
  .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض رائ رؤية كلية التمريض: كلية                 

وتلبية البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 إحتياجات المجتمع.

1 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                                                        

                          د/ دعاء الدمرداش               

                                                                                                                     

 عميد الكلية

 ا.د/ ايناس ابراهيم 

 

 

 

 

التقرير السنوى لمعاييرالهيئة القومية لألعتماد للعام 

  8102/8102الجامعى 

 كلية التمريض/ جامعة دمنهور

 

 
 



  .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض رائ رؤية كلية التمريض: كلية                 

وتلبية البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 إحتياجات المجتمع.

2 

 

 المحتويات قائمة
 الصفحة الموضوع  

 

 بيانات عامة عن الكلية

 

 رؤية الكلية ورسالتها

 

 رؤية الوحدة ورسالتها واهدافها

 

 فريق اعداد التقرير

 ىمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العال

 (: التخطيط االستراتيجى1معيار )

 (: القيادة والحوكمة2معيار )

 (: إدارة الجودة و التطوير3معيار )

 (: أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4معيار )

 (:الجهـــــــازاإلداري5معيار )

 ( الموارد الماليــة والماديــة6معيار )

 يمية(:المـعاييراألكاديمية والبرامج التعل7معيار )

 (:التدريـــس والتعــــلم8معيار )

 معيار الطالب والخريجين -(:9معيار )

 (:البحث العلمي واألنشطة العلمية11معيار )

 (: الدراســــات العليــــــا11معيار )

 (: المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة12معيار)

 
 

 

 

 

 

 



  .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض رائ رؤية كلية التمريض: كلية                 

وتلبية البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 إحتياجات المجتمع.

3 

 

 بيانات عامة عن الكلية
 

 كلية التمريض اسم المؤسسة

 جامعة دمنهور هة التابعة لهاالج

الدرجات العلمية التى تمنحها 

 المؤسسة 

 ماجستير ◉    عالي  دبلوم ◉بكالوريوس   ◉

  دكتوراه◉

 خاتم الكلية  تاريخ اعتماد التقرير 

 

 
 كلية رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى التمريض بين الجامعات   رؤية الكلية

 .يةالمصرية واالقليمية والعالم

 

 تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد كوادر  رسالة الكلية

تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطوير البحث العلمي وتلبية 

 إحتياجات المجتمع.
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تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال    الوحدةرؤية 
شاملة والوصول إلى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق الجودة ال

 مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
 

تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية  رسالة    

والتحسن المستمر للعملية التعليمية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء 

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة لكلية واهدافها

 

  الوحدةأهداف   

العملية التعليمية والبحثية واإلدارية واالستشارية للكلية ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 

المجتمع المحلي  وفي خدمةالمستمرة درجة مساهمة المؤسسة في خطة التنمية القومية اورفع 

 . لذلك تهدفللتعاون مع كافة أطراف المجتمع المعنية بعملية تطوير وجودة التعليم مجاالت وفتح

 ما يلى:وحدة ضمان الجودة واالعتماد إلى 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية .1

 نشر ثقافة الجودة بالكلية .2

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى مجال الجودة .3

 يفاء المعايير االكاديمية للهيئة الوطنية لضمان الجودة ) األدلة و المؤشرات(است .4

 كتابة تقرير الدراسة الذاتية .5

 استيفاء ملفات التوصيف للبرامج و المقررات  .6

 استيفاء ملفات تقارير للبرامج و المقررات  .7

 تقييم لجودة االقسام من خالل المراجعة الداخلية .8

 دة لتنفيذ خطتها الموضوعةمتابعة اعمال اللجان بالوح .9

 المشاركة الفعالة في التقدم لمشاريع التطوير المقدمة من الهيئة القومية ضمان الجودة  واالعتماد.
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 فريق اعداد التقرير
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 المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة نعمات محمد .د/ ا

 بجامعة دمنهور

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة   المدير د/ دعاء على الدمرداش

نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان  د/ سعدة راضى

 الجودة  

نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان  د/ سميحة السيد

 الجودة  
 عضو مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة وسام كمال على فرج
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، شارك في  11/11/2118تم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  للمؤسسة رسالة ورؤية واضحة ومعلنة

من داخل الكلية القيادات االكاديمية واالدارية مثل رؤساء االقسام واعضاء هيئة التدريس وضعهما 

والهيئة المعاونه والطالب واالداريين كما تم مناقشتها مع اطراف من خارج الكلية مثل اعضاء من 

، وتعبر عن دورها التعليمي والبحثي والمجتمعي، ن المؤسسات الصحيةالمجتمع المحلي وممثلين م

حيث  ولها خطة استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تتضمن أهدافًا محددة، وتتسق مع استراتيجية الجامعة

تم تحديث الخطة االستراتيجية للكلية بناءا علي خطاب من مركز ضمان الجوده لتحديثها طبقا 

طبقا لما جاء من  .11/1/2118عة دمنهور وتم اعتماد التحديث بمجلس الكلية بتاريخ الستراتيجية جام

تقارير مراجعة المعايير من قبل الهيئه القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد تم تحديث الخطة 

 . 16/5/2118االستراتيجية وتم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

 8102 -8102ستراتيجى تقرير انجازات معيار التخطيط اال  

تم اعداد وثيقة العالقة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية واعتمادها  -

 من عميد الكلية

 ة بناءا على ميزانية الكليةيتم وضع التكلفة المالية للخطة االستراتيج -

ن شأنها تحقيق رؤية الكلية تم تحديث الخطه التنفيذيه للخطه االستراتيجيه الدراج األنشطة التى م -

