
        

 



        

 
 بالمؤسسة  الخاصة  الوصةيي  البيانةا  علة  الذاتية  الدارسة  من األول مالقس يشتمل أن يجب

 .أدناه الموضح النحو عل  وذلك االعتماد لطلب المتقدم 

 

 كلي  التمريض :المؤسسة اسم ▪
  متوسط معهد  عالي معهد √ كلي   :المؤسسة نوع ▪
 جامع  المنصورة :المؤسسة لها التابعة يميةاألكاد/الجامعة اسم ▪

   خاص  √ حكومي   : األكاديمي /الجامع  نوع
 المنصورة المدينة : -             الدقهلية: المحافظة - :الجغرافي الموقع ▪

بهةد   1994لسةن   287بةالقرار الجمهةورر ر ةم كمعهةد عةالي للتمةريض  هاتةم تسسيسة : التأساس  تاريي 
وتةم تحويلهةا    للعمل كسخصةاييا  تمةريض  ةي المستشةييا  و المراكةح الصةحي  المختلية تسهيل الخريجا

 .2000لسن   200إلي كلي  بقرار جمهورر ر م 
أربع سنوات إلى جانب سنة تدريبية إكلينيكية إجبارية ال يحق للخريج مزاولة المهنة إال : رسةاالد مدة ▪

 .بعد االنتهاء من السنة التدريبية

 االنجليزية: سةالدار  لغة ▪
 :األكاديمية القيادة ▪

  أمينة محمد رشاد النمرا.د/  :يةلالكقائم بعمل عميد 

 صحة المرأة والتوليدتمريض  أستاذ :ميةلالع الدرجة
 جميل محمد عل و اء ا.م.د/  ة :والطالبليم التع ن لشئو يةلالك لوكي  

 باطني وجراحي تمريض أستاذ  :ميةلالع الدرجة
 إسماعيلو اء ا.د/  :والبحوث يالالع الدارسات لشئون  يةلالك يلوك 

 أستاذ تمريض باطني وجراحي ة: ميةلالع الدرجة

 الوصفية البيانات

 األول القسم

 المؤسسة عن الوصفية البيانات



        

 أماني محمد شبل /ا.د ة :البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون  يةلالكل وكي 

  الباطني والجراحي: ـ أستاذ تمريض ميةلالع الدرجة               
  :لمؤسسةا اهتمنح التي ميةلالع الدرجات ▪

  متخصص  وما لدب   ليسانس √  بكالوريوس

       

 √ وملدب  √ ماجستير √ اهور دكت
 :األولى الجامعية ةلالمرح في المقيدين الطالب عدد ▪

 545 اإلجمالي: 361 إناث: 184ذكور : 
 :يالالع الدارسات ةلمرح في المقيدين الطالب عدد ▪

 472 اإلجمالي: 439 إناث: 33ذكور : 
 :ميةلالع قساماأل ▪

 ميةلالع األقسام أسماء: 
 Nursing   Administrationإدارة التمريض  .1
  Geriatric Nursingتمريض المسنين  .2

  Community Health Nursingتمريض صح  المجتمع  .3

  Psychiatric and Mental Health Nursingتمريض نيسي وصح  نيسي   .4

  Pediatric Nursingتمريض األطيال  .5

 Women Health and Midwifery صح  المرأة والتوليدتمريض  .6
 Critical and emergency Care Nursing عناي  الحرج  والطوارئ تمريض ال .7

  Medical Surgical Nursingباطني وجراحي تمريض  .8
 :علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء عدد ▪

  113 اإلجمالي: 113 إناث:
 :علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد ▪

  71 لي:ااإلجم 71 إناث:
 42 :باإلجازات التدريس يئةه أعضاء عدد ▪

 107 :ين للكليةمنتدبال التدريس يئةه أعضاء عدد

 :ميةلالع الدرجات حسب موزعا   علي قوة العمل التدريس يئةه أعضاء عدد ▪

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/admin.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Geriatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Community.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/mental.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Pediatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/critical_care.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Adult_nursing%20.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Adult_nursing%20.htm


        

 1متفرغ :  أستاذ 5  :أستاذ 19 :دمساع أستاذ 84 :مدرس     

  3أستاذ مساعد لقب علمي :     1أستاذ مساعد متفرغ:     

 :ميةلالع الدرجات حسب موزعا   علي رأس العمل التدريس يئةه أعضاء عدد ▪
 -متفرغ :  أستاذ 4  :أستاذ 11 :مساعد أستاذ 52 :مدرس     
 1أستاذ مساعد متفرغ:                        3أستاذ مساعد لقب علمي:     
 :علي قوة العمل المعاونة يئةهال أعضاء عدد ▪

 146 :إجمالي 131 :إناث 15 :ذكور      
 رأس العمل علي المعاونة يئةهال أعضاء عدد ▪

 134 :إجمالي 119 :إناث 15 :ذكور      
 12 :باإلجازات الهيئة المعاونة داعدأ ▪
  21: 1= 2442 :113:  لطالبللعمل علي قوة ا التدريس يئةه أعضاء نسبة ▪
 34: 1= 2442 :71 : لطالبلعلي رأس العمل  التدريس يئةه أعضاء نسبة ▪
 16: 1= 2442 :146 :  لطالبعلي قوة العمل ل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة ▪
 18: 1= 2442 :134 : لطالبعلي رأس العمل ل المعاونة يئةهال أعضاء نسبة ▪
 %37 علي قوة العمل  التدريس يئةه أعضاء إلجمالي تاز ااإلج نسبة ▪

 % 8.2 الهيئة المعاونة علي قوة العمل  أعضاء إلجمالي تاز ااإلج نسبة ▪

 :علي قوة العمل اإلداري  ازهبالج نيلالعام عدد ▪
 170 :اإلجمالي 105  :إناث 65 :ذكور
 :علي رأس العمل اإلداري  ازهبالج نيلالعام عدد ▪

 141 :ياإلجمال 84  :إناث 57 :ذكور
 :علي قوة العمل الوظيفية لحالةل وفقا   اإلداري  ازهبالج العاملين عدد ▪
 171إجمالي:  7منتدب :  1 :مؤقت 163م: دائ
 :علي راس العمل الوظيفية لحالةل وفقا   اإلداري  ازهبالج العاملين عدد ▪
 142إجمالي:  7منتدب :  1 :مؤقت 134م: دائ

 



        

 :األولى الجامعية أوالً: المرحلة
 برنامج بكالوريوس التمريض :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء ▪
 برنرمج 1 :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع برامجلل اإلجمالي العدد ▪
 برنرمج 1 :لبالفع المطبقة البرامج عدد ▪

 ً  :العليا الدارسات مرحلة :ثانيا
 الدكتوراه  –مج الماجستير برنا :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع البرامج أسماء •
 برنرمج                  19 :المؤسسة اهتقدم التي يميةلالتع برامجلل اإلجمالي العدد ▪
 برنرمج    19 :لبالفع المطبقة البرامج عدد ▪
  أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية: ▪

 - ي التخصصا  اآلتي  : علوم التمريض  يدرج  الماجستير  -أوال :
 ماجستير في تمريض البالغين  .1
 ماجستير في تمريض الحاالت الحرجة  .2
 ماجستير في تمريض األمومة وأمراض النساء  .3
 ماجستير في تمريض األطفال  .4
 ماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسية  .5
 ماجستير في تمريض صحة المجتمع  .6
 ماجستير في تمريض المسنين  .7
 ماجستير في إدارة التمريض  .8

 -درج  دكتور  ي علوم التمريض  ي التخصصا  اآلتي  : -:ثالثا 
 تمريض البالغين  .1
 تمريض الحاالت الحرجة  .2

 تمريض األمومة وأمراض النساء  .3

 تمريض األطفــــال  .4

 تمريض نفسي وصحة نفسية  .5

 تمريض صحة المجتمع  .6

 تمريض المسنيـــن  .7

             إدارة التمريــــض .8



        

 % 18 :يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة يرماجست لتمهيدي لينالمسج نسبة ▪

 %65  :يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة ماجستيرلل لينالمسج نسبة ▪

 %16 :يالالع ساتابالدر  نمقيديلل اإلجمالي بالعدد مقارنة هللدكتورا لينالمسج نسبة ▪
 

درجة   42  درجة ماجستير و 72   :األخيرة الخمس السنوات لخال  اهمنحت التي الدرجات عدد ▪
 دكتوراه

 

 :األخيرة الخمس السنوات لخال  نالخريجي عدد ▪
  النسبة المئوية عدد الخريجات السنة 
 2010-2011 491 99%  
 2011-2012 466 97.69%  
 2012/2013 383 97.91%  
 2013/2014 221 98.18%  
 2014/2015 289 96.27%  
 2015/2016 560 99%  

 
 .وحدة( 1) : الخاص الطابع ذات الوحدات عدد ▪

 
 وحدة الخدم  العام  اسم الوحدة : ▪

 بالمؤسسة االتصال وسائل

 جامع  المنصورة  –كلي  التمريض خلف كلي  الصيدل   35516 :البريدي نالعنوا ▪
 www.mans.edu.eg/facnur/arabic :اإللكتروني الموقع ▪
 facnur@mans.edu.eg (E-Mail) اإللكتروني العنوان ▪
 ( 050) 2200248 : مكتب عميد الكلية تليفون  ▪

 (050)2200105مكتب وحدة الجودة 
 (050)2200369  مكتب أمين الكلية

 (050)2200361   سنترال الكلية  
     (050) 2200368   مكتب عميد الكلية :فاكس ▪

 (050)2200106حدة الجودة مكتب و  
 

mailto:facnur@mans.edu.eg


        

 
 
 

 
 وهي:  راعاة مجموع  من النقاط األساسي تم مسو  ي التقريرعند كتاب  

 تقويم األداء تم بوا عي   .1
 المصدا ي  والشيا ي  .2
 نظرة شامل  ألداء الكلي   .3
 عدم تعارض بين نتايج عناصر الدراس  .4
 راس  الدعم الوثايقي لما تضمنته الد .5

 : تقريرالمنهجية المستخدمة في إعداد ال
 التقرير ريق إعداد  .1
  التقريرخط  لتنييذ  .2
 أدوا  جمع البيانا  .3

  2016 /2015فريق إعداد التقرير السنوي لعام  ( 1
 

 

 عميد الكلية أمينة محمد رشاد النمرأ.د / 
 ئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي محمد شبل أمانيا.م.د/ 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إسماعيلوفاء .م.د/ أ
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  جميل محمد علىا.م.د/ وفاء 

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

 رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجية الم محمود الشاعرد/ أح
 يرئيس لجنة الهيكل التنظيم د/ هالة جابر االطروشي
 رئيس لجنة القيادة والحوكمة د/ عواطف حسن قاسم

 رئيس لجنة المصداقية واألخالقيات د/ سعاد حسن عبد الحميد
 رئيس لجنة الجهاز اإلداري  د/ حنان السيد محمد

 رئيس لجنة الموارد المالية مد عبد القادرد/ فاديه أح
 رئيس لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة د/ سامية محمود عبد المعطي

دارة الجودة د/ ماجدة احمد عبد العزيز  رئيس لجنة التقويم المؤسسي وا 

 التقرير السنويخطوات إعداد 
 



        

 رئيس لجنة الطالب والخريجون  د/ مني محمد الهادي
 معايير األكاديميةرئيس لجنة ال د/ رئيفة رفعت السيد

 رئيس لجنة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية د/ حنان أبو بكر محمد
 رئيس لجنه التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة د/ رباب جاد عبد القادر
 رئيس لجنة أعضاء هيئة التدريس د/ هبه أبو بكر محمد
 طة العلميةرئيس لجنة البحث العلمي واألنش د/ حنان محمد سليمان
 رئيس لجنة الدراسات العليا د/ أمل عيد عبد المنعم

 رئيس لجنة التقويم المستمر للفاعلية التعليمية د/ هالة محمد عبد الحميد
 منسقي الجودة باألقسام

 اللجان الفرعية التي اشتركت في إعداد االستبيانات وتجميع البيانات وتحليلها
 نيفين فخرى( -رشا عماد - سرورهبة هللاأعمال سكرتارية الوحدة )

 

 



        

                                                                                                               خطة إعداد التقرير السنوي  ( 2
 2016-2015 يالهدف: إعداد الدياسة الذاتسة السنوية للكلسة للعرم

 

 لمسئول عن التنفيذا النشــــــــاط م
 الفترة

 مسئول المتابعة المخرجات
 إلى من

 مدير وحدة ضمان الجودة   تشكيل الفريق ابريل  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة عداد اإلتشكيل فريق  1
2 

 لكل من: التقرير السنوي  التوعية بخطة إعداد
 القيادات األكاديمية •

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم •

 رييناإلدا •

 الطالب •

 المستفيدين من الخدمة •

 لجنة التوعية
 ديسمبر 
 مايو

 وجود خطة التوعية •

 تم تنفيذ خطة التوعية •
 مسئولي اللجان -

 قسام ألابمنسقي الجودة  -

3 
 ديسمبر  لجان االستبيانات مراجعة أدوات جمع البيانات وتحديثها واالتفاق عليها

 جنة االستبياناتل أدوات جمع البيانات محدثة ومعتمدة ابريل
 رؤساء المعايير االكاديمية

4 
 جمع البيانات من مصادرها المختلفة

 لجان االستبيانات وجمع البيانات

 ديسمبر 
 طالب الفرقة الرابعة وجود مصادر بيانات مختلفة ابريل

 قسامألابمنسقي الجودة 
5 

 مايو  تحليل البيانات
 يوليو

  لجنة االستبيانات نتائج االستبيانات

 ورؤساء اللجان وجود التقرير المبدئي  يوليو إعداد النتائج وكتابة التقرير المبدئي 6
7 

 التقرير إعدادفريق  التقرير السنوي مسودة  أغسطس التقرير السنوي  لجنة إعداد التقرير النهائيإعداد مسودة 
 عميد الكلية السنوي تقرير الوجود نسخة من مجلس الكلية المنعقد  مجلس الكلية اعتماد التقرير النهائي 8



        

 لمسئول عن التنفيذا النشــــــــاط م
 الفترة

 مسئول المتابعة المخرجات
 إلى من

 مجلس الكلية بصورة نهائية ومعتمدة أكتوبرخالل 
9 

لجنة التوعية وأوجه النشر  نشر نتائج التقرير النهائي
 المختلفة

أكتوبر خال شهر و 
  ونوفمبر 

األطراف المعنية داخل وخارج الكلية 
 على علم بنتائج التقرير النهائي

 د/ عهود الشيخ
باألقسام ممثلين الجودة 
 المختلفة



                                                             
 

 جمع البيانات(  أدوات 3

 لجمع البيانا  مثل: أدوا علي مجموع  من  عتمد التقريرسو  ي
 ورش العمل والحلقا  النقاشي  ليريق إعداد الخط  مع مختلف األطرا . •
دارة الكليةةةة   • جلسةةةةا  العصةةةةف الةةةةذهني لقيةةةةادا  الكليةةةة  واالجتماعةةةةا  الدوريةةةة  لرؤسةةةةاء األ سةةةةام وا 

 ي  التدريس والطالب.وأعضاء هي

 المستشييا وكذلك مع ممثلي  الصحي المقابال  الشخصي  لقيادا  الكلي  مع ممثلي المنظما   •

 المالحظا  الموضوعي . •

 مجموع  االستبيانا  الموجه  للمستييدين من الداخل ومن الخارج. •

 تقييم الطالب للمقررا   •

 آراء الطالب  ي العملي  التعليم   •

   يسا  العليا  ي العملي  التعليمآراء طالب الدرا •

 أراء اإلداريين  ي العملي  التعليمي   •

 آراء أعضاء هيي  التدريس  •

 آراء الخريجين  ي البرنامج  •

 مقابال  مع اإلداريين ومستييدر الخدم  والقيادا   •

 المختلي األكاديمي  واإلداري  تقارير األ سام  •

 تقارير المقررا   •

 .من مركح ضمان الجودة تقارير المراجع  الخارجي  •

 التقارير السنوي  الدوري  التي تعدها الكلي  للعرض علي مجلس الجامع . •

 
 
 
 
 
 



 

        10 

 

 أليةهما خلصة  و تستعرض الدراس  نتايج تقييم كل معيار من معايير االعتماد. ونورد هنا ملخص التقرير 
التةةي تمةة  والوثةةايق الداعمةة  وتحليةةل نتةةايج االسةةتبيانا  وجمةةع  شةةط األنالدراسةة  الذاتيةة  للكليةة  بنةةاءا  علةةي 

ونقاط  وة ونقاط تحتةاج  أنشط نتايج الدراس  الذاتي   ي صورة  ألهمالبيانا  والمقابال  والتي تبعها رصد 
 :إليتحسين و د خلص  الدراس  الذاتي   إلي

 نقاط القوه

 2014 أغسطسان جودة التعليم واالعتماد حصل  الكلي  علي االعتماد من الهيي  القومي  لضم 

 تيعيل آلي  لمراجع  وتحديث الرؤي  والرسال  واألهدا  اإلستراتيجي  

. بمةةا حققتةةه مةةن مشةةاريع التطةةوير  حصةةل  الكليةة  علةةي وضةةع متميةةح بةةين كليةةا  التمةةريض المختليةة  
جراء الشراكا  الدولي  وميكن  معظم األنظم  اإلداري  .   وا 

 ببرامج البكالوريوس والدراسا  العليا .  وجود طالب وا دين 

يوجد برنامج للدراسا  العليا بالساعا  المعتمدة معتمدة مةن مجلةس الكلية  والجامعة  وجةارر اعتمادهةا  
 من لجن  القطاع

 البكالوريوس بنظام الساعا  المعتمدة برنامجتطبيق  

 وجود خط  لدعم وحيادة الطالب الوا دين. 

 ولي  ومحلي .وجود بروتوكوال  تعاون د 

 تيعيل دور مركح الخدم  العام .   

للكليةةةةة  هيكةةةةةل تنظيمةةةةةي رسةةةةةمي ماليةةةةةم لحجةةةةةم ونةةةةةوع أنشةةةةةطتها  ويضةةةةةمن تحقيةةةةةق رسةةةةةالتها وأهةةةةةدا ها  
 اإلستراتيجي .

 وجود توصيف موثق لجميع وظايف الكلي  وتحديد د يق للمسيوليا .  

جةةودة بالجامعةة  وتقةةدم الوحةةدة يوجةةد عال ةة  وطيةةدة  و عالةة  بةةين وحةةدة ضةةمان الجةةودة ومركةةح ضةةمان ال 
 تقريرا  سنويا  عن نشاطها للمركح.

ويوجةد توثيةق  تيعيل دور مجالس األ سةام العلمية   ةي منا شة  واتخةاذ القةرارا  المتعلقة  بةالتعليم والةتعلم 
 للمجالس  ي محاضرها الرسمي .

تاحةةة  تةةةداول الوثةةةايق باإلضةةةا   إلةةةي بةةةا ي األ  نظمةةة  االلكترونيةةة  تةةةوا ر نظةةةام  عةةةال لحيةةةإ واسةةةتدعاء وا 
 ..تتميح بها كلي  التمريض لكونها ضمن كيانا  جامع  المنصورة والتيلمختلف اإلدارا  

 تقريرملخص تقرير الا : ثالث
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 .استخدام البرامج األصلي  لجميع الحاسبا  بالكلي  

 عقد اتيا يا  محلي  ودولي . 

 مجل  علمي  محكم  دوليا  لكلي  التمريض 

 ا دين.تحسن الموارد المالي  للكلي  من خالل الطالب الو  
 تيعيل دور وحدة ذور االحتياجا  الخاص   

 برامج للدراسا  العليا المتميحة 4عدد  استحداث 

 اعتماد الاليح  المالي  الموحدة للبرامج المميحة للدراسا  العليا 

 االهتمام بتحويل المقررا  إل  صورة الكتروني  

 االلتحام بنموذج الور   االمتحاني  

 م مع األطرا  المعني  المختلي تيعيل منا ش  نتايج التقوي 

 إعداد اليح  اخال يا  البحث العلم  

 نقاط تحتاج إلي تحسين

 العمل عل  إيجاد مكان لوحدة إدارة األحما  والكوارث بالمبن  اإلدارر الجديد 

 صور  ي نشر الوعي بحقوق الملكي  اليكري  بين الطالب  

  التسكيد عل  تطبيق حقوق الملكي  اليكري 
   مشارك  اإلداريين  ي أنشط  وحدة ضمان الجودةمحدودي 

 تو ير السكرتاري  باأل سام والينيين بالمعامل 
   تيعيل الدليل المصمم لمعر   مدى استيياء االمتحانا  للمخرجا  التعليمي  المستهد 
 محدودي  مصادر التمويل للبحث العلمي 

 شاريع التمويل والمنح الدولي العمل عل  حيادة ميحاني  البحث وتحييح الباحثين للتقدم بم 
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 كلية التمريض    

      جامعة المنصورة    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطة اإلستراتيجية  -1
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 المحور األول: القدرة المؤسسية
 

 الإستراتيجي طالتخطي -1

 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية

( بتةةاري  95الكليةة  موثقةة  ومعتمةةدة مةةن مجلةةس الكليةة  ر ةةم ) توجةةد خطةة  تنييذيةة  لتطبيةةق إسةةتراتيجي  •
وضح بالخط   د كان م  وتغطي تلك الخط  الغايا  واألهدا  اإلستراتيجي  للكلي  و 22/11/2010

 تنييذ األنشط  والمهةام التةي تتضةمنها الخطة   كمةا تتضةمن الجةدول الحمنةي لتنييةذ األنشةط  مسيولي
لتنييةذ لننشةط  المختلية  وتةم ترجمة  الخطة  التنييذية  إلةي مواحنة  مؤشرا  لقياس وتقيةيم مسةتويا  او 

وبنةةاء علةةي تقريةةر حيةةارة الهييةة  القوميةة  لضةةمان الجةةودة واالعتمةةاد ماليةة  تقديريةة  لننشةةط  المختليةة  
بشان مراجع  االنشةط  مةع المبةالل النقدية  المرصةودة لهةا وعمومية  تحديةد مسةيول التنييةذ  ةي بعةض 

ب اليتةةةةرا  الحمنيةةةة  المقترحةةةة  مةةةةع االنشةةةةط   قةةةةد تةةةةم االنتهةةةةاء مةةةةن التعةةةةديال  االنشةةةةط  وعةةةةدم تناسةةةة
  21/4/2013( بتاري  123واعتمادها  ي مجلس الكلي  ر م )

تةةم تقيةةيم العقبةةا  والمخةةاطر التةةي تواجةةه الخطةة  التنييذيةة  وتةةم تةةو ير خطةةط بديلةة  لمواجهةةه الصةةعاب  •
 وتو ير الدعم للخط .

