذاتي حيث تم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة وا 
مجموعة وتكون المجموعة مسئولة عن تقديم النشاط إلى باقى الطالب وبذلك يكتسب الطالب ميارة 

- اتخاذ القرار– عرض المعمومات – العمل فى فريق - جمع المعمومات– البحث عن المعمومات 
تحرص الكمية عمى رفع كفاءة العممية التعميمية .الدفاع عن وجو النظر والنقاش البناء- مواجية العامة

معامل - السبورات الذكية:بيا من خالل توفير مصادر التعمم والوسائل الداعمة ليا والتي تشمل
الخ ....الكمبيوتر– المغات 

باإلضافة إلى تعريف الطالب بالمراجع األصمية من خالل توصيف المقرر وتوفيرىا بمكتبة الكمية 
تاحة تصوير الجزء المسموح بو حسب حقوق الممكية الفكرية  لمرجوع إلييا واالستفادة منيا وا 
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  مشكالت التعمم المختمفة :ثانيًا 

الكثافة العددية وتحسن مشكمة تقسيم المجموعات العممية إلى مجموعات صباحًا ومساءًا لتفادى 
جدول الكمية ، توزيع مجموعات الطالب في التدريب اإلكمينيكي لألقسام  )فاعمية العممية التعميمية 

وأيضًا لتفادى نقص أعداد أعضاء " تمريض حاالت حرجو – تمريض باطني جراحي " المختمفة  
ىيئة التدريس مع مراعاه نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمطالب بما يتناسب مع معايير 

تدريب الطالب فى أماكن جديدة منيا وحدات الغسيل الكموي بعيادات التأمين بالفردوس وذلك الجودة 
                 .لحل مشكمة الكثافة العددية وضمان فاعمية العممية التعميمية 

إعداد الخطة الثالثية لتعيين أعضاء ىيئو التدريس بما يتناسب مع الكثافة العددية لمطالب مع مراعاة 
 .نسبو أعضاء ىيئو التدريس والييئة المعاونة لمطالب بما يتناسب مع معايير الجودة

 .كما يتم انتداب أعضاء ىيئو تدريس من جامعات أخرى لمتدريس بالكمية

. عمل امتداد لمجداول الدراسية حتى الساعة السادسة مساءًا 

 ضعف المواردالمادية والمالية: ثالثاً 

تسعى الكمية جاىده نحو تحقيق التوافق بين الموارد المادية والمالية من ناحية واحتياجات العممية 
 :التعميمية من ناحية أخرى من خالل االتى

 (مركز الخدمة العامة)تفعيل وحده ذات طابع خاص 

 استحداث برامج متنوعة ومتميزة فى الدراسات العميا والبدء فى تطبيقيا وتفعيميا

 135 )وضع خطو لجذب الطالب الوافدين لزيادة الموارد المادية لمكمية وبالفعل استقبمت الكمية عدد 
  2014/2015طالب وافد لعام   (

 .استحداث طرق التدريس والتقييم المختمفة والجديدة

 .٪ من طالب الكمية بيذه الكتب5تقوم الكمية أيضًا بالدعم المادي ل 

 .يتم وضع خطو  لمتعامل مع الطمبة لممتعثرين
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تقوٌم أداء الطالب فً التدرٌب ٌتم بأسالٌب متنوعة بما ٌتوافق مع نواتج التعلم 

 المستهدفة

االختبارات العممية المختمفة التي تتم في المستشفيات : يتم تقييم الطالب في التدريب من خالل
مستشفى – مستشفى الطوارئ – مستشفى األطفال -مستشفى الجامعة-المختمفة منيا مستشفى الكمى

دور المسنين والزيارات -المراكز الصحية المختمفة -المدارس-الحضانات المختمفة لألطفال-الدولي
اختبارات ال .وحدات الغسيل الكموي بعيادات التامين بالفردوس التي تم تدريب الطالب بو-المنزلية

OSCEE. اختبارات شفيية لمميارات المكتسبة لمعرفة الشق النظري ليذه الميارات.  
 

 باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعٌة وتستخدم النتائج فى تطوٌر سفاعلٌة التدرٌب تقا

آلٌة التدرٌب وأدواته وموارده 

  يتم تقويم الطالب بناء عمى معايير ومؤشرات يتم وضعيا داخل األقسام العممية حسب المقررات
الرعاية التمريضية األساسية، )وضع عناصر موحدة لمتقييم الميارات التمريضية : المختمفة كالتالي

تقديم التثقيف الصحي، كيفية التدوين والتسجيل،السموكيات، التعامل مع المرضى ومع 
 .ويتم حساب الدرجات لكل عنصر في ضوء ماورد في الالئحة (الزمالء،االلتزام،الغياب

 

 الدرجات المخصصة ألنواع تقوٌم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قٌاسها

يتم االستفادة من نتائج التدريب الميداني في عممية تقويم الطالب التي تتم داخل األقسام العممية 
المختمفة وذلك في ضوء المعايير الموجودة في لوحة الساعات المعتمدة لكل قسم عمى حدة حسب 

وذلك من خالل امتحانات أعمال السنة لمتدريب  (الئحة الساعات المعتمدة)المقررات الدراسية 
 . الميداني واالمتحانات النيائية

وضع معايير لمورقة اإلمتحانية استجابة لتحميل استبيانات الطالب حتى يتم ضبط االمتحان من حيث 
، فقد شموليتو وقدرتو عمى قياس مخرجات التعمم المستيدفة وتنوع أنماط  أسئمتو وكفاية المدة الزمنية 

 29/10/2017بتاريخ  (172)تم تطبيق معايير الورقة اإلمتحانية واعتماج تقريرىا فى مجمس كمية 

باإلضافة إلى تشكيل لجنو لدخول الكنترول لمعرفو مدى االتساق بين النتائج التحريرية والعممية 
والشفوية 
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عملٌة تقوٌم الطالب تدار بكفاءة وعدالة واالمتحانات ٌؤمن وضعها ونسخها وتوزٌعها 

 بما ٌضمن سرٌتها

  تسمم االمتحانات من قبل أستاذ المقرر لمجنة الطباعة ويتم طباعتيا وتظريفيا أثناء تواجده وتسمم
 لمكنترول يوم امتحان المادة صباحا لضمان سريتيا

  مكانية التمييز يحرص أساتذة المقررات عمى وضع االمتحانات بأساليب تسمح بتصنيف الطالب وا 
 بينيم ويتم ذلك من خالل

  (إستراتيجية التدريس والتعميم والتقييم)شمولية وسائل التقييم  

  تنويع األسئمة بين المقالية واالستقصائية واألسئمة ذات االختيارات وتتضمن معايير الورقة اإلمتحانية
التأكيد عمى ضرورة قياس ىذه األسئمة لجميع مخرجات التعمم المستيدفة من المعرفة والفيم .المتعددة

يتم توحيد عناصر التقييم لكل الطالب سواء النظرية او .( {Blue Print)إعداد نماذج }والميارات 
كما يوجد أكثر من ورقة تقييم طبقا لمكان التقييم . ((check list ،Evaluation sheet)العممية 

تتبع الكمية ضماًن لعدالة تصحيح االمتحانات النيائية دون .سواء كان بالمستشفى او معامل الكمية
يتم تصحيح ورقة  .لمطالب" Barcode"وضع .وضع رقم سرى.تحيز نظام الكراسة مجيمة اليوية

بعد إدخال نموذج اإلجابة الصحيحة ألسئمة " OMR"إجابة الطالب من خالل جياز بو نظام 
"MCQ" 

 

آلٌات تقوٌم الطالب تضمن عدالة التصحٌح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ 

 بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء

تطبق الكمية سياسة لتوثيق النتائج الخاصة بأعمال السنة داخل األقسام العممية وذلك من خالل 
التقييم التي تسجل بيا درجات الطالب ويتم توقيعيا من الطالب ثم يتم تسجيميا في ممفات خاصة 