 للوصول للريادة و التميز على المستوى العالمى  

بمجلس الكلية بجلستة رقم  تم اعتماد النسخة النهائية للخطة االستراتيجية متضمنة الخطة التنفيذية -

 2118-5-16( المنعقدة بتاريخ 11)

 اتيجية تم تحديث تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستر -

خدمة  -الخطة التنفيذية على الثالث القطاعات )شئون التعليم و الطالبتم تحديث نموذج متابعة تنفيذ  -

 الدراسات العليا( -المجتمع وتنمية البيئة

تم عمل ندوات لألعالن عن رؤية ورسالة وأهداف الكلية لمختلف الفئات )طالب مرحلتي  -

 البكالوريوس والدراسات العليا(

 التخطيط االستراتيجي(: 0) معيار
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بلقاء المستفيدين الذى تم عقدة بالكلية في يوم األحد الموافق رؤية ورسالة وأهداف الكلية عن األعالن  -

 تقديمى.من خالل عرض  7/7/2119

 

 النقاط التي تحتاج إلى تحسين:

 

استكمال تفعيل أليات نشر الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية المحدثة للكلية نظرا لوجود  -

 ات والكتاب الجامعي لألقسام العلميةتضارب في بعض المخاطب

عمل تقرير انجازات مجمع لتحديد ما تم تنفيذها من الخطة االستراتيجية للكلية بمختلف القطاعات  -

 طبقا ألهداف الخطة والجدول الزمنى لتحقيقها

 

 
م واليات ومها لدليل معايير للمؤسسة قيادات مؤهلة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقًا

، وتلتزم  8/11/2118اختيار القيادات االكاديمية واالدارية والذي تم اعتماده بمجلس الكلية بتاريخ 

معلنة ومتاحة  المؤسسة بالنزاهة والمصداقية والشفافية واألخالقيات المهنية انطالقا من قيم جوهرية

بتاريخ تماد تحديثه بمجلس الكلية وتم اع . وللمؤسسة هيكل تنظيمي يالئم حجم ونوع أنشطتهاللمعنيين 

؛ بما يضمن تحقيق رسالتها وأهدافها، ولها توصيف موثق لكل الوظائف، يحدد  14/8/2118

 .8/11/2118و تم اعتماده بمجلس الكلية  بوضوح المسئوليات واالختصاصات

 8102 -8102 القيادة والحوكمةتقرير انجازات معيار   

 هارات القيادية بالكلية وتم تنفيذ العديد من الدورات تم عمل خطة تدريبية لتنمية الم 

 يفي ظتم عمل كتيب للتوصيف الو 

  تم تمثيل الطالب في العديد من اللجان بالكلية 

  تم تحديث الهيكل التنظيمي للكلية متضمننا الوحدات المستحدثة 

  تم عمل ملتقي طالبي للطالب 

 ل فتح باب الحوار مع الطالب عبر تم تعزيز دور وكيل الكلية لشئون الطالب من خال

 الصفحة الخاصة بالطالب وذلك لمناقشة كافة الشكاوي

  تم تعزيز دور وكيل الكلية لخدمة المجتمع في المشاركة المجتمعية من خالل )القوافل الطبية

 المختلفة(

 للطالب تعاون مع العديد من المستشفيات للتدريب العملي تكوالوتم عمل برت 

 اج الي تحسين  نقاط التي تحت

معيار القيادة والحوكمه (:8) معيار  
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 ريةتعزيز نشر القيم الجوه

 

 

 
حيث يوجد بالكلية وحدة مختصة  للمؤسسة نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم

بادارة شئون الجودة ) وحدة ضمان الجودة( كاحدي الوحدات التي تعمل وتمارس سلطاتها 

ا بقرار مجلس الجامعه بتاريخ ومسئولياتها ضمن الهيكل التنظيمي للكلية حيث تم اعتماده

حيث تتم عملية التقويم الذاتي ، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي شامل ومستمر11/12/2117

الداء المؤسسة بصورة دورية سنوية حيث تم اعتماد منهجية التقويم للكلية بتارييخ 

دم ، وتستعين بالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، وتستخ  15/8/2117

 .نتائج التقويم والمراجعة في تطوير األداء

 8102-8102تقرير انجازات معيار ادارة الجوده والتطوير 

 

 . 2018 - 9 - 18 ( بتاريخ1) رقم الكلية بمجلس للوحدة السنوية الخطة اعتماد تم .1

( 5فى مجلس الكلية رقم ) 2119 - 2118تم اعتماد خطط تحسين المعايير للعام الجامعى  .2

 .  2119 - 1- 16 خبتاري

 لمناقشتها العلمية لالقسام يةتالذا الدراسة ئج نتا عن واالعالن الذاتي التقييم ئج نتا مناقشة تم .3

 على التقرير نشر تم و 2019 / 2 / 16 بتاريخ (6) رقم الكلية مجلس عرضها على تم ثم

 .  الكلية بوابة

 . لخارجية الداخلية والمراجعات اشكيل لجنة مراجعة للمراجعات تتم  .4

ئج التقويم الذاتي على األقسام العلمية ، وتم نشر التقرير على موقع الكلية تم عرض نتا .5

 .ياإللكترون

/  2/  16بتاريخ  (6تم اعتماد نتا ئج التقرير الذاتي والدراسة الذاتية مجلس الكلية رقم ) .6

2119  . 