 الخطة التنفيذية
تيريةةا أمةةام مبنةةي الكليةة  حتةةي تخةةدم الطةةالب حيةةث ان جةةحء مةةن دخةةل تةةسجير الكا تيريةةا تةةم إنشةةاء كا  •

يةةدخل  ةةي صةةندوق التكا ةةل االجتمةةاعي للكليةة  امةةا بةةا ي الةةدخل يرسةةل إلةةي الجامعةة  طبقةةا للقةةوانين 
 المعمول بها بالجامع 

 يتم تحديث المو ع االلكتروني للكلي  باللغتين العربي  واالنجليحي  بصي  مستمرة •

يتم التسويق الجيد علي صيحا  التواصل االجتماعي والمو ع االلكتروني للكلي  عن برامج وأنشةط   •
  نالكلي  وبذلك حدث تقدم  ي أعداد الطالب المتقدمين  ي البرامج خالل السنتين السابقتي

 

 نالسنتين السابقتيبالكلية خالل طالب مرحلة البكالوريوس  تطور أعداد

 2015-2014للعام  2014-2013للعام  أعداد الطالب
 3 30 2002بنظام اليح  

 712 236 بنظام الساعا  المعتمدة
 99 50 الوا دين بنظام الساعا  المعتمدة

 814 316 المجموع
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 نالسنتين السابقتيبالكلية خالل طالب مرحلة الدراسات العليا  تطور أعداد

 2015-2014للعام  2014-2013للعام  أعداد الطالب
 109 76 تمهيدي

نسبة طالب التمهيدي من الخارج 
 بالنسبة إلجمالي الطالب

84.21% 89.9% 

 66 58 دكتوراه
نسبة طالب الدكتوراه من الخارج 

 بالنسبة إلجمالي الطالب
34.48% 28.78% 

 

تطبيةةةق خطةةة  للةةةدعم الطالبةةةي مةةةن خةةةالل مكتةةةب رعايةةة  الشةةةباب حيةةةث يةةةتم رعايةةة  الطةةةالب نيسةةةيا  •
 ا ينا أما بالنسب  لخط  الدعم الطالبي واجتماعيا وثق

التشةةجيع المسةةتمر للتياعةةل بةةين الطةةالب وأعضةةاء هييةة  التةةدريس مةةن خةةالل تطبيةةق نظةةام السةةاعا   •
صدار شهادا  تقدير ألعضاء هيي  التدريس المشاركين  ي األنشط  الطالبي    المكتبي  وا 

ة لمرحلةةة  البكةةةالوريوس وتةةةم عمةةةل يوجةةةد نظةةةام لارشةةةاد األكةةةاديمي مةةةرتبط باليحةةة  السةةةاعا  المعتمةةةد •
مكتةةةب لارشةةةاد األكةةةاديمي وتةةةم تحديةةةد مرشةةةد أكةةةاديمي وسةةةاعا  تواجةةةده كمةةةا تةةةم عمةةةل ورش عمةةةل  
متعددة عن تدريب أعضاء هيي  التدريس علي اإلرشاد األكاديمي وتم إعداد دليل اإلرشاد األكةاديمي 

 والي  لارشاد األكاديمي

 اخلي والخارجي وجارر اعتمادها.تم إعداد آلي  الختيار المراجع الد •

تم التوسع  ي استخدام التعليم االلكترونةي وذلةك مةن خةالل وحةدة التعلةيم االلكترونةي التةي  ةام بعمةل  •
وكيييةة  التعامةةل مةةع و ةةد  Moodleحيةةارا  لعةةدد مةةن األ سةةام العلميةة  بالكليةة  وذلةةك لتيعيةةل برنةةامج 

أعضاء هيي  التدريس علي هذه النظام و د   ام  الوحدة بعمل مجموع  من الورش المختلي  لتدريب
( 22( مقةةرر و ةةد  ةةام عةةدد )2( مقةةرر إلةةي مقةةرر الكترونةةي وجةةارر تحويةةل عةةدد )1تةةم تحويةةل عةةدد )

   ي مقرراتهم المختلي  Moodle عضو هيي  تدريس بتيعيل نظلم 

ام يةةةتم تطةةةوير نظةةةم تقيةةةيم الطةةةالب مةةةن خةةةالل عمةةةل مراجعةةة  دوريةةة  لةةةنظم تقيةةةيم الطةةةالب  ةةةي األ سةةة •
 -اسةةةتخدام الموديةةةل  ةةةي الةةةتعلم -ومةةةن هةةةذه الطةةةرق )الةةةتعلم المرتكةةةح علةةةي حةةةل المشةةةكال المختليةةة  

التقيةيم عةن  –الةتعلم عةن طريةق المحاكة   –التعليم عن طريق األ ةران  –استخدام الصبورة التياعلي  
يادة بةه ( لالسةتExternal Evaluationكما تقوم األ سام العلمي  إجراء اسةتبيان ) (يطريق االوسك

 14/12/2014بتةاري   Blue Print ي تطوير طرق التقييم المختلي  و د تم عقد ورش  عمةل عةن 
 حاضر  يها ا.م.د/أمين  النمر)وكيل الكلي  لشيون خدم  المجتمع وتنمي  البيي ( 
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تةةةم إعةةةداد اليحةةة  السةةةاعا  المعتمةةةدة لمرحلةةة  الدراسةةةا  العليةةةا حيةةةث تةةةم تشةةةكيل  ريةةةق عمةةةل إلعةةةداد  •
( 139مجلةةةس كليةةة  )و ةةةد تةةةم مراجعةةة  الاليحةةة  مةةةن لجنةةة  المراجعةةة  و ةةةد اعتمةةةد الاليحةةة   ةةة    الاليحةة
( 502( ومجلس الجامعة  ر ةم )15/6/2015ومجلس دراسا  الجامع  بتاري ) 29/3/2015بتاري  
 وجارر اعتمادها من لجن  القطاع. (29/6/2015بتاري  )

اعةةةداد مةةةذكرة عةةةن اسةةةاليب تقةةةويم طةةةالب  يةةةتم المراجعةةة  الدوريةةة  وتحةةةديث أسةةةاليب التقةةةويم حيةةةث تةةةم •
كمةا تةم رماجعة  البةرامج  16/4/2014( بتةاري  132العليا معتمدة من مجلس الكلية  ر ةم )  الدراسا

المقدم  من  بل الكلي  واستحداث برامج للدراسا  العليا منها )ماجستير الو اي  والتحكم  ي العدوى  
تمةريض  ماجسةتير مهنةي  ةي ممارسةا  الرعاية  الصةحي  دبلومه الدراسا  العليا المهني  ي تعلةيم ال

القايمةةة  علةةةي البةةةراهين  دبلومةةةه إعةةةداد جلةةةيس المسةةةن( كمةةةا سةةةيتم مراجعةةة  بةةةرامج ومقةةةررا  مرحلةةةة  
الدراسا  العليا بعد اعتمدا اليح  الساعا  المعتمدة للدراسا  العليا  كما يتم كل عام  يةاس لرضةاء 

 رة استبيان كما هو موضح  ي الجدول التالي:طالب الدراسا  العليا من خالل استما

 % العنرصر م

 62.8 توحيع اإلشرا  عل  الرسايل العلمي  1
 51.8 الدعم المادر والمعنور للبحث العلمي 2
 66.8 إتاح  المعلوما  3
 59 مناخ االبتكار والتطوير 4
 62.2 المكتب  5

 

مجل  علمي  محكم  دوليا لكلي  التمريض وتةم  و د  ام  الكلي  بسخذ جميع الموا قا  بشان إصدار  •
 أعداد منها حت  اآلن. 4إصدار 

يةةتم تشةةكيل لجنةة  أخال يةةا  البحةةث العلمةةي وتةةم نشةةر آليةةا  عمةةل اللجنةة   ةةي دليةةل طالةةب الدراسةةا   •
العليا المر وع علي صيح  الكلية  االلكترونية  و ةد تةم اعتمةاد نتةايج عمةل اللجنة  مةن خةالل محاضةر 

العليةةا عةةن أخال يةةا    نةةدوة مةةن ضةةمن  عاليةةا مةةؤتمر الكليةة  للدراسةةا عقةةد تةةميةة  و ةةد اللجنةة  المختل
  البحث العلمي بمحاضر د/ طاهر جمال

( بتاري  127إعداد أساليب ووسايل تحييح ودعم ورعاي  الباحثين معتمدة بمجلس كلي  ر م ) •
13/11/2013  

o  سام العلمي تم إعداد آليا  لتشجيع البحوث العلمي  المشترك  بين األ 

o  تكريم الباحثين من طالب الدراسا  العليا  ي المؤتمر القومي األول لطالب الدراسا  العليا
وجه  نظر طالب الدراسا  العليا "  ي  –تح  عنوان " معو ا  البحث العلمي 
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( 8( كلم  علمي  و )12( بحث و )18حيث كان  نسب  األبحاث المشترك  ) 5/4/2015
 ( 1/1مرفق )         يا  التمريض عل  مستوى الجمهوري .بوستر من مختلف كل

o   عل  تخصيص مبلل  20/8/2014موا ق  مجلس الدراسا  العليا والبحوث بجلسته بتاري
  2014/2015خدما  أبحاث وتجارب للكلي  لعام  9/1جني  لبند  6715

o اإليياد الداخلي والخارجي 

o  من 30مصر العربي  أن الطالب يستحق  يوجد اتياق مبرم بين جمهوري  اليمن وجمهوري %
 الرسوم التي يسددها الطالب وذلك الستكمال البحث .

( بتةةاري  132تةةم إعةةداد آليةة  لتحةةديث وتطةةوير الخطةة  اإلسةةتراتيجي  للكليةة  ومعتمةةد  ةةي مجلةةس الكليةة  ر ةةم )
مجلةةس  ومعتمةةد  ةةي 2016/2020  ريةةق إعةةداد الخطةة  اإلسةةتراتيجي  للكليةة و ةةد تةةم تشةةكيل  16/4/2014

 27/12/2014( بتاري  137الكلي  ر م )
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 الهيكل التنظيمي -2

 

  

 
كلية التمريض       

       جامعة المنصورة 
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 المحور األول: القدرة المؤسسية

 

 الهيكل التنظيمي -2
 
 

تةم إحاطة   15/9/2010جامع  المنصورة هيكل تنظيمةي ماليةم ومعتمةد بةالتيويض بتةاري  لكلي  التمريض 

ومعلةةن علةة   31/10/2010واعتمةةد مةةن مجلةةس الجامعةة  بتةةاري   22/11/2010  بةةه بتةةاري  مجلةس الكليةة

( بعةد تيعيلةه EDCإلضةا   مركةح ) تةم تعديلةهثةم  صيح  الكلي  وتم توحيعه عل  األ سةام اإلدارية  والعلمية 

يوجةةد كمةةا  13/11/2013( بتةةاري 127األ سةةام العلميةة  ومعتمةةد بمجلةةس كليةة  ر ةةم ) وتعةةديل أسةةماء بعةةض

 .تحديد للمسيوليا  سواء للقيادا  األكاديمي  أو التنييذي  بالكلي 

 

( إلضا   مكتب الوا دين ومكتب اإلرشاد األكاديمي واعتمد بمجلس الكلي  1وتم تعديله مؤخرا شكل )

.29/3/2015( بتاري  139ر م)
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 الهيكل التنظيمي لكلية التمريض 

 

 
 

 
 

 

 
    

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (1شكل ) 

 عمسد الكلسة
 

 وكسل الكلسة لشئون

الدياسرت العلسر 

 والبحوث

 قسم االمتسرز 

وحدة اداية 

األزمرت 

 والكوايث

مركز الخدمة 

 العرمة

)وحدة ذات طربع 

 خرص(

 الدياسرت قسم
 العلسر والبحوث

العالقرت قسم 

 الثقرفسة

 المكتبة

 قسم الحسربرت والموازنة 

وحدة متربعة 

 الخريجسن

 قسم شئون اإلدايية 

 قسم المشتريرت والمخرزن

 

 قسم المعرمل التعلسمسة
 

 وحدة الصسرنة

وحدة نظم المعلومرت و دعم 

 اتخرذ القراي

 

 وحدة األمن الصنرعي

 وحدة ضمرن

 الجودة 

 

 أمسن الكلسة
وكسل الكلسة لشئون 

خدمة المجتمع وتنمسة 

 البسئة

وكسل الكلسة لشئون 

 التعلسم والطالب

التسجسل قسم شئون 

 والخريجسن

قسم شئون الدياسة 

 واالمتحرنرت
 

التعلسم وحدة 

 اإللكتروني

 مجل  الكلسة 

قسم شئون يعرية 

 الطالب
 

 األقسرم العلمسة

تمريض صحة المرأة 

 والتولسد

 إداية تمريض

تمريض العنرية 

 الحرجة والطوايئ

 

ض النفسي التمري

 والصحة النفسسة

 

 تمريض المسنسن

تمريض البرطنة 

 والجراحة

 تمريض أطفرل

تمريض صحة 

 المجتمع

 مركز تطوير التعلسم

EDC 

 تب الوافدينمك

كتب اإليشرد م

 األكرديمي



 

            

 

 القيادة والحوكمة -3

 

 

 

 

 كلية التمريض

                          جامعة المنصورة 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

            

 المحور األول: القدرة المؤسسية
 القيادة والحوكمة -3

اديمي  بالكلي  حيث حصل العديد مةن أعضةاء هيية   د حدث  مجموع  من التغييرا   ي القيادا  األك •
التةةةدريس علةةةي درجةةة  أسةةةتاذ مسةةةاعد ممةةةا أدر إلةةةي تةةةوليهم للعديةةةد مةةةن المناصةةةب القياديةةة  حيةةةث يةةةتم 

 ترشيحهم من  بل اإلدارة العليا للجامع .

 الجدول التالي يوضح التغيرا  التي حدث   ي القيادا  األكاديمي  وأسباب هذه التغييرا   •

-2015للعام  2015-2014للعام  2014-2013للعام  المنصب

2016 

 سبب التغيير

 أ.د/أماني شبل عميد الكلية

 

 أ.د/أماني شبل

 

لتــوافر الخبــرة وحصــولها  أ.د/أماني شبل
 على درجة أستاذ

وكيلللللل الكليلللللة ل لللللئون 
 التعليم والطالب

أ.م.د/  وحيةةة  السةةةيد أبةةةو 
 سعد

أ.م.د/ سةةمر الحسةةيني 
 عبد الرؤو 

ء  تحةةةةةةةةي أ.م.د/ و ةةةةةةةةا
 سليم

ـــــل مـــــنهن  حصـــــول ك
 على أجازة

وكيلللللل الكليلللللة ل لللللئون 
 الدراسات العليا

أ.م.د/ / و ةةةةةةةةةاء  تحةةةةةةةةةي 
 سليم

أ.م.د/ و ةةةةةةةةةاء  تحةةةةةةةةةي 
 سليم

أ.د/ ربةةةةةةةةةةةاب السةةةةةةةةةةةيد 
 حسن

ترشيح من قبل              
 أ.د/ عميد الكلية 

وكيلللللل الكليلللللة ل لللللئون 
خدمللة المجتمللع وتنميللة 

 البيئة

أ.م.د/ أميةةةةةةةةرة أحمةةةةةةةةد    النمرأ.م.د/ أمين أ.م.د/ أمين  النمر
 حسنين

ترشيح من قبل              
 أ.د/ عميد الكلية

رئللللللللللية قسللللللللللم إدارة 
 التمريض

أ.م.د/ أميةةةةةةةةةةةةةةرة أحمةةةةةةةةةةةةةةد 
 حسنين

 أ.م.د/ أماني شبل

 

أ.م.د/ و ةةةةةةةةاء  تحةةةةةةةةي 
 سليم

ترشيح من قبل              
 أ.د/ عميد الكلية

رئللللية قسللللم تمللللريض 
 صحة المجتمع

أ.م.د/ سةةةةةةةحر محمةةةةةةةد  دأ.م.د/ أمل إبراهيم أحم
 سليمان

أ.م.د/ سةةةةةةحر محمةةةةةةد 
 سليمان

لتــــــوافر الخبــــــرة فــــــي 
 مجال تخصص القسم

رئلللية قسلللم التملللريض 
 النفسي

أ.د/ أسةةةةةةةةةةةام  أحمةةةةةةةةةةةد  أ.م.د/ من  أحمد البلشه
 البرعي

أ.د/ أسةةةةةةةةةةام  أحمةةةةةةةةةةد 
 البرعي

لتــــــوافر الخبــــــرة فــــــي 
 مجال تخصص القسم

رئلللية قسلللم التملللريض 
 الباطني والجراحي

سةةةةةةةماعيل أ.م.د/ و ةةةةةةةاء إ
 شريف

أ.م.د/ و ةةاء إسةةماعيل 
 شريف

أ.م.د/ و اء إسةماعيل 
 شريف

لتــــــوافر الخبــــــرة فــــــي 
 مجال تخصص القسم

رئللللية قسللللم تمللللريض 
 المسنين

أ.م.د/ كريمةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةؤاد 
 الشامي

أ.م.د/ أميةةةةةةةةةرة أحمةةةةةةةةةد 
 حسنين

أ.م.د/ أميةةةةةةةةرة أحمةةةةةةةةد 
 حسنين

 لتوافر القيادة 



 

            

رئللللية قسللللم تمللللريض 
العنايللللللللللللة الحرجللللللللللللة 

 والطوارئ

أ.د/ محمةةةةةةةةةةةةد منيةةةةةةةةةةةةر  د أحمد سلطانأ.د/ محم
 السعيد

أ ة.د/ محمةةةةةةةد منيةةةةةةةر 
 السعيد

لتــــــوافر الخبــــــرة فــــــي 
 مجال تخصص القسم

رئللللية قسللللم تمللللريض 
 األطفال

أ.م.د/  وحيةةةةةةةة  السةةةةةةةةيد  أ.د/ محمد الغحالي والي
 أبو سعد

أ.م.د/  وحيةةةةةة  السةةةةةةةيد 
 أبو سعد

لتــــــوافر الخبــــــرة فــــــي 
 مجال تخصص القسم

رئللللية قسللللم تمللللريض 
 توليدصحة المرأة وال

أ.م.د/ ناهةةةةةةةةةد  كةةةةةةةةةرر  أ.د/ محمد أحمد امام
 حسن

  أ.د/ أمين  النمر 

 

الجةةدول التةةالي يوضةةح التغيةةرا  التةةةي حةةدث   ةةي القيةةادا  األكاديميةةة  للوحةةدا  بالكليةة  وأسةةباب هةةةذه  •
 التغييرا  

 

-2014للعام  2014-2013للعام  المنصب

2015 

-2014للعام 

2015 

 سبب التغيير

  د/عهود الشي  د/عهود الشي  أم.د/أمين  النمر ةمدير وحدة ضمان الجود

ملللللللدير وحلللللللدة التعلللللللليم 
 االلكتروني

  د/مروة  تح هللا د/مروة  تح هللا د/سعاد حسن

  د/هبه أبو بكر د/هبه أبو بكر د/ ادي  أحمد مدير مركز الخدمة العامة

   السعيد  د/سوحان د/سمر الحسيني EDCمدير مركز 

 لتوا ر الخبرة د/ اطم  جانو د/ اطم  جانو جانو د/ اطم  مكتب الوافدين

 الموجه العام لالرشاد - مكتب االر اد األكاديمي

 أ.م.د/ ناهد  كرر 

  

  د/ هال  جابر  د/هاله جابر د/عواطف حسن منسق االمتياز

ملللللللدير وحلللللللدة متابعلللللللة 
 الخريجين

  د/ حنان أبو بكر  د/ تيسير محمد  تحي د/أميرة حسنين

دارة األزملات مدير وحدة إ
 والكوارث

د/ ربةةةةةةةةةاب جةةةةةةةةةاد عبةةةةةةةةةد  د/سامي  محمود
 القادر

  د/ أسماء إبراهيم 

 



 

            

.وكذلك تم وضع معايير الختيةار القيةادا  و قا لقانون تنظيم الجامعا   كاديمياألتم اختيار القيادا  ي •
عنهةةةا  واإلعةةةالن 16/6/2010( بتةةةاري  93االكاديميةةةه بالكليةةة  و ةةةد تةةةم توثيقهةةةا بمجلةةةس الكليةةة  ر ةةةم )
واعتمادهةا  ةي مجلةس  االلكتروني وتةم تحةديثهابتوحيعها عل  األ سام العلمي  ور عها عل  مو ع الكلي  

 .20/5/2015( بتاري  140الكلي  ر م )
                                                                                                       

 

عتمةةةدة وموثقةةة  للتةةةدريب وتنميةةة  المهةةةارا  االداريةةة  ور ةةةع  ةةةدرا  أعضةةةاء هييةةة  تةةةو ر الجامعةةة  خطةةة  م •
والةةذر  (FLDP)التةةدريس والهييةة  المعاونةة  بالتعةةاون مةةع مشةةروع تنميةة   ةةدرا  أعضةةاء هييةة  التةةدريس 

ينيةةذ مةةن خةةالل مركةةح تطةةوير األداء الجةةامعي بجامعةة  المنصةةورة ويةةتم نشةةر خطةةط التةةدريب الخاصةة  
الموجهةةةةة  للقيةةةةةادا  األكاديميةةةةة  وأعضةةةةةاء هييةةةةة  التةةةةةدريس علةةةةة  مو ةةةةةع المشةةةةةةروع  بةةةةةالبرامج التدريبيةةةةة 
www.fldp.org  ومتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز أيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير األداء الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعي

www.udc.mans.edu.eg لتدريبية  اسةتنادا الة  دراسة  االحتياجةا  ويقوم المركح باختيةار البةرامج ا
التدريبيةةةةة  اليعليةةةةة  للقيةةةةةادا  األكاديميةةةةة   بالجامعةةةةة ا ويقةةةةةوم المركةةةةةح بتطةةةةةوير األداء الجةةةةةامعي بتةةةةةو ير 
 المخصصا  المالي  لتدريب القيادا  األكاديمي  عل  مستوى الجامع  بدون أدن  تكلي  عل  الكلي .

 

لليتةةةةةرة مةةةةةن                    اإلداريةةةةة  والينيةةةةة  للقيةةةةةادا  األكاديميةةةةة  بالكليةةةةة كمةةةةةا يوجةةةةةد خطةةةةة  لتةةةةةدريب وتنميةةةةة  المهةةةةةارا  
وتضمن  هذه الخط  االحتياجا  التدريبي  اليعلي  للقيادا  االكاديميةه حيةث انهةا تتماشة   2014-2016

                                            (  2-3مرفق )             مع البرامج التدريبي  للجامع .  
خةالل  التةي تضةمنتها الخطة  عدد الةدورا  التدريبية  السةنوي  الة  اجمةال  الةدورا يوضح الجدول التالي و  

  2016:  2014اليترة من 

 عدد الدورات  فترة تنفيذ الدورات
 المطلوب تنفيذها

من  هما تم تنفيذ
 الدورات

 عدد المتدربين

2014 3 1 7 
2015 5 3 72 
2016  3 2 50 

 

مركح تطوير األداء الجةامعي بجامعة  المنصةورة بتنييةذ دورا  تنمية   ةدرا  أعضةاء هيية  التةدريس مةن   ام
تةةم وكةةان عةةدد أعضةةاء هييةة  التةةدريس والهييةة  المعاونةة  الةةذين  2015/2016لعةةام  FLDP خةةالل برنةةامج

يةة  حيةةث تهةةتم هةةذه الةةدورا  بتنم ا25/3/2016حتةة  1/9/2015عضةةو و ةةي اليتةةرة مةةن  (161)تدريبهم 
دارة األحمةا  وضةغوط العمةل ومهةارا   المهارا  اليني  واإلداري  والتي تتعلق بالجوانةب القانونية  والمالية  وا 

 االتصال.
       2015/2016ومر ق  ايم  بسعداد المتدربين خالل العام 

 (3-3مرفق )                                    

http://www.fldp.org/
http://www.udc.mans.edu.eg/


 

            

علة  أداء القيةادا  األكاديمية  لقيةاس  اعلية  التةدريب وتةم  تم إعداد استبيان لقياس أثر مةردود التةدريب •
 تحليل نتايجه وهي كاآلتي:

تبين من تحليل نتايج تحليل آراء المستييدين من القيادا  األكاديمي  أن غالبي  القيادا   ✓
األكاديمي   ادرة عل  التوجيه واإلدارة من  بل أعضاء هيي  التدريس والعاملين والطالب 

 عل  التوالي( %66.7ا%91.6ا %72.9تي  )بالنسب  اآل
كما أكد أعضاء هيي  التدريس أن القيادا  األكاديمي  لديهم مهارا  متقدم   ي مجال  ✓

التخطيط االستراتيجي ولديهم  هم للقوانين واللوايح المنظم  للعمل ولديهم القدرة عل  إدارة 
 عل  التوالي( %62.1ا %62.1ا %62.1ا %64.8الو   والنحاه  والشيا ي  بالنسب  اآلتي ) 

( لديهم االستعداد لتلقي الشكاور %47.4أ اد الطالب بسن القيادا  األكاديمي  بنسب  ) ✓
( من القيادا  األكاديمي  لديهم مهارا  عالي   ي %71ودراستها بد   ومعالجتها كما أن )

 االتصال وعندهم مقدرة عالي  عل  اتخاذ القرارا  .
( لديهم مهارة إعداد %81.2أن القيادا  األكاديمي  بنسب  ) الين أ ادو ومن وجه  نظر العام ✓

 ( منهم  ادر عل  تحمل المسيوليا  .%75و) رالتقاري

 

 (4-3مرفق )                 



 

            

 
 
 

 كلية التمريض

 جامعة المنصورة
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 المصداقية واألخالقيات  -4



 

            

 ؤسسيةقدرة الم: الول المحور األ  

 المصداقية والأخلاقيات -4

( 82تبةةذل الكليةة  خطةةوا  ملموسةة  لاللتةةحام بحقةةوق الملكيةة  اليكريةة  حيةةث تتبةةع الكليةة   ةةانون ر ةةم ) •
لحقةةةوق الملكيةةة  اليكريةةة  ا وتعمةةةل الكليةةة  و ةةةق مجموعةةةه مةةةن اإلجةةةراءا  لنشةةةر ثقا ةةة   2002لسةةةنه 

 حقوق الملكي  اليكري  والتسليف والنشر 

عةةداد أليةةه للحيةةاح علةة  حقةةوق الملكيةة  اليكريةة  و ةةد  تةةم اعتمادهةةا  ةةي مجلةةس كمةةا  امةة  الكليةة  ب  •
  11/3/2012( بتاري  109لي  ر م )الك

و ةةةد تةةةم عمةةةل ورشةةة  عةةةن حقةةةوق الملكيةةة  اليكريةةة  حاضةةةر  يهةةةا ا.م.د/ كريمةةة  الشةةةامي يةةةوم األحةةةد   •
حقةةوق  حيةةث اسةةتهد   توعيةة  أعضةةاء هييةة  التةةدريس والهييةة  المعاونةة  عةةن2014 /2/3الموا ةةق 

الملكي  اليكري  والياتها جارر تنظيم مجموعه من ورش العمل التنشيطي  عن نيس الموضوع  لكال 
 من الهيي  االداريه وأعضاء هييه التدريس والهيي  المعاون  والطالب.

