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دولياوواقليمامحلياالتمريضكليات

االرتقاءفىبفاعليةتساهموان
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المنصورةجامعة–التمريضكلية

قدمتحكوميةوبحثيةتعليمةمؤسسة

يملتقدالتمريضفىتعلميةبرامج

وانتاجوعملياعلميامؤهلخريج

المجتمعاحتياجاتودعمعلمىبحث

الصحية



لية توسع وتطوير القدرة المؤسسية للك

.تناسباً ومعايير الجودة

وضعها تعزيز وتطوير دور الكلية لتحسين

.م الجامعيالتنافسي إقليمياً فى مجال التعلي

طوير تحسين ورفع كفاءة الكلية لجعلها ت

.دور الكلية في خدمة المجتمع





2030رؤية مصر

المهام الرئيسية

سبع نجوم  خدمات

الحوكمة االليكترونية



2030كلية التمريض وتحقيق رؤية مصر 

امعمنذتعليميةبإستراتيجيةتعملالمنصورةجامعةالتمريضكلية

أغسطسفيالجودةلضمانالقوميةالهيئةمناعتمادهاوحتي2004

لرؤيةاستجابة2024-2019الكليهاستراتيجيةتحديثوتم2014

.2030مصر

االصعدةكافةعلى2030مصررؤيةتحقيقالتمريضكليةتتبنى

العليااتالدراسقطاع-والتعلمالتعليمقطاعمثلالمختلفةوالقطاعات

.وغيرهاالبيئةوتنميةالمجمعخدمةقطاع–



قطاع التعليم والتعلم

الكليةفلديالبكالوريوسةللمرحلالمميزةالتعليميةببرامجهاالكليةتتميز

.المعتمدةللساعاتبرنامج

الدراسةنظامبوتعريفهمالجددالطالبإلستقبالوطريقةمنهجالكليةوتتبني

.الكليةفي

البكالوريوسمرحلةبطالبخاصةبياناتقاعدةبالكليةيوجد.

يينالخريجمتابعةوحدةخاللمنالخريجييندعمإليالكليةتسعيكما.