 .2118 – 12 - 11ريخ ( بتا 4فى مجلس الكلية رقم )  2118تم اعتماد انجازات الوحدة  .7

 

 تطوير (  معيار ادارة الجوده وال3)
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للمؤسسة العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يتناسب مع متطلبات 

من خالل الية للتعامل مع  البرامج التعليمية المقدمة، وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها

ث تم اعتمادها في مجلس الكلية العجز او الفائض في اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونة حي

. وتعمل المؤسسة على بناءا علي تحديد احتياجات االقسام العلمية بالكلية  18/9/2118بتاريخ 

، من خالل تحديد احتياجاتهم التدريبيه  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 .يفيةتجاه الحالة الوظ وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم

 8102 -8102أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقرير انجازات معيار   

 احصائيات ألعداد ونسبة أعضاء هيئة التدريس الي الطالب. تحديث .1

للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  Portfolioاالنجاز ملف البدء بتطبيق .2

-2118للعام الجامعي التدريبية متضمن األنشطة العلمية والمجتمعية والتدريسية و

2119 . 

 . 2119-2118تحديث العبء الوظيفي للعام الجامعي  .3

 استحداث وثيقة تقييم أداء الهيئة المعاونة .4

 . 31/4/2118بتاريخ TOT ورشة عمل عن  .5

التعاون مع مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس لعمل دورة تدريبية  .6

-28عتماد برنامج بتاريخ العضاء هيئة التدريس بالكلية عن ا

29/12/2118. 

 

 

للمؤسسة جهاز إداري مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة 

ويتسم بكفاءة األداء بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص المؤسسة على التنمية 

اجات التدريبية ا عبر خطة تدريبية موثقه ومعتمده ترتكز علي االحتيالمستمرة ألفراده

 وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم. المناسبة لطبيعه عمل القسم والدرجة الوظيفية،

 معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة( 4)

 يمعيار الجهاز اإلدار(5)
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كما تستفيد الكلية من نتائج تقييم اعضاء الجهاز االداري في تحديد االحتياجات التدريبة في 

لمتميزين الخطة السنوية بناءا علي اوجة القصور ومحاسبة المقصريين وكذلك في مكافئه ا

 .8/11/2118منهم والتي تم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

 

 تقرير اإلنجازات لمعيار الجهاز اإلداري 8102-8102 

 

 .يوجد ألية  سد العجز والفائض وجارى تحديثها 
 

  تم مخاطبة أ.احمد قدرى للحصول علي بيان بأعداد الجهاز اإلدارى للعام

 .عدولم يتم الرد ب2119- 2118الجامعى 

  تم مخاطبة رؤساء االقسام اإلدارية بالكليه للحصول على بيان بتوزيع العامليين والفنيين
 .8012-8102على األقسام اإلداريه لعام 

  جارى تحديثNorms  مدى مالئمة اعداد الجهاز اإلدارى لحجم المؤسسة( للعام الجامعى (

2118-2119 

  القيادات اإلدارية ورؤساء تم تحديث أستبيان لقياس أراء خبراء الجوده و

االقسام اإلدارية عن األحتياجات التدريبيه ألعضاء الجهاز اإلدارى وسيتم 

 مخاطبتهم.

  تم تحديث استبيان لقياس أراء الجهاز اإلدارى عن احتياجتهم التدريبية وسيتم

 توزيعه  

 احتياجاتهم  الجهاز اإلدارى بناءعلي ضاءعال لتدريبيه الخطةاث تحدي وسيتم

 راء القيادات اإلدارية وخبراء الجوده.وا

  تم مراجعة اإلستبان الخاص بقياس اراء الجهاز اإلدارى لرصد مدى تححقيق الرضا
الوظيفى  معايير اختيار القيادات اإلداريه , نظم التقييم , أليات) الثواب والعقاب, اليه 

 8102-للعام الجامعى 8102المساواه وعدم التمييز, بيئة العمل , األمكانيات المتاحة (  

 وجارى توزيعه على الجهاز اإلدارى
 

  نقاط القوه الخاصه بالمعيار 

 تم تنفيذ بعض الدورات التدربييه للموظفين وتم االستفاده منها -

 تم نشر الوعي بين الموظفين عن  كيفيه وطرق تقييم الموظفين   -

 تم وضع اليات حديثه مثل اليه الثواب والعقاب -

 اصه بالمعيارنقاط الضعف الخ 

 صعوبه التواصل مع الموظفين لحضور الدورات -

 عدم وجود عضو من الجهاز االداري كمنسق في المعيار  -
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للمؤسسة مواردها المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه، 

من خالل  حيث تتنوع مصادر التمويل للمؤسسة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها

مصادر التمويل الذاتي الخاصة بها والتي تعمل علي تنميتها من كال من صندوق الخدمة 

، وتحرص على كفاءة استخدام تلك التعليمية ووحدة التدريب والبروتوكوالت ) التبرعات(

 الموارد وتنميتها.

  تقرير انجازات معيار الموارد الماليــة والماديــة للعام الجامعى 8102-8102

 حتديث البيان اخلاص مبصروفات الكلية عن العام احلالي 

 بيان مبيزانية املخصصات املالية للكلية لثالث سنوات 

 عمل مصفوفة توضح مدى تناسب الموارد المالية المخصصة لالنشطة المختلفة للكلية 

   حتديث ميزانية اخلطة االسرتاتيجية للكلية 

  كفاية املوارد املالية واملادية بكلية التمريض جامعة دمنهور عمل استبيان عن استطالع االراء عن مدي 

  حتديث خطة تنمية املوارد الذاتية  للكلية 

    حتديث خطة وحدة التدريب واخلدمات التمريضية 

  2118حتديث بيان بروتوكوالت التعاون للعام 

 لية التعليمية.حتديث بيان باالجهزة واملعدات املوجودة بالكلية والتى تسهم فى دعم العم 

  تشكيل لجنة لملف الNORM 

  تحديث ملف الnorms . 