 ام  الكلي  بتقييم  اعليه اإلجراءا  التي تتبعها الكلي  للمحا ظ  عل  حقوق الملكي  اليكرية  عةن  •
سةةةتبيان آراء أعضةةةاء هييةةةه التةةةدريس والهييةةة  والمعاونةةة  واإلداريةةةين و ةةةد كشةةةف التقيةةةيم عةةةن طريةةةق ا

   االلتحام بحقوق الملكي  اليكري  كما يوضحه متوسط استطالع الرأر  ي الجدول التالي

 بيانات الاستمارة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة 

 % 43.3 على حقوق التأليف والنشر أوال : اآلليات التي تتبعها الكلية للمحافظة
 ثانيا : اآلليات التي تتبعها الكلية للمحافظة على حقوق البحث العلمي

 % 46.3 واإلشراف على الرسائل

 % 46 ثالثا : اآلليات التي تتبعها الكلية للمحافظة على البرمجيات
 عناصرالب وع  لديهم  والهيي  المعاون التدريس هيي  أعضاء نصف من أ ل أن نجد للجدول طبقا

األساسي  لالستمارة والممثل   ي حقوق التسليف والنشر وحقوق البحث العلمي واإلشرا  عل  الرسايل 
 عل  التوال ( %46   %46.3%   43.3والمحا ظ  عل  البرمجيا  ) 

حصةةول عةةدد مةةن األ سةةام العلميةة  المختليةة  علةةي ر ةةم إيةةداع للكتةةاب الجةةامعي مثةةل  سةةم تمةةريض  •
 سةةةم  - سةةةم تمةةةريض صةةةح  المةةةرأة والتوليةةةد - سةةةم تمةةةريض المسةةةنين –يةةة  الحرجةةة  والطةةةوارئ العنا

  سم إدارة تمريض( –تمريض األطيال 
 



 

            

 

 

 
     

 كلية التمريض

       جامعة المنصورة

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الجهاز اإلداري -5  



 

            

 المحور األول: القدرة المؤسسية
 الجهاز الإداري – 5

جموعة  مةن التغييةةرا   ةي القيةادا  اإلدارية  والجةدول التةةالي يوضةح التغيةرا  التةي حةةدث   ةد حةدث  م •
 وأسبابها:

 سبب التغيير 2015-2014للعام   2014-2013للعام   2013-2012للعام   المنصب

تعديل  ي القيادة من  ا/ جمال سليمان ا/ جمال سليمان ا/أميمه الششتاور  أمين الكلية
  بل الجامع 

 ل سليمانا/ جما

رئية قسم  ئون أعضاء هيئة 
 التدرية

 - ا/ سالم  محمود داود ا/ سالم  محمود داود ا/ سالم  محمود داود

 - ا/هانئ السيد محمد كامل ا/هانئ السيد محمد كامل ا/هانئ السيد محمد كامل رئية قسم  ئون العاملين

رئية قسم االستحقاقات )كادر 
 خاص(

د ا/بهاء الدين محمد عب
 الغيار

ا/بهاء الدين محمد عبد 
 الغيار

ا/بهاء الدين محمد عبد 
 الغيار

- 

رئية قسم االستحقاقات )كادر 
 عام(

ا/من  عبد الكريم 
 الدسو ي

ا/من  عبد الكريم 
 الدسو ي

ا/من  عبد الكريم 
 الدسو ي

- 

 النتقالها من الكلي  شحاته ا/ أميرة علي ا/ أميرة علي شحاته سعاد سليمان عمر ا/  رئية قسم الدراسات العليا

 - ا/ أميرة علي شحاته ا/ أميرة علي شحاته ا/ أميرة علي شحاته رئية قسم العالقات الثقافية

ا/نصر معرو  مصطي   رئية قسم  ئون الطالب
 محمد

ا/نصر معرو  
 مصطي  محمد

ا/نصر معرو  
 مصطي  محمد

- 

- 

رئية قسم الصيانة العامة 
 يةلالجهزه االلكترون

ا/نيرمين السيد حسن 
 القنيل 

ا/نيرمين السيد حسن 
 القنيل 

ا/نيرمين السيد حسن 
 القنيل 

- 

ا/انتصار بدير عبد  رئية قسم االداره الهندسية
 الوهاب

ا/انتصار بدير عبد 
 الوهاب

ا/انتصار بدير عبد 
 الوهاب

- 

 ا/إ بال ابو سريع التلبان  رئية قسم المكتبة
 ا/إ بال ابو سريع التلبان  ان ا/إ بال ابو سريع التلب

- 

 

 -ا/عايدة محمود عبد ا/عايدة محمود عبد ا/عايدة محمود عبد  رئية قسم الميزانية



 

            

  الحميد منصور الحميد منصور الحميد منصور

 - ا/سعاد السعيد عل  السقا ا/سعاد السعيد عل  السقا ا/سعاد السعيد عل  السقا رئية قسم المخازن

 - ا/سعاد السعيد عل  السقا ا/سعاد السعيد عل  السقا ا/سعاد السعيد عل  السقا االمتيازرئية قسم  ئون 

ا/مجدر عبد الحميد  رئية قسم الم تريات
 الحين 

ا/مجدر عبد الحميد 
 الحين 

ا/مجدر عبد الحميد 
 الحين 

- 

ا/نجاه حسانين إبراهيم  رئية قسم المعا ات
 الديب

ا/نجاه حسانين إبراهيم 
 الديب

نجاه حسانين إبراهيم /ا
 الديب

- 

ا/احمد السعيد حمحة  رئية قسم ال ئون العامه
 السنيط 

ا/احمد السعيد حمحة 
 السنيط 

ا/احمد السعيد حمحة 
 السنيط 

- 

 - ا/محمد العوض  ندا ا/محمد العوض  ندا ا/محمد العوض  ندا رئية قسم الخزينة

مسئول السالمة والصحة 
 المهنية

 - ا/محمد محمد عطا هللا ا/محمد محمد عطا هللا هللاا/محمد محمد عطا 

 - ا/خالد شو ي احمد محمد ا/خالد شو ي احمد محمد ا/خالد شو ي احمد محمد مسئول المكتبة الرقمية

 - ا/احمد جابر الشربين  ا/احمد جابر الشربين  ا/احمد جابر الشربين  مسئول وحده المعلومات

ا/نشوى محمود رحق  ا/عوض عبد البارر  عبد البارر  ا/عوض رئية قسم  ئون الخريجين
 الشهاوى 

 بسبب الو اة

 لبلوغ سن المعاش ا/ناديه حاتم عمر لطيي ا/ ناهد الكاشف ا/ ناهد الكاشف رئية قسم المعامل

ا/عصام حمدر محمد  ا/محمد سليمان رئية قسم رعاية ال باب
 مصطي 

ا/عصام حمدر محمد 
 مصطي 

 لبلوغ سن المعاش

صام حمدر محمد ا/ع
 مصطي 

 
________________________________________________________ 

.وكةةةذلك تةةةم وضةةةع معةةةايير الختيةةةار القيةةةادا  و قةةةا لقةةةانون تنظةةةيم الجامعا اإلداريةةة  تم اختيةةةار القيةةةادا  يةةة
 (1-5مرفق)            . 16/6/2010( بتاري  93اإلداري  بالكلي  و د تم توثيقها بمجلس الكلي  ر م )

 الجدول التالي يوضح التغير  ي عدد الموظيين اإلداريين والعمال:
 الإجمالي عدد العمال عدد الموظفين العام

2012-2013 95 35 131 



 

            

2013-2014 124 9 133 
2014-2015 122 9 131 

مةل بس سةام الكلية  ( من أوايل الخريجين وتم إلحا هم للع2يوجد تغير  ي عدد العاملين حيث تم تعيين عدد)
كةةذلك تةةم تسةةوي  حالةة  عةةدد مةةن العمةةال  وتةةم و %  5مةةن العةةاملين اإلداريةةين بنسةةب   (4وكةةذا تعيةةين عةةدد )

عةةدد العةةاملين و ةةد أثةةر ذلةةك ايجابيةةا علةة  سةةير العمةةل بالكليةة   ارتيةةعبالتةةالي  إلحةةا هم للعمةةل بس سةةام الكليةة 
 وأنجح  عدة أعمال  ي و    ياسي .

 ( من الموظيين.2يرجع لو اة عدد ) 2015-2014اد العاملين بالعام أما السبب  ي نقص أعد
 

تتبةع الكلية  نظةام دورر لتنمية  القيةادا  اإلدارية  والعةاملين يبةدأ بتحديةد االحتياجةا  التدريبية  للقيةةادا   •
ه يتم اإلداري  والعاملين بالكلي  من خالل توحيع استمارة استبيان لمعر   احتياجاتهم التدريبي  وبناَء علي

  إعداد خط  التدريب الخاص  بالجهاح اإلدارر.

 (2-5مرفق)            

والجةةةدول التةةةالي يوضةةةح الةةةدورا   2016-2014تةةةم إعةةةداد خطةةة  لتةةةدريب الجهةةةاح اإلدارر لليتةةةرة مةةةن  •
التدريبي  التي تم تنييذها من المخطط وعدد المتدربين والنسةب  مةن إجمةالي عةدد الجهةاح اإلدارر للعةام  

 2015-2014و 2013-2014

 الدورة التدريبية

 المتدربين

 النسبة العدد
العدد 

 الكلي

 للعام

 %0.76 1 تنمية مهارات العاملين في مجال اإلدارة اإلشرافية
133 

2013/2014 

 %0.76 1 تنمية مهارات العاملين في مجال شئون العاملين

 %3 4 تنمية مهارات العاملين في مجال اللغة االنجليزية

131 2014/2015 

 %3.8 5 تنمية مهارات العاملين في مجال شئون الطالب

 %6.9 9 تنمية مهارات العاملين في مجال الجودة

 %0.76 1 تنمية مهارات العاملين في مجال العالقات العامة

 %1.5 2 تنمية مهارات العاملين في مجال العالقات الثقافية

 %12.2 16 اإلسعافات األوليةفي مجال  تنمية مهارات العاملين

 %1.5 2 تنمية مهارات العاملين في مجال إدارة الوقت

 %0.76 1 تنمية مهارات العاملين في مجال األزمات

 %0.76 1 تنمية مهارات العاملين في مجال رعاية الشباب



 

            

                                                                                             التةدريب وتةم تحليةل نتايجةه لقيةاس  اعلية  العةاملينتم إعةداد اسةتبيان لقيةاس أثةر مةردود التةدريب علة  أداء 
 (3-5مرفق)

 

كما حدث تحسن  ي ظرو  العمل طبقا للمتطلبا  الوظييي  حيث يقوم السادة اإلداريين بالكلي  بتنييذ 
ه األكمل خاص   ي األو ا  التي تكون الكلي  مرتبط  بسعمال كا   األعمال المطلوب  منهم عل  الوج

 امتحانا  ومع ذلك يقوم الجميع بتنييذ األعمال المطلوب  منهم والقيام بسعمال المالحظ  .
 

                     تم تحليلةةةةه سةةةةنويا.يةةةةذلك و تقةةةةيس الكليةةةة  مسةةةةتوى الرضةةةةا الةةةةوظييي للعةةةةاملين مةةةةن خةةةةالل اسةةةةتبيان خةةةةاص بةةةة
 (4-5مرفق)                           

 
 
 

منا شة  نتةايج الرضةا الةوظييي بوحرصا  من إدارة الكلي  عل  تحسين الرضا الوظييي  امة  الكلية   •
  من خالل النقاط اآلتي :للعاملين بالكلي  من خالل عقد اجتماع مع األ سام المختلي  

o الي تقةةةوم الكليةةة  لةةةم تعةةةد هنةةةاك أيةةة  تعيينةةةا  للوظةةةايف وبالتةةةحيةةةث  نقةةةص عةةةدد اإلداريةةةين
باالتصال ب دارة الجامع  لدعم الكلي  ببعض الوظةايف مةن حملة  الماجسةتير والةدكتوراه أو 

 من خريجي المعاهد اليني  الصحي  الذين يتم تكلييهم من وحارة الصح  و د تم تعيين

o  يةتم االعتمةاد  ةي  حيةث تةم الةردللهيي  اإلداري  التي تصر  المكا آ  والجهد  منا ش  بند
صةةر  المكا ةةآ  والجهةةود مةةن الصةةناديق الخاصةة  بالكليةة  والتةةي تعتمةةد  ةةي مواردهةةا علةة  
مصةةرو ا  الطةةالب ويةةتم صةةر  أيةة  مكا ةةآ  متةةسخرة حةةال وجةةود مةةوارد ماليةة  داخةةل تلةةك 
الصناديق وتحاول الكلي  متمثل   ي إدارتها صر  أي  مكا آ  من حسةاب الوا ةدين طبقةا 

 للنسب  المحدودة للهيي  اإلداري 

o توجةد  طعة  حيةث تةم الةرد  ضعف اإلمكانا  المكاني  المتاحة  للمكاتةب اإلدارية  لكةل  سةم
وسو  يتم البدء م(  2100بمساح  )أرض تم تخصيصها للمعهد اليني للتمريض وللكلي  

 ةةي إنشةةاء مبنةة  عليهةةا يمكةةن اسةةتيعاب عةةدد مةةن األ سةةام اإلداريةة  بةةه وبالتةةالي يةةتم توحيةةع 
 كن مختلي .المكاتب المكدس  عل  أما



 

            

 

 الموارد المالية والمادية -6

 

 
     

 

 كلية التمريض

      جامعة المنصورة 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

            

 المحور األول: القدرة المؤسسية
 

بشةةكل عةةام تعتبةةر المةةوارد الماليةة  المتاحةة  سةةنويا للكليةة  كا يةة  لتحقيةةق رسةةال  وغايةةا  وأهةةدا  الكليةة   -
اق لتغطيةة  خطةة  الكليةة   ةةي اإلسةةتراتيجي   إلةة  جانةةب حةةرص الكليةة  علةةي حيةةادة بنةةود ومصةةادر اإلنيةة

 مختلف المجاال  األكاديمي  والبحثي  المختلي  ومجاال  التعليم والتعلم وخدم  المجتمع 
  -حيث حصد المركح من صا ي األرباز:مركح الخدم  العام  )وحدة ذا  طابع خاص(  دعم دور -

-10-20 العام
 حتي  2011

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 1045.58 2818.08 1586.64 2536.74 الصافي

مةن الوحةدة الحسةابي  بكلية   2014/2015جارى استخراج صا   حسةابا  مركةح الخدمة  العامة  لعةام  -
 جامع  المنصورة –صيدل  

)الجدول بالجنية  والمنصر سنوا  سابق   5ويوضح الجدول التالي الميحاني  المخصص  للكلي   ي خالل  -

                           المصري(

العام  
 المالي

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص

 9956425 2180480 6306821 6194612 8289432 6823415 الجملة 

العام 
 المالي

2013/2014 2014/2015 

 منصرف مخصص منصرف مخصص

 15598847.48 4260302 6306107.26 7847051 الجملة
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الموزانه المخصصة والمنصرفة لكلية التمريض من عام 2010/ 2011 الي عام 2014/ 2015

مخصص منصرف

 



 

            

ل السةةةابق أن منصةةةر  الكليةةة  دايمةةةا  أعلةةة  مةةةن الميحانيةةة  المخصصةةة  ممةةةا يةةةدل علةةة  دعةةةم يوضةةةح الجةةةدو 
 الجامع  المستمر الحتياجا  الكلي  المستمرة عل  مر السنوا .

والتةي تشةمل المصةريين  كما تحصل الكلية  علةي إيةرادا  مةن الرسةوم الدراسةي  لطةالب مرحلة  البكةالوريوس
                                             )الجــــدول بالجنيــــة المصــــري(التةةةةالي تطةةةةورهم خةةةةالل الخمةةةةس سةةةةنوا : ويوضةةةةح الجةةةةدول  والوا ةةةةدين مةةةةن الخةةةةارج

 (3-6)مرفق 

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 العام 

2013/2014 
الئحة 
 قديمة  

ساعات 
 معتمده 

وافدين من 
 الخارج

 747113.98 42300 199240 438802.40 270042.22 289273.2 الجملة 

 العام 
2014/2015 

 الئحة
وافدين من  ساعات معتمده  قديمة   

 الخارج
 1401889.64 198463 151746.53 الجملة 
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الجملة ايرادات كلية التمريض من الرسوم الدراسية للطالب من عام 2010/ 2011 الي عام 2014/ 2015

 



 

            

 

 مالئمة المباني 6/1/2
كمةا تتسةم مبةاني الكلية   األساسةي  بشكل عام تتسم مسةاحا  مبنةي الكلية  بماليمتهةا الحتياجةا  الكلية  •

ومةن ناحية   اإلضةاءة الطبيعية   أنشةط  الكلية  مةن حيةث التهوية  و لممارس بصيه عام  بمدر ماليمتها
وجةةد خطةة  للصةةيان  المسةةتمرة للمبنةةي الصةةيان   يوجةةد وحةةدة مختصةة  بالصةةيان  الدوريةة  للمبنةةي وكةةذلك ت

                       ومعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة بمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وتقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةر لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةم تنييةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه خةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل العةةةةةةةةةةةةةةةةةةام السةةةةةةةةةةةةةةةةةةابق                                            
 حيث تم عمل صيانا  لكهرباء الصر  ومصاعد الكلي  ومولد الديلح كما تم تامين شبابيك الكنترول

 وتم عمل صيانه وتحديث األجهحة المختلي  للمعمل من داتا شو وسبورة ذكي  •



 

            

 

 

 
     

 كلية التمريض    

      جامعة المنصورة    

 

 

 

 

 

 

عيةالم اركة المجتم -7  
 وتنمية البيئة

 
 
 
 
 



 

            

 المحور األول: القدرة المؤسسية

 
 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

            

 

( بتاري  143معتمدة  ي مجلس الكلي  ر م )لخدم  المجتمع وتنمي  البيي  سنوي  توجد خط   •
خالل خطط من  احتياجا  المجتمع المحيطبناء عل  أولويا  و الخط   وضع و د  8/10/2015

  (1-7)مرفق           .األ سام العلمي  بالكلي 

تقرير عن ما تم تنييذه من خط  خدمه المجتمع وتنمي  البيي  بكلي  التمريض العام الجامعي يوجد  •
 وتقارير األ سام العلمي  عن األنشط  الخاص  بخدم  المجتمع وتنمي  البيي  2015/2016

   (2-7)مرفق            

%  كما بلغ  نسب  مشارك  أعضاء 100رك  الطالب بمجال خدم  المجتمع وتنمي  البيي  نسب  مشا •
 %100هيي  التدريس 

  ام  الكلي  بتطبيق خط  خدم  المجتمع من خالل الممارسا  التالي : •

o . عقد دورا  اإلسعا ا  األولي  لنطرا  المجتمعي  من خالل مركح الخدم  العام 
o بي  االحتياجا  الصحي  للقرى المختلي  .إ ام  القوا ل الطبي  لتل 
o   عقد ندوا  وورش عمل لتلبي  االحتياجا  التدريبي  لقوة عمل التمريض بالمراكح الصحي  المختلي

 وحلقا  التثقيف الصحي للييا  المختلي  بالمجتمع وعل  سبيل المثال:
 

 New Advances in Nursing Care and life Science " الثةاني لمةؤتمر الةدوليا •

Research : American & Egyptian collaboration"    4،5  2015أكتوبر  

المؤتمر العلمي األول لقسم تمريض صح  المرأة والتوليد بعنوان " صح  المرأة "بنادر جحيرة الورد  •
 9/4/2016بتاري  

تمريضةةي  "بقاعةة  المةةؤتمر العلمةةي الرابةةع لقسةةم إدارة التمةةريض بعنةةوان " البييةة  الجاذبةة  للممارسةة  ال •
 30/3/2016المؤتمرا  بالكلي  بتاري  

بقاعةةةةة   22/2/2016المةةةةةؤتمر البييةةةةةي األول بعنةةةةةوان " توعيةةةةة  مجتمعيةةةةة  لحيةةةةةاه أ ضةةةةةل" بتةةةةةاري   •
المةةؤتمرا  بنةةادر أعضةةاء هييةة  التةةةدريس كمةةا تضةةمن المةةؤتمر ا تتةةةاز سةةوق خيةةرر علةة  هةةةامش 

 المؤتمر

اليةوم العةالمي للمةرأة " ال للعنةف ضةد المةرأة" بتةاري  نظم  سم تمريض صح  المةرأة والتوليةد بالكلية   •
8/3/2016  



 

            

 الورش والندواتثانياً: 

عقةةةد  طةةةاع شةةةيون خدمةةة  المجتمةةةع وتنميةةة  البييةةة  نةةةدوة بعنةةةوان " االكتشةةةا  المبكةةةر ألورام الثةةةدر  •
 15/11/2015والتوعي  بسرطان الثدر" للعاملين والطالب بتاري  

 Steps of preparing scientificليد ورش  عمةل بعنةوان "عقد  سم تمريض صح  المرأة والتو  •

research   16/3/2016" بقاع  المؤتمرا  بالكلي  بتاري 

" بقاعة  المةؤتمرا   Concept Mapعقد  سم تمريض صح  المةرأة والتوليةد ورشة  عمةل بعنةوان " •
 3/4/2016بالكلي  بتاري  

العةةةالج مةةةن خشةةةون  الركبةةة  " بقاعةةةة  عقةةةد  سةةةم تمةةةريض المسةةةنين ورشةةة  عمةةةل بعنةةةوان "الو ايةةة  و  •
 6/4/2016المؤتمرا  بالكلي  بتاري  

اليةةةوم العلمةةةي األول لطةةةالب الدراسةةةا  العليةةةا  " المصةةةريين " بهةةةد " منا شةةة  مشةةةكال  الطةةةالب  •
 15/11/2015وا تراحا  حلول مشكال  "بتاري  

شةةةةةكال  الطةةةةةالب اليةةةةةوم العلمةةةةةي األول لطةةةةةالب الدراسةةةةةا  العليةةةةةا " الوا ةةةةةدين" بهةةةةةد  " منا شةةةةة  م •
 16/11/2015وا تراحا  حلول مشكال  "بتاري  

 APAورش  عمل بعنوان " كييي  كتاب  المقترز البحثي بنظام الجمعي  األمريكي  لعلم النيس   •

.edth6    11/5/2016 – 10/5/2016 – 20/4/2016بتاري 

يييةةة  ترتيةةةب المراجةةةع إ امةةة  دورة تدريبيةةة  لطةةةالب الدراسةةةا  العليةةةا لمرحلةةة  الماجسةةةتير بعنةةةوان " ك •
 27/3/2016بتاري   Mendleyالعلمي  الكترونيا باستخدام برنامج 

 . االمتياح طالب ومشاكل احتياجا  عل  للتعر  التدريبي  السن  مدار عل  علميين لقاءين عقد •

 شةهر  ةي تنييةذها تةم"  الثةدر بسةرطان والتوعية  الثةدر ألورام المبكر االكتشا " بعنوان ندوة إعداد •
 .2015  مبرنو 

  ةي تنييةذها تةم"   والطيةل األم صةح  عةن التمةريض بكلية  العةاملين وعي حيادة" بعنوان ندوة إعداد •
 .2015شهرديسمبر

 شةهر  ةي تنييذها تم"  عليه التغلب وكييي  المرتيع الدم لضغط الخطورة عوامل" بعنوان ندوة إعداد •
 .2016 براير

 االحتياجةةا  وذور  األسةةوياء للشةةباب اليوميةة  اآلالم فوتخييةة العالجةةي التةةدليك" بعنةةوان نةةدوة إعةةداد •
 .2016مارس شهر  ي تنييذها تم"  الخاص 

 شةةةةةهر  ةةةةي تنييةةةةذها تةةةةم"   الركبةةةة  خشةةةةون  مةةةةن والعةةةةالج الو ايةةةة  عةةةةن نةةةةدوة" بعنةةةةوان نةةةةدوة إعةةةةداد •
 .2016أبريل

 .2016 أبريل شهر  ي تنييذها تم"  الوبايي الكبدر االلتهاب" عن ندوة •
 .2016 أبريل شهر  ي تنييذها تم"  لسكرر ا مرض" عن ندوة •



 

            

 .2016مايو  ي بالكلي  التمريضي  للخدما  الصحي  الرعاي  وحدة ا تتاز •
 .2016شهرأبريل  ي تنييذها تم  األطيال تمريض لقسم" Research designs" عن ندوة •
 تمةريض لقسةم"  "How to Avoid Plagiarism in Scientific Writing" بعنةوان نةدوة •

 31/5/2016شهر  ي تنييذها تم يالاألط
 .  األطيال بمستشي  واألطيال لنمها  الصحي  التوعي  •

 :كالتالي وهي العام  الخدم  مركح خالل من دورا  تنييذ تم كذلك •

o 2015سبتمبر شهر خالل العدوى  مكا ح  عن دورة 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل المتخصصين لغير األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل والقياسا  الحقن وأنواع األساسي  المهارا  عن ورةد. 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ديسمبر شهر خالل للمتخصصين األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2016 مارس شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2016 أبريل شهر خالل الريور  قلبيال اإلنعاش عن دورة. 

o 2016 مايو شهر خالل الغذاء تسمم عن دورة. 