قطاع التعليم والتعلم

الوريوسالبكبرنامجتطبيقعليالمختصةبمجالسهاوافقتالكليةانكما

.الصحيةبالمؤسساتالفجوةسدعلييعملوالذيالمكثف

سطةالمتووالدبلوماتالفنيةالمعاهدلخريجيتاهيلبرامجايضاويوجد(

دراتقلتطويرالتمريضفيالتخصصيالدبلومبرنامجو(التجسيرى

.الصحيةالخدماتتحسينفياثرمنلهامماالخريج



البرنامج التجسيرى



قطاع التعليم والتعلم

دعدأنحيثالعملسوقاحتياجاتلتواكبمتميزةبرامجاستحداثتم

البرامجمقرراتومعظممقررات7تجاوزاإللكترونيهالكليةمقررات

.المودلنظامتتبعالتعليمية

اساسيات)التخصصاتجميعفيالمختلفالمهاراتبمعاملالكليةوتتميز

صحةتمريض,األطفالتمريض,والجراحىالباطنىالتمريض,التمريض

الحرجةالعنايةتمريض,والتوليدالمرأةصحةتمريض,المجتمع

بمعاملالحاسوبأجهزةأعدادزيادةوتم(األوسكىومعمل,والطوارىء

.بالكليةالكمبيوتر



قطاع التعليم والتعلم

دينوالوافالمصريينالطالبمعللتعاملوإجراءاتأليةالكليةتتبني

وحدةلعمخاللمنالبكالوريوسلمرحلةالدراسيةالمقرراتفيللتسجيل

.الوافدينالطالبووحدةاالكاديمىاالرشاد

حيثعثرينوالمتالمتفوقينالطالبمعللتعاملوإجراءاتأليةالكليةتتبني

غيرواألكاديميالمجالفيالمتفوقينالطالبوتشجيعبتحفيزتقوم

مادياأويادراسالمتعثرينسواءالمتعثرينالطالببدعمتقومكمااألكاديمي

ومساعدتهم



قطاع التعليم والتعلم



معامل كلية التمريض



معامل كلية التمريض



معمل تمريض األمومة وأمراض النسا



معمل تمريض األمومة وأمراض النساء



معامل كلية التمريض                         معمل تمريض الحاالت الحرجة



معامل كلية التمريض                    معمل تمريض الحاالت الحرجة



معامل كلية التمريض                                معمل تمريض األطفال



معمل تمريض بالغين



معامل كلية التمريض                        معمل اساسيات التمريض



OSCEامتحانات كلية التمريض 



OSCEامتحانات كلية التمريض 



OSCEامتحانات كلية التمريض 



OSCEامتحانات كلية التمريض 



OSCEامتحانات كلية التمريض 



OSCEامتحانات كلية التمريض 









وحدة التعليم االليكترونى 

تعريفيهملفاتبعملالكليهقامتحيثاإللكترونيالتحولفكرالكليةتبنت

Googalمواقععليومعاونيهمالتدريسهيئةبأعضاءخاصه scholarوغيرها

.االلكترونيالتحولسياسةولدعمالعلميالبحثتطويرعليللمساعده

الهيثمبنانظاممثلالمنصورةلجامعهكترونيهلاالاالنظمهمعبالربطالكليهقامت

إدارةونظامالخريجينشئونإلدارةالهيثمابنونظامالطالبشئونإلدارة

بنكظامونااللكترونيالتصحيحونظامالوافدينشئونونظامالعلياالدراسات

ولالتحسياسةلتطبيقالكليةتستخدمهاالتياألنظمهمنوغيرهااالسئله

.الذكي/االلكتروني



قطاع الدرسات العليا 
مصررؤيةضوءفى2019/2024للكليةاالستراتيحيةالخطةتحديثتم

:دلكعلىوبناء2030

تم)عتمدةالمالساعاتبنظامللعملالعلياالدراساتالئحةوتطويرتحديثتم

.(التنفيدوجارىاالعتماد

دمينالمتقالطالباعدادزيادةمعللتناسبمنشأتهافيالكليةتوسعت

الكليةتحصلحيثوالدكتوراةالماجستيردرجتىعلىللحصولللتسجيل

الجامعهمطبعهمبنيفيودورالجامعةحرمداخلارضقطعةعلي

.الجودةلمعاييرتحقيقاالعلياالدراساتلمرحلهوخصص



قطاع الدراسات العليا 

 حكم فى بإستحداث برنامج الماجستير المهنى للوقاية والتكما قامت الكلية

.العدوى بنظام الساعات المعتمدة

 جارى إعداد العمل بدبلوم جليس المسن.

كما تم فتح باب التسجيل فى البورد العربى فى التمريض.

بدا تشغيل الموقع االليكترونى للمجلة العلمية للكلية.



مجلة كلية التمريض



http://mnj.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/EPublishedJournal.aspx?ScopeID=1.&BibI

D=11906941





المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

البيئةتنميةوالمجتمعلخدمةمفعلهخطةللمؤسسة

وقدكليةالمجلسفيمعتمدةالبيئةوتنميةالمجتمعلخدمةسنويةخطةتوجد

خاللمنالمحيطالمجتمعواحتياجاتأولوياتعلىبناءالخطةوضعت

.البيئةوتنميةالمجتمعخدمةبشئونالخاصةالعلميةاألقسامخطط



اهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة 

حماية مبانى الكلية من الحرائق والكواراث من خالل اعداد سيناريوهات

.االخالء االمن وتوعية الفئات المختلفة بالكلية بها

عقد الشراكات وبرتوكوالت التعاون بين الكلية والمجتمع الخارجى

.ومنظمات العمل الوطنى

متابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية لمنشات وقطاعات الكلية.