 . تحديث خطة الصيانة واعتمادها 

  تحديث آلية الصيانة واعتمادها 

  2118تحديث تشكيل لجنة الجرد للعام  

 الموارد الماليــة والماديــةمعيار (6)
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 تحديث تشكيل وحدة األزمات والكوارث 

   تحديث وتنفيذ خطة االخالء عمليا بمبنى الكلية 

 كترونية ونظم ميكنة ادارة المعلوماتتفعيل المكتبة االل 

  تفعيل وحدةIT   بالكلية 

   تحديث بيان اعداد الحاسب االلى بالكلية وحصر باألجهزة المخصصة لوحدة الIT  

 جاري تحديث موقع الكلية على شبكة االنترنت 

  تحديث سجل تواجد مسئولى المكتبة 

 ل الفهرسة والمكتبةتحديث التقرير الخاص بتدريب مسئولى المكتبة عن اعما 

 تحديث  بيان المخصصات المالية للمكتبة والكتب الموجودة بالمكتبة 

 تحديث محاضر لجنة فحص للتقدير المادى للكتب المهداة للمكتبة ورسائل الماجستير والدكتوراة  

  تحديث سجل المترددين  والمستعيرين على المكتبة 

 ات العليا بيان مدى تخصيص جزء من المكتبة كقاعة للدراس 

 

 
 

 

من الهيئه المؤسسة تتبنى المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غيرها من المعايير المعتمدة 

يتناسب مع رسالتها وأهدافها، وتتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير بما القومية لالعتماد 

باتها؛ وتحرص المؤسسة على أن تلبي ، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطل التي تبنتها

حيث تم اعتماد الية الستقراء متطلبات  البرامج التعليمية المقدمة احتياجات المجتمع وسوق العمل

ف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، 14/12/2117سوق العمل بمجلس الكلية  ، وتوصِّ

يتم  .16/7/2118جلس الكلية بتاريخ وتم اعتمادها بم وتقوم بمراجعتها وتطويرها بصورة دورية

التاكد من فاعلية كل مقرر في تحقيق االهداف العامة والمخرجات المستهدفة للبرنامج من خالل 

 .18/9/2118اعداد مصفوفات توافق للبرنامج مع مقرراته واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

 

ورشة عمل عقد 8102-8102الجامعى للعام  البرامج والمعايير األكاديميةتقرير انجازات معيار 

للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعنوان )توصيف البرامج والمقررات(يوم الثالثاء 

13/11/2118 . 

عقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعنوان )تقرير البرامج  .1

 . 13/11/2118والمقررات( يوم الثالثاء 

 

 البرامج و المعايير األكاديمية(7معيار)
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وتطويرها بصورة دورية بما يضمن مؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها لل

. ثم اعداد مصفوفة للربط بين طرق تحقق المعايير األكاديمية، ويسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها

وتحرص  .21/8/2119وتم اعتمادها بتاريخ  التدريس ونواتج التعلم المستهدفه للبرنامج التعليمي  

المؤسسة على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة، وتعمل على تهيئة 

، وتقدم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج ومهارات التوظيف لدي طالبها  فرص التعلم الذاتي

وفر لتلك التدريب التي تسهم في إكساب الطالب المهارات الالزمة لتحقيق مواصفات الخريج، وت

البرامج الموارد المالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية اإلشراف عليها، وتحرص على تقييم 

فاعليتها وتطويرها. وتحرص المؤسسة على تقويم الطالب بموضوعية وعدالة، وباستخدام أساليب 

ددة الموعد بين اختبارات دورية مح تالئم نواتج التعلم وبما يدعم العملية التعليمية وأدوات متنوعة

 .باالضافة لالختبار النهائي 

 8102-8102للعام الجامعى التدريس والتعلم تقرير انجازات معيار

خاصة باألشراف على التدريب وفحص تقارير الطالب ومعالجة اى مقترح بتشكيل لجنة  .1

 سلبيات أو نقاط الضعف في العام التالي لتالفيها.

طبات االقسام للمستشفيات لضمان كفاءة مخاتمت مخاطبة االقسام العلمية الرسال  .2

 التدريب.

 مقترح لنموذج تقديم تظلم من نتائج االمتحانات. .3

مجلةتعريفية الكترونية عن استراتيجية التدريس والتعلم للطالب وتم رفعها على صفحة  .4

 الكلية وصفحات التواصل االجتماعى للطالب.

 تم عقد ورش عمل عن: .5

  4/7/2118فى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج بتاريخ ورشة عمل بعنوان نواتج التعلم 

  ورشة عمل بعنوانrubric   25/7/2118بتاريخ 

 يس والتعلم: معيار التدر(2)
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  ورشة عمل بعنوانdebriefing   26/7/2118بتاريخ 

  ة من خالل وحدة طرق التدريس غير التقليدية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

 .24/11/2118تطوير التعليم 

 بتاريخ  .من خالل وحدة القياس والتقويم صحيح االلكترونىأساليب التقويم والت

11/12/2118 

 من خالل وحدتى ضمان الجودة و تطوير من خالل  ) ملف اإلنجاز ( البورتفيليو

 .8/11/2118التعليم

 

. 