 
 الموجةةودة الحريةق مةةدادا  علة  المركبةة  للصةناديق اسةةتكماال   بياريةا حريةةق صةناديق( 4) عةةدد شةراء تةم •

 بنةاء   بياريةا شةرك   بةل مةن الصةناديق اسةتالم وجةارر  بالصةناديق الخةاص الشةيك استخراج وتم  بالكلي 
 . بها الخاص  الوصال  وتركيب توصيل جارر  المدني  الحماي  تقرير عل 

 م5 خةحان كةل سةع  ميةاه خحان( 2) عدد عمل بشسن 13/6/2016 بتاري  الهندسي  اإلدارة مخاطب  تم •
 .االجراءا  استكمال وجارر  المياه لض  موتور عليه وموصل الحريق مدادا  عل  وموصل مكعب

 . دورر  بشكل مراجعتها ويتم جيده بحاله وأصبح  الكلي   بل من واألحمال األ طار ضبط تم •
  ةةديم اللوحةة  نظةةام بةةسن وأ ةةاد  بالكليةة  اإلنةةذار شةةبك  للوحةة  صةةيان  لعمةةل الهندسةة  كليةة  مخاطبةة  تةةم •

 اإلجةةراءا  اتخةةاذ وجةةارر  الموجةةودة اللوحةة  بتكهةةين وأوصةة  جديةةدة لوحةة  شةةراء تيةةوق  صةةيانتها وتكليةة 
 . جديدة لوح  لشراء الالحم 

 ريةيس ونايةب  الكلية  وأمةين الكلية  ووكيةل الكلية  عميةد مةن واعتمادهةا للكلية  الطةوارئ  خط  تحديث تم •
 بالد هليةة  المدنيةة  الحمايةة  إدارة  ةةي حاليةةا   الخطةة  وتوجةةد البييةة  وتنميةة  المجتمةةع خدمةة  لشةةيون  الجامعةة 
 .واعتمادها لمراجعتها

 وحيةةر  ةةرار علةة  بنةةاء   بالكليةة  الصةةناعي األمةةن نعةة مسةةيول  المدنيةة  للحمايةة  لجنةة  واعتمةةاد تشةةكيل تةةم •
  1981 لسن  1395 ر م الداخلي 



 

            

( 50)عةدد منهةا حريةق طياية ( 54) عةدد وتركيةب شراء وتم حريق طياي ( 105) بعدد الكلي  تسمين تم •
 مانيةةةك طيايةةة ( 2) وعةةةدد الكربةةةون  أكسةةةيد ثةةةاني طيايةةة ( 2) وعةةةدد كجةةةم 6 الجهةةةاح سةةةع  بةةةودرة طيايةةة 
 .الكمبيوتر ومعامل الكنتروال  وكذلك الكلي  أدوار جميع  ي موحع  كجم12

 .واألسالك المكشو   البواطا  تغطي  تم •

 .بالكلي  األماكن بغالبي  للكهرباء صيان  عمل تم •

 .الكلي  أماكن بمختلف العمال من عدد تو ير تم •

 .بسهوله التدريب أماكن دخول من لتمكنهم االمتياح لطالب شخصي  إثبا  بطا ا  إعداد تم •

 .الكلي  صيح  عل  ووضعه التدريب أثناء المهادر للتقييم االمتياح دليل تطوير •

 
 رضاء األطراف المجتمعية عن أداء الكلية

تم قياس وتقييم مدي رضاء مؤسسات سوق العمل عن مستوي خريجي الكلية عن طريق  •
 فادة منها تحليل تلك النتائج واالست وجارى إعداد استمارة استبيان لقياس الرضا 

 

 

 



 

            

 

 

 
 كلية التمريض

                          جامعة المنصورة
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وإدارة نظم الجودة      



 

            

 المحور األول: القدرة المؤسسية

 التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة – 8
 

 
تةةتم عمليةة  التقةةويم ألداء الكليةة  بصةةيه  لتقةةويم حيةةثتقةةوم وحةةدة ضةةمان الجةةودة بةةدور  عةةال  ةةي عمليةة  ا •

 دوري  من خالل:

   تيعيل دور منسقي الجودة باأل سام العلمي  من خالل ترشيح األ سام العلمي  لهم وعمل اجتماعا
   دورة ليهم للو ف علي مدر التقدم  ي أعمال الجودة المختلي  بالقسم

 ي تقةوم بالمراجعة  بشةكل دورر لن سةام العلمية  للكلية تم تشكيل  ريق للمراجع  الداخلي  للكلية  حتة 
والدراسةةةا  العليةةةا لعةةةامي  سعلةةةي األ سةةةام العلميةةة  لمرحلتةةةي البكةةةالوريو عمةةةل مراجعةةة  داخليةةة  وتةةةم 
( 138وتةةةةم عةةةةرض واعتمةةةةاد النتيجةةةة   ةةةةي مجلةةةةس الكليةةةة  ر ةةةةم ) 2015 /2014 -2014 /2013
و ةةةةد  امةةةة  اللجنةةةة  20/5/2015  ( بتةةةةاري140ومجلةةةةس ر ةةةةم الكليةةةة  ر ةةةةم ) 14/2/2015بتةةةةاري  

بمتابع  تقارير المراجع  لن سام العلمي  ويتم عرض التقارير علي المنسقين  ي مجةالس المنسةقين 
 المختلي  .

  تشكيل  ريق لتحليل البيانا  المختلي  للكلي  للو و  عل  العقبا  والمشكال  التي تواجه األ سام
المختليةةةةة  لالسةةةةةتبيانا  للقيةةةةةام بعمةةةةةل اإلجةةةةةراءا   المختليةةةةة  ومخاطبةةةةة  كةةةةةل جهةةةةة  معنيةةةةة  بالنتةةةةةايج

 التصحيحي  وتطبيقها.

   2016/2020بدء العمل للخط  اإلستراتيجي  الحديث  

 .تيعيل أدوار رؤساء لجان المعايير األكاديمي  لوحدة ضمان الجودة 

  وعةةةرض النتةةةايج وتوصةةةيا  الصةةةادر مةةةن هييةةة  ضةةةمان الجةةةودة يةةةر المراجعةةة  الخارجيةةة  متابعةةة  تقر
 .وا عداد خط  تحسين لهم عديال الت

 .متابع  التقارير الدوري  لن سام العلمي  واإلداري  ومالحظ  التطور بها 

   ومتابعةةة   2014/2015تجميةةةع خطةةةط األ سةةةام العلميةةة   ةةةي مجةةةال خدمةةة  المجتمةةةع وتنميةةة  البييةةة
 تنييذها من خالل وكيل الكلي .

 2013/2014ع وتنمي  البيي  تجميع تقارير األ سام العلمي  عن أنشط  خدم  المجتم  

 من استبيان وتم تحديد عدد من المشاكل منها  لهيي  اإلداري ل  ياس الرضا الوظييي: 

لم تعد هناك أي  تعيينا  للوظةايف وبالتةالي تقةوم الكلية  باالتصةال حيث  نقص عدد اإلداريين .1
ه أو مةةن خريجةةي بةة دارة الجامعةة  لةةدعم الكليةة  بةةبعض الوظةةايف مةةن حملةة  الماجسةةتير والةةدكتورا 

 المعاهد اليني  الصحي  الذين يتم تكلييهم من وحارة الصح  و د تم تعيين
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يةةتم االعتمةةاد  ةةي  حيةةث تةةم الةةردللهييةة  اإلداريةة  التةةي تصةةر  المكا ةةآ  والجهةةد  منا شةة  بنةةد  .2
صةةةر  المكا ةةةآ  والجهةةةود مةةةن الصةةةناديق الخاصةةة  بالكليةةة  والتةةةي تعتمةةةد  ةةةي مواردهةةةا علةةة  

تم صةةةر  أيةةة  مكا ةةةآ  متةةةسخرة حةةةال وجةةةود مةةةوارد ماليةةة  داخةةةل تلةةةك مصةةةرو ا  الطةةةالب ويةةة
الصةةناديق وتحةةاول الكليةة  متمثلةة   ةةي إدارتهةةا صةةر  أيةة  مكا ةةآ  مةةن حسةةاب الوا ةةدين طبقةةا 

 للنسب  المحدودة للهيي  اإلداري 

توجد  طع  أرض حيث تم الرد  ضعف اإلمكانا  المكاني  المتاح  للمكاتب اإلداري  لكل  سم .3
ا للمعهد اليني للتمةريض وللكلية  وسةو  يةتم البةدء  ةي إنشةاء مبنة  عليهةا يمكةن تم تخصيصه

اسةةةتيعاب عةةةدد مةةةن األ سةةةام اإلداريةةة  بةةةه وبالتةةةالي يةةةتم توحيةةةع المكاتةةةب المكدسةةة  علةةة  أمةةةاكن 
 مختلي .

  رضةا طةالب الدراسةا   -الةدعم الطالبةي(  – ياس رضا الطالب عةن )سياسةا  القبةول والتحويةل
رأر الطالبة   ةي المقةررا  الدراسةي   والعملية  التعليمية   -ب  ةي التةدريب العملةيرأى الطال -العليا

وجةةةةارر عمةةةةل إجةةةةراءا  تصةةةةحيحي  بنةةةةاء علةةةةي  تقيةةةةيم أداء الهييةةةة  اإلداريةةةة   ةةةةي البرأى الطةةةة -
 (1-8االستبيانا                                                 )مر ق

   تحةديث لمةرور خمةس سةنوا  علةي إعةدادها و ةد تةم كاديمية  معايير اختيار القيةادا  األتم مراجع
  20/5/2015( بتاري  140واعتمادها  ي مجلس الكلي  ر م )

  النتهاء  ترة الخط  القديم   2016-2014لليترة من تحديث خط  تدريب العاملين 

والعةاملين الحرص علي منا ش  نتايج تقويم أداء الكلية  مةع كةال مةن أعضةاء هيية  التةدريس ومعةاونيهم  •
ومجةةالس منسةةقي الجةةودة  مجةةالس األ سةةامل مجةةالس الجةةودة باأل سةةام و واألطةةرا  المجتمعيةة  مةةن خةةال

 ومجلس الكلي . بوحدة الجودة

يتم مقارن  نتايج تقويم الكلي  بصيه دوري  وذلك من خالل المقارن  بين تقارير األداء وتقارير المراجع   •
أعةوام للو ةو   3الكلية  كمةا يةتم مقارنةه نتةايج الطةالب خةالل الداخلي  للو و  عل  مدى تقةدم األداء ب

و ةةد تةةم اتخةةاذ العديةةد مةةن االجةةراءا  التصةةحيحي  بنةةاء علةةي عمليةة  علةةي التقةةدم الةةذر تحدثةةه الكليةة   
 التقويم المستمر للكلي .

 

  



 

            

 

 

  
كلية التمريض          

 جامعة المنصورة    

      وحدة ضمان الجودة 
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 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية

 الطلاب والخريجون -1
 

سياسةا  و واعةد للقبةول بالكلية  لةم يةتم تغييرهةا وهةي معلنة  مةن خةالل دليةل الطالةب و سةم شةيون توجد  •
                              www.facnur@mans.edu.eg  الطالب وصيح  الكلي  عل  المو ع االلكتروني.

 (1-9مرفق)            

 تطور أعداد الطالب الملتحقين بالكلية خالل الثالث سنوات الماضية  •

 2016-2015للعام  2015-2014للعام  2014-2013للعام  أعداد الطالب

 - 3 30 2002بنظام الئحة 

 516 712 236 م الساعات المعتمدةبنظا

 67 99 50 الوافدين بنظام الساعات المعتمدة

 583 814 316 المجموع

 

 وذلك بسبب:يتضح من ذلك تحايد اإل بال  ي التحاق الطالب بالكلي   •

 التوحيع الجغرا ي .1

 انتشار السمع  الحسن  عن مستوى الكلي  .2

 توا ر  رص العمل لخريجي الكلي  .3

الوظييي لطالب المعاهد اليني  والصحي  للتمريض حيث يوجد بمجتمع الدلتا تحسين المستوى  .4
( معاهد  ني  وصحي  منها التابع لةوحارة التعلةيم العةالي ووحارة الصةح  وهيية  10ما يقرب من )

 التامين الصحي 

 حيادة حاج  الطلب عل  خريجي الكلي  من المؤسسا  الصحي  المختلي  .5

 2013/2014اعا  المعتمدة بالعام بدء  بول الطالب بنظام الس .6

 الطالب المحولين إل  الكلي  : •

o (طالب  إل  الير   األول  1تم تحويل عدد ) 

o ( إل  الير   الثاني 84تحويل عدد ) 

o ( إل  الير   الثالث 4تحويل عدد ) 

http://www.facnur@mans.edu.eg/


 

            

 أسباب التحويل إل  الكلي :
المعاهةةةةد الينيةةةة   بةةةةدء العمةةةةل بنظةةةةام السةةةةاعا  المعتمةةةةدة والةةةةذر يسةةةةمح بقبةةةةول جميةةةةع تخصصةةةةا  .1

 للتمريض والقبول ميتوز لمدة خمس سنوا  من بدء التخرج من المعاهد.

 التوحيع الجغرا ي. .2

 توا ر  رص العمل داخل المحا ظ  لوجود العديد من المراكح الطبي . .3

 وجود خط  ميعل  لجذب الطالب الوا دين. .4

 وجود برنامج البكالوريوس التمريض التخصص . .5

 ن الكلي  المو ع الجغرا ي.ومن أسباب التحويل م
 

التعاون  وذلك تنييذا لبروتوكول2015/2016( طالب  للعام 167يوجد بالكلي  طالب وا دين عددهم ) •
 .المشترك بين كلي  التمريض ووالي  كانو الييدرالي  بدول  نيجيريا

 ةةةم توجةةةد سياسةةةا  لجةةةذب الطةةةالب الوا ةةةدين وخطةةة  معتمةةةدة لجةةةذب الطةةةالب الوا ةةةدين بمجلةةةس كليةةة  ر  •
حيةةث تةةم  نينظةام موثةةق لقبةةول الطةةالب والطالبةا  الوا ةةدو ةةد تةةم إعةةداد  28/12/2013( بتةاري  128)

إنشةاء وحةدة للوا ةدين وتعيةين مةدير لهةا وا عةداد تشةكيل لمجلةس إدارتهةا وتةم أيضةا إعةداد كتيةب للوا ةةدين 
               يشمل جميع برامج وأنشط  وخدما  الكلي  والجامع  باللغ  العربي  واالنجليحي .

            
 (2-9مرفق )  

تةةةةم إعةةةةدادها طبقةةةةا   توجةةةةد خطةةةة  متكاملةةةة  لةةةةدعم الطةةةةالب والطالبةةةةا  ماديةةةةا ونيسةةةةيا واجتماعيةةةةا وثقا يةةةةا •
الحتياجةةا  الطةةالب وبنةةاءا  عليةةه يةةتم إرسةةال خطةةط رعايةة  الشةةباب التةةي يعتةةحم القيةةام بهةةا مسةةبقا  للعةةام 

ارة المتابعةةةة  الخاصةةةة  باألنشةةةةط  بةةةةاإلدارة العامةةةة  لرعايةةةة  الجةةةةامعي و قةةةةا للنمةةةةاذج المعةةةةدة لةةةةذلك إلةةةةي إد
ومةةن ثةةم إرسةةال مةةا تةةم تنييةةذه كةةل شةةهر علةةي حةةده إلدارة المتابعةة  خةةالل العةةام الدراسةةي. ويةةتم  الشةةباب.

               توضيح ما لم يتم تنييذه من الخط  المسبق  واألسباب.
 (3-9مرفق )    
 ومن أشكال الدعم التي تقدم للطالب: •

 قةةةةةديم المسةةةةةاعدا  الماديةةةةة  والعينيةةةةة  للطةةةةةالب غيةةةةةر القةةةةةادرين مةةةةةن خةةةةةالل صةةةةةندوق التكا ةةةةةل ت
 االجتماعي بعد تقديم بحوث اجتماعي .

 . تقديم نسب  مجاني  من الكتب الدراسي  للطالب غير القادرين 

 . صر  مكا آ  تيوق للطالب المتيو ين دراسيا باألنشط  الطالبي 

 مغتربين بسجر رمحر.تقديم الوجب  الساخن  للطالب ال 



 

            

 . تنظيم رحال  ومعسكرا  اجتماعي  وثقا ي  وتر يهي 

 

تم تطبيق نظةام اإلرشةاد األكةاديمي بعةد تطبيةق اليحة  الكلية  الحديثة  بنظةام السةاعا  المعتمةدة  حيةث  •
أن اإلرشةاد األكةاديمي يعةد كيةان معتمةد بمجلةس تعلةيم وطةالب  مةن خةالل تعيةين منسةق عةام لارشةةاد 

لجن  ممثل  من األ سام العلمي  برياس  وكيل الكلي  لشيون التعليم والطالب وتم تخصيص األكاديم  و 
للمرشةةةدين   وعمةةةل دورا  تدريبيةةةإعةةةداد دليةةةل المرشةةةد األكةةةاديمي مكتةةةب لارشةةةاد األكةةةاديمي كةةةذلك تةةةم 

ري  ( بتةةا140األكةةاديميين والطةةالب وتةةم إعةةداد آليةةا  اإلرشةةاد األكةةاديمي المعتمةةدة بمجلةةس الكليةة  ر ةةم)
20/5/2015 . 

يةةتم توعيةة  وا عةةالم الطةةالب بنظةةام الريةةادة وأسةةماء الطةةالب لكةةل رايةةد علمةةي بكةةل  سةةم علمةةي كمةةا توجةةد  •
 .2002آليا  معتمدة الختيار الرايد العلمي وذلك طبقا لاليح  الكلي  للعام 

 

نقلهةةا إلةة  مجهةةحة السةةتقبال الحةةاال  الطاريةة  و ةةد تةةم  داخةةل الكليةة  و والطالبةةا  توجةةد عيةةادة للطةةالب •
 الدور األرضي لسهول  الوصول إليها والتعامل معها.

كما انه من حق كل طالب الحصول عل  بطا   التسمين الصحي من شةيون الطةالب بالكلية  والعةالج  •
مجانا بمستشي  الطلب  الجامعي ونظرا لقرب مستشييا  الجامع  ومستشي  الطلب   ان الكلي  تتعامةل 

  للطالب عن طريق اسةتدعاء اإلسةعا  الخةاص بمستشةي  الطلبة  لنقةل مع الحاال  المرضي  الصعب
 الحاال  المرضي  إليها أو إل  مستشي  الطوارئ أو إحدى مستشييا  الجامع .

يوجد بالكلي  آليا  موثق  الكتشا  ودعم الطالب المتيو ين والمبدعين والمتعثرين دراسيا باأل سام  •
 دد الطالب الحاصلين عل  درج  امتياح مع مرتب  الشر  .العلمي  مما أثر ايجابيا عل  حيادة ع

 (4-9مرفق )        

 :ممثل   ي اآلتي لمتيو ين والمبدعين بالكلي الطالب ادعم وسايل  تتمثل •

      تكريم أوايل الخريجين  ي يوم حيل التخرج . .1

 تكريم األوايل من كل الكليا   ي احتيال الجامع . .2

   األوايل  ي المواد التمريضي . يام الكلي  بتكريم األربع .3

   .المتيو ين والمبدعين عل  الجوايح  والطالبا  الطالب حصول .4

المتيةةةو ين والمبةةةدعين بلوحةةة  الشةةةر  و ةةةي كتةةةاب يةةةةوم  والطالبةةةا  اإلعةةةالن عةةةن صةةةور الطةةةالب .5
 الخريجين.



 

            

 إعداد رحال  تر يهي  للطالب المتيو ين. .6

 مرتيع  مكا سة التيوق. يصر  للطالب المتيو ين الحاصلين عل  تقديرا  .7

 منح الطالب المتميحين شهادا  تقدير من عميد الكلي . .8

ة لرعايةة  ودعةةم الطةةالب محةةدد أنظمةة يوجةةد كمةةا  يوجةةد برنةةامج موحةةد لةةدعم وتحييةةح الطةةالب المتعثةةرين •
المتعثرين عل  مستوى األ سام العلمي  حيةث يضةع كةل  سةم علمةي خطةه سةنوي  للتعامةل مةع الطةالب 

مل العناصةةةر اآلتيةةة  )تعريةةةف التعثةةةر والتيةةةوقا األسةةةبابا كيييةةةه التعامةةةل مةةةع كةةةال مةةةن المتعثةةةرين وتشةةة
  المتعثر والمتيوق(. تقوم األ سام العلمي  بتيعيل الخط .                            

 (5-9مرفق )   

ن الطةالب كما تم إعداد إستراتيجي  لمعالج  الطالب المتعثرين بواسط  تعلم األ ران معتمدة بلجن  شيو  •
 .22/3/2015( بتاري  5جلس  ر م )

 ألنه يتنا   وطبيع  خريج الكلي  ال يوجد بالكلي  طالب ذور احتياجا  خاص   •
  
 يمارس الطالب معظم أنواع األنشط  الطالبية  مثةل األنشةط  الرياضةي  والثقا ية  والعلمية  واالجتماعية  •

 . رعاي  الشباب بالكلي  واليني  ونشاط األسر الطالبي  ونشاط الجوال  من خالل
 .2015/2016% للعام 78شارك الطالب  ي األنشط  المختلي  بنسب  •

 كما يتم عمل تقرير عن األنشط  الطالبي  سنويا •
  

 حصلت الكلية على مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية على المستوى المحلى مثل :

 2015/2016المراكز التى حصلت عليها الكلية خلال العام الجامعي 

 متر جري .  1500الحصول على مركز أول رياضي على مستوى الجامعة ألعاب قوى  •

الحصول على مركز أول  غناء فردى على مستوى الجامعات الدورة التثقيفية بمعهد إعداد القادة  •

 بحلوان .