وبعد ذلك يتم اعتمادىا من رئيس القسم وترسل الي  (system)لتوثيق ىذه النتائج ثم يتم رفعيا عمى 
 .الكنترول في نياية الترم

قامت وحدة ضمان الجودة بإعداد وثيقة السياسات لضمان تطبيق العدالة فى اإلمتحانات الشفيية 
 8/5/2017بتاريخ  (168)وآليات واجراءات األختبارات الشفيية معتمدة فى مجمس كمية رقم 

اما النتائج النيائية يتم اعتمادىا من رئيس الكنترول ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ثم يعتمدىا 
يتم تقييم استيفاء االمتحان لمخرجات التعمم المستيدفة وقياس مالئمة األسئمة .ويقرىا مجمس الكمية

لممدة الزمنية وتوزيع الدرجات من خالل المقيم الخارجي لممقرر والذي يعرض عميو  توصيف المقرر 
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الممتحنين الخارجيين أثناء االمتحانات الشفيية فى نفس األمر .واالمتحانات الدورية والعممية والنيائية
 عن طريق استبيان معد ليذا الغرض

  ممتحنين3تشكيل المجان الشفوية عمى األقل من 

يقوم بممئيا منسقو المقررات والقائمون  عمى وضع  (Blue Print)باإلضافة الى إعداد نماذج 
لمتأكد من استيفاء االمتحانات   (Peer Reviewers )االمتحان ويقوم بمراجعتيا مراجعون نظراء 

لمخرجات التعمم المستيدفة ثم تعرض عمى لجنة المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية بالكمية 
 لدراستيا واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ووضع خطط تنفيذية مستقبمية إن لزم األمر 

تخاذ  ونتائج ىذه اإلستبيانات يتم فحصيا من قبل منسقى المقررات والرد عمييا فى تقرير المقرر وا 
 اإلجراءات التصحيحية ووضع خطط تنفيذية مستقبمية إن لزم األمر 

 

التغذٌة الراجعة للطالب عن ادائهم فى التقٌٌم تدعم تعلمهم 

تطبق الكمية سياسة اعالم النتائج ودرجات الطالب من خالل اظيارىا عمي البرنامج الخاص 
 .بالطالب حيث يتم دخول كل طالب باسم مرور خاص بو ليتعرف عمي درجاتة 

يتم اعالم الطالب بنتائج التقيم وتوقيعيا من قبل الطالب بعد مناقشتيا معيم لمعرفة نقاط الضعف 
 وتحسينيا

نتائج تقوٌم الطالب ٌستفاد منها فى تطوٌر البرامج التعلٌمٌة واستراتٌجٌات التدرٌس 

 والتعلم والتقوٌم

  يتم تحميل نتائج تقويم الطالب عمي المستويات المختمفة وذلك من خالل تشكيل لجنة لمعرفة مدي
كما يتم تحميل نتائج الطالب . االتساق بين نتائج الطالب سواء كانت تحريرية او شفوية او عممية 

تقرير مدي االتساق )من خالل االستبيانات التي تمأل من خالل موقع الكمية او توزيعيا عمي الطالب 
 .(تقرير نتائج االستبيانات لممقررات المختمفة– 

  يتم اتخاذ إجراءات عالجية استجابة لنتائج قياس رضا الطالب حيث تقوم األقسام العممية بوضع
خطط لتحسين نقاط الضعف المستنتجة من استقصاء رضا الطالب ويتم عرضيا عمي مجالس 

األقسام لتفعيمو واتخاذ  اإلجراءات الالزمة نحو تفعيميا وأيضا ىناك إجراءات متخذة نحو رفع مستوي 
 .رضا الطالب استنادا الي نتائج استبيان رضا الطالب 
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  يتم تقديم مذكرة من وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب مرفقًا بيا إحصائيات الفرق المختمفة
ستراتيجية التدريس والتعمم  حصائيات المقررات لتحميميا ووضع خطة لتطوير البرامج التعميمية وا  وا 

 والتقويم

قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقوٌم موثقة ومعلنة وتوجد الٌات لمراقبة 

تطبٌقها 

  يتم التعامل مع تظممات الطالب من خالل تقديم الطالب بطمب لمتظمم في المادة المراد فحص
 يوم من تاريخ إعالن النتيجة وترفع لشئون الطالب حيث يتم مخاطبة رؤساء 15درجاتيا خالل مدة 

الكنتروالت بتشكيل لجنة لمنظر في التظممات ويتم إعالن الطالب بالنتيجة النيائية بناء عمي قرار 
 .(نسخة من تظممات الطالب– تقرير بنتائج التظممات – قرار مجمس الكمية بفتح التظممات )المجنة 
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انطالة وانررَدىٌ- 9  

 س

 

 كليت التمريض

 جبمعت ادلنصىرة
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 انفبػهُت انخؼهًُُت: انًحىر انثبٍَ

  الطالة واخلرجيىن-9
قواعد قبول وتحوٌل  وتوزٌع الطالب على البرامج التعلٌمٌة والتخصصات واضحة 

وعادلة ومعلنه 

ىناك قواعد وسياسات معمنة وعادلة يتم من خالليا قبول الطالب بالكمية وذلك من خالل دليل 
حيث انو يتم قبول   .  www.facnur@mans.educ.egالطالب وصفحة الكمية عمى الموقع الرسمي 

الطالب الحاصمين عمي شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا و يكون حاصال عمي حد ادني من 
. الدرجات المطموبة لمقبول بالكمية وان يكونوا في نطاق الحيز الجغرافي لجامعة المنصورة

كما انو يجوز نقل وتحويل الطالب من كمية إلي كمية أخري مناظرة أو غير مناظرة عن طريق 
. مكاتب التنسيق االلكتروني 

 .ىذا الجدول يوضح أعداد الطالب الممتحقين بالكمية خالل الثالث سنوات الماضية

 2017-2016 2016-2015 2015-2014 انًسخىي

 ____ ------- ____ 2002َظبو الئحت 

َظبو انسبػبث  

 انًؼخًسة

750 533 414 

انىافسٍَ ببنسبػبث 

 انًؼخًسة

50 67 1 

 415 600 800 انًدًىع

 

للمؤسسة أسالٌب فاعلة لجذب الطالب الوافدٌن  

تسعي كمية التمريض جامعة المنصورة إلي استخدام برامج حديثة وأساليب مطورة لجذب الطالب الوافدين 
  (128)كمية رقم حيث توجد سياسات وخطط معتمدة لجذب الطالب الوافدين  بمجمس .  لمدراسة بيا

 :-   وذلك من خالل 2013/ 12/ 28بتاريخ 

كما  يوجد تبادل لالتفاقات العممية . تقديم بعض المميزات والتسييالت لمسفارات المعنية بمصر
يوجد مخاطبات بين مكتب عميد الكمية ومكتب شؤون . وبروتوكوالت التعاون المشتركة بينيم 

( .   1-9)مرفق رقم . الطالب الوافدين الدالة عمى ذلك 

http://www.facnur@mans.educ.eg/
http://www.facnur@mans.educ.eg/
http://www.facnur@mans.educ.eg/
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وجود مكتب لرعاية شؤون الطالب الوافدين بالكمية يعمل بشكل مستمر ومتطور في رعاية 
: الطالب الوافدين وذلك من خالل عدة أنشطة منيا 

 متابعة سير العممية التعميمية لمطالب الوافدين ومدي حضورىم المحاضرات والتدريبات العممية- 

رشادىم في تسجيل المقررات الدراسية ومتابعة سير العممية التعميمية  -  متابعو الطالب ومساعدتيم وا 

عمل الجداول الدراسية الخاصة بالطالب الوافدين - 

تنظيم رحالت ترفييية لزيارة المعالم السياحية  - 

التواصل مع الطالب الخريجين السابقين وعمل جدول لتدريبيم في االمتياز ومتابعة ورصد - 
 .الدرجات واستخراج شيادة التخرج ومتابعتيم بعد التخرج

للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادٌا واجتماعٌا وصحٌا وٌتم تعرٌف الطالب 

 به بوسائل متعددة 

يتم عمل خطة دعم متكاممة لدعم الطالب ماديا ونفسيا واجتماعيا حيث انو يتم تقديم المساعدات المالية 
 والعينية لمطالب الغير قادرين داخل الكمية وذلك عن طريق 

عرض نسخ  مجانية من الكتب الدراسية لمغير قادرين  

عمل معسكرات اجتماعية وترفييية ليم 

( 2-9مرفق )مساعدتيم بدخل مادي 

تتوافر دعم طبي وصحي لمطالب وذلك عن طريق توافر البطاقات الصحية لمطالب لعرض الخدمات 
كما تتوافر عيادة طبية مجيزة داخل الكمية لتقديم . الطبية من قبل مستشفى الطمبة داخل الجامعة

 .الرعاية الطبية البسيطة لحين نقل الطالب لتمقى الرعاية المتقدمة داخل المستشفى 

 للمؤسسة نظام فعال للدعم األكادٌمً للطالب وتقدم لهم خدمات التوجٌه المهنً

يتم دعم الطالب أكاديميا أيضا من خالل وجود آلية نظام اإلرشاد األكاديمي وذلك من خالل تعيين 
مرشد ومنسق عام لإلرشاد األكاديمي لمطالب داخل الكمية يعمل عمى إرشاد الطالب أثناء تسجيل 

 . المقررات الدراسية ومتابعة مشاكل الطالب ووضع سبل وأساليب لحميا 

 (3-9مرفق)تم إعداد دليل اإلرشاد األكاديمي لمطالب ومحاضر اجتماع لجنة اإلرشاد 
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يتم دعم الطالب المتعثرين . يتم أيضا وضع آليات لدعم الطالب المتفوقين والمتعثرين داخل الكمية 
وضع . من خالل وضع آلية لبيان أسباب التعثر ووضع خطط لتفادى ىذه المعوقات في المستقبل 

آليات لقبول أعذار الطالب المتغيبين ألسباب طارئة مع وضع خطوة تحسين ليم تتضمن إعادة 
  ( 4-9)مرفق . أيام العممي وشرح جميع الموضوعات الالزمة ليم لمواكبة الخطة التعميمية

 :- يتم أيضا وضع خطط واليات لدعم الطالب المتفوقين وذلك عن طريق 

. تكريم الطالب األوائل في يوم الخريجين مع إعطائيم جوائز تشجيعية -1
. عرض صور الطالب المتفوقين بصورة دورية عمى شاشة العرض بالكمية -2
 .عمى سبيل التشجيع ليم  (تقديم رحالت ترفييية )منح جوائز مادية وعينية  -3

 

االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع الطالبً  ومراعاة  للمؤسسة آلٌات فعاله لدمج ذوي

 مالئمة اإلنشاءات والتجهٌزات

نظرا لألعباء التدريسية القائمة ونمط العممي بالكمية فأنة ال يتم قبول ذوى االحتياجات الخاصة 
. بالكمية 

 وجود تمثٌل للطالب فً اللجان ذات الصلة

يوجد تمثيل لمطالب بالمجان المختمفة داخل الكمية حيث أنة تم ترشيح عدد من الطالب لممشاركة  
 : أمثمة عمى ذلك في. في  ىذه المجان

 عضو بمجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : محمد مجيب عبد السالم 

 .عضو ممثال عن الطالب في لجنة إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد : نيال سمير الشاذلي 

 (  5-9)مرفق . عضو ممثال عن طالب االمتياز في مجمس إدارة الجودة واالعتماد : أمال محمد طمعت 

األنشطة الطالبٌة متنوعة وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حٌث األماكن 

 والتجهٌزات واإلشراف

يمارس الطالب معظم أنواع األنشطة الطالبية مثل األنشطة الرياضية والثقافية والعممية واالجتماعية 
والفنية ونشاط األسر الطالبية ونشاط الجوالة ويتم توفير األماكن والتجييزات واإلشراف من خالل 

 .رعاية الشباب بالكمية 
بيان ببعض المراكز التي حصمت عمييا الكمية من خالل األنشطة الطالبية المختمفة لمعام الجامعي 

 م2017- 2016

الفرقة االولي عمي المركز الثاني عمي مستوي الجامعة ببطولة – محمد محروس /حصل الطالب -
 (26/10/2016تاريخ التنفيذ )الجامعة لممالكمة 
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الفرقة الثالثة عمي المركز الثاني في مجال النحت في –محمد احمد طمعت / حصل الطالب -
 لشباب الجامعات والمعاىد العميا  (5)مسابقة ابداع

عبد اهلل فوزي حسن اول ماراثون في المقاء القمي الثاني لطالب كميات التمريض / حصل الطالب -
 اسيوط– بالجامعات المصرية 

ندا رجب السيد عمي اول ماراثون في المقاء القمي الثاني لطالب كميات / حصمت الطالبة -
 اسيوط– التمريض بالجامعات المصرية 

ايمان خالد محمد عمي اول عدو فردي في المقاء القمي الثاني لطالب كميات / حصمت الطالبة -
 اسيوط– التمريض بالجامعات المصرية 

اسالم محمد مدين عمي ثاني شعر في المقاء القمي الثاني لطالب كميات / حصل الطالب -
 اسيوط– التمريض بالجامعات المصرية 

 حصمت الكمية عمي المركز الخامس بالميرجان المسرحي لكميات الجامعة لمترم الثاني -

الفرقة االولي عمي المركز الثالث في الميرجان السنوي االول -احمد محمد وحيد/حصل الطالب  -
  (القرآن الكريم)لطالب اتحاد الجامعة 

 

للمؤسسة وسائل لقٌاس آراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من 

النتائج فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة  

تعمل المؤسسة دائما عمي استطالع آراء الطالب في المقررات التدريبية بصورة دورية وذلك من 
خالل موقع نتائج الطالب االلكتروني كما أنيا تعمل عمي استطالع آراء الطالب في سير العممية 

 .التعميمية طوال العام من خالل االستبيانات المختمفة 

جراءات تصحيحية  كما تعمل أيضا عمي إيجاد خطط تحسين لبعض نقاط الضعف واتخاذ آليات وا 
(. 6-9مرفق )لتفادي حدوثيا في المستقبل 

للمؤسسة آلٌات لمتابعة الخرٌجٌن والتواصل معهم وقواعد بٌانات خاصة بهم تحدث 

بصورة دورٌة 

توجد آلٌات وفا علٌات لمتابعة الخرٌجٌن وذلك من خالل وجود قواعد بٌانات الكترونٌة للخرٌجٌن عن 

 نظام ابن الييثم لشؤون الخريجين طرٌق 

: كما توجد لجنة لمتابعة شؤون الخريجين بصورة دوريو تعمل عمي

وجود قاعدة بيانات شاممة بيا جميع المعمومات التي يحتاجيا الطالب إثناء فترة االمتياز وبعد  .1
. التخرج
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وجود متابعات دورية من قبل أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين لمطالب في المستشفيات المختمفة  .2
 .لحل المشاكل المتنوعة

 .وجود كتاب مطبوع لطمبة االمتياز لإلجابة عن االستفسارات المختمفة .3

 

المؤسسة توفر برامج التنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر وفقا الحتٌاجات وتطورات سوق 

 .العمل

كما تعمل المؤسسة التعميمية داخل كمية التمريض دائما عمي توفير برامج لمتنمية المينية والتعميم 
كما ، المستمر لطالب االمتياز والطالب الخريجون وذلك وفقا الحتياجات وتطورات سوق العمل