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ة يوجد مجموعه من الوحدات التي تخدم المجتمع وتقدم التوعية والمشور

للمجتمع المحيط مثل

لجنة الخدمة المجتمعية

لجنة االمتياز

وحدة الخدمة العامة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

لجنه التوجيه المهني



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 وتكريم األمهات المثاليات 21/3/2019بعيد األم االحتفال.

 المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لليتيم.

 عمل لقاءات علميه لطالب االمتياز بكلية التمريض

سنة منصورة 800المشاركة في مهرجان

 مليون 100مبادرة السيد رئيس  الجمهورية  لحملة المشاركة فى

.صحة 



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 وتكريم األمهات المثاليات 21/3/2019بعيد األم االحتفال.

.



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 مليون 100مبادرة السيد رئيس  الجمهورية  لحملة المشاركة فى

.صحة 



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 االحتفال بيوم اليتيم



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

جامعي بكلية اختتام زيارة وفد مشروع علماء المستقبل للتعليم ما قبل ال

التمريض جامعة المنصورة



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 معاً نستطيع"فعاليات مشروع"



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 سنة منصورة 800مهرجان



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 قهليةوشركة المياه بالد" تمريض المنصورة"بروتوكول تعاون بين



2019أنشطة  الكلية  فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

دورات تدريبية لهيئة التمريض بمركز األورام



وحدة الخدمة العامة 

التمريضبكلية(خاصطابعذاتوحدة)العامةالخدمةمركزأنشىء-

و2/6/2010بتاريخالجامعةمجلسقرارعلىبناءالمنصورةجامعة

.2011يوليهشهرفىالماليةوزارةمنالمعتمدةالتنفيذيةالالئحة

 يبية مركز الخدمة العامة الذي يقوم بدور فعال في عقد الدورات التدريقوم

.وورش العمل التي تخدم جميع فئات الكلية و المجتمع



وحدة ادارة االزمات والكوارث
نشأة الوحدة

2010نشأت وحدة إدارة األزمات والكوارث في عام 1.

2011/2012تم اعتماد خطة الطوارئ للوحدة في 2.

األهداف اإلستراتيجية للوحدة

تحقيق معايير األمن و السالمة وحماية األرواح والممتلكات.

تنفيذ اإلجراءات الوقائية لتخفيف حدوث األزمة.

إعداد خطط ورسم سيناريوهات للتعامل مع األزمات.

لمواجهة نشر الوعي الثقافي إلدارة األزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال ا

.واإلغاثة

تدريب الفئة المستهدفة على إجراءات األمن الصناعي.



وحدة ضمان الجودة واالعتماد

:اهداف الوحدة

العتمادتهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات و معايير الهيئة القومية لضمان الجودة و ا.

ة من جانب وضع نظام للجودة بالكلية لرفع مستوى كل من المنظومة التعليمية المقدم

تناسب مع أعضاء هيئة التدريس و كذلك الوصول بخريج الكلية إلى مستوى متميز ي

.المعايير القومية

نشر ثقافة الجودة بالكلية و خارجها.

رفع مستوى ثقة المجتمع في نتائج ومخرجات الكلية.



وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 تقوم وحده ضمان الجوده باعداد مراجعه داخليه لالقسام العلميه

.والوحدات التعليميه

طة يتم مراجعة برامج الكلية داخليا لألقسام العلمية وخارجيا بواس

.متخصصين من أعضاء هيئة التدريس

المختلفهالمراجعاتعليبناءوبرامجهاأداءهامنالكليةتطور

هللعمليالالزمهالتحسينوخططالتصحيحيةاالجراءاتبإعتماد

.بالكليهواالداريهالتعليميه



االبتكار : المحور الثانى 

:يتضمن

معيار استشراف المستقبل .

 معيار ادارة االبتكار.