الحصول على مركز أول مجلة حائط على مستوى الجامعات الدورة التثقيفية بمعهد إعداد القادة  •

 بحلوان .

الحصول على مركز أول لياقة بدنية على مستوى الجامعات الدورة التثقيفية                             •

 بمعهد إعداد القادة بحلوان .

 الحصول على مركز أول الصناعات الصغيرة بأسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 الجامعة . الحصول على مركز أول المجاالت اإلبتكارية بأسبوع شباب كليات  •

 الحصول على مركز أول النشاط الديني بجوالة أسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 الحصول على مركز أول النشاط الثقافي بجوالة أسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 الحصول على مركز أول الخدمة العامة بجوالة أسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 بأسبوع شباب كليات الجامعة . الحصول على مركز أول القيم واالتجاهات  •



 

            

الحصول على مركز ثان طالب مثالي على مستوى الجامعات الدورة التثقيفية بمعهد إعداد القادة  •

 بحلوان .

 الحصول على مركز ثان الكشفي واإلرشادي بجوالة أسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 الحصول على مركز ثان طالب مثالي على مستوى الجامعة .  •

 لى مركز ثان المعرض العلمي بأسبوع شباب الكليات . الحصول ع •

 الحصول على مركز ثالث الشعر الفصحي ـ النشاط الثقافي بأسبوع شباب كليات الجامعة . •

 الحصول على مركز ثالث الفني والشعر بجوالة أسبوع شباب كليات الجامعة .  •

 ت . الحصول على مركز ثالث على مستوى الجامعة دورة الكاراتيه طالبا •

 الحصول على مركز ثالث على مستوى الجامعة دورى النوابغ للعام الجامعي .  •

 الحصول على مركز ثالث على مستوى الجامعة مارثون اتحاد طالب الجامعة .  •

الحصول على مركز الخامس مكرر على مستوى الجامعة المهرجان المسرحي                      •

 الطالبي الثامن . 
 

تقةةدير ومكا ةةسة المتيةةو ين  ةةي األنشةةط  الطالبيةة  منهةةا التقةةدير المةةادر والتقةةدير المعنةةور هنةةاك بةةرامج ل •
 أهمها:
 القيام برحال  علمي  تر يهي  مجاني  للطلب  و الطالبا . ▪

 تقديم مكا آ  مادي  وشهادا  تقدير للمتميحين  ي األنشط . ▪
مةع تعةويض مةا  ةاتهم  بهةار ع الغياب عن الطالب المشاركين باألنشط  خةالل  تةرة اشةتراكهم  ▪

 من دروس علميه ونظريه بعد ذلك.

 .مجانا هاالشتراك بالمعسكر الدايم بجمص ▪

  .تسجيل أسماء الطلب  المتميحين باألنشط  بلوح  الشر  ▪

  ي .منح الطلب  المتميحين باألنشط  شهادا  تقدير  ▪

 

تح  رؤي  ورسال  وأهدا   اليح  داخلي  للعمل بهاوتم إعداد  متابع  الخريجين إلدارةوحدة  يوجد  •
                                  رؤي  ورسال  وأهدا  الكلي . منبثق  من

رابطةة  لخريجةةي كليةةا  التمةةريض ومركحهةةا محا ظةة  اإلسةةكندري ا النطةةاق الجغرا ةةي لهةةا جمهوريةة   توجةةد •
            مصر العربي  ويوجد اليح  موثق  للعمل بها.

 (6-9مرفق )
لخريجين مةن خةالل االتصةال الةدايم بةين الخةريجين ووحةدة متابعة  الخةريجين بالكلية  حيةث يتم متابع  ا •

يوجةةةد نظةةةام الكترونةةةي يةةةدع  نظةةةام ابةةةن الهيةةةثم إلدارة شةةةيون الخةةةريجين ويوجةةةد هنةةةاك  واعةةةد بيانةةةةا  
للخةةريجين ا كمةةا تقةةوم الوحةةدة بمتابعةة  جةةودة األداء مةةن خةةالل نظةةام يقةةيم ويقةةيس جةةودة و عاليةة  األداء 

ث يوجةةد اسةةتمارا  لمتابعةة  مسةةتوى أداء الخةةريجين سةةنويا  وتحليلهةةا والو ةةو  علةة  مسةةتوى خريجةةي حيةة
الكلي  والوصول إل  آليا  لتحسين مستوى الخريج واالستدام  والتواصل بين الكلي  والمجتمةع المحةيط 



 

            

        لتحقيق احتياجاته من الخريج .
 (7-9مرفق )    

                                                                                                         

كما  ام  الكلي  بمعاون  الطلب   ي مجال التوظيف ب عدادهم لسوق العمل وعمال عل  تحسين األداء  •
المتواصل للخريجين وضرورة ر ع مستوى الخريجين لالرتقاء بالوضع التنا سي للكلي  وباالطالع عل  
نتايج تحليل آراء القيادا   ةي الخةريجين تةم تةدريب الخةريجين مةن خةالل مركةح الخدمة  العامة  كمةا تةم 

 عقد اتيا ي  مع مركح مجدر يعقوب للقلب بسسوان لتدريب طالب االمتياح. 
 

تقوم لجن  االمتياح بالكلي  بوضع برنامج سنور إلعداد الخةريجين لسةوق العمةل  ةي صةورة ورش عمةل  •
       .قاء السنور لطالب االمتياح من خالل الل

 

طالةب بمةارس  50وعةددهم  2015/2016 ام  الكلية  بتخةريج أول د عة  مةن الطةالب الوا ةدين للعةام  •
2016 
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 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية

 المعايير الأكاديمية -2
 

لكلية .ل  (Norms)در التعلم الالحم  مةن  اعةا  التةدريس والمعامةل والمكتبةا  وتةم إعةداد تتو ر مصا •
 (1 -2) مرفق               

 :ني الكلي  ومساحته والطا   االستيعابي  للطالبتوضح الجداول التالي  مبكما  •

 االستيعابية    طاقةعداد قـاعات التدريس والأ
 المساحة المدرج المبنى

الطاقة 

 عابيةالاستي
 كمبيوتر تجهاز عرض بيانا

خط 

 انترنت

 الدور األرضي
 1 1 1 طالب 205.47 200 (Cمدرج )
 1 1 1 طالب 166.47 200 (Bمدرج )

الدور األول 
 علوي 

 1 1  2 طالب 416.97 400 (Aمدرج )

 42+ شاشة تليفزيون  1 طالب 80 100.62 قاعة مؤتمرات
 بالزما + سبورة تفاعلية 

1 1 

رابع الدور ال
  1 1 + جهاز فيديو كونفرانس 1 طالب 70 94.75 قاعة الدراسات العليا علوي 

 وتجهيزاتها والمساحة    ةعداد معامل الطالب والطاقة االستيعابية التقريبيأ
 المساحة المعمل المبنى

الطاقة 

 الاستيعابية

حاسب 

 إلى
 تجهاز عرض بيانا

 2  52 البط 52 244.95 معمل الكمبيوتر2 الدور األول علوي 

 الدور الثالث علوي 

 1 1 طالب 30-25 74.95 معمل تمريض النسا
 1 1 طالب 30-25 75.95 معمل حاالت حرجة
 1 1 طالب 30-25 68.50 معمل تمريض أطفال

 1 1 طالب 30-25 82.22 معمل بالغين
 1 1 طالب 30-25 70.73 معمل أساسيات تمريض

 1 1 طالب 30-25 72.95 معمل اوسكى

 الدور الرابع علوي 
 1 1 طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع

 + سبورة تفاعلية  1 26 طالب 26 75.95 معمل اللغة
 

 

 المعايير األكاديمي  عند تصميم البرامج التعليمي  لمرحلتي البكالوريوس والدراسا  العليةا تم مراعاة •
الكلي  إجراءا  للتسكةد مةن توا ةق البةرامج اتبع  و وذلك مثب  بتقارير المراجع  الداخلي  والخارجي 

  Course Matrixesو تيعيل المعايير األكاديمي  من خةالل عمةل         مع المعايير المتبناة 



 

            

& Program Matrix    لمرحلتةةةي البكةةةالوريوس حيةةةث تةةةم إعةةةادة توصةةةيف البةةةرامج األكاديميةةة
              .   بما يحقق المعايير األكاديمي والدراسا  العليا

 ةةي عةةام  16/8/2012تةةم تطبيةةق برنةةامج البكةةالوريوس بنظةةام السةةاعا  المعتمةةدة المعتمةةد بتةةاري   •
مقةرر مهنة  التوليةد وكةذلك  و : مقرر صةح  األسةرةا  اآلتي مقرر ال والذر استحدث 2013/2014

ا  تم إضا   مقرر التمريض القايم عل  الداليل لمواكب  المستجدا  الحديث   ي التمريض والخةدم
التمريضةةي  لتمكةةين الطةةالب مةةن التطةةور العلمةةي المسةةتمر و كةةذلك تطةةوير طةةرق التةةدريس لترسةةي  
مبدأ التعليم المستمر  ي أذهان الطالب باإلضا   إلة  تنمية  مهةارا  التحليةل النقةدر لةدى طةالب 
الكليةة  حيةةث أن الطالةةب هةةو محةةور العمليةة  التعليميةة . كمةةا تةةم إضةةا   مقةةرر مهةةارا  التعامةةل مةةع 

 ةةةي مهةةةارا  تحديةةةد المشةةةاكل  ح   ةةةي التمةةةريض لر ةةةع كيةةةاءة الخةةةريجلثقا ةةةا  ومقةةةرر تقيةةةيم الصةةةا
 الصحي .

 

األولةي استمرار تطبيق استراتيجيه التعلم القايم علي حةل المشةكال  بمقةرر صةح  المجتمةع للير ة   •
اسةةتخدامه  ةةي تمةةريض الحةةاال   ويةةتم أيضةةا 2008/2009علةةي التةةوالي بدايةة  مةةن  سةةابعللعةةام ال

باإلضةةا   إلةةي اسةةتخدام اسةةتراتيجيه الةةتعلم القةةايم علةةي المشةةاريع التعليميةة  للمسةةتور الرابةةع لحرجةة  ا
بمقةةةرر صةةةح  المجتمع.أيضةةةا تتنةةةوع أسةةةاليب التةةةدريس باأل سةةةام العلميةةة  المختليةةة  بالكليةةة  مةةةابين 

ا   ةةي دراسةة  الحالةة ا المنا شةةاسةةتخدام المةةودلاالتعلم عةةن طريةةق المحاكاةا)المحاضةةرا  التياعليةة ا 
التةةةةدريب العملةةةةي بالمعامةةةةل والتةةةةدريب السةةةةريرر  التعلم عةةةةن طريةةةةق األ ةةةةراناالمجموعةةةةا  الصةةةةغيرةا

بالمستشةةةييا ا الحيةةةارا  الميدانيةةة  ....( ممةةةا تتطلةةةب اسةةةتحداث أسةةةاليب تقةةةويم للمقةةةررا  الدراسةةةي  
ر وخاصةة  التمريضةةي  للشةةق العملةةي منهةةا والتةةي تتمثةةل  ةةي )اختبةةارا  العملةةي الموضةةوعي البنيةةو 

OSCE) . 

 

 
         



 

            

 

 

 
     

 كلية التمريض

       جامعة المنصورة
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 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية

 البرامج التعليمية/ المقررات الدراسية – 3

ومختلةةف   تماشةةيا مةةع احتياجةةا  سةةوق العمةةل المصةةرر واحتياجةةا  المجتمةةع لمختلةةف الييةةا  العمريةة •
مراكةةةح الرعايةةة  الصةةةحي  وطبقةةةا للمعةةةايير األكاديميةةة  المرجعيةةة  القوميةةة  التةةةي حةةةدد  مواصةةةيا  ودور 
خريجي كليا  التمةريض وطبقةا لنتةايج اسةتبيان األطةرا  المجتمعية   ةي المخرجةا  التعليمية  لبرنةامج 

مةةةدة والةةةذر تةةةم تةةةم اسةةةتحداث برنةةةامج البكةةةالوريوس بنظةةةام السةةةاعا  المعت 2010/2011البكةةةالوريوس 
كمةةةةةا تةةةةةم تعةةةةةديل الاليحةةةةة  الداخليةةةةة  لكليةةةةة   16/8/2012( بتةةةةةاري  3269اعتمةةةةةاده بقةةةةةرار وحارر ر ةةةةةم )

( 5001( بنظةام السةاعا  المعتمةدة بقةرار وحارر ر ةم) سالتمريض جامع  المنصورة )مرحل  البكةالوريو 
 .26/11/2014بتاري  

راسةةي  وتوحيةةع التقةةديرا  المختليةة  للعةةام لكةةل  ر ةة  د 2002الجةةدول التةةالي يبةةين نسةةب النجةةاز اليحةة   •
2015/2016  

 

 توزيع التقديرات البيان

 إجمالي نسب  النجاز للير   الثاني 
 اإلجمالي مقبول جيد جيد جدا ممتاح
3.8% 41.8% 24.1% - % 94 % 

 إجمالي نسب  النجاز للير   الثالث 
 اإلجمالي مقبول جيد جيد جدا ممتاح
9.3% 34.9% 20.9% 7 % 91.5% 

 إجمالي نسب  النجاز للير   الرابع 
 اإلجمالي مقبول جيد جيد جدا ممتاح
43.3% 45.5% 10.9% 0.1% 96.95% 

 

  2015/2016الجدول التالي يبين نسب النجاز لكل  ر   دراسي  وتوحيع التقديرا  المختلي  للعام  •

 الفصل الدراسي األول
 المستوى األول

 التقديرا  المقرر
A+ A B+ B C+ C D 

 %13.23 %19.24 %21.04 %28.86 %15.43 %2.2 %0 (1أساسيا  التمريض )
 %4.59 %13.76 %17.43 %23.85 %21.1 %16.97 %2.29 مبادئ صح  المجتمع والبيي 

 %31.67 %18 %13.45 %12.36 %13.45 %7.59 %3.47 تشريح
 %10.32 %7.32 %7.88 %12.76 %9.01 %16.32 %36.4 كيمياء حيوي 
 %0 %2.47 %7.74 %22.57 %33.28 %23.89 %10.05  يحياء حيوي 

 %0.19 %1.32 %8.11 %22.64 %43.77 %21.89 %2.08 (1لغ  إنجليحي  )



 

            

 %0 %0 %0.15 %1.23 %5.24 %2.31 %91.06 الليا   البدني  واالتحان الحركي
 %2.8 %9.35 %22.43 %37.38 %25.23 %2.8 %0 (2أساسيا  التمريض )

 %5.74 %8.76 %11.48 %9.67 %12.39 %16.31 %35.65 ميكروبيولوجيا ومناع  الطبي 
 %6.44 %6.64 %10.46 %13.08 %15.49 %22.74 %25.15 طييليا 

 

 

 المستوى الثاني

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

إسةةةةةةةةةةةتراتيجي  تعلةةةةةةةةةةةيم التمةةةةةةةةةةةريض 
 والتثقيف الصحي

18.06 41.08% 29.8% 9.26% 1.35% 0.45% 0% 

 %15.42 %21.22 %20 %19.69 %12.82 %7.94 %2.9 علم أدوي 
 %13.36 %21.41 %27.01 %25.86 %11.21 %1.15 %0 (1تمريض باطني وجراحي )

 %30.61 %30.37 %21.49 %11.28 %4.44 %1.68 %0.12 أمراض باطين  عام 
 %2.5 %3.69 %8.1 %14.06 %17.76 %26.58 %27.29 تغذي  تطبيقي 

 %21.29 %23.39 %20.3 %20.17 %9.78 %3.47 %1.61 مهارا  التواصل اإلنساني
 %0 %0.44 %5.45 %21.57 %44.55 %28 %0 مهارا  التعامل مع الثقا ا 

 %15.24 %14.89 %19.79 %21.54 %15.76 %10.51 %2.28 جراح  عام 
 %3.05 %2.51 %10.22 %11.83 %17.92 %25.63 %28.85 تمريض متقدم    رعاي  المسنين

 

 المستوى الثالث
 التقديرا  المقرر

  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %0.99 %5.91 %10.34 %13.3 %24.63 %22.66 %22.17 تمريض األطيال
 %1.42 %2.84 %3.79 %9 %11.37 %12.32 %59.24 جراح  أطيال
 %6.82 %12.5 %16.48 %25.57 %17.05 %12.5 %9.09 طب أطيال

 %0.76 %1.89 %1.52 %4.55 %10.61 26.52 %54.17 (1) إدارة تمريض
 %0 %1.36 %6.1 %20.34 %38.98 %27.12 %6.1 تمريض صح  اسرة

 %7.31 %18.46 %26.15 %33.85 %12.31 %1.92 %0 علم نيس النمو    مراحل الحياة
 %1.05 %0 %2.11 %6.32 %15.79 %37.37 %37.37 تمريض األموم  وأمراض النساء

 %0.53 %0.53 %2.13 %8.51 %19.68 %48.94 %19.68 التوليدمهن  
 %31.06 %25 %23.48 %18.39 %4.55 %1.52 %0 طرق بحث

 %0.26 %0.52 %1.55 %4.4 %5.96 %13.21 %74.09 القيادة
 

 المستوى الرابع
 



 

            

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

تطبيقةةةةةةا  تكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةا  
 لصحي    مجال الرعاي  ا

70% 25% 5% 0% 0% 0% 0% 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المستوى األول

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %3.32 %10.74 %13.55 %24.81 %17.14 %21.48 %8.95 مبادئ صح  المجتمع والبيي 
 %23.31 %20.33 %23.31 %20.05 %10.03 %2.98 - (2أساسيا  التمريض )

 %0.35 %2.12 %6037 %15.58 %21.59 %24.78 %29.2 ولي  والحوادثاإلسعا ا  األ
 %4.16 %9.36 %9.36 %22.36 %23.22 %24.44 %7.11 تقييم الصح     التمريض

 %34.15 %22.54 %19.87 %8.04 %9.38 %5.58 %0.45  سيولوجي
 %20.15 %11.94 %17.91 %19.4 %7.46 %6.72 %16.42 ميكروبيولوجيا ومناع  الطبي 

 %5.13 %8.72 9.74 %14.36 %20 %18.46 %23.59 طييليا 
 %0 %0.17 %2 %5.49 %13.14 %26.12 %53.08 أخال يا  مهن  التمريض

        
 

 

 المستوى الثاني

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

إسةةةةةةةةةةةتراتيجي  تعلةةةةةةةةةةةيم التمةةةةةةةةةةةريض 
 والتثقيف الصحي

34.38% 40.85% 16.74% 6.47% 1.34% 0.22% 0% 

 %1.29 %3.45 %14.8 %23.71 %34.2 %20.83 %1.72 (2تمريض باطني وجراحي )
 %0 %0.47 %0.95 %4.03 %15.54 %30.96 %48.04 تمريض طوارئ 
 %0.43 %0.85 %1.71 %2.14 %3.85 %8.55 %82.48 جراح  عام 

 %0.92 %1.57 %7.46 %18.72 %45.16 %22.91 %3.27 باثو سيولوجيا والباثولوجيا
نسةةاني  ةةي الصةةح  أسةةس سةةلوك إ

 والمرض
7.97% 23.76% 29.3% 23.33% 9.67% 4.13% 1.85% 

 

 المستوى الثالث
 التقديرا  المقرر

  ِA+   ِA B+ B C+ C D 



 

            

 %3019 %7.45 %4.26 %7.45 %9.57 %13.83 %54.26 (1إدارة تمريض )
 %0.44 %3.98 %2.65 %7.52 %11.95 %25.66 %47.79 مهن  التوليد

 %5.71 %5.71 %16.43 %14.29 %17.14 %18.57 %22.14 لقيادة ا
 %0.6 %3.61 %4.22 %20.48 %34.94 %26.51 %9.64 تمريض أطيال 

 %0 %3.33 %6.67 %3.33 %33.33 %53.33 %0 تمريض صح  أسرة 
 %8.11 %14.86 %16.89 %18.92 %11.49 %14.19 %15.54 طب أطيال

 %0.7 %2.11 %4.21 %24.21 %50.88 %16.14 1.75 جراح  أطيال 
 %5.79 %13.16 %17.89 %33.16 %24.74 %5.26 %0 علم نيس النمو    مراحل الحياة 
 %0 %0.5 %3.48 %1.99 %8.96 %17.41 %67.66 تمريض األموم  وأمراض النساء 

 %0.77 %1.92 %5 %8.08 %10.38 %23.85 %50 ( 2إدارة تمريض )
 %1.85 %0.62 %4 %5.54 %11.69 %27.38 %48.92 طرق بحث 

 

 المستوى الرابع
 

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %33.33 %0 التمريض المرتكح عل  الداليل 
 %0 %0 %20 %20 %40 %20 %0 مبادئ اإلحصاء الحيوي  

تطبيقةةةةةةا  تكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةا  
    مجال الرعاي  الصحي  

37.33% 26.67% 12% 6.67% 5.33% 9.33% 2.67% 

الطةةةةةةب البةةةةةةديل  ةةةةةة  الممارسةةةةةةا  
 التمريضي  

39.4% 41.72% 13.91% 4.3% 0.33% 0.33% 0% 

 

 فصل دراسي صيفي
 

 المستوى األول
 التقديرا  المقرر

  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %37.5 %16.67 %20.83 %8.33 %4.17 %8.33 %4.17 تشريح 
 %5.56 %0 %22.22 %22.22 %38.89 %11.11 %0 طييليا  

 %23.61 %25 %16.67 %9.72 %12.5 %8.33 %4.17 ميكروبيوجيا ومناع  الطبي  
 %12.3 %17.62 %29.51 %20.49 %13.52 %6.15 %0.41  سيولوج  

 %37.5 %18.75 %12.5 %3.13 %6.25 %9.38 %12.5 كيمياء حيوي  
 
 الثانيالمستوى 

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 



 

            

 %6.82 %7.58 %6.06 %15.15 %23.48 %21.21 %19.7 علم أدوي  
 %37.5 %12.5 %37.5 %0 %12.5 %0 %0 أمراض باطن  عام  

 %29.41 %17.65 %19.61 %11.76 %11.76 %9.8 %0 مهارا  التوصل اإلنساني 
 %18 %16 %20 %16 %20 %6 %4 جراح  عام  

 %2.29 %11.45 %10.69 %26.72 %36.64 %10.69 %1.53 باثو سيولوجيا والباثولوجيا 
 

 الثالثالمستوى 
 التقديرا  المقرر

  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %13.46 %17.31 %16.35 %16.35 %15.38 %13.46 %7.69 طب أطيال 
 %0 %0 %6.67 %11.11 %8.89 %26.67 %46.67 طرق بحث 

 
 الرابعالمستوى 

 التقديرا  المقرر
  ِA+   ِA B+ B C+ C D 

 %0 %2.3 %9.2 %24.14 %19.54 %29.89 %14.94 طب مسنين 
 %16 %20 %24 %24 %8 %4 %4 طب نيسي 

 %0 %4.62 %10 %13.08 %22.31 %27.69 %22.31 صح  اليم واألسنان 
 
 

 تتطابق مصيو   مخرجا  التعلم المستهد   مع أهدا  البرنامج التعليمي لمرحل  البكالوريوس. •
العمةةل  حتياجةةا  سةةوق العمةةل  ةة  اليحةة  السةةاعا  المعتمةةدة الجةةارر ا  جديةةدة طبقةةا التةةم إضةةا   مقةةرر  •

وحةدة لصةح  األسةرة  22مركةح و  11و هذه المقررا  ه : مقرر صةح  األسةرة حيةث يوجةد عةدد  بها
بمحا ظةةةة  الد هليةةةة . مقةةةةرر مهنةةةة  التوليةةةةد لتلبيةةةة  احتياجةةةةا  مجتمةةةةع الد هليةةةة  مةةةةن المولةةةةدا  حيةةةةث ان 

 %.40الحال يعتمد عل  المولدا  بنسب  المجتمع الريي  
وكةةةذلك تةةةم إضةةةا   مقةةةرر التمةةةريض القةةةايم علةةة  الةةةداليل لمواكبةةة  المسةةةتجدا  الحديثةةة   ةةةي التمةةةريض  •

والخدما  التمريضي  لتمكةين الطةالب مةن تلبية  احتياجةا  سةوق العمةل و التطةور العلمة  المسةتمر و 
ر  ةة  اذهةةان الطةةالب باإلضةةا   إلةة  تنميةة  كةةذلك تطةةوير طةةرق التةةدريس لترسةةي  مبةةدأ التعلةةيم المسةةتم

 مهارا  التحليل النقدى لدى طالب الكلي  حيث أن الطالب هو محور العملي  التعليمي .