تعمل دائما عمي إعداد ورش ومؤتمرات لتوعية ىؤالء الطالب عمي متطمبات سوق العمل وطرق 
  ( 7-9)مرفق . المواكبة ليا بصورة دورية من خالل المقاء السنوي لالمتياز

 لتدريب  وعقد اتفاقٌة مع دار الفؤاد بكما تم عقد اتفاقية مع مركز مجدي يعقوب لمقمب بأسوان
 .طالب االمتياز
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 انبحث انؼهًٍ - 10

 واألَشطت انؼهًُت
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  البحث العلمي واألنشطت العلميت– 10

خطة البحث العلمً موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومٌة واحتٌاجات 

 .وتتناسب مع إمكانات المؤسسة، المجتمع المحٌط

  ومعتمدة من مجمس 2014/2018يتم العمل البحثي بالكمية من خالل خطة بحثية موثقة لألعوام 
 ومنبثقة من رؤية ورسالة جامعة المنصورة لمبحث العممي 15/1/2014 بتاريخ 129الكمية رقم 

واحتياجات المجتمع والمشاكل الصحية الموجودة فى المستشفيات الجامعية المتخصصة والمراكز 
الصحية وىذه الخطة البحثية مرتبطة بالخطط البحثية لألقسام العممية وتمتزم األقسام العممية بتنفيذىا 
ويتم متابعة تحديثيا من قبل لجنة البحث بالكمية واألنشطة العممية األخرى ووكيل الكمية لمدراسات 

 (2-10، 1-10مرفق ).العميا والبحوث 

تعتبر اإلمكانيات المادية لمكمية غير كافية لتمبية احتياجات البحث العممي بالكمية ولكن تتوافق خطة 
البحث العممي إلى حد ما مع اإلمكانيات المادية لمكمية وتشجع الكمية التسجيل الخارجي فى برنامج 

 (3- 10مرفق)الدراسات العميا لزيادة موارد البحث العممي       

تطبق الكمية أليو لمتابعة االلتزام بمحاور خطة البحث العممي عن طريق متابعة األقسام العممية 
( 5-10 ،4-10مرفق)  بالمؤسسة  ومدى التزاميا بمحاور خطة البحث العممي   

 . للمؤسسة آلٌات فعالة لنشر الوعً بأخالقٌات البحث العلمً ومراقبة تطبٌقها

سعي الكمية  لنشر ثقافة أخالقيات البحث العممي بين أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وطالب ت
الدراسات العميا  اىتمت  كمية التمريض بنشر الوعي بأخالقيات البحث العممي حيث كانت الكمية أول 

في مجمس 3/2/2009من أنشأت لجنة ألخالقيات البحث العممي مفعمو وموثقة وتم اعتمادىا بتاريخ 
استيدفت المجنة نشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العممي IORG0006127 الكمية برقم دولي 

ومراجعة البروتوكوالت العممية لقواعد أخالقيات البحث العممي وتم أعادة اعتماد تشكيل المجنة 
توجد لجنة موثقو ومفعمة ألخالقيات البحث العممي لمعام  23/10/2017بمجمس الكمية بتاريخ 

 (6-10مرفق )  2017 /2016الجامعي 

  تدريبيو وعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات تقوم بعمل دورات
كما  إثناء كتابو الرسائل واألبحاث العمميةAPA  STYLE البحث العممي، وطرق كتابو المقترح البحثي وتفعيل 
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 498تطبق الكمية قواعد لكشف االنتحال الذي تم اعتماده بمجمس الجامعة بجمستو رقم 
 ( 7-10مرفق) من خالل عدد من المنسقين من أعضاء ىيئة التدريس30/3/2015بتاريخ

وتعمل المؤسسة على تنمٌة مصادر التموٌل ، الموارد المتاحة كافٌة ألنشطة البحث العلمً

 .وتسعى للمشاركة فً مشروعات بحثٌة مموله من مؤسسات محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة
 

اإلمكانات المادية بالكمية غير كافية لتمبية احتياجات البحث العممي بالكمية ولكن تشجع الكمية  تعتبر
 (8-10مرفق )التسجيل فى برامج الدراسات العميا لزيادة موارد البحث العممي    

تم استحداث خطة لزيادة مصادر تمويل البحث العممي من خالل أعضاء المعيار وجارى العمل عمى 
 : وتشتمل عمى2-3اعتمادىا وتفعيميا فى العام القادم  مرفق  

  تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى كتابة المشاريع البحثية والتقدم بيا لمجيات التي تعمن عن
وذلك عن طريق ورش عمل عن كيفية كتابة المشاريع البحثية . تمويل مثل ىذه المشاريع

 . والحصول عمى تمويل مشروع بحثي

  عمل بروتوكوالت تعاون مع بعض المجالت العممية العالمية وذلك لتقميل نفقة النشر العممي 

 العمل عمى تحديد نسبة لميزانية البحث العممي لمكمية من الدخل الخاص لمطالب الوافدين. 

 نشر ثقافة البحث العممي في المجتمع الخارجي. 

 وضع خطط فعالة لتسويق نتائج البحوث وذلك لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة. 

  يتم دعم الباحثين من خالل إدارة الجامعة عن طريق المساعدة فى توفير األدوات الالزمة
 .إلجراء البحث

توجد خطو باألقسام العممية لمشاركة الطالب فى . بالنسبة لمشاركة الطالب فى المشاريع البحثية
كما يشارك الطالب في المشاريع البحثية باألقسام المختمفة عن طريق عمل ، المشاريع البحثية 

 (9-10مرفق )                                .كتيبات لمتوعية الصحية 

 

توافر مناخ وأسالٌب مفعلة لدعم البحث العلمً وتحفٌزه ولتنمٌة قدرات الباحثٌن 

 .ولتشجٌع ودعم األبحاث المشتركة بٌن التخصصات المختلفة واألبحاث التطبٌقٌة

 خدمات 9/1 جنٌة لبند 3742.59موافقة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث علً تخصٌص مبلغ 

 (11-10مرفق )      2016/2017أبحاث وتجارب للكلٌة لعام 

 بتارٌخ 127تطبق الكلٌة أسالٌب وسائل دعم ورعاٌة الباحثٌن معتمدة بمجلس الكلٌة رقم 

( 12-10مرفق )                13/11/2013
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توفر الكلٌة مناخ مناسب لدعم البحث العلمً مثل اخذ عٌنة البحث من مستشفٌات الجامعة 

 . والوقت كافً إلجراء البحث العلمً

تم استحداث خطة لتنمٌة المهارات البحثٌة للهٌئة المعاونة وأعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة من 

 :خالل أعضاء المعٌار وجارى العمل على اعتمادها وتفعٌلها فى العام القادم  وتشتمل على

  scientific writing, research critiqueاالشتراك فً الدورات التدرٌبٌة مثل  -

 .حضور المؤتمرات والمشاركة باألبحاث العلمٌة -

عمل قاعدة بٌانات لألبحاث التً تم تنفٌذها باألقسام المختلفة بالكلٌة حتى ٌتسنى معرفة  -

الجوانب التً لم ٌتم التطرق إلٌها من قبل لدمجها بالخطة البحثٌة مع مراعاة تحدٌث قاعدة 

 .البٌانات دورٌاً 

 متابعة احتٌاجات الطالب  -

 (13-10مرفق )تشجٌع الطالب من خالل تحفٌزهم للتقدم لجائزة أفضل بحث علمً      -

تشجع الكلٌة أعضاء الهٌئة المعاونة والطالب على المشاركة فً المشارٌع البحثٌة وذلك عن 

 : طرٌق

توفٌر األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للعملٌة البحثٌة مع وضع القواعد التً تضمن  -

 .إفادة استخدامها

 (14-10مرفق )             .عقد ورش العمل عن كٌفٌة إعداد مشروع بحثً -

( 15-10مرفق )توافر األجهزة والموارد لدعم العملٌة البحثٌة             

 