 

تم اعتمادها بمجلس الكلية  للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوري ًا

من خالل اليه تم اعتمادها بمجلس  ، وتعمل على جذب الطالب الوافدين12/11/2116بتاريخ 

ماديا واجتماعيا  وتلتزم المؤسسة بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب. 15/8/2117الكلية بتاريخ 

.  14/2/2117بالكلية وتم اعتماد المركز بتاريخ ونفسيا من خالل مركز االرشاد النفسي وصحيا 

االكاديمي والتوجيه المهني للطالب من خالل وحدتي الرياده العلمية واالرشاد تقدم الكلية الدعم 

االكاديمي والتوجيه المهني وريادة االعمال حيث تم اعتماد الوحدتين بمجلس الكلية بتاريخ 

من خالل تمثيلهم في اللجان المنبثقه من  مشاركتهم في صنع القرار الكلية وتكفل. 16/2/2119

من خالل  بتشجع األنشطة الطالبية، وتحرص على قياس آراء الطالو مجلس الكلية ،

استطالعات االراء اتجاه المقررات واعضاء هيئه التدريس،التدريب العملي،الدعم الطالب 

 مع الخريجين. ، وتعمل على استمرارية التواصلواالنشطة الطالبية

 

 1028-8102للعام الجامعى  الطالب والخريجينتقرير انجازات معيار 

نسب التحويالت من والى الكلية للثالث سنوات السابقة مع عمل التحليل االحصائى حتديث  .1

 واعتماده.

 احصائيات بعدد الطالب المستفدين من الدعم المادى واالجتماعى والصحى تحديث .2

 : معيار الطالب والخريجون(2)
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 2118/2119حفل الستقبال الطالب الجدد للعام الجامعى  .3

 يمىوحدة الريادة العلمية واالرشاد االكاد دليل .4

 2118/2119استالم الساعات المكتبية والريادة من االقسام العلمية للعام الجامعى  .5

 مقترح لتشكيل وحدة التوجيه المهنى وريادة االعمال .6

 مقترح لعمل مؤتمر طالبى سنويا. .7

 تحديث االستبيانات الخاصة بقياس اراء الطالب .8

 تثقيفية مع الطالب.تعريف الطالب بألية التظلمات والشكوى من خالل عمل لقاءات  .9

 تدريب طالب الفرق االربعة على كيفية التعامل مع الورقة االلكترونية الجديدة. .11

 اعالم الطالب بالتعليمات التى يجب مراعاتها داخل لجان االمتحانات من خالل الملصقات . .11

 الخريجينبتحديث قاعدة البيانات الخاصة  .12

 ب بستكمالها قبل استخراج شهادة التخرجمقترح لعمل استمارة خريج الكترونية يقوم الطال .13

 .لتسهيل التواصل مع الخريجين

 مقترح لعمل الملتقى التوظيفى على هامش المؤتمر الطالبى. .14

 المطبوعات

 تحديث دليل الطالب 

 دليل الطالب للدراسات العليا 

 

 
راسات وتم اعتمادها من مجالس االقسام ولجنة الد للمؤسسة خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة

، وتحرص المؤسسة على توفير وتنمية 14/12/2117العليا بالكلية ومن ثم مجلس الكلية بتاريخ 

حيث تقوم بتخصيص ميزانية  الموارد الالزمة التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثي

 حيث يوجد بالكلية مكتبة تم تطويرها وامدادها بالكتب الحديثه البحث العلمىسنوية لنشاط 

وتشجع التعاون  .والرسائل العلمية كما يوجد بالكلية بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية 

وتعمل علي تعظيم دور العالقات الثقافية  والمشاركة بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث

لتحقيق التميز العلمي من خالل توفير الجامعة فرص منح وبعثات من خالل بروتوكوالت تعاون 

 واألنشطة العلمية معيار البحث العلمى( 10)

 



  .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض رائ رؤية كلية التمريض: كلية                 

وتلبية البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 إحتياجات المجتمع.

16 

 

 لتشجيع اعضاء هيئة التدريس والباحثين علي االستفادة وتبادل الخبرات.ع الدول المختلفة م

 وتخلق مناًخا داعًما لألنشطة العلمية.

 

 

 8102-8102للعام الجامعى  العلميةواالنشطه  تقرير انجازات معيار البحث العلمى

 

 :والتنافسية بالمعيارنقاط التميز من 

 بالكلية لقياس  يئي على مستوى األقسامالعلميةالمختلفةعمل استمارة للتحليل البSWOT 

analysis باألقسام العلمية وتشتمل  الخاصة البحثية حتى يتثنى لهم إنشاءالخطة

-البحث العلمي-أعضاء هيئة التدريس-المشاركة المجتمعية-الموارد المالية والماديةعلى:

 الدراسات العليا.

 تركين فى البحوث العلمية.إعالم وموافقه للمش تصميم وثيقة 

 .تصميم خطه تنفيذيه لزيادة الموارد المالية 

 أعضاء هيئه التدريس المنشورة دوليا أو محليا  ،ما اذا  تصميم قاعدة بيانات تشمل أبحاث

 فردى او مشترككان البحث 

 تحديث الخطه البحثيه مبنى على نتائج المرصد البيئى لمحافظه البحيره 

  يوجد تقرير سنوى عن انجازات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث موضح به

ما تم انجازه فى قطاع الدراسات العليا والبحوث فيما يخص األهداف االستراتيجية  

 للكلية.

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 بحاث.عدم وجود مركز متخصص لتسويق األبحاث لزيادة الموارد المالية الغير كافيه لأل 

 األبحاث دعم جزئي ولكن معظم األبحاث دعم شخصي من قبل الباحث. تدعم الكلية 

 .عدم وجود مشروعات مموله بالكليه 

ليحسن  8102-8102للعام الجامعى  تقرير انجازات معيار البحث العلمىولذلك تم عمل 

 النقاط السابقه كما يلى:

 

وقامت كتابه االبحاث العلميه  تم عمل ورشة عمل لطالب الدراسات العليا عن كيفيه .1

 وحده التدريب والخدمات التمريضيه بالتعاون معمريم حجاج   /دمها ا.ديقبت

ألعضاء هيئه  تم عمل ندوه توعيه لطالب الدراسات العليا باخالقيات البحث العلمى .2

المسئول إبتسام صالح يونس  /دمها ديقامت بتوق التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية

 تنفيذى لمعيار البحث العلمى.ال
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( ألعضاء هيئه التدريس Plagrismتم عمل ورشة عمل عن كيفيه تجنب االقتباس ) .3

وطالب الدراسات العليا بالكلية وقامت بتقديمها ا.م.د/ يلدز خيرى وكيل الكلية السابق 

 لشئون التعليم والطالب

لعليا ورفعه على موقع تم توزيع دليل اخالقيات البحث العلمى على طالب الدراسات ا .4

 "face book and what's appالكليه ومواقع التواصل االجتماعى"

تم متابعه تنفيذ الخطه البحثيه للكليه واالقسام  من خالل باختيار الموضوعات البحثيه  .5

 التى تتماشى مع خطه الكليه البحثيه الخمسيه لالقسام "صحه مجتمع ، ادراه التمريض"

ت البحث العلمى بمناقشه برتوكوالت الرسائل العلمية لدرجتى تفعيل لجنة اخالقيا .6

الماجستير والدكتوره وتشتمل على شروط مثل الكشف على عناوين فى المكتبه الرقميه 

 (Plagrismالتابعه الكاديمة البحث العلمى بعدم وجود اقتباس )

ر، والدكتوره، من الخطه البحثية الخمسيه بالكلية متضمنه ) رسائل الماجستي %21تنفيذ  .7

 أبحاث الترقية(.

-3-13تم عقد المؤتمر الطالبى االول بالكليه بعنوان " االستثمار فى الشباب" بتاريخ  .8

بمشاركة عدد من الجامعات المصريه والجامعات العربيه ) السعوديه( وتم   2119

حصول الكلية على عدة جوائز لوصولها للمركز االول فى المؤتمر المنعقد بكلية 

 مريض جامعه دمنهور.الت

وتشجيعا لمشاركات الطالب بالمؤاتمرات واللقاءات العلمية  شاركت طالب الكلية  .9

 بمؤتمر الطالب بجامعة حلوان وبنها واالسماعليه وحصلت على مراكز متميزه بها.

ومن منطلق المشاركات فى المؤتمرات العلميه واالنشطه التقافيه مشاركة طالب كلية  .11

 لبرنامج العباقره كليات على مستوى الجمهوريه. التمريض وتأهلها

عقد اليوم العلمى الدورى لقسم إدارة التمريض ، قسم تمريض االطفال وتمريض صحة  .11

 المجتمع.

 تحديث قاعدة بيانات أبحاث اعضاء هيئه التدريس ورفعها على موقع الكلية .12

الوكله مشاركة اعضاء هيئه التدريس فى المشاركات العلمية كاجامعة سنجورب .13

 الفرنوكفونيه ومركز تنمية قدرات اعضاء هيئه التدريس بدمنهور

 2119/ 31-31االعداد لمؤتمر الكلية الدورى الذى سوف يعقد فى اكتوبر  .14
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بحضور نخبة من مديرى  7/7/2119عقد لقاء التميز الثانى )لمستفيدى الخدمه ( بتاريخ  .15

عه وإدارة الكليه والصحافه المستشفيات ورؤساء التمريض بحضور كل من رئيس الجام

واالعالم وعرض عدد من العروض تعريفا بالرؤيه والرساله، الخطة االستيراتيجيه ، 

المشاركة المجتمعيه، معايير ومحاور الخطة البحثيه.....الخ ، وتوزيع مطويات تعريفيه 

 بمعايير ومحاور الخطه البحثيه.

ء هيئه التدريس وقياده أ.م.د/ ريم مناقشة مقترح قواعد الترقيات الجديد بحضور اعضا .16

 بسيونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى.

 

 

المؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراسات العليا، لها معايير أكاديمية، تتوافق مع المعايير القياسية 

ف ا لمؤسسة برامج الصادرة عن الهيئة، وبما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها. وتُوصِّ

الدراسات العليا، وتراجعها وتطورها دوري ًا، وتتأكد من اتساق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج 

تعليمي مع مقرراته، وتوفر مصادر التعلم المختلفة، وتقر نظًما موضوعية وعادلة لتقويم الطالب 

للكلية تقارير  قياس أرائهم.وتحرص على باستخدام اساليب متنوعة لقياس نواتج التعلم المستهدفة 

سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات 

 الدراسية وتستفيد الكلية منها في وضع خطط التحسين والتطوير

 8102 -8102تقرير انجازات معيار الدراسات العليا 

 أوال: نقاط القوى:
ات الخاصة بالمعايير و البر امج و المقررات الخاصة تم توصيف جميع التوصيف -

 بالدراسات العليا

تم توزيع استبيان إستقراء متطلبات سوق العمل خالل اللقاء الثانى من المستفيدين   -

وتم تحليل اإلستبيان وعمل تقرير به  7/7/2119بالخدمة المنعقد يوم األحد الموافق 

 .وتسليمه لوكيل الكلية للدراسات العليا

تم استقراء أراء المستفيدين في برامج الدراسات العليا بالكلية و إعداد خطة التحسين و  -

بناءا على احتياجات سوق العمل  تقدم قسم إدارة التمريض بالكلية بمقترح دبلوم إدارة 

 الجودة و إدارة المستشفيات

 توجد ألية لنشر الئحة الدراسات العليا  معتمدة  -

 معيار الدراسات العليا( 00)
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ج من خالل ندوات و النشر على موقع الكلية و الجامعة و إرسال و يتم الترويج للبرام -

 بورشور إلى الجهات المستفيدة من الخدمة.

تم إعداد معايير أكاديمية مرجعية للدراسات العليا باألقسام العلمية من خالل تبنى  -

 المعايير القومية المرجعية للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.