ح   ةةي التمةةريض لر ةةع كيةةاءة كمةةا تةةم إضةةا   مقةةرر مهةةارا  التعامةةل مةةع الثقا ةةا  ومقةةرر تقيةةيم الصةة  •
  ي مهارا  تحديد المشاكل الصحي . الخريج



 

            

للبةةرامج التعليميةة  والمقةةررا  الدراسةةي  كمةةا تةةم إعةةداد مصةةيو   للبةةرامج وللمقةةررا   يوجةةد توصةةيف موثةةق •
  (1-11مرفق)                                               الدراسي  لليرق األربع .

 

تةةم تيعيةةل بعةةض المقةةررا  الكترونيةةا علةة  نظةةام المةةوودل حيةةث تقةةوم وحةةدة التعلةةيم االلكترونةةي بعمةةل  •
 ورش العمل للتوعي  والتدريب عل  كييي  تحويل المقررا  الدراسي  إل  الكتروني .العديد من 

 (2-11مر ق)                                 

 

 -: 2015/2016الكترونيا على نظام الموودل للعام الدراسي  ةالمقررات المفعل •

 

 -الترم األول : •
 

 المادة الفرقة القسم التدرية هيئه عضو اسم

 االكلينكية الفارماكولوجية الثانية االكلينيكية الفارماكولوجيا المصري محمدم إبراهيم د/أحال

المرأة  صحة تمريض منصور السعيد سوزاند/
 والتوليد

 والتوليد النساء تمريض الثالثة

 األول الترماألطفال  تمريض الثالثة األطفال تمريض سعد أبو السيد فوزيةد/

 عبد دالسي العزيز عبد رحابد/
 العزيز

 األول الترماألطفال  تمريض الثالثة األطفال تمريض

 الحرجة العناية تمريض أحمد السيد حسين هناءد/
 والطوارئ

 الحرجة الحاالت تمريض الرابعة

 الحرجة العناية تمريض أحمد السيد حسين هناءد/
 والطوارئ

 الطوارئ تمريض الثانية

 الحرجة ةالعناي تمريض أحمد السيد حسين هناءد/
 والطوارئ

 األوليةاإلسعافات  األولى
 والطوارئ

ة وطلب الثالثة األطفال الشيخ يوسف عهودد/
 الوافدين

 األطفال تمريض

 المستوى والجراحة الباطنة قسم أبوبكر حنان /د
 الفصلالثاني 

 الثالثالدراسي 

 معتمدة ساعات

medical_surgical 

nursing 

 



 

            

  -الترم الثاني : •
 

 المادة الفرقة القسم التدرية هيئه عضو اسم

 الصحة تقييم األولي والطوارئ الحرجةالعناية  مصطفي هللا فتح مروةد/

المرأة  صحة تمريض منصور السعيد سوزاند/
 والتوليد

 والتوليد النساء تمريض الثالثة

 الصحة تقيم األولى طوارئ و حرجهعناية  سعده ابود/أسماء إبراهيم 

ة الثالثة و طلب طفالاأل عهود يوسفد/
 الوافدين

 األطفالتمريض 

 الباطنيتمريض  أمل عيد عبد المنعمد/
 والجراحي

 2تمريض  أساسيات األولى

 2تمريض  أساسيات األولى تمريض باطني وجراحي حنان محمد محمد سليماند/

 الباطنيتمريض  العزيز اللطيف عبد فاطمة عبدد/
 والجراحي

 2تمريض  أساسيات األولى

 وجراحي باطنيتمريض  هبه أبو بكر محمدد/

ساعات  األولى
 2تمريض  أساسيات معتمدة

 و الباطني تمريض المعاطي أبو بدران محمد حناند/
 الجراحي

 وجراحيباطني  تمريض الثانية

 التمريض إدارة الثالثة التمريضإدارة  يوسف حسن حسن سحرد/

 -األولي رئوالطوا الحرجةالعناية  مصطفي هللا فتح مروة/د
 معتمدة ساعات

 مهنهأخالقيات 

 الحرجة العناية تمريض السيد القادر عبد احمدد/فاديه 
 والطوارئ

 الصحة تقييم األولي

 التمريض إدارة الثالثة التمريض إدارة السيد أحمد وسام /د

 
 

رر والتةةدريب هنةةاك احتيةةاج إلةة  التوسةةع  ةةي أمةةاكن التةةدريس النظةة نظةةرا  لنعةةداد المتحايةةدة مةةن الطةةالب  •
العملي.لةةذلك  امةة  الكليةة  بعمةةل امتةةداد للجةةداول الدراسةةي  حتةة  السةةاع  السادسةة  مسةةاءا للمحاضةةرا  
النظريةةةة  والتةةةةدريب العملةةةةي داخةةةةل الكليةةةة  و امةةةة  بعمةةةةل توسةةةةعا  للتةةةةدريب اإلكلينيكةةةةي بالمستشةةةةييا  

 (3-11مر ق)             المختلي  داخل مدين  المنصورة .

اجع  برنامج ومقةررا  ومصةيو ا  لمرحلة  البكةالوريوس باليحة  السةاعا  المعتمةدة تم تشكيل لجن  لمر  •
وتم إجراء التعديال  عل  بعض المقررا  من حيث: المحتوى  2015/2016ومرحل  الدراسا  العليا 

 العلمي والمراجع العلمي . 



 

            

 

 

 
     

 كلية التمريض    

      جامعة المنصورة    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والتعلم التعليم -4  

 والتسهيالت الداعمة
 
 
 
 



 

            

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية  

 

 التعليم والتعلم والتسهيلات الداعمة – 4
 

 
 

 

وقةةد تةةع تحةةديعها وااتمادلةةا بمجلةة  كليةةة رقةةع  ومعلنةة خطةةة إسةةتراتيجية للتعلةةيع والةةتعلع معتمةةدة يوجةةد  ▪

 (لكلية , مجل  ا ةستراتيجيإل) الخطة ا  16/4/2014( بتاريخ 132)

مةةن خةة    لتعلةةيع والةةتعلع اإلطةةران المعنيةةة مةةن داخةةل الكليةةة وخارجهةةاإسةةتراتيجية ا شةةارف  ةةي إاةةداد ▪

بةةالمقررات المختل ةةة وذلةةا ب تبةةاط  امنمةةاط المختل ةةة   القةةايمين الةةى التةةدري أاضةةاء لي ةة  التةةدري 

ك ت , اسةةتخدا  معةةل )الةةتعلع المرتكةةز الةةى حةةل الم ةةالمقةةررات سةةواء الن ريةةة أو العمليةةة   لتةةدري

 الموديل  ي التعلع , استخدا  السبورة الت االية , التعلع ان طرق امقةرا  , الةتعلع اةن طريةق المحاكةاة

 وذلةةا اةةن طريةةق أراء الطةة    ةةي  سةةتراتيجيةاإل إاةةدادكمةةا إ  للطالةةب دور  ةةي  (امدوار لوتمعيةة

ميعهةا وأيضةا أراء الطة    ةي وجةار  العمةل الةى تج لتعلةيع والةتعلعات الخاصةة ب نمةاط استقصاءالا

للمهةةارات التمريضةةية  المقةةررات ورأ  امطةةران المجتمعيةةة المسةةت يدة مةةن أداء الطةة   أو الخةةريج

  المختل ة ومواكبة متطلبات سوق العمل والتي تعك  النمط المستخد   ي التعليع والتعلع.

 (1-4) مرفق       

 (.اتستقصاءال,نتايج اةعليع والتعلع  المستخدم)نموذج استبيانات أراء الط    ي أنماط الت  

 

دوريةا  ةي ءةوء نتةايج االمتحانةات ونتةايج استقصةاء الطة   وأاضةاء لي ة  التةدري   اهتيتع مراجع  ▪

مةد  االتسةاق بةةين النتةايج التحريريةةة وقةةد تةع ت ةكيل لجنةةة لةدخو  الكنتةرو  لمعر ةةة  والهي ةة المعاونةة

وجار  العمل بهةا . ويةتع  التعليع والتعلع إستراتيجية ا وتع مراجعةوكتابة تقرير بذل والعملية وال  وية

متابعةةة تن يةةذ أنمةةاط الةةتعلع المسةةتخدمة مةةن قبةةل امقسةةا  العلميةةة المختل ةةة بالكليةةة وذلةةا لضةةما   االيةةة 

مد  ) نتايج االمتحاناتتقرير  توصيات الجنة,, تقرير  ,ك ف حضور ت كيل اللجنة,) ةالعملية التعليمي

التعلةيع , إليةة متابعةة أنمةاط ستقصةاءالنتةايج ا، تقريةر ق بين النتايج التحريرية والعملية وال ة ويةاالتسا

 (. والتعلع

 

الطة   ولي ةة التةدري   ةي  ات ستقصةاءاالست ادة من نتايج الط    ي المقررات المختل ة ومن ا يةتم ▪

 اآلتي: لمعر ةوتطوير العملية التعليمية  

 االمتحانا  الشيوي  والنظري  والعملي  للطالب الواحد.االتساق بين درجا  مد   ▪



 

            

 استحداث طرق التدريس والتقييم المختلي  والجديدة ▪

 لمقررا  ل المختلي لتحسين الدراسي  واستخالص خطط المقررا  لمعر   نقاط الضعف والقوة  ▪

 .عليمي  وتحديثها سنويا  إعداد إستراتيجي  التعليم والتعلم بناءا  عل  النتايج وذلك لتحسين العملي  الت ▪

 

المتغيرات والمستجدات العلمية والمحلية والدوليةة ومتطلبةات سةوق العمةل  ةي التخصصةات   ي ءوء ▪

وذلةا طةرق الةتعلع وأيضا  ي ءوء زيةادة أاةداد الطة   بالكليةة قةد تةع اسةتحداد العديةد مةن  المختل ة

 ت , استخدا  الموديةل  ةي الةتعلع ,ت عيةل معل )التعلع المرتكز الى حل الم كلتحسين العملية التعليمية 

ماضةةاء لي ةةة  ةالمقةةررات االلكترونيةةة مةةن قبةةل بعةةض امقسةةا  حيةةد أنةةة قةةد تةةع اقةةد دورات تدريبيةة

التدري  لكي ية العمل بها, اسةتخدا  السةبورة الت االيةة , الةتعلع اةن طةرق امقةرا  , الةتعلع اةن طريةق 

واسةةتخدا  self learning activities    الط بيةةة  الةةتعلع الةةذاتي باسةةتخدا  امن ةةطة المحاكةةاة,

خطابةةات رد امقسةةا  بةةالطرق ال يةةديولات(.) مخاطبةة  امقسةةا  العلميةةة للطةةرق المسةةتحد,ة  ةةي التعلع,

     ك ف ب سماء المرشحين لحضور الدورات (., المستحد,ة

 (2-4) مرفق      

 

لةةا باكتسةةا  الطةة   للمهةةارات العمليةةة تةةت ء  أنمةةاط الةةتعلع المسةةتخدمة للمخرجةةات المسةةتهد ة وذ ▪

والحر ية خ   مرحلة البكالوريوس بما يحقق مواص ات الخريج التةي تبنتهةا الكليةة بالمعةايير القوميةة 

ل اتماد والتي تعطي  ال رصة إلى ممارسة أنواط متعددة من المهارات والقدرة الى التعامل تمريضةيا  

التعامةةل مةةع العقا ةةات  وقةةادر الةةىراايةةة تمريضةةية متكاملةةة يسةةتطيع امةةل    هةةو مةةع ال  ةةات المختل ةةة

المختل ةةة بةةالمجتمع ولديةة  قةةدرة الةةى تحةةديد مهاراتةة  ومعلوماتةة  مةةن خةة   تكنولوجيةةا المعلومةةات 

(matrix  ’.)توصيف البرنامج 

 



 

            

 كسفسة التعرمل مع مشكالت التعلم المختلفة 

 

 أوالً : مشكلة الكثرفة العددية للطالب

 حيث أن:كثا   عددي  عالي   لي يوضح وجودالجدول التا ▪

o   طالب 2425هي  2014/2015أعداد الطالب لعام 
o  طالب 2926هي  2015/2016أعداد الطالب لعام 

( لذا تتخذ الكلي  بعض اإلجراءا  لتيادى  normsتعوق تحقيق النسب المعياري  )هذه الكثا   العددي   
حيث تقوم الكلي  بالتصدر لهذه   المشكل  للتخلص منهذه اإلجراءا  كا ي   عدم رغمهذه الكثا   

 المشكل  عن طريق:
 لجداول الدراسي  حت  الساع  السادس  مساءا.ل عمل امتداد •

العددية وتحسن  تقسيم المجموعا  العملي  إل  مجموعا  صباحا  ومساءا  لتيادى هذه الكثا    •

الط    ي التدريب اإلكلينيكي لألقسا   )جدو  الكلية, توزيع مجمواات  االي  العملية التعليمية

 تمريض حاالت حرج ". -المختل ة "تمريض باطني جراحي

تدريب الطالب  ي أماكن جديدة منها وحدا  الغسيل الكلور بعيادا  التسمين باليردوس وذلك  •
 . وضمان  اعلي  العملي  التعليمي حل مشكل  الكثا   العددي ل

 

 يس والطاقة االستيعابية  أعداد قـاعات التدر ( :1جدول )  ▪

 المساحة المدرج المبنى
الطاقة 

 الاستيعابية

جهاز عرض 

 تبيانا
 خط انترنت كمبيوتر

 الدور األرضي
 1 1 1 طالب 205.47 200 (Cمدرج )
 1 1 1 طالب 166.47 200 (Bمدرج )

الدور األول 
 علوي 

 1 1  2 طالب 416.97 400 (Aمدرج )

قاعة 
 طالب 80 100.62 مؤتمرات

+ شاشة  1
 42تليفزيون 

بالزما + سبورة 
 تفاعلية 

1 1 

الدور الرابع 
 علوي 

قاعة 
+ جهاز  1 طالب 70 94.75الدراسات 

  1 1 فيديو كونفرانس



 

            

 العليا
  

 وتجهيزاتها والمساحة    ةعداد معامل الطالب والطاقة االستيعابية التقريبيأ(:2الجدول )

 المساحة المعمل المبنى
الطاقة 

 ةالاستيعابي

حاسب 

 إلى

جهاز عرض 

 تبيانا

 2  52 طالب 52 244.95 معمل الكمبيوتر2 الدور األول علوي 

 الدور الثالث علوي 

 1 1 طالب 30-25 74.95 معمل تمريض النسا
 1 1 طالب 30-25 75.95 معمل حاالت حرجة
 1 1 طالب 30-25 68.50 معمل تمريض أطفال

 1 1 طالب 30-25 82.22 معمل بالغين
 1 1 طالب 30-25 70.73 عمل أساسيات تمريضم

 1 1 طالب 30-25 72.95 معمل اوسكى

 الدور الرابع علوي 
 1 1 طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع

+ سبورة  1 26 طالب 26 75.95 معمل اللغة
 تفاعلية 

 

 ثرنسرً : مشكلة ضعف الموايد المردية والمرلسة:

لكلية جالدة نحو تحقيق التوا ق بةين المةوارد الماديةة والماليةة مةن ا سالمتأما بالنسبة لضعف الموارد 

 ناحية واحتياجات العملية التعليمية من ناحية أخر  من خ   اآلتي:

 2015/2016( طالب وا د لمرحل  البكالوريوس 135 بول عدد ) •

 2015/2016( طالب وا د لمرحل  الدراسا  العليا 6 بول عدد ) •

    الدراسا  العليا والبدء    تطبيقها وتيعيلهاومتميحة استحداث برامج متنوع   •

 حيادة الموارد المالي  للكلي مركح الخدم  العام  ) وحدة ذا  طابع خاص ( ل تحديث خط  •

 وعليه   ن الموارد المادي  والمالي  الحالي  تتيق إل  حد ما مع احتياجا  العملي  التعليمي .

 
ً ثر  :هسئة التديي نقص أعداد أعضرء : مشكلة  لثر

 يتع التعامل مع م كلة نقص أاداد أاضاء لي   التدري  كاآلتي:

 استحداث طرق التدريس والتقييم المختلي  والجديدة. •



 

            

 نقص أاداد لي   التدري  موعا  صباحا  ومساءا  لتيادىتقسيم المجموعا  العملي  إل  مج •

  .وتحسن  االي  العملية التعليمية

 راسي  حت  الساع  السادس  مساءا. عمل امتداد للجداول الد •

  .معر   نقاط الضعف والقوة للمقررا  الدراسي  واستخالص خطط التحسين المختلي  للمقررا  •

بما يتناسب مع الكثا   العددي  للطالب مع  إعداد الخط  الثالثي  لتعيين أعضاء هييه التدريس •

  ب بما يتناسب مع معايير الجودة. و الهيي  المعاون  للطال أعضاء هييه التدريسمراعاة نسب  

) جدو  التدريب  كما يتع انتدا  أاضاء لي   تدري  من جامعات أخر  للتدري  بالكلية. •

 (.مجل  الكلية, الخطة الع ,ية لتعيين أاضاء لي   التدري  ,مجال  امقسا  ,اإلكلينيكي

 
 ً  :الديوس الخصوصسة: مشكلة  يابعر

كتا  الجامعي بالكلية وذلا  ي ءوء المعايير الواردة مةن نايةب كما يتع تو ير وتحديد سعر ال •

ريي  الجامعة ل ة و  التعلةيع والطة    مةن خة   مركةز تسةعير الكتةا  الجةامعي بالجامعةة 

 )قرار مجل  الكلية , رقع إيداط الكتا (.

 ةة وءع خط  سنوية للط   المتععرين يةتع بهةا التعامةل مةع الطة   بامقسةا  العلميةة المختل •

  بالكلية.

 

    تقويم الطالبتقسسم واإلجراءات التصحسحسة لنظم التعلسم و

 تقييع الط    ي التدريب الميداني من خ   :بها تدريب الميداني يتع برامج مو,قة لل ▪

 -تبارا  العملي  المختلي  التي تتم  ي المستشييا  المختلي  منها مستشي  الكل الخا •
الحضانا   -مستشي  الدولي -مستشي  الطوارئ  –طيال مستشي  األ -مستشي  الجامع 
 المنحلي   دور المسنين والحيارا -المراكح الصحي  المختلي  -المدارس –المختلي  لنطيال 

 .وحدا  الغسيل الكلور بعيادا  التسمين باليردوس التي تم تدريب الطالب به  –
  OSCEاختبارا  ال •
 عر   الشق النظرر لهذه المهارا .اختبارا  شيهي  للمهارا  المكتسب  لم •



 

            

 

ال رصةةة إلةةى ممارسةةة أنةةواط متعةةددة مةةن  حتةةى تعطةةيبةةرامج التةةدريب الميةةداني  يةةتع تصةةميمها  ▪

بمةا يحقةق مواصة ات الخةريج التةي   المهارات والقدرة الى التعامل تمريضيا  مع ال  ةات المختل ةة

و قةةا  ةف م صةةل للبةةرامج التدريبيةةيةةتع تصةةميع وتوصةةي .تبنتهةةا الكليةةة بالمعةةايير القوميةةة ل اتمةةاد

لمخرجات التعلع المستهد ة للمقرر وذلةا مةن قبةل كةل قسةع المةي مةع بدايةة ال صةل الدراسةي مةن 

 خ   جداو  وتدريب الط   برامج التدريب الميداني.

 

 ى املية تقويع الطة   التةي تةتع داخةل امقسةا  العلميةة  التدريب الميدانييتع االست ادة من نتايج   ▪

لمختل ة وذلا  ي ءوء المعايير الموجودة  ى اليحة السااات المعتمدة لكل قسع الى حدة حسةب ا

المقررات الدراسية )اليحة السااات المعتمةدة( وذلةا مةن خة   امتحانةات أامةا  السةنة للتةدريب 

 الميداني واالمتحانات النهايية.

 

 تقويم الطالب 
 

شةةرات يةةتع وءةةعها داخةةل امقسةةا  العلميةةة حسةةن كمةةا يةةتع تقةةويع الطةة   بنةةاء الةةى معةةايير وم  ▪

المقررات المختل ة كالتالي: وءع اناصر موحدة للتقييع منها تقييع المهارات التمريضةية)الرااية 

التمريضةةية امساسةةية, تقةةديع التعقيةةف الصةةحي,كي ية التةةدوين والتسةةجيل, السةةلوكيات, التعامةةل مةةع 

حسا  الدرجات لكل انصر  ةي ءةوء مةا ورد  ةي  المرءى ومع الزم ء,االلتزا , الغيا ( ويتع

 ال يحة.  

 

 اإلجراءات التي تتبعها الكلية للت كد من ش ا ية وادالة نتايج االمتحانات ال  وية ▪

للتسكد من عدال  واتساق نتايج ممتحنين وتراجع النتايج  3تشكل اللجان الشيوي  عل  األ ل من  •
الل أخذ عينا  من لمعر   مدى اتساق وعدال  الطالب المختلي  لالمتحانا  الشيوي  من خ

 النتايج.
 Check list, Evaluation)يتع توحيد اناصر التقييع لكل الط   سواء الن رية او العملية ) •

sheet  كما يوجد أكعر من ورق  تقييع طبقا لمكا  التقييع سواء كا  بالمست  ى أو .

 معامل الكلية.

 



 

            

يج الخاصة ب اما  السنة داخل امقسا  العلمية وذلةا مةن الكلية سياسة لتو,يق النتا تتبع ▪

أوراق التقييع التي تسجل بهةا درجةات الطالةب ويةتع توقيعهةا مةن الطالةب ,ةع يةتع  خ  

وبعد ذلةا  System)تسجيلها  ي مل ات خاصة لتو,يق لذه النتايج ,ع يتع ر عها الى )

 ية التر . يتع ااتمادلا من ريي  القسع وترسل إلى الكنترو   ي نها

النتايج النهايية يتع  ااتمادلا من ريي  الكنترو  ووكيل الكلية ل  و  التعليع والط      

 ,ع يعتمدلا ويقرلا مجل  الكلية.

قامت وحةدة ءةما  الجةودة بت ةكيل لجنةة لتحليةل وتقيةيع الورقةة اإلمتحانيةة وقامةت اللجنةة  ▪

يلي بتحليل وتقييع الورقة اإلمتحانيةة بدورلا بمراجعة الورقة اإلمتحانية وإاداد تقرير ت ص

معتمةةةد  2015/2016واإلجةةةراءات التصةةةحيحية لمرحلةةةة البكةةةالوريوس للعةةةا  الجةةةامعي. 

بنةاءا  الية  تةع إاةداد خطةة تن يذيةة لتحسةين مواصة ات  23/8/2016بمجل  الكلية بتاريخ 

    الورقة اإلمتحانية من حيد ال كل والمواص ات ال نية والعلمية 

 (3-4) مرفق   

الكليةةة سياسةةة أاةة   النتةةايج ودرجةةات الطةة   مةةن خةة   إاهارلةةا الةةى البرنةةامج  تتبةةع ▪

 الخاص بالط   حيد يتع دخو  كل طالب باسع مرور خاص ب  ليتعرن الى درجات .

 

تطبيق ن ا  الممتحنين الخارجيين سواء من داخل الكلية او خارجها طبقةا لترشةيا امقسةا   ▪

للمقةةررات المختل ةةة  كمةةا يةةتع ااتمةةاد الترشةةيا  ةةي مجلةة  القسةةع العلميةةة المختل ةةة وطبقةةا 

 وكذلا مجل  الكلية.