تم استحداث خطة لتشجٌع البحوث المشتركة بٌن األقسام المختلفة بالكلٌة وسوف ٌتم تفعٌلها 

 :وذلك عن طرٌق 

 . تحدٌد األولٌات البحثٌة لكل قسم -

وضع خطة بحثٌة للكلٌة فً ضوء األولوٌات البحثٌة لكل قسم بما ٌتفق مع الخطة البحثٌة  -

 للجامعة

 (16-10مرفق )تحدٌد المجاالت البحثٌة المشتركة فٌما بٌن األقسام المختلفة بالكلٌة          -
 

 . اإلنتاج البحثً للكلٌة فً نمو مستمر وٌتناسب مع عدد أعضاء هٌئة التدرٌس

  تم تحلٌل تطور اإلنتاج البحثً للمؤسسة خالل األعوام الثالثة الماضٌة ومتوسط اإلنتاج ألعضاء

والجدول التالً ٌوضح نسبة أعضاء هٌئه التدرٌس . هٌئة التدرٌس ومتوسط النشر الدولً

 المشاركٌن فً األبحاث 
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 إجمالي عدد األبحاث أبحاث منشورة دولياً  أبحاث منشورة محمياً  العام

2012/2013 14 26 40 

2013/2014 13 19 32 

2014/2015 39 31 70 

2015/2016 32 53 85 

2016/2017 35 64 99 

 

من % 100نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فً أبحاث علمٌة محلٌة و دولٌة تقارب 

 (17-10مرفق ).             أعضاء هٌئة التدرٌس

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب ٌشاركون فى األنشطة والمشروعات 

 . والمؤتمرات العلمٌة والبحثٌة

تستخدم الكمية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطالب 
فى األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العممية المحمية واإلقميمية والدولية مثل اإلعالن عن المؤتمرات 

والموافقة عمى ميمة عممية لمدرس تمريض األطفال عمى نفقة البعثات العممية والمساىمة في تكاليفيا 
 (18-10مرفق )                       .  شيور6بالواليات المتحدة لمدة 

 (19-10مرفق )مشاركو أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطالب بالدورات والمؤتمرات العممي

 :كما يشارك الطالب بالمؤتمرات واألنشطة الطالبية مثل 

  28/11/2016مؤتمر حموان  -

 دورات كمبيوتر برمجيات -

 (20-10مرفق ). 2/2/2017الممتقى القومي الثاني لطالب التمريض بالجامعات المصرية  -

 .للمؤسسة قواعد بٌانات للبحوث واألنشطة العلمٌة

  ٌوجد نظام بن الهٌثم للدراسات العلٌا وٌسمح بإدخال عناوٌن البروتوكوالت لطلبة الدراسات

علً قاعدة للبٌانات تشمل األقسام العلمٌة الثمانٌة بالكلٌة وجمٌع  (ماجستٌر و دكتوراه  )العلٌا 

 (21-10مرفق )كلٌات الجامعة                                                

  ٌتم العرض إدارٌا من قبل مدٌر مكتب الدراسات العلٌا و فنٌا من خالل وكٌل الكلٌة للدراسات

 . العلٌا وٌتم تقدٌم طلب فحص من الباحث للتحقق من عدم تكرار عنوان البحث
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تقوم األقسام بعمل أبحاث تطبٌقٌه تخدم المؤسسات اإلنتاجٌة المتمثلة فً المستشفٌات والمراكز 

ودور المسنٌن وذلك الن الدراسة عملٌة تطبٌقٌه بالكلٌة              

 (22-10مرفق )
 

 توجد اتفاقٌات مفعلة مع المؤسسات التعلٌمٌة و البحثٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة مثل: 

المستشفى  (مصر)مجدي ٌعقوب ألمراض وأبحاث القلب بأسوان / مؤسسة األستاذ الدكتور -

 (مصر)الجوى التخصصً 

 (اإلمارات العربٌة المتحدة)جامعة رأس الخٌمة للطب و العلوم الصحٌة  -

                 (رومانٌا)جامعة بٌتشى ممثله فً مدرسة التمرٌض  -

 (23-10مرفق )
 

        (24-10مرفق )تقدم بعض األقسام أبحاث تخدم العملٌة التعلٌمٌة مثل قسم الصحة النفسٌة 

 تصدر الكلٌة دورٌة محكمه ومرفق نسخه من أعضاء تحكٌم . إصدار دورٌة علمٌة محكمة

 ( 25-10مرفق )المجلة ونسخه من المجلة           

 توجد أنشطة علمٌة أخرى ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة مثل تحكٌم المجالت     . 

 (26-10مرفق ):              أمثله
 

 حنان محمد سلٌمان أستاذ مساعد التمرٌض الباطنً والجراحً/ د.م.ا

Reviewer in  

o Nurse education today 

o Europe journal of cardiovascular nursing 

Editorial board member in 

o International  journal of studies in nursing 

o Journal of nursing care 
 

   ( 27-10مرفق )حصل بعض من أعضاء هٌئة التدرٌس على جوائز أو براءات اختراع 

 أستاذ التمرٌض الباطنً والجراحً  حصلت على جائزة الجامعة- وفاء إسماعٌل  / د.مثل ا

 توجد أبحاث علمٌة مشتركة مع مؤسسات دولٌه مثل:  

Evaluating palliative care needs in Middle Eastern countries  

 (28-10مرفق )

  بحث علمً مشترك 2تشارك األقسام فى األبحاث العلمٌة المشتركة ٌوجد للعام الحالً عدد 

 : وهما
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Effect of group reminisce therapy on depression among residence in elderly 

home in Dakhlia governorate- Egypt 

 مدرس التمرٌض النفسً- ابتسام صالح /                   د   مدرس تمرٌض المسنٌن - نادٌة حسن / د

Sever symptoms of benign prostatic hyperplasia: prevalence, associated 

factors and effects on quality of life of rural dwelling elderly  

 مدرس تمرٌض المسنٌن- رئٌفة عالم / مدرس تمرٌض المسنٌن        د- سعاد حسن / د

 (29-10مرفق )أستاذ الصحة العامة           - عبد الهادى الجٌالنى / د.ا

 . للمؤسسة مؤتمر علمً دوري

كما تحرص بعض . تحرص الكلٌة على إقامة مؤتمر علمً دوري والمشاركة فى تنظٌم المؤتمرات

. اللجان بالكلٌة مثل لجنة الدراسات وشئون البٌئة واألقسام العلمٌة  على عقد دورات ومؤتمرات 

 (30-10)          مرفق 

 :تشارك الكلٌة بالمؤتمرات العلمٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة مثل

 .13/3/2017فى   (االرتقاء بالبحث العلمً)المؤتمر الثانً لطالب الدراسات العلٌا بعنوان  -

فى  (التمرٌض فى خدمة المجتمع)المؤتمر الثانً لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  -

30/4/2017. 