استشراف المستقبل

تحدياتلمواكبةالمستقبلىالتفكيرمجالفىقدراتهاتطويرالكليةتبنت

ليميةالتعالعمليةتخدمالتىواألصعدةالقطاعاتكافةعلىالعصر
.المجتمعوخدمةالعلمىالبحثقطاعىوكذلك



استشراف المستقبل  

كل من وير مجال التعليم والتعلم لتطواتبعت الكلية خطتها االستراتيجية  فى 

:و تشملاساليب التدريس 

. الخرائط الذهنية•

. نقاط التفكير االبداعية•

.دراسات الحاالت المرضية وكيفية التعامل معها •

.الممارسات القائمة على االدلة والبراهين •

.التعليم بالمشروعات •

.التعليم القائم على المشكالت•

(.المودل)وإستخدام  نظام ادارة المقررات •



استشراف المستقبل

كل من وير مجال التعليم والتعلم لتطواتبعت الكلية خطتها االستراتيجية  فى 

:والتى تشمل طرق التقويم المختلفة 

.امتحانات العملى بنظام االوسكى أو المحطات التعليمية-

.  االمتحانات اإللكترونية-

.مناقشة المشاريع-

.كروت الفيفا الذكية لالمتحانات الشفهية-

.بنوك االسئلة -



استشراف المستقبل

واسطةبتنظمطالبيةوانشطةموتمراتلعقدطالبهاالكليةتشجيعوكذلك

هممهاراتوتنميةوالجددالقدامىالخريجينبينالخبراتلتبادلالطالب

رةأسمؤتمرالمثالسبيلوعلياألقرانخبراتمنواالستفادةاالبداعية

.التواليعليم2019-2018-2017لألعوامنيرساوي



استشراف المستقبل

ياجاتإحتلمواكبةبرامجعدةالكليةإستحدثتالعلمىالبحثيخصوفيما•

:المجتمع

بهذايةالكلتنفردحيثالبراهينواالدلةعلىالقائمةالرعايةماجستير-

.االقليمىالمستوىعلىالبرنامج

.العدوىفىوالتحكمماجستيرالوقاية-

العربىدالبوربتقديمالمنصورةجامعةالتمريضكليةتتفردمرةوألول-

افدينوالوالمصريينالعلياالدرساتلطالباالرشاديةالدالئلتحديث-

.المختلفةباللغاتالرقميةالمكتبةوالمكتباتودليل



ادارة االبتكار 

-ورؤيتهاالدولةاستراتيجيةعلىبناءاالبداعيةوالسياساتالفكركليةالتدعم•

مدعخاللمناالبداعىالتفكيرعلىقادرخريجتستهدفلتىوا2030

ضاءاعومهاراتقدراتلدعموذلكالدولىالتفكيراالبداعمؤسسةمعالتعاون

.االبداعىالتفكيرمجالفىوالطالبالتدريسهيئة

ليمىاالقالمستوىعلىالشأنهذافىالجامعيةالمؤسساتأولتكونوبذلك•

لتفكيرلكمؤسساتالتعلميةالمؤسساتاعتمادمجالفىرائدةوتكونوالعالمى

.المتحدةبالمملكةإكسترجامعةمعبالتعاوناالبداعى



ادارة االبتكار 
اسطالبعبداشرفد.ااشرافتحتالمنصورةجامعةالتمريضكليةنظمت

يومالكليةعميدالنمرامينةد.ابرئاسةوالمنصورةجامعةرئيس

Thinking"عنوانتحتعملورشة2019مارس6االربعاءالموافق

Matter«راكستجامعهمنالدوليلالعتمادوخطوةللتميزالمؤسسيكأداة

.المتحدةبالمملكة

ليةبالكالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةاعضاءمنعضو65بالورشةوشارك

االنجليزيةةللشركلرسميوالممثلالتنفيذيالمديرزكريامقبل.دفيهاوحاضر

Thinkingلبرنامجالمانحة " Matters ,العربيةمصرجمهوريةفي"