الطةة   الةةى المسةةتويات المختل ةةة وذلةةا مةةن خةة   ت ةةكيل لجنةة   يةةتع تحليةةل نتةةايج تقةةويع ▪

كمةا يةتع  .لمعر   مد  االتساق بين نتايج الط   سواء كانت تحريرية او شة وية او املية 

  االسةتبيانات التةي تمةأل مةن خة   موقةع الكليةة او توزيعهةا تحليل نتايج الط   مةن خة 

 تقرير نتايج االستبيانات للمقررات المختل ة(. –الى الط   ) تقرير مد  االتساق 

يتع التعامل مع ت لمةات الطة   مةن خة   تقةديع الطة   بطلةب للةت لع  ةي المةادة المةراد  ▪

النتيجةة وتر ةع ل ة و  الطة   حيةد يو  منن تاريخ إا    15 حص درجاتها خ   مده 

يةةتع مخاطبةة  ر سةةاء الكنتةةروالت بت ةةكيل لجنةة  للن ةةر  ةةي الت لمةةات ويةةتع إاةة   الطالةةب 



 

            

بالنتيجة النهايية بناء الى قرار اللجنة.) قرار مجل  الكلية ب ةتا الت لمةات , تقريةر بنتةايج 

 الت لمات , نسخ  من ت لمات الط  (.
 



 

            

 والتعلم  اإلمكرنرت المترحة للتعلسم
 

قامةةت وحةةدة ءةةما  الجةةودة براةةداد تقريةةر اةةن التجهيةةزات ال زمةةة والخاصةةة بال االيةةة  ▪

معتمةةةةد مةةةةن مجلةةةة  الكليةةةةة بتةةةةاريخ  2015/2016التعليميةةةةة اسةةةةتعدادا  للعةةةةا  الجةةةةامعي 

، بتضمن  حص وتقييع للقااةات والمةدرجات والمعامةل مةن حيةد اسةتعدادلا 23/8/2016

اسةي الجديةد وأيضةا   مةد  ك ةاءة جميةع امجهةزة االلكترونيةة الستقبا  الطة   بالعةا  الدر

أجهةزة السة مة واممةا  ( التةي تخةد  العمليةة –وسايل سمعية  -داتا شو -بالكلية ) حاسبات

 والي  قامت وحدة الصيانة بدورلا لصيانة امجهزة المختل ةالتعليمية بامقسا  العلمية واإلدارية 

 (4-4) مرفق 

ومعامةةل الكمبيةةوتر تحتةةو  الةةى أجهةةزة حاسةةب  لةةي تتةةيا لهةةع  ةةرص  مكتبةةة رقميةةة وجةةود ▪

ل ط ط والبحد اإللكتروني باإلءا ة إلى مكتبةة مةزودة بالكتةب والمراجةع الحديعةة حيةد 

 تسعى الكلية سنويا  إلى شراء الكتب والمراجع الحديعة من خ   تو ير الميزانية الم يمة. 

 

 Sun Body – Sun manد امجهةزة معةل تحتةو  الةى أحةدبالكليةة معامةل  8 وجةود ▪

باإلءةةا ة إلةةى مانيكةةا  مجهةةز لن ةةا  الةةوالدة بةةالكومبيوتر ويةةتع إدخةةا  السةةيناريو الةةى 

    .الكمبيوتر ويتع إجراء املية الوالدة الى المانيكا  الموجود
         

ا الى اتخاذ إجراءات   ▪ لميةة نتايج قياس رءا الط   حيد تقو  امقسةا  العتصحيحية بناء 

بوءع خطط لتحسين نقاط الضعف المستنتجة من استقصةاء رءةا الطة   ويةتع ارءةها 

الةةى مجةةال  امقسةةا  لت عليهةةا واتخةةاذ اإلجةةراءات ال زمةةة نحةةو ت عيلهةةا  وأيضةةا  لنةةاف 

 إجراءات متخذة نحو ر ع مستو  رءا الط   استنادا  إلى نتايج استبيا  رءا الط  . 



 

            

 

 

 
     

 يضكلية التمر     

      جامعة المنصورة    

 

 

 

 

 

 
 

أعضاء هيئة التدرية -5  
 
 
 
 



 

            

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية  
 

 

 أعضاء هيئة التدريس – 5
 
 

 أعضاء هيئة التدرية / الهيئة المعاونةالمستجدات في أعداد 
 
 
 

 بالكلية: عملعلى رأس ال وفيما يلي بيان بحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 

 المنتدبين معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ عام جامعي

2013/2014 - 13 47 33 74 90 

2014/2015 1 12 46 37 72 85 

2015/2016 4 5 6 15 13 107 
 

 
 

  2013/2014النسب   ي عام  ❖
 11:  1ل إل  الطالب هي نسب  أعضاء هيي  التدريس والمنتدبين )بكالوريوس+ دراسا  عليا(عل  رأس العم •

 

  16:  1 نسب  أعضاء الهيي  المعاون  عل  رأس العمل إل  الطالب هي ❖

 
 2014/2015النسب   ي عام  ❖
 16:  1نسب  أعضاء هيي  التدريس والمنتدبين )بكالوريوس+ دراسا  عليا(عل  رأس العمل إل  الطالب هي  •

 

  22:  1 ب هينسب  أعضاء الهيي  المعاون  عل  رأس العمل إل  الطال ❖

 
 2015/2016النسب   ي عام  ❖
 25:  1نسب  أعضاء هيي  التدريس والمنتدبين )بكالوريوس+ دراسا  عليا(عل  رأس العمل إل  الطالب هي  •

 

  26:  1 نسب  أعضاء الهيي  المعاون  عل  رأس العمل إل  الطالب هي ❖

 

اد من حيث تناسب أعداد الطالب لهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتمللمعايير ااستيفاء  ❖

طالب( وحيث أن الكلية قائمه على التدريس  15عضو هيئه معاونه :  1والهيئة المعاونة وهى  )

من خالل التدريب العملي بالمستشفيات والمعامل والوحدات الصحية والمدارس ودور المسنين 

فى حاجه ماسه إلى زيادة  والحضانات إضافة إلى التدريس النظري للمقررات وعليه فان الكلية

أعداد الهيئة المعاونة والتي تقوم على التدريب العملي للطالب خالل األعوام الثالث القادمة فقد قام 

مع مدير وحدة ضمان الجودة بإعداد الخطة الثالثية المقترحة  رؤساء األقسام العلمية بالتعاون



 

            

( بتاريخ 145الكلية رقم )معتمدة من مجلس  2019-2018-2017-2016لتعين المعيدين 

 بناءاً على معايير وهى كالتالي: 16/12/2015

والمدرسين المساعدين والمعيدين بكل قسم القائمين على  سإجمالي أعداد أعضاء هيئه التدري •

 رأس العمل.

 عدد الساعات التدريسية المحددة لكل مقرر موضحا بها الساعات العملية كال على حده  •

تسججيلهم بكجل مقجرر دراسجي )الطلبجة المصجريين والوافجدين( لكجل قسجم  عدد الطالب المقترح •

 (1-5) مرفق              علمي من أقسام الكلية. 

 
 
 
 
 

 

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدرية / الهيئة المعاونة  5/2
 
 

 أعضاء هيي  التدريس من خالل اآلتي :يتم تنمي   درا  ومهارا   •

o البةةةرامج التدريبيةةة  ا( لمقدمةةة  مةةةن خةةةالل مشةةةروع تنميةةة   ةةةدرا  أعضةةةاء هييةةة  التةةةدريسFLDP  )
            الالحم  للتر ي الوظييي.

 

o  ام  لجن  أعضاء هيي  التدريس ب عداد خطة  لتنمية   ةدرا  ومهةارا  أعضةاء هيية  التةدريس 
يةةة  متضةةةمن  االحتياجةةا  التدريبيةةة  ألعضةةاء هييةةة  التةةدريس والهي 2015/2016والهييةة  المعاونةة  

االحتياجةا  يخةتص بتحديةد استبيان ألعضاء هيية  التةدريس والهيية  المعاونة   بناءا  عل المعاون  
 التدريبي     مجال ضمان الجودة واستخلص  االحتياجا  اآلتي :

 الجودة  ي العملي  التعليمي  ▪

 إدارة وتنظيم الو   ▪

 التخطيط االستراتيجي ▪

 المعايير األكاديمي  ▪

 ني تقييم الور   اإلمتحا ▪

  المراجع  الداخلي  والخارجي  ▪

         المقررا  األلكتروني  ▪
 

o : الدورات المنفذة من قبل مركز الخدمة العامة بالكلية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مثل 

o مكا حةة  عةةن دورة 24/8/2015" بتةةاري   عقةةد نةةدوة بعنةةوان "مقدمةة   ةة  الجةةودة وأدواتهةةا 
 2015سبتمبر شهر خالل العدوى 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل المتخصصين لغير األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل والقياسا  الحقن وأنواع األساسي  المهارا  عن دورة. 



 

            

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ديسمبر شهر خالل للمتخصصين األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2016 مارس شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2016 أبريل شهر خالل الريور  القلبي اإلنعاش عن دورة. 

o 2016 مايو شهر خالل الغذاء تسمم عن دورة.       

 

o  الدورات المنفذة مـن قبـل وحـدة اإلرشـاد األكـاديمي بالكليـة ألعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم
 مثل:

o 28/2/2016ألعضاء هيي  التدريس بتاري  وان اإلرشاد األكاديمي عقد ورش  عمل تح  عن 
  1/3/2016 

o  ألعضاء هيي  التدريس الساعا  المعتمدة عقد ورش  عمل تح  عنوان  

 

o :الدورات المنفذة من قبل األقسام العلمية بالكلية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مثل 
 

o "نظةم  سةم تمةريض األطيةال ورشة  عمةل بعنةوانRubrics an assessment tool    بتةاري "
27/7/2016  

o "نظةم  سةم تمةريض األطيةال ورشة  عمةل بعنةوانResearch Design &Pilot Study   "
  30/4/2016بتاري  

o  ورش  عمل بعنوان " كييي  كتاب  المقترز البحثي بنظام الجمعي  األمريكي  لعلم النيسAPA 

.edth6    11/5/2016 – 10/5/2016 – 20/4/2016بتاري 

o  إ امة  دورة تدريبيةة  لطةةالب الدراسةةا  العليةةا لمرحلةة  الماجسةةتير بعنةةوان " كيييةة  ترتيةةب المراجةةع
 27/3/2016" بتاري  Mendleyالعلمي  الكترونيا باستخدام برنامج 

 

o  الدورات المنفذة مـن قبـل وحـدة التعلـيم اإللكترونـي بالكليـة ألعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم
 مثل :

o  شةةة  عمةةةل بعنةةةوان "عقةةةد ورTurnitin Programe    خاصةةة  بالدراسةةةا  العليةةةا بتةةةاري "
28/6/2015 

o  "عقةةةد ورشةةة  عمةةةل بعنةةةوان "Google Schooler and Research Gate   بتةةةاري
15/9/2015        

o 25/10/2015" بتاري     تيعيلهايييعقد ورش  عمل بعنوان "المقررا  االلكتروني  وك  



 

            

o  18/11/2015ز طريقةة  إنتةةاج المقةةررا  االلكترونيةة  بتةةاري  عقةةد ورشةة  عمةةل بعنةةوان شةةر – 
 (2-5) مر ق        24/11/2015 – 23/11/2015 – 19/11/2015

 
 
 
 

 : 2015/2016  لعام الدورات التدريبية والمؤتمرات أعضاء هيئة التدرية  حضور

ومؤتمرا  مختلي  بحضور ورش عمل وندوا  ودورا  تدريبي   يقوم العديد من أعضاء هيي  التدريس
لتنمي  مهاراتهم و دراتهم األكاديمي  والبحثي  وبالتالي   ن هذه األنشط  لها مردود عل  أعضاء هيي  

التدريس من خالل منا ش  كل ما هو حديث بمجال البحث العلمي وما يخص العملي  التعليمي  
 االستيادة. الدراسا  العليا( مع بعضهم البعض لتعم  -بالمرحلتين ) البكالوريوس

 (3-5 مرفق )           مر ق مردود الدورا  طبقا  لن سام العلمي  المختلي  بالكلي .
 

 

 رضاء أعضاء هيئة التدرية / الهيئة المعاونةقياة تقييم أداء و  5/3
 

 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة
 

 التةةةحام أعضةةةاء هييةةة  التةةةدريس والهييةةة  امةةة  وحةةةدة ضةةةمان الجةةةودة بوضةةةع آليةةة  لمتابعةةة  أداء ومةةةدى  -
المعاون  بمهامهم التدريسي  والبحثي  . تم عرضها عل  رؤساء األ سام العلمي     مجلس إدارة الوحدة 

 .إلبداء الرأر حت  نتمكن من تيعيلها

توجةد آلية  لتقيةيم عضةةو هيية  التةدريس والهيية  المعاونةة  مةن  بةل الطةالب علةة  نظةام اليةارابي بصةةيح   -
                  مع الجا

 

 

 الرضاء الوظيفي  
  

تهتم الكلي  بقيةاس الرضةا الةوظييي بالكلية  مةن خةالل نمةاذج اسةتبيان الرضةا الةوظييي ألعضةاء هيية       
ألعضةاء هيية  التةدريس والهيية  المعاونة  ثةم تقيةيم الرضةا الةوظييي ل توحيعهةايةتم و  التدريس والهيي  المعاونة 

ي والوصةول إلة  نتةايج تةةم االسةتيادة منهةا  ةي وضةةع خطةط التحسةين والتعحيةةح.بعةد ذلةك التحليةل اإلحصةةاي
 (ملف خاص بنتائج االستبيانات )مرفق          
 



 

            

 

 
     

   
   

 

 
 

 
 

 
 

  العلمي البحث -6
 العلمية واألن طة



 

            

 التعليمية الفاعلية: الثاني المحور 

 العلمية والأنشطة العلمي البحث – 6

 العلمي البحث خطة   

 قامت بتنفيذه من خطتها البحثيةما 

 منبثق  العليا الدراسا  و العلمي للبحث خط  خالل من العلم  البحث مجال ينظم توجها الكلي  تبن 
       وتحقق خط  الجامع  للكلي  اإلستراتيجي  الخط  من

( بتاري  125معتمدة بمجلس الكلي  ر م ) 2014/2018يوجد خط  بحثي  للكلي  لنعوام   •
 البحثي  خط   وهذه ال 12/1/2014وموا ق  لجن  الدراسا  العليا بجلستها بتاري   15/1/2014
 هابتنييذ العلمي  األ سام تلتحمو  المجتمع احتياجا  وخط  العلمي  لن سام البحثي  بالخطط  رتبطم
 ( 1-6مر ق )  
لعلمي بالكلي  ولكن تتوا ق تعتبر اإلمكانا  المادي  للكلي  غير كا ي  لتلبي  كا   احتياجا  البحث ا •

خط  البحث العلم  إل  حد ما مع اإلمكانا  المادي  للكلي  وتشجع الكلي  التسجيل الخارجي  ي 
 برامج الدراسا  العليا لحيادة موارد البحث العلمي .

 ام أعضاء لجن  البحث العلمي بوحدة ضمان الجودة بالكلي  بوضع خط  للتغلب عل  مشكل  تمويل  •
 لعلمي البحث ا

   .http://www.mans.edu.egكترون أللا المو ع عل البحثي  للكلي   الخط  نشر تم •
بخصوص نشر الوعي وتيعيل أخال يا  البحث العلمي: الجدير بالذكر أنه توجد بالكلي  لجن   •

من مجلس الكلي  بر م دولي  3/2/2009ألخال يا  البحث العلمي ميعله وموثق  وتم اعتمادها بتاري  
IORG0006127   مسيول  عن نشر الوع  وتيعيل اخال يا  البحث العلم  ومراجع  األبحاث

العلمي  طبقا  لمبادئ اخال يا  البحث و د  ام  الكلي  بطباع  كتاب عن أخال يا  المهن  لعام 
تم توحيعه عل  أعضاء هيي  التدريس. تم استحداث اليح  أخال يا  البحث العلمي  2009/2010

 وجارى الحصول عل  موا ق  مجلس الجامع . 2016  ي  براير

أيضا   ام  الكلي  من خالل  طاع الدراسا  العليا ووحدة التعليم االلكتروني بنشر ثقا   البلجريحم من  •
خالل تيعيل النظام وعمل ورش عمل وأيضا  تعيين منسقين لمراجع  األبحاث العلمي  لكل  سم علمي 

 .2015/ 3 /15معتمدة بتاري  

طبيق العمل بنموذج استمارة استطالع أراء السادة المحكمين حول محتوى وصالحي  أدوا  جمع ت •
 البيانا  الخاص  بالبحث العلمي عل  أن يكون منهم محكم واحد عل  األ ل من خارج الجامع .



 

            

العمل بنظام  اعدة البيانا  داخل  طاع الدراسا  العليا بالكلي  للكشف عن مدى تكراري  عنوان  •
 لرسال  بين األ سام العلمي  المختلي  أو داخل القسم الواحد.ا

 

 ما قدمته من دعم للباحثين:
( بتاري  127إعداد أساليب ووسايل تحييح ودعم ورعاي  الباحثين معتمدة بمجلس كلي  ر م ) •

-6مر ق )           13/11/2013
2 ) 

 م العلمي تم إعداد آليا  لتشجيع البحوث العلمي  المشترك  بين األ سا •

 3742.96عل  تخصيص مبلل  20/8/2014موا ق  مجلس الدراسا  العليا والبحوث بجلسته بتاري   •
     2015/2016خدما  أبحاث وتجارب للكلي  لعام  9/1جني  لبند 

 اإليياد الداخلي والخارجي •

لرسوم % من ا30يوجد اتياق مبرم بين جمهوري  اليمن وجمهوري  مصر العربي  أن الطالب يستحق  •
     التي يسددها الطالب وذلك الستكمال البحث . 

 (3-6مر ق )  

 م اركة الطالب فى الم اريع البحثية

تقدم األ سام العلمي  سنويا  خط  لمشارك  الطالب  ي المشاريع البحثي  وتقوم بتكوين  رق بحثي  من  •
-6مر ق )               الطالب باأل سام العلمي .

4) 

وا دين  ي المشاريع البحثي  عن طريق عمل عدد من الكتيبا  عن التوعي  الصحي  شارك الطالب ال •
 .للمسنين للتكيف مع بعض األمراض المحمن 

الطالب الوا دين  ي مؤتمرا  األ سام العلمي  واليوم العلمي للقسم  وشارك طالب الدراسا  العليا  •
 كما  ي  سم تمريض األطيال 

والسيدا  أثناء مرحل   ي المجتمع والمستشييا  عل  كبار السن  تم عمل برامج توعي  وتطبيقها •
   ومقدمو الرعاي  لهمالحمل وبعد الوالدة 

   ً  األبحاث المن ورة محلياً ودوليا
 

تشير بيانا  أعضاء هيي  التدريس من خالل السيرة الذاتية  علة  كةل مةن مةو عي الكلية  واليةارابي  •
أن جميةةةع السةةةادة شةةةيون الدراسةةةا  العليةةةا والبحةةةوث إلةةة   باإلضةةةا   إلةةة  البيانةةةا  الخاصةةة  بةةة دارة



 

            

 محليةةةا منشةةةورة سبحةةةاثب العلمةةةي البحةةةث  ةةةيأعضةةةاء هييةةة  التةةةدريس المتواجةةةدون بالكليةةة  مشةةةاركين 
 . التدريس هيي  أعضاء من% 100 تقارب بنسب  ودوليا

 
 

 

 إجمالي عدد األبحاث أبحاث منشورة دوليا   أبحاث منشورة محليا   العام
2012/2013 14 26 40 
2013/2014 13 19 32 
2014/2015 39 31 70 
2015/2016 32 53 85 

 

 2012أيضا  من المالحإ تحايد أعداد األبحاث المنشورة محليا  ودوليا  بمقارنته أربع سنوا  متتالي  من 
 2015/2016حت   2013/

 
 
 

  علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية أبحاث •

• Tamar khasholiau, Amina Elnemer, Hya Bashour, perception 

about labor companionship at public teaching hospitals in 

Threo-Arab countries, International journal of gynecology, 

obstetrics 2015 

• Assessment of nurse managers competencies in private and public 

hospitals in kingdom of saudia Arabia 
 

 

غالبيةةة  األبحةةةاث التطبيقيةةة  تخةةةدم المؤسسةةةا  اإلنتاجيةةة  تقةةةدم األ سةةةام أبحةةةاث تخةةةدم العمليةةة  التعليميةةة  و  •
ودار المسةنين و طةاع المةدارس  المتمثل   ي المستشييا  والحضانا  ومراكح رعاية  األمومة  والطيولة  

اث مةةن خةةالل عملهةةم داخةةل الوحةةدا  ويقةةوم  طةةالب الدراسةةا  العليةةا بالمشةةارك   ةةي تطبيةةق هةةذه األبحةة
      .المتصل  بالمستشييا  بجامع  المنصورة

 (5-6مر ق )  
 

 مثل : تقوم األقسام العلمية بأبحاث مشتركة بينهم •

أبحاد المية م تركة بين قسع تمريض المسنين وقسع تمريض باطني وجراحي  •

راحي ب بحاد وي ترف قسع صحة المرأة والتوليد مع قسع التمريض الباطني والج

 م تركة



 

            

• Evaluation of sexual dysfunction in woman undergoing 

hermodyalisis at El Mansoura international hospital 
 

 اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون مثل: •

o اتيا ي  بين كلي  التمريض ووالي  كانو نيجيريا 
o  ي  بجامع  المنصورةبروتوكول تعاون بين كلي  التمريض ومركح اللغ  اإلنجليح 
o بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض وكلي  الطب بجامع  المنصورة 
o بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض ومستشي  الكبد بالمنصورة 

o  بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض ومستشي  القلب بسسوان التابع لمؤسس  د/مجدر يعقوب
 ألمراض وأبحاث القلب

o التمريض وجمعي  األطيال المحبوبينبروتوكول تعاون بين كلي   

o بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض واألكاديمي  الدولي  للغا  والتدريب 

o بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض ومستشي  طرابلس المركحر بليبيا 

o  بروتوكول تعاون بين كلي  التمريض وكلي  الطب والعلوم الصحي  بجامع  كسال 
-6مر ق ) 

6) 
  2015/2016البعثات العلمية   المهمات و

 المهمات العلمية :

مدرس تمريض أط ا  الى ن قة البععات بالواليات المتحدة  –د/ أمل ابد الواحد   •

  9/2/2016شهور ااتباراَ من  6اممريكية  



 

            

 بعثات :

تمريض أط ا  بععة إشران م ترف للواليات المتحدة مدرس  –د/ رشا  وزي  •

الجزء الخارجي  2014/2015العا  العالد  2012/2017ة اممريكية الخطة الخمسي

 4/4/2016ااتبارا  من 

 الورش والندوات و العلمية المؤتمرات
 

 العلمية المؤتمراتأوالً : 
 

 New Advances in Nursing Care and life Science " الثةاني لمةؤتمر الةدوليا •

Research : American & Egyptian collaboration"    4،5  2015أكتوبر  

المؤتمر العلمي األول لقسم تمريض صح  المرأة والتوليد بعنوان " صح  المرأة "بنادر جحيرة الورد  •
 9/4/2016بتاري  

المةةؤتمر العلمةةي الرابةةع لقسةةم إدارة التمةةريض بعنةةوان " البييةة  الجاذبةة  للممارسةة  التمريضةةي  "بقاعةة   •
 30/3/2016المؤتمرا  بالكلي  بتاري  

بقاعةةةةة   22/2/2016بييةةةةةي األول بعنةةةةةوان " توعيةةةةة  مجتمعيةةةةة  لحيةةةةةاه أ ضةةةةةل" بتةةةةةاري  المةةةةةؤتمر ال •
المةةؤتمرا  بنةةادر أعضةةاء هييةة  التةةةدريس كمةةا تضةةمن المةةؤتمر ا تتةةةاز سةةوق خيةةرر علةة  هةةةامش 

 المؤتمر

نظم  سم تمريض صح  المةرأة والتوليةد بالكلية  اليةوم العةالمي للمةرأة " ال للعنةف ضةد المةرأة" بتةاري   •
8/3/2016  

 

 الورش والندواتثانياً: 

عقةةةد  طةةةاع شةةةيون خدمةةة  المجتمةةةع وتنميةةة  البييةةة  نةةةدوة بعنةةةوان " االكتشةةةا  المبكةةةر ألورام الثةةةدر  •
 15/11/2015والتوعي  بسرطان الثدر" للعاملين والطالب بتاري  

 Steps of preparing scientificعقد  سم تمريض صح  المرأة والتوليد ورش  عمةل بعنةوان " •

research   16/3/2016" بقاع  المؤتمرا  بالكلي  بتاري 

" بقاعة  المةؤتمرا   Concept Mapعقد  سم تمريض صح  المةرأة والتوليةد ورشة  عمةل بعنةوان " •
 3/4/2016بالكلي  بتاري  