فى  (نحو حٌاه أفضل لصحة المرأة)المؤتمر العلمً الدولً الثانً لقسم تمرٌض صحة المرأة  -

18/3/2017 . 
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  الذراسبث العليب– 11

وتقابل متغٌرات ، برامج الدراسات العلٌا متنوعة وتسهم فً تحقٌق رسالة المؤسسة 

 وٌتم التروٌج لها محلٌا وإقلٌمٌا، سوق العمل 
 لمدراسات العميا وذلك 2002أيضًا قامت وحدة ضمان الجودة بإعداد دراسة لتحميل الفجوة بالئحة 

عداد مقترح الئحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لمدراسات العميا معتمد  لمعرفة أوجو القصور بيا وا 
أعدت الكمية الالئحة الجديدة . (1-11مرفق ) 14/2/2015بتاريخ  (138)بمجمس كمية رقم

، 29/3/2015بتاريخ  (139)وحصمت عمى كافة اإلعتمادات بالمجالس المختصة  مجمس كمية رقم 
  ،27/1/2016، مجمس الجامعة بتاريخ 15/6/2015مجمس الدراسات العميا والبحوث بتمريخ 

 29/6/2015 ، مجمس الجامعة بتاريخ 15/6/2015،مجمس الدراسات العميا والبحوث بتاريخ 
عداد جداول تتناسب مع المناىج الجديدة  (502)جمسة رقم  وذلك لتحديث وتطوير المناىج الدراسية وا 

 .
إعداد دراسة لتحديد لحتياجات سوق العمل من برامج الدراسات العميا قامت وحدة ضمان الجودة ب

 (2-11مرفق )  22/5/2016بتاريخ  ( 151 )النوعية معتمد بمجمس كمية رقم / المميزة 
 : برامج جديدة 4تم استحداث 

  عمى اقتراح إنشأ 24/2/2014المنعقدة بتاريخ  (482)وافق مجمس الجامعة بجمستو رقم 
 Master of Infection Prevention and". درجة ماجستير الوقاية والتحكم فى العدوى

control"  2016/2017طالب لمعام الجامعي   (14 )وقبول عدد 
  عمى اقتراح انشأ 27/1/2014المنعقدة بتاريخ  (481)وافق مجمس الجامعة بجمستو رقم 

بكمية التمريض - دبموم الدراسات العميا الميني في تعميم التمريض بنظام الساعات المعتمدة
 بالجامعة واعتماد الالئحة الداخمية لو

  عمى اقتراح انشأ دبموم إعداد جميس 30/12/2013وافق مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 
 .المسن بنظام الساعات المعتمدة

  عمى اقتراح انشأ 30/12/2013المنعقدة بتاريخ  (480)وافق مجمس الجامعة بجمستو رقم 
درجة الماجستير الميني في ممارسات الرعاية الصحية القائمة عمى البراىين بنظام الساعات 

 (3-11مرفق )        .المعتمدة
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لبرامج الدراسات العلٌا معاٌٌر أكادٌمٌة متبناة من خالل المجالس الرسمٌة وتتوافق مع 

المعاٌٌر القٌاسٌة الصادرة عن الهٌئة 

  تتبني الكمية المعايير القياسية المرجعية العامة(ARS )  لبرامج الدراسات العميا الصادرة عن الييئة
 وتم اعتمادىا من مجمس الكمية 2009القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد اإلصدار األول يناير

حيث تم إعادة توصيف برامج الماجستير والدكتوراه ومقرراتيا في ضوء المعايير  .2/7/2009بتاريخ 
عداد مصفوفة برامج الدراسات العميا لمتأكد من تحقيق المخرجات التعميمية المستيدفة وتم  المتبناة وا 

 (4-11مرفق )  .    19/4/2010بتاريخ  (84)االعتماد  في مجمس الكمية رقم 

 

وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج ، برامج الدراسات العلٌا موصفه ومعتمده 

 مع المعاٌٌر القٌاسٌة

قامت لجنة مراجعة البرامج والمقررات الدراسية بعمل توافق لنواتج التعمم المستيدفة لكل برنامج دراسي 
أيضًا قامت بمضاىاة نواتج التعمم .مع المعايير القياسية من خالل مصفوفة البرامج لممعايير

وقد تم .المستيدفة لكل مقرر دراسي مع البرنامج التعميمي من خالل مصفوفة البرامج لممقررات 
 وأيضًا المصفوفات الخاصة بتوافق نواتج 2014اعتماد توصيف برامج الدراسات العميا فى عام 

التعمم المستيدفة لكل برنامج مع المعايير القياسية ، ويتم تشكيل لجنة لمراجعة توصيفات البرامج 
 (5-11مرفق )         .والمقررات لتطوير البرامج والمقررات

وتوصٌف المقررات ٌوضح طرق ، نواتج التعلم لكل برنامج تعلٌمً تتسق مع مقرراته 

 التدرٌس والتقوٌم

تتوافق مخرجات التعمم المستيدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة سواء كانت درجة الماجستير أو 
كما يتوافق . درجة الدكتوراه من خالل المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه

محتوي المقررات الدراسية لكل برنامج مع مخرجات التعمم المستيدفة لمبرنامج، وكل برنامج يتم تقييمو 
 .عن طريق أعمال السنة واالمتحان العممي والشفوي والنظري وأراء الممتحنين الخارجيين لممقررات

للمؤسسة طرق تدرٌس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة 

وتتنوع طرق التدريس بين المحاضرة والتدريب العممي والتعميم بطريق حل المشكالت والتعميم المعتمد 
 تتالءم والتي الذاتي التعمم لمطالب ومصادر التعمم فرص توفير عمى الكمية أيضا تعمل عمى النفس و

 البحوث من االستفادة إضافة الى ذلك تتم .المكتبة اإللكترونية /اإلنترنت) المستخدمة التعمم مع أنماط

 . والمؤتمرات العممية النقاشية الحمقات في ويشارك الطالب التعميمية، العممية تعزيز ونتائجيا في العممية
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الموارد واإلمكانات والتسهٌالت الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة فى برامج الدراسات 

 العلٌا مالئمة لتحقٌق نواتج التعلم

تتوافر اإلمكانات والتسييالت المادية الالزمة لمعممية البحثية فى صورة المكتبة العممية لمدراسات العميا 
حضور .المجيزة بأحدث الدوريات والكتب التي تتيح إمكانية البحث واالطالع وكذلك المكتبة الرقمية 

التسجيل لطالب .الندوات ودورات ومؤتمرات وورش عمل داخل وخارج الجامعة عمى نفقو الجامعة 
يتم االستفادة من . يتم إعفاؤىم من مصروفات الدراسات  (معيدين ومدرسين مساعدين )الدراسات العميا 

  ليؤالء الطالب9/1بند 
 

تقوٌم طالب الدراسات العلٌا ٌتسم بالموضوعٌة والعدالة وباستخدام أسالٌب متنوعة 

 ومالئمة لقٌاس نواتج التعلم المستهدفة  

بالكمية تحقيقًا لمؤشرات معايير الجودة " ياسات موحدة وآليات لالختبارات الشفيية"وضع وثيقة 
بالتدريس والتعميم من حيث العدالة والشفافية والموضوعية بطرق التقويم المختمفة لمطالب ومنيا 

 8/5/2017بتاريخ  ( 168)االختبارات الشفيية معتمدة بمجمس الكمية المنعقد بجمستيو رقم 

البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة ٌتم مراجعتها بصوره دورٌه بمشاركه المراجعٌن 

 الداخلٌٌن والخارجٌٌن 

رسال تقرير عن الزيارة تتم المراجعة الخارجٌة بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة  بصفة دورية وا 
إلى الكمية وتقوم وحدة ضمان الجودة بدورىا في عرض ومناقشة تقرير الزيارة بالمجان والمجالس 

المعنية وعرضيا أيضًا في لقاءات عامة في حضور جميع أعضاء ىيئة التدريس التخاذ اإلجراءات 
ىناك أيضًا مراجعة داخمية لألقسام العممية من قبل وحدة ضمان الجودة  بالكمية وتقوم الوحدة  الالزمة

بتاريخ  (162)بدورىا بتشكيل فرق لممراجعة الداخمية معتمدة من مجمس الكمية المنعقد بجمستيو رقم 
 course والمنوطة بمراجعة جميع الممفات التي تختص بالعممية التعميمية من مراجعة 13/2/2017

portofolio   توصيفات البرامج والمقررات وتقاريرىا السنوية وممفات خاصة بطرق - لممقررات
األبحاث التي تخدم العممية – األبحاث المنشورة محميًا ودوليًا - –خطة عمل القسم –التدريس 
وغيرىا ثم كتابة تقرير تمييدًا لعرضو .......... مشاركة الطالب فى المشاريع البحثية – التعميمية 

 (6-11مرفق )      واعتماده10/4/2017بتاريخ  (166)فى مجمس الكمية المنعقد بجمستيو رقم 