 ير من خالل المجالس الرسمية لألقسام تم اعتماد المعاي -

 العلمية و لجنة الدراسات العليا و مجلس الكلية. -

تم إعداد مصفوفة توافق المعايير األكاديمية المرجعية للدراسات العليا باألقسام العلمية  -

 مع المعايير القومية المرجعية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

عمل  لطالب الدراسات العليا للتوعية بالمعايير يوم االثنين الموافق تم عقد ورشة  -

11/3/2119. 

 تم توصيف برامج الدراسات العليا لألقسام العلمية بالكلية. -

تم اعتماد التوصيفات من خالل المجالس الرسمية باألقسام و لجنة الدراسات العليا و  -

 مجالس الكلية.

 المعايير المرجعية للدراسات العليا. تم إعداد مصفوفة توافق البرامج مع -

 –دكتوراه  -يوجد توصيف للمقررات الدراسية لبرامج الدراسات العليا بالكلية )ماجستير -

 دبلوم( معتمد من المجالس الرسمية.

 تم إعداد خريطة مقرر لكل مقرر دراسي توضح طرق التدريس و التقويم. -

 اسية التابعة له.تم إعداد مصفوفة ربط كل برنامج بالمقررات الدر -

تم اعتماد استراتيجية التعليم و التعلم للدراسات العليا موثقة و معتمدة من لجنة الدراسات  -

 العليا و مجلس الكلية.

 تم إعداد خريطة مقرر لكل مقرر دراسي توضح طرق و أساليب التدريس. -

 توجد دالئل لتطبيق التعلم الذاتي بالنسبة للطالب. -

ج و المقررات بناءا على التوصيات التى تمت اإلشارة إليها من تم تحديث توصيف البرام -

 خالل ورشة العمل الخاصة بتوصيفات و تقارير  البرامج و المقررات الدراسية 
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يوجد بالكلية عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس لتدريس المواد المتخصصة و يتم  -

ضح: نسبة الطالب لهيئة انتداب اساتذة من الخارج لتدريس المواد غير التخصصية )مو

 لسيرة الذاتية و خطابات الترشيح و االنتداب( –التخصص الدقيق  –التدريس 

يقوم كل قسم علمي بالكلية بتقديم كافة اإلمكانيات والتسهيالت التدريسية الكافية لطالب  -

 الدراسات العليا المسجلين للدرجات العلمية به.

الخاص المزيد من اإلمكانيات البحثية المادية كما تقدم الكلية والوحدات ذات الطابع  

 لطالب الدراسات العليا باألقسام العلمية المختلفة.

تمتلك الكلية مكتبة واسعة وكافية للدراسات العليا تحتوي على المراجع الهامة والقيمة من  -

 الكتب والدوريات التي تساعد الطلبة الحصول على المعلومات عند الحاجة. 

أجهزة تعلم متعددة ووسائل تعليمية مناسبة تمكن أعضاء هيئة التدريس  تمتلك الكلية -

 والطلبة من االستفادة منها في عمليتي التعليم والتعلم . 

 تم اعتماد دليل الكنتروالت و االمتحانات للدراسات العليا. -

 تم إعداد مصفوفات ربط االمتحان بنواتج التعلم المستهدفة و اعتمادها. -

خماسية من أعضاء هيئة التدريس لمراجعة أوراق االمتحان للدراسات تم تشكيل لجنة  -

العليا و كتابة تقرير يوضح مدى استيفاء الورقة اإلمتحانية للضوابط التى تم وضعها من 

 خالل وحدة القياس و التقويم لكل فصل دراسى.

 تم عقد وشة عمل عن ربط أسئلة اإلمتحان بنواتج التعلم المستهدفة للمقررات. -

 وجد خطة مراجعة لبرامج الدراسات العليا معتمدة.ت -

 تم اعتماد معايير اختيار المراجع الداخلي و الخارجى. -

تم مراجعة برامج و مقررات  الدراسات العليا بقسمي إدارة التمريض و تمريض صحة  -

المجتمع مراجعة داخلية و مراجعة خارجية وباقى الألقسام مراجعة داخلية فقط. وجارى 

 ة لباقي االقسام.المراجع

 توجد تقارير مراجعة داخلية و تقارير مراجعة خارجية معتمدة. -

توجد تقارير فصلية للمقررات الدراسية معتمدة وموثقة موضح بها رأى الطالب  -

 بالمقررات الدراسية و أساليب التقويم. و يحدد بها نقاط التحسين.

 لخارجية معتمدة و موثقة.توجد تقارير مراجعة البرامج و المقررات الداخلية و ا -
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أليات التسجيل موضحة بالئحة الدراسات العليا و بدليل الدراسات العليا و يتم اإلعالن  -

 عنها على موقع الكلية و مواقع التواصل .

توجد ألية إشراف على الرسائل العلمية معتمدة و موثقة لقسمي إدارة التمريض و  -

 تمريض صحة مجتمع وتعليم التمريض. 

 لية و دليل لإلشراف األكاديمى لطالب الدراسات العليا معتمدة وموثقة.توجد أ -

 تم استقراء راي طالب الدراسات العليا في نهاية كل فصل دراسي ويتضمن االستقراء  -

أعضاء هيئة  –المقررات الدراسية –موارد التعلم  -رأى الطالب في :)سياسات القبول -

 حلقات النقاش(  –التقويم  -التدريس

تحليل النتائج إحصائيا و إرسال نسخة من نتيجة االستقراء إلى رؤساء األقسام العلمية يتم  -

 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

 تم وضع خطة تحسين بناءا على نتائج اإلستقراء. -

 تم توفير خدمة اإلنترنت للطالب  بمركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية . -

 ى تحسين:ثانيا: نقاط تحتاج إل
رفع وعى طالب الدراسات العليا عن البرامج المختلفة و اإلعالن عن برامج الدراسات  -

 العليا بالكلية من النقاط التي تحتاج إلى الدعم.