عقةةةد  سةةةم تمةةةريض المسةةةنين ورشةةة  عمةةةل بعنةةةوان "الو ايةةة  والعةةةالج مةةةن خشةةةون  الركبةةة  " بقاعةةةة   •
 6/4/2016المؤتمرا  بالكلي  بتاري  

اليةةةوم العلمةةةي األول لطةةةالب الدراسةةةا  العليةةةا  " المصةةةريين " بهةةةد " منا شةةة  مشةةةكال  الطةةةالب  •
 15/11/2015وا تراحا  حلول مشكال  "بتاري  



 

            

اليةةةةةوم العلمةةةةةي األول لطةةةةةالب الدراسةةةةةا  العليةةةةةا " الوا ةةةةةدين" بهةةةةةد  " منا شةةةةة  مشةةةةةكال  الطةةةةةالب  •
 16/11/2015وا تراحا  حلول مشكال  "بتاري  

 APAعمل بعنوان " كييي  كتاب  المقترز البحثي بنظام الجمعي  األمريكي  لعلم النيس ورش    •

.edth6    11/5/2016 – 10/5/2016 – 20/4/2016بتاري 

إ امةةة  دورة تدريبيةةة  لطةةةالب الدراسةةةا  العليةةةا لمرحلةةة  الماجسةةةتير بعنةةةوان " كيييةةة  ترتيةةةب المراجةةةع  •
 27/3/2016بتاري   Mendleyالعلمي  الكترونيا باستخدام برنامج 

 شةهر  ةي تنييةذها تةم"  الثةدر بسةرطان والتوعية  الثةدر ألورام المبكر االكتشا " بعنوان ندوة إعداد •
 .2015 نو مبر

  ةي تنييةذها تةم"   والطيةل األم صةح  عةن التمةريض بكلية  العةاملين وعي حيادة" بعنوان ندوة إعداد •
 .2015شهرديسمبر

 شةهر  ةي تنييذها تم"  عليه التغلب وكييي  المرتيع الدم لضغط الخطورة عوامل" بعنوان ندوة إعداد •
 .2016 براير

 االحتياجةةا  وذور  األسةةوياء للشةةباب اليوميةة  اآلالم وتخييةةف العالجةةي التةةدليك" بعنةةوان نةةدوة إعةةداد •
 .2016مارس شهر  ي تنييذها تم"  الخاص 

 شةةةةةهر  ةةةةي تنييةةةةذها تةةةةم  " الركبةةةة  خشةةةةون  مةةةةن والعةةةةالج الو ايةةةة  عةةةةن نةةةةدوة" بعنةةةةوان نةةةةدوة إعةةةةداد •
 .2016أبريل

 .2016 أبريل شهر  ي تنييذها تم"  الوبايي الكبدر االلتهاب" عن ندوة •
 .2016 أبريل شهر  ي تنييذها تم"  السكرر  مرض" عن ندوة •
 .2016مايو  ي بالكلي  التمريضي  للخدما  الصحي  الرعاي  وحدة ا تتاز •
 .2016شهرأبريل  ي تنييذها تم  يالاألط تمريض لقسم" Research designs" عن ندوة •
 تمةريض لقسةم"  "How to Avoid Plagiarism in Scientific Writing" بعنةوان نةدوة •

 31/5/2016شهر  ي تنييذها تم األطيال
 .  األطيال بمستشي  واألطيال لنمها  الصحي  التوعي  •

 :كالتالي وهي العام  الخدم  مركح خالل من دورا  تنييذ تم كذلك •

o 2015سبتمبر شهر خالل العدوى  مكا ح  عن دورة 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل المتخصصين لغير األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل والقياسا  الحقن وأنواع األساسي  المهارا  عن دورة. 

o 2015 ونو مبر أكتوبر شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2015 ديسمبر شهر خالل للمتخصصين األولي  عا ا اإلس عن دورة. 



 

            

o 2016 مارس شهر خالل األولي  اإلسعا ا  عن دورة. 

o 2016 أبريل شهر خالل الريور  القلبي اإلنعاش عن دورة. 

o 2016 مايو شهر خالل الغذاء تسمم عن دورة. 
 

 أن طة علمية أخرى

 ( Mansoura nursing journalتقوم الكلي  ب صدار مجل  دوري  نصف سنوي  )  •

 تح  مسم   2016تم إصدار العدد األول من مجل  نوبل للطالب الوا دين مارس  •

A publication of fifty Kano state nursing students at Mansoura university, 

Egypte : تطرق العدد ألربع مقاال  تح  العناوين اآلتي 

• Nursing Education 

• Patient care assignment 

• Nurse and professionalism 

• Nursing puzzles, jokes and many more 
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 التعليمية الفاعلية: الثاني المحور  
 

 العليا الدراسات – 7

 Post-Graduateيقوم  سم الدراسا  العليا ب عداد وتوحيع دليل إرشادر لطالب الدراسا  العليا ) ▪

Guide توى عل  جميع المعلوما  الخاص  بالدرجا  التي تمنحها الكلي  بالتخصصا  ( يح
المختلي  والشروط والمستندا  الخاص  بالتسجيل بالكلي  ونظم التدريس والتقويم باإلضا   إل  خدما  

 الكلي  المختلي . 

كلي  لل االلكتروني عمو ال عبر عن البرامج الدراسي  لمرحل  الدراسا  العليا العليا الدراسا   سم يعلن •
 . الجامع مو ع  علي مسجل العليا للدراسا  التسجيل كييي عن 

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

رسالها إل  األ سام العلمي  التي تقوم بدورها  ي اختبار الطالب  • ثم يقوم باستقبال طلبا  الدراس  وا 
 األ سام العلمي  المختلي .لمعايير طبقا  

ي  ب عداد اليح  داخلي  جديدة للدراسا  العليا بنظام الساعا  المعتمدة و د تم اعتمادها من  ام  الكل •
 مجلس الدراسا  العليا والبحوث بتاري   29/3/2015( بتاري  139مجلس الكلي  ر م )

( وذلك لتحديث وتطوير 502جلس  ر م ) 29/6/2015  مجلس الجامع  بتاري   15/6/2015
 وا عداد جداول تتناسب مع المناهج الجديدة .المناهج الدراسي  



 

            

 

 الممنوحة الدرجات

 الدرجات العلمية الممنوحة    
 الكلية:من قبل منحها م جدول يوضح عدد الدرجات العلمية التي ت

 إجمالي دكتوراه ماجستير دبلوم السنة

2012/2013 - 3 17 20 

2013/2014 - 12 13 25 

2014/2015 - 29 22 51 

2015/2016 - 21 9 30 

 
 العليا الدراسات في التعليمية العملية   7/2

 

 برامج الماجستير / الدكتوراه 7/2/1
( لبرامج الدراسا  العليا الصادرة عن  NARS ام  الكلي  بتبني المعايير القياسي  المرجعي  العام  ) 

وتم اعتمادها من مجلس الكلي   2009الهيي  القومي  لضمان جودة التعليم واالعتماد اإلصدار األول يناير
.حيث تم إعادة توصيف برامج الماجستير والدكتوراه ومقرراتها  ي ضوء المعايير  2/7/2009بتاري  

وتم ا  التعليمي  المستهد   العليا للتسكد من تحقيق المخرج  المتبناة وا عداد مصيو   برامج الدراسا
 . 19/4/2010 بتاري ( 84) ر م الكلي  مجلس  ي  االعتماد

تتم مراجع  وتحديث برامج الدراسا  العليا من خالل مراجعين داخليين وخارجيين واالستيادة من  •
تقاريرهم  ي تطوير توصييا  بعض المقررا  الدراسي  لبرنامج الدراسا  العليا )ماجستير ودكتوراه( 

راجعين وذلك موضحا  ويقوم القسم العلمي بتطوير المقررا     ضوء التوصيا  المقترح  من  بل الم
 كاآلتي:
o   عل  تطوير توصييا   22/8/2016وا ق مجلس  سم التمريض الباطني والجراحي بتاري

 المقررا  اآلتي  :

استراتيجيا   –مقررا  مرحل  تمهيدر ماجستير : أساسيا  التثقيف الصحي  ▪
 التدريس  ي تعليم التمريض

ستراتيجي  تعليم التمريض إ -مقررا  مرحل  ماجستير تخصصي : تمريض البالغين ▪
 -المياهيم الحديث   ي تمريض البالغين -الجراح  -التشريح -الباطني والجراحي



 

            

حلقا  نقاشي   ي مجال  -تطبيقا  التثقيف الصحي -باثولوجي -أمراض باطنه
  سيولوج  -التخصيص

o :  وا ق مجلس  سم تمريض صح  المرأة والتوليد عل  تطوير توصييا  المقررا  اآلتي 

حلقا  نقاشي   -علم األجن  والوراث  -الحوض حمقررا  مرحل  الماجستير : تشري ▪
 -استراتيجيا  التدريس    تمريض األموم  وأمراض النساء - ي مجال التخصص

االتجاها   -باثولوج  -دراس  سكاني  لنسرة والمجتمع -تطبيقا  التثقيف الصحي
طب الوالدة وأمراض  -م نيس المرأةعل -الحديث     تمريض األموم  وأمراض النساء

 تمريض األموم  وأمراض النساء -النساء
ندوا   -مقررا  مرحل  الدكتوراه : ندوا  تمريض    مجال التخصص العام •

ندوا     العلوم األساسي  والطبي  الت  لها  -تمريض    مجال التخصص الد يق
      عال   بيرع التخصص

 ( 1-7مر ق )  

   

  الةتعلم المسةتهد   لكةل برنةامج مةع الدرجة  الممنوحة  سةواء كانة  درجة  الماجسةةتير أو تتوا ةق مخرجةا •
 ا ةةقتو درجةة  الةةدكتوراه مةةن خةةالل المعةةايير األكاديميةة  المرجعيةة  لبرنةةامجي الماجسةةتير والةةدكتوراه. كمةةا ي

م تقييمه يت برنامج كلالمستهد   للبرنامج  و  التعلم مخرجا  معلكل برنامج  الدراسي  المقررا  محتور 
للمقةةررا . الخةةارجيين الممتحنةةين وأراء والشةةيور والنظةةرر  العملةةي واالمتحةةان السةةن  أعمةةال طريةةق عةةن
     



 

            

•   

o  برامج جديدة : 4استحداث 

عل  ا تراز  24/2/2014( المنعقدة بتاري  482وا ق مجلس الجامع  بجلسته ر م ) ▪
 Master of Infection"إنشس درج  ماجستير الو اي  والتحكم    العدوى. 

Prevention and control" 

عل  ا تراز  27/1/2014( المنعقدة بتاري  481وا ق مجلس الجامع  بجلسته ر م ) ▪
 -انشس دبلوم الدراسا  العليا المهني  ي تعليم التمريض بنظام الساعا  المعتمدة

 بكلي  التمريض بالجامع  واعتماد الاليح  الداخلي  له

عل  ا تراز انشس دبلوم إعداد  30/12/2013ه بتاري  وا ق مجلس الجامع  بجلست ▪
 جليس المسن بنظام الساعا  المعتمدة.

عل   30/12/2013( المنعقدة بتاري  480وا ق مجلس الجامع  بجلسته ر م ) ▪
ا تراز انشس درج  الماجستير المهني  ي ممارسا  الرعاي  الصحي  القايم  عل  

 البراهين بنظام الساعا  المعتمدة.

( 136ع آلي  اختيار طالب الدراسا  العليا من الخارج معتمدة من مجلس الكلي  ر م )وض •
11/11/2014 

والحصول  edthAPA 6.البدء    تطبيق نظام ليهرس  المراجع بنظام الجمعي  األمريكي  لعلم النيس  •
 عل  موا ق  مجلس الجامع 

لدراسا  العليا لمرحل  الماجستير من خالل إ ام  دورة تدريبي  لطالب ا Mendleyتطبيق برنامج  •
  27/3/2016بتاري   Mendleyبعنوان " كييي  ترتيب المراجع العلمي  الكترونيا باستخدام برنامج 



 

            

 

  نظام التسجيل واإلشراف العلمي  7/2/2

تتبع الكلي  نظام التسجيل واإلشرا  العلمي طبقا  لاليح  الدراسا  العليا وتشمل  يد الطالب للدرجا   •
   لمختلي ا

العمل بنظام  اعدة البيانا  داخل  طاع الدراسا  العليا بالكلي  للكشف عن مدى تكراري  عنوان  •
 الرسال  بين األ سام العلمي  المختلي  أو داخل القسم الواحد.

  
 الموارد البشرية المادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا    7/2/3

 ويتم تدريسها  ي يشارك التي المقررا  مع التدريس يي ه لعضو بالنسب  العلمي التخصص يتالءم
عدد أعضاء هيي  التدريس غير وذلك الن .بالجامعا  المختلي  التمريض كليا  من بسساتذة االستعان 

ماليم ألعباء التدريس  هناك عجح  ي أعضاء هيي  التدريس يتم التغلب عليه باالنتداب من كليا  أخرى 
 كل  بدأ  تنحصر تدريجيا بعد الحيادة  ي أعضاء هييه التدريس.وهذه المش و قا  للتخصص

 (2-7)مر ق  العبء التدريسي للسادة القايمين بالتدريس  ي مراحل الدراسا  العليا  •

تتوا ر اإلمكانا  والتسهيال  المادي  الالحم  للعملية  البحثية   ة  صةورة المكتبة  العلمية  للدراسةا   •
   والكتب التي تتيح إمكاني  البحث واالطالع وكذلك المكتب  الر مي  العليا المجهحة بسحدث الدوريا

 حضور الندوا  ودورا  ومؤتمرا  وورش عمل داخل وخارج الجامع  عل  نيقه الجامع   •
التسةةةجيل لطةةةالب الدراسةةةا  العليةةةا )معيةةةدين ومدرسةةةين مسةةةاعدين ( يةةةتم إعيةةةاؤهم مةةةن مصةةةرو ا   •

 الدراسا  
 ؤالء الطالبله 9/1يتم االستيادة من بند  •

 

 طالب الدراسات العليا  
 

  ببرامج الدراسات العليا  قااللتحا •
o  منذ  تح  سم الدراسا  العليا و الجدول التالي يوضح يوجد احدياد  ي طالب الدراسا  العليا

 .تحايد أعداد طالب الدراسا  العليا
 



 

            

 

 جدول إحصائي بأعداد طالب الدراسات العليا:
 

 إجمالي دكتوراه ماجستير ماجستيرتمهيدي  العام الجامعي
 مقيدين وافدين

2012/2013 2 178(109+69) 16 21 217 
2013/2014 1 109 (98+11) 111 66 287 
2014/2015 2 76 (64+12) 132 58 268 
2015/2016 6  169 (88 +81 ) 193 75 443 

 

 الل اآلتي:من خما قامت به لتحسين العملية التعليمية في الدراسات العليا  •

 

o  ( بتاري  128من مجلس الكلي  ر م ) معتمدةميعل  و يوجد خط  لجذب الطالب الوا دين
وأيضا  دليل الطالب للوا دين يتضمن كل المعلوما  الخاص  بالعملي   28/12/2013

 التعليمي .

o  اليح  تتم المراجع  الدوري  لنظم التقويم من خالل مراجع  الاليح  القديم  وترتب عليها إعداد
 الساعا  المعتمدة      

 

 العليا  الدراسات  طالب  رضاء

   توجد آلي  لقياس رضا طالب الدراسا  العليا عن الخدما  التي تقدمها الكلي  حيث تم تشكيل لجن 

إلعداد اسةتمارة اسةتبيان لقيةاس الرضةا  ةي نهاية  كةل عةام دراسةي يبةدى  يهةا الطالةب رأيةه  ةي كا ة  مةا 
لمقررا  الدراسي  واالستيادة منهةا وتقةوم لجنة  تحليةل االسةتبيانا  بتحليةل نتةايج يتعلق بطرق التدريس ل

وتشةةتمل االسةةتمارة  البرنةةامج تطةةويراالسةةتبيان لوضةةع خطةة  تحسةةين لنقةةاط الضةةعف وحةةل المشةةكال  و 
 عل   العناصر التالي :

 .توحيع اإلشرا  عل  الرسايل العلمي  -1
 الدعم المادر والمعنور للبحث العلمي -2

 المعلوما إتاح   -3

 مناخ االبتكار والتطوير  -4

 المكتب  -5
 

  تقويم مقررا  الدراسا  العليا من  بل الطالب من خالل استمارة استبيان تشتمل عل  البنود يتم
 اآلتي :



 

            

 آراء عام  حول المقرر الدراسي -1
 مخرجا  التعلم المستهد   -2

 المحاضرا  -3

 المحاضر -4

 عضو الهيي  المعاون  -5

 نظام التقويم -6

 المعامل -7

 جا  و اعا  التدريسالمدر  -8

 
تحليل نتايج استبيان استقصاء رضاء طالب الدراسا  العليا باإلضا   إل  تحليل نتايج استبيان يتم  •

وعرض النتايج عل  مجلس الكلي  واعتمادها  تقويم المقررا  الدراسي  من  بل طالب الدراسا  العليا
رسالها إل  األ سام العلمي  لاحاط  واتخاذ اإلجراءا    الالحم  للتحسين أو دعم اإلجراءا  الجيدةوا 

  ) مر ق ملف خاص بنتايج االستبيانا  (

 



 

            

 

 

 
 كلية التمريض

جامعة المنصورة   
          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -8



 

            

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية  

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -8

 /2013لعةةامي م االوراق االمتحانيةةه للمقةةررا  اليةةرق االربةةع مةةن ناحيةة  المواصةةيا  دراسةة  لتقيةةياعةةداد  ▪
2014- 2014/ 2015 

التي  ام  بها اغلب األ سام ومن   وبناء علي الدراس  السابق  تم عمل تقارير باإلجراءا  التصحيحي ▪
 هذه اإلجراءا :

 مراعاة اليروق اليردي  بينه الطالب عند وضع االمتحان  -

السادة أعضاء هيي  التدريس بتنوع األسيل  بين المقالي  واالختياري  والتكميلي  وذلك  مخاطب  -
 وتحسين القدرة علي اتخاذ القرار إلتاح  اليرص  للطالب لابداع

 حتي اليتشت  تركيح الطالب   Answer sheetعدم وضع اكثر من  -

تراجع اسيل  االمتحان بناء  يراعي ان تكون االسيل  مطابق  لالهدا  التعليمي  لكل  صل وا  -
 ILOsعلي 

 –تم تيعيل مجموع  مقترحا  وتوصيا  الخاص  بتحسين الياعلي  التعليمي  بس سام )إدارة تمريض  ▪
تمريض باطني وجراحي ومن هذه  –تمريض صح  المرأة التوليد  –تمريض مسنين  –تمريض أطيال 

 المقترحا :

علي أكثر من وسيل  للمقرر مثل طريق  حل تنوع أساليب التعلم المستحدث  بحيث تعتمد  -
أسلوب الحوار  –استخدام  يديو كونيرانس  –طريق  المحاضرا  التياعلي   -PBLالمشكال  

 والنقاش .... ال  

دراجها ضمن طرق تقويم المقرر ووضع  - استخدام أساليب متنوع  للتعلم الذاتي  ي المواد وا 
 نسب  من الدرجا  عليها 

 اليب التعلم والوسايل المستخدم   يه.عدم الخلط بين أس -

إدراج مخرجا  التعلم المستهد   الماكن التدريب العملي والمهارا  المطلوب  وطرق التقييم  -
 واليترة الحمني  عند كتاب  المقررا  العلمي .

 عمل حيل تكريم للطالب المتيو ين علميا حتي يتم تحييح الطالب.  -

 مواعيد المحاضرا  واالمتحانا االستعان  بآراء الطالب  ي تحديد  -

 عمل لوح  شر  لنوايل من طالب جميع اليرق  -

 تيعيل دور لجن  حل مشاكل الطالب من خالل صندوق الشكاور  -



 

            

اخذ آراء أعضاء هيي  التدريس  ي ما يخص التجهيحا  التي تلحم استكمال المعامل وتيعيل  -
 المعامل االلكتروني .

إلةي  2011 /2010از لليرق االربع  لمدة خمةس سةنوا  مةن دراس  مقارن  لنسب النجتم اعداد  -
 (1-16)مرفق           وهذه للو ف علي مدر تقدم المستور الدراسي للطالب  2014/2015

وهةذا لعمةل  2014/2015الةي  2010/2011دراس  مقارن  إلحصايي  نتةايج المقةررا  لنعةوام  -
ل النتايج الدراسةي  للكلية  مةن حيةث نسةب  تحليل مخرجا  العملي  التعليمي  وذلك من خالل تحلي

النجةةةاز والتقةةةديرا  المتميةةةحة لكةةةل مقةةةرر علةةةي حةةةدر حيةةةث يةةةتم عمةةةل رسةةةوما  إحصةةةايي  للمةةةواد 
 للو و  علي مدر التقدم من عام ألخر

 (2-16)مرفق 

باليحة  السةاعا  المعتمةدة للعةام مرحل  البكالوريوس مصيو ا  برنامج ومقررا  و  تم مراجع  توصيف ▪
 ريةةةق عمةةةل مكةةةون مةةةن أعضةةةاء لجنةةة  البةةةرامج التعليميةةة  ومسةةةيولي األ سةةةام العلميةةة  المختليةةة   مةةةن  بةةةل

 وجارر تعديلها بناء علي ا تراحا  هذا اليريق واعتمادها بعد التعديل 

تةةم تشةةكيل  ريةةق للمراجعةة  الداخليةة  للكليةة  حنةةي تقةةوم بالمراجعةة  بشةةكل دورر )نصةةف سةةنور( لن سةةام  ▪
والدراسةةا  العليةةا  سعلةةي األ سةةام العلميةة  لمرحلتةةي البكةةالوريو مراجعةة  داخليةة  عمةةل وتةةم  العلميةة  للكليةة 

( 138وتةةم عةةرض واعتمةةاد النتيجةة   ةةي مجلةةس الكليةة  ر ةةم ) 2015 /2014 -2014 /2013لعةةامي 
تةم عةرض تقةارير المراجعة   20/5/2015( بتاري  140ومجلس ر م الكلي  ر م ) 14/2/2015بتاري  

 السادة منسقي األ سام العلمي  . لن سام العلمي  من خالل

الهيي  المعاون  وجارر إعداد تقرير عن اإلجراءا  و  س ياس الرضا الوظييي ألعضاء هيي  التدري ▪
 التصحيحي  لما ورد  ي االستبيان

رضةةةا طةةةالب الدراسةةةا   -الةةةدعم الطالبةةةي(  – يةةةاس رضةةةا الطةةةالب عةةةن )سياسةةةا  القبةةةول والتحويةةةل  ▪
 -رأر الطالبةة   ةةي المقةةررا  الدراسةةي   والعمليةة  التعليميةة   -ريب العملةةيرأى الطةةالب  ةةي التةةد -العليةةا

 وجارر عمل إجراءا  تصحيحي  بناء علي االستبيانا                                                                           تقييم أداء الهيي  اإلداري   ي البرأى الط

 (1-16)مر ق          

 لبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسا  العليا  Blue Printلة تجميع ا ▪

 متابع  وتجميع جداول الريادة العلمي  والساعا  المكتبي  وطرق التدريس ▪

 متابع  وتجميع خطط األ سام العلمي  لرعاي  الطالب المتعثرين والمتيو ين ▪



 

            

 متابع  وتجميع طرق التدريس والتقويم باأل سام العلمي   ▪

  ي إعداد إستراتيجي  لمعالج  الطالب المتعثرين بواسط  تعلم األ رانالمشارك   ▪

المشارك   ي المشروع الطالبي لدعم التميح بعنوان )المركح التخصصي للتدريب عل  تنمي  المهارا   ▪
 2014/2015والذر تقرر الموا ق  عليه من وحدة إدارة المشروعا  بالتعليم العالي للعام  البشري (

 ةةي مجةةاال  الياعليةة  التعليميةة  والمعتمةةدة مةةن مجلةةس الكليةة  ر ةةم لمسةةايل  والمحاسةةب    ااسةةتحدث  آليةة ▪
 15/1/2013( بتاري  120)

 
 