من قبل مركز ضمان  (oral feed back)قد جاء في توصيات فريق زيارة المراجعة الداخمية لمكمية  
 ضرورة وضع وثيقة سياسات موحدة وآليات لالختبارات 5/2017 / 3-2الجودة المنعقدة بتاريخ 
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نظرًا لعدم وجود آلية موحدة لالختبارات الشفيية عمى مستوى األقسام العممية بالكمية . الشفيية بالكمية
وأيضًا لوجود تفاوت بدرجات السيولة والصعوبة .، حيث يقوم كل قسم بوضع االختبارات بآلية منفردة

وذلك لتحقيق مؤشرات معايير .في أسئمة االختبارات بين الطالب داخل األقسام العممية المختمفة
الجودة بالتدريس والتعميم من حيث العدالة والشفافية والموضوعية بطرق التقويم المختمفة لمطالب 

 ومنيا االختبارات الشفيية

 :توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية من خالل اآلتى

 تشكيل لجنة لمراجعة توصيف البرامج والمقررات لموصول إلى نواتج التعمم 

  بناءًا عمى  (دكتوراه- ماجستير)تطوير توصيفات بعض المقررات الدراسية لبرنامج الدراسات العميا
 توصيات المراجعين الداخميين والخارجيين 

  عمى تطوير توصيفات المقررات 22/8/2016وافق مجمس قسم التمريض الباطني والجراحي بتاريخ 
 :اآلتية 

  استراتيجيات التدريس في تعميم – أساسيات التثقيف الصحي : مقررات مرحمة تمييدي ماجستير
 التمريض

  إستراتيجية تعميم التمريض الباطني - تمريض البالغين: مقررات مرحمة ماجستير تخصصي
- باثولوجي- أمراض باطنو- المفاىيم الحديثة في تمريض البالغين- الجراحة- التشريح- والجراحي

فسيولوجى - حمقات نقاشية في مجال التخصيص- تطبيقات التثقيف الصحي
  وافق مجمس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد عمى تطوير توصيفات المقررات اآلتية: 

  حمقات نقاشية في مجال - عمم األجنة والوراثة- تشريح الحوض: مقررات مرحمة الماجستير
- تطبيقات التثقيف الصحي- استراتيجيات التدريس فى تمريض األمومة وأمراض النساء- التخصص

االتجاىات الحديثة فى تمريض األمومة وأمراض - باثولوجى- دراسة سكانية لألسرة والمجتمع
 تمريض األمومة وأمراض النساء- طب الوالدة وأمراض النساء- عمم نفس المرأة- النساء

  ندوات تمريض فى مجال - ندوات تمريض فى مجال التخصص العام: مقررات مرحمة الدكتوراه
ندوات فى العموم األساسية والطبية التى ليا عالقة بفرع التخصص  - التخصص الدقيق
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للمؤسسة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة والبرامج التعلٌمٌة بما ٌؤكد االلتزام 

وتستفٌد المؤسسة منها فى وضع خطط التحسٌن ، بالتوصٌف المعلن للمقررات الدراسٌة 

والتطوٌر 

موثقة حيث تقوم األقسام العممية بعمل تقارير  لمكمية تقارير سنوية لممقررات الدراسية والبرامج التعميمية
سنوية لممقررات الدراسية متضمنة نتائج الطالب بعد الحصول عمى إحصائيات بنسب النجاح 

يوفر نظام الفارابي األلكترونى فرصة لتقويم .ة لممقررات وصواًل لخطة تحسين المقررات الدراسي
             (دكتوراه- ماجستير )الطالب 

آلٌات التسجٌل واإلشراف فى الدراسات العلٌا محدده ومعلنه وٌتم مراجعتها دورٌا بغرض 

وتوجد ضمانات موضوعٌه وعادله لتوزٌع اإلشراف العلمً على الرسائل وفقا ، تطوٌرها 

 للتخصص 

 Post-Graduate)يقوم قسم الدراسات العميا بإعداد وتوزيع دليل إرشادي لطالب الدراسات العميا 

Guide )  يحتوى عمى جميع المعمومات الخاصة بالدرجات التي تمنحيا الكمية بالتخصصات
المختمفة والشروط والمستندات الخاصة بالتسجيل بالكمية ونظم التدريس والتقويم باإلضافة إلى خدمات 

 . الكمية المختمفة

يعمن قسم الدراسات العميا عن البرامج الدراسية لمرحمة الدراسات العميا عبر الموقع االلكتروني لمكمية 
. عن كيفية التسجيل لمدراسات العميا مسجل عمي موقع الجامعة 

Htpp://www.mans.edu.eg/pgs/main.asp 

رساليا إلى األقسام العممية التي تقوم بدورىا في اختبار الطالب  ثم يقوم باستقبال طمبات الدراسة وا 
 .طبقًا لمعايير األقسام العممية المختمفة

تتبع الكمية نظام التسجيل واإلشراف العممي طبقًا لالئحة الدراسات العميا وتشمل قيد الطالب لمدرجات 
العمل بنظام قاعدة البيانات داخل قطاع الدراسات العميا بالكمية لمكشف عن مدى تكرارية   المختمفة

 .عنوان الرسالة بين األقسام العممية المختمفة أو داخل القسم الواحد
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واتخاذ اإلجراءات الالزمة ، للمؤسسة وسائل مناسبة لقٌاس أراء طالب الدراسات العلٌا 

 لدراستها واالستفادة من النتائج فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة

تتم قياس آراء طالب الدراسات العميا من خالل استمارات استطالع الرأى يبدى فييا الطالب رأيو في 
كافة ما يتعمق بطرق التدريس لممقررات الدراسية واالستفادة منيا وىى معدة من قبل وحدة ضمان 

: الجودة وىى 
o استبيان تقويم مقرر دراسي 

o استبيان رأى الطالب فى المحاضر 

o  استبيان التسييالت الداعمة 

o استبيان رضا طالب الدراسات العميا 

عداد خطط التحسين معتمدة بمجمس الكمية المنعقد  تم تشكيل لجنة تحميل البيانات اإلحصائية وا 
 حيث تقوم المجنة بتحميل نتائج االستبيان لوضع خطة تحسين 9/1/2017بتاريخ  (161)بجمستو رقم 

 لنقاط الضعف وحل المشكالت وتطوير البرنامج

يتم تحميل نتائج استبيان استقصاء رضاء طالب الدراسات العميا باإلضافة إلى تحميل نتائج استبيان 
تقويم المقررات الدراسية من قبل طالب الدراسات العميا وعرض النتائج عمى مجمس الكمية واعتمادىا 
رساليا إلى األقسام العممية لإلحاطة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتحسين أو دعم اإلجراءات الجيدة  وا 

  (مرفق ممف خاص بنتائج االستبيانات  )

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

 

 

     

كليت التمريض     

    جبمعت ادلنصىرة      

 

 

 

 

انًشبركت انًدخًؼُت- 12  

 وحًُُت انبُئت
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 انقسرة انًؤسسُت: انًحىر األول

  ادلشبركت اجملتمعيت وتنميت البيئت-12
          

  للمؤسسة خطة مفعله لخدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة

  بتاريخ  (155)توجد خطة سنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة معتمدة في مجمس الكمية رقم
 وقد وضعت الخطة بناء عمى أولويات واحتياجات المجتمع المحيط من خالل خطط 23/8/2016

  .    األقسام العممية الخاصة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية
  (1-12مرفق)                                                                              

 للمؤسسة كٌانات فاعلة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 مثل المحيط لممجتمع والمشورة التوعية وتقدم المجتمع تخدم التي الوحدات من مجموعو يوجد 
 لجنة االمتياز 

 الميني التوجيو لجنو 
 وحدة الخدمة العامة 

 لجنة الخدمة المجتمعية 

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 
 

للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمٌة البٌئة المحٌطة بها وخدمة المجتمع تلبً 

 احتٌاجاته وأولوٌاته

 قامت الكمية بتنفيذ عدة أنشطة متنوعة موجية لتنمية البيئة المحيطة كاآلتي: 
 جامعة المنصورة بعنوان االرتقاء بالبحث  – المؤتمر الثاني لطالب الدراسات العميا بكمية التمريض

 . وذلك لخدمة المجتمع داخل الكمية والمتمثل في طالب الدراسات العميا13/3/2017العممي 

  وتكريم األميات المثاليات 21/3/2017االحتفال بعيد األم . 