السالمبدعايمانا,للبرنامجالمعتمدالرئيسيالمدرب"بكريشيريناالستاذة

.للبرنامجمعتمداولمدرب



ورشة عمل التفكير 
االبداعى



ادارة االبتكار 

تقدرالدعموالخاصةالحكوميةالمؤسساتمعداخلياشراكاتببناءقامت•

لتنميةوعيةنتديبيةبرامجبوضعبالمستشفياتالتمريضهيئةمنالعاملين

.ريضالتموتعليمالصحيةالرعايةفىجديدماهوكلعلىوالوقوفالمهارات

والنواديوالطفولةاألمومةرعايةومراكزالحضانةدورمعالتعاون•

بدورناإيماوذلكوحديثةمبتكرةبطرقلهنالصحىالوعىلزيادةالمجتمعية

وريةالجمهرئيسالسيدسياسةمعوتماشياالمصريةاألسرةدعمفيالمرأة

.المصريةالمرأةعامم2019-2018عامبإعتبار



ادارة االبتكار 

الرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية والخاصة من خالل تحسين•

:بروتوكوالت التعاون لطالب االمتياز مثل

 المستشفيات التعليمية بدمياط التابعة لجامعة االزهر.

و أبحاث مجدى يعقوب ألمراض/مستشفي القلب بأسوان التابع لمؤسسة د

.القلب 

 مصر لعالج سرطان االطفال57357مؤسسة.

مستشفى شفاء االورمان لعالج األورام باالقصر.

 المستشفى االيطالى بالعباسية.

االلمانىمستشفى السعودى.

مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب واألوعية الدموية.



ادارة االبتكار 

.اختراعبراءةعلىالطالباتاحدىحصول•

دوهللافتحمروةد)مصطفىبالكليةاليدريسهيئةاعضاءبعضحصول•

فىةالمصريالجامعاتمستوىعلىالثانىالمركزجائزةعلى(بكرابوهبة

االعلىالمجلسمعبالمشاركةMOOCSبنظاماالليكترونيةالمقرراتتقديم

.االتصاالتووزارةللجامعات

(http:/egymoocs.nelc.edu.eg)



ادارة االبتكار 

ةالتعليميسساتؤالممنالعديدمعالكليةتتعاونكما•

فىالتدريسهيئةوأعضاءالطالبمنكللتبادلالخارجية

.نيجيريا-اوكرانيا-رومانيامنكال



الممكنات: المحور الثالث 

:يتضمن

الموارد البشرية

الممتلكات والموارد

الموارد المالية

الحوكمة

ادارة المخاطر



الممكنات: المحور الثالث 
 الموارد البشرية:

بها وجود خطة سنوية لتنمية قدرات ورفع كفاءات العاملين

. طبقا لالحتاجات التدريبية

فعيل نظام كفاءة وتقيم والمتابعة الدورية للفئات المختلفة وت

.الثواب والعقاب



الممكنات: المحور الثالث 
الممتلكات والموارد:

زيادة اجهزة الحاسب االلى وتحديثها بمعامل الكمبيوتر

وقاعات الدرس مما يسهل العملية التعليمية ليتواكب مع

.االنظمة الجديدة مثل نظام المودل والتعليم االلكترونى



الممكنات: المحور الثالث 
الموارد المالية:

ز مساهمة الكلية فى الموازنة من مواردها الداتية  لسد  العج

ول الى فى ميزانية الدولة لالرتقاء بالمنظومة الصحية للوص

رامج الب-مركز الخدمة العامة)المستوى العالمى فى التمريض

(.ريستبرعات اعضاء هيئة التد-البرنامج المكثف–النوعية 



الممكنات: المحور الثالث 
الحوكمة:

مان استحداث لجنة اخالقيات البحث العلمى ووضع الية لض

ملية الحقوق الفكرية لضمان جودة اعلى للبحث العلمى والع

.التعليمية



الممكنات: المحور الثالث 


ادارة المخاطر  :

ر حرص الكلية على تنمية الوعى البيئى لمواجهة المخاط

طبية  داخليا وخارجيا مثل دورات االسعافات االولية والقوافل ال

وحدة السالمة–وحدةاالزمات والكوارث )التى تخدم المجتمع 

(.والصحة المهنية
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