تطبيق المراجعات الخارجية لبرامج  ومقررات الدراسات العليا لألقسام العلمية التى لم  -

ح البرامج. ايضا تحديث االمراجعات لألقسام يتم فتح باب التسجيل بها و ذلك استعدادا لفت

 العلمية التى تم التسجيلبها بناء على معايير المراجعة الداخلية و الخارجية.

دعم ورش العمل و الندوات التى يتم عقدها لطالب الدراسات العليا و الخاصة بالتوعية  -

 بمفهوم الجودة فى التعليم العالى.

 وتوفير الدوريات و المجالت والرسائل العلمية الحديثةاستكمال تحسين الخدمة بالمكتبة  -

 دعم تطبيق طرق التعلم الذاتى لطالب الدراسات العليا. -

 

 

ملن  المؤسسة تحرص على تلبية احتياجات وأولويات مجتمعها المحيط، وتعملل عللى تنميلة البيئلة

بثقللة مللن الخطللة خللالل االشللتراك مللع اعضللاء لجنللة خدمللة المجتمللع وتنميللة البيئللة باعللداد خطللة من

 وتنمية البيئة  معيار المشاركة المجتمعية(08)
 



  .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض رائ رؤية كلية التمريض: كلية                 

وتلبية البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطويرالعداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 إحتياجات المجتمع.
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،وللمؤسسة انشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بهلا وخدملة المجتملع االستراتيجية للكلية 

وتقوم المؤسسة بتفعيل المشاركة من خالل عقد بروتوكوالت تعاون وانتدابات لمؤسسات تعليمية .

لفلة، وتحلرص عللى وأنشلطتها المخت ودعلم مواردهلا وتنفيلذ برامجهلا, المجتمعية في صنع القلرار

من خالل االستبيانات ، ومقابالت مع مستفيدي الخدمة ومنظمات سوق العمل  قياس آراء المجتمع

 عن الخدمات واألنشطة التي تقدمها. وشركاء التميز 

 8102-8102للعام الجامعى  المشاركة المجتمعيةتقرير انجازات معيار 

  أبرز نقاط التميز والتنافسية للمعيار

 ة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةجود خطو-

 وع أوجة المشاركة المجتمعية داخل وخارج الكليةتن-

 لمشاركة الفعالة للطالب فيما يخص خدمة المجتمع وتنمية البيئةا-

 شاركة األطراف المجتمعية فى المجالس والوحدات واللجان المنبثقةم-

 النقاط التى تحتاج الى تحسين 

 كة األطراف المجتمعية فى المجالس الرسمية والوحدات واللجان .زيادة  مستوى مشار  

تم عقد ندوة عن العنف ضد المرأةمن قبل قسم تمريض النسا والتوليد يوم االربعاء  .1

17/11/2118 

 2118/ 24/11تم عقد ندوة عن العنف ضد الطفل من قبل قسم تمريض األطفال  .2

 االزمات والكوارث  تم عقد ندوة عن خطة األخالء عمليا من قبل وحدة .3

تم عقد ندوة عن خطوة وردية لحياة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدى من قبل قسم  .4

 2118/ 9/11تمريض صحة المجتمع 

تم عقد ندوة عن التوعية بمرض سرطان الثدى وطرق الوقاية والكشف المبكر بالمركز  .5

 القومى للمرأة من قبل قسم تمريض صحة المجتمع 

-12-11مل بعنوان نظم التقويم والتصحيح االلكتروني يوم االثنين الموافق تم عقد ورشة ع

2118
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بين الجامعات المصرية واالقليمية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  رؤية كلية التمريض: كلية

 .والعالمية

مؤهلة لمتطلبات العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  تطويرسوق العملوتسهم فى 

 

 

 2119-7-31يوم الثالثاء الموافق  SPSSورشة عمل عن  .6

 تم القيام بقافلة من قبل قسم تمريض صحة المجتمع لقرية عوض كشك بالمحمودية .7

االستاذ  بيطرية زراعية" بمركز الدلنجات تحت رعاية–تم القيام بقافلة "طبية  .8

الدكتور/عبيد عبدالعاطى صالح رئيس جامعة دمنهور واالستاذ/محمد الدامى عضو 

مجلس النواب واالستاذة/سلوى ذكى رئيس مركز الدلنجات واالستاذة الدكتورة/ايناس 

 2118-1-22ابراهيم عميد كلية التمريض فى يوم الخميس

ت رعاية  ا.د/ عبيد عبدالعاطى تم القيام بقافلة صحية بيطرية لقرية الشماسمة برشيد تح .9

صالح رئيس جامعة دمنهور و ا.م.د/إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض ووكيل الكلية 

  1/2/2118لشؤن  البيئة وخدمة المجتمع ا.م.د/نيفين حسن  يوم  الخميس الموافق 

ا.د/  تم القيام بقافلة صحية بيطرية زراعية لقرية التلبنتى بإيتاى البارود تحت رعاية   .11

عبيد عبدالعاطى صالح رئيس جامعة دمنهور و ا.م.د/إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض 

ووكيل الكلية لشؤن البيئة و خدمة المجتمع ا.م.د/نيفين حسن يوم  الجمعة  الموافق 

2/2/2118  

المشاركة فى قافلة طبية بيطرية لقرية زمران النخل بمركز الدلنجات بالبحيرة يوم   .11

 2118مارس 22الخميس 

بعمل قافلة   2118-5-31قامت كلية التمريض جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق  .