  6/4/2017لقرى حفير شياب الدين " الفيمق الطبي األول"المشاركة الفعالة في القافمة الطبية. 

  المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لميتيم بنادي النيل بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع
 .7/4/2017وتنمية البيئة بجامعة المنصورة 

  المقاء العممي الثاني لطالب االمتياز بكمية التمريض تحت عنوان التحديات التي تواجو طالب
 .23/4/2017 االمتياز
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  28/4/2017ورشة عمل ضمن فعاليات مؤتمر مركز األورام الدولي بفندق الفيرمونت بالقاىرة 
 بعنوان 

"Oncology  Nurse Crossing  the  bridge  from  Novice  to  Expect" 

  المؤتمر الثاني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان التمريض في خدمة المجتمع بكمية
 .30/4/2017جامعة المنصورة – التمريض

  إعداد خطط مفعمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من قبل جميع األقسام والوحدات بالكمية لعمل
 .أنشطة خدمة المجتمع

  تفعيل دور الوحدات المختمفة بالكمية وعمل وحدات جديدة لخدمة المجتمع المدني والطالبي
وقد تم تنفيذ ندوات وورش عمل وقوافل طبية  "وحدة بحوث الطالب ووحدة الخدمة المجتمعية"مثل

 . لخدمة المجتمع

 قامت األقسام العممية بتنفيذ أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقًا لخططيم المختمفة كالتالي: 

 : قسم تمريض صحة المرأة و التوليد

o عقد ندوة العناية الذاتية بعد تركيب المولب لمسيدات حديثي تركيب المولب بتاريخ 

 .بوحدة الخصوبة بمستشفيات جامعة المنصورة30/10/2016

o 1/11/2016عقد ندوة أعراض سن الطمث لمسيدات العامالت بالكمية بتاريخ 

o  عقد ندوة اإلدمان ومخاطره لمسيدات العامالت بمدرسة ويش الحجر الثانوية الصناعية بنات
 27/11/2016بتاريخ 

o  عقد ندوة النظافة الشخصية أثناء الدورة الشيرية لمسيدات بمدرسة ويش الحجر الثانوية
 27/11/2016 الصناعية بنات بتاريخ

o  المؤتمر العممي الدولي الثاني لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد ألعضاء ىيئة التدريس
 18/3/2017ومعاونييم بتاريخ

o 6/4/2017لقرى حفير شياب الدين " الفيمق الطبي األول " المشاركة الفعالة في قافمة طبية 
. 

 :األطفال تمريض قسم

o  ورشة عمل عن حقوق الطفل وكيفية رعاية األطفال المرضى يوم األربعاء الموافق
12/4/2017  

o وذلك يوم  رعاية وعالج  الجديد في أمراض األطفال"وتم عمل اليوم العممي لمقسم بعنوان
 13/4/2017الخميس الموافق 
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 :قسم تمريض صحة المجتمع

o منية  -سالمون القماش -ميت خميس -ويش الحجر" قوافل طبية لعدد من قرى مركز المنصورة
 26/11/2016 و 5/11/2016وذلك بتاريخ " سندوب

 :قسم إدارة التمريض 

o  عقد ندوة عن تأثير ظروف العمل واإلجياد عمى أداء الممرضات لرئيسات ىيئة التمريض
 بمستشفى الجامعة

o  عقد ندوة عن تأثير إدارة الوقت عمى الضغط والرضا الوظيفي لرئيسات ىيئة التمريض
 بمستشفى الجامعة

o عقد ندوة عن العنف في مكان العمل لرئيسات ىيئة التمريض بمستشفى الطوارئ 

o عقد ندوة عن انماط القيادة واستراتيجيات الصراع لرئيسات ىيئة التمريض بمستشفى الجامعة 

 :قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ

o قام بعمل البرامج اآلتية: 

o  15/3/2017-14اإلسعافات األولية لطالبات مدينة الزىراء في الفترة من 

o  19/4/2017اإلسعافات األولية لمعاممين بشركة المياه في الدقيمية يوم األربعاء الموافق 

o 22 العممي السادس بجامعة قناة السويس بتاريخ رالمشاركة بالمؤتم-
 "A Step Towards Health System Evolution"بعنوان23/2/2017

o  تم "  اإلسعافات األولية لمموظفين والعاممين بمدرسة ناصر الرسمية لمغات"إعداد ندوة بعنوان
 . قسم تمريض الحاالت الحرجة واإلسعافات األولية2016تنفيذىا في نوفمبر

o  الصحة بوزارة الحرجة والعنايةبرنامج تدريبي لمممرضات العامالت بوحدات الغسيل الكموي 
 لممريض المتصل بجياز التمريضية والرعاية القمبيةجياز الصدمات - رسم القمب"عن 

قسم تمريض الحاالت " الصدرية والذبحة القمبية الجمطة بمريض العناية- التنفس الصناعي
 .المنصورةبجامعو الحرجة واالسعافات األولية 

o  

 : قسم تمريض المسنين

o   نفذ مبادرة مسن يحيا بكرامة بدار األمل لممسنين وذلك يوم الخميس الموافق
20/4/2017 
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 : قسم التمريض النفسي

o ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم " تنسيق المراجع الكترونيا"تم تنفيذ ورشة عمل مندلي
 بالكمية

o  اليوم العممي لقسم تمريض األطفال  بعنوان الجديد في أمراض األطفال تمت المشاركة في
 13/4/2017وذلك يوم الخميس الموافق   "رعاية وعالج"

o  تمت التحضير لتنفيذ ورشة عمل عن اضطرابات النوم والمشاركة مع قسم الطب النفسي
 27/7/2017-26 وذلك يومي

o  تمت المشاركة في تنفيذ ورشة عمل الكمية ضمن فعاليات مؤتمر مركز األورام الدولي
 Oncology Nurse: Crossing the bridge from Novice to Expect   :بعنوان

 28/4/2017       بفندق الفيرمونت بالقاىرة وذلك يوم الجمعة الموافق

 أنشطة الوحدات 

 لجنة أعمال عن وتقرير2017-2016 وحدة التعميم االلكتروني أعمال عن تم إعداد تقرير 
 .2017-2016 االمتياز

 

للمؤسسة آلٌات لتمثٌل فعال لألطراف المجتمعٌة فً صنع القرار ودعم موارد المؤسسة 

 .وتنفٌذ برامجها

 :في توجد أطراف مجتمعية داخل مجمس الكمية ممثمة

o سمير عطية مدير مستشفي الطوارئ/د 

o عضو قانوني  عبد الحميد ثروت عبد الحميد/د 
  الجودة  ضمان وحدة إدارة مجمس داخل مجتمعية أطراف توجد      

o لمخريجين ممثال :      

 طمعت محمد آمال

o العمل لجيات ممثال : 

 بالدقيمية الصحة بمديرية التمريض إدارة مدير العوضي صبحي أميمو                       
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 بالدقيمية اإلسعاف ىيئة مدير الجميعي ىاني/د

للمؤسسة وسائل مناسبة لقٌاس آراء المجتمع واالستفادة من النتائج فً اتخاذ اإلجراءات 

 التصحٌحٌة

تم عمل استبيانات لقياس رضا األطراف المجتمعية وزيارات لقياس رضا األطراف المجتمعية عن 
 (2-12)مرفق .           دور الكمية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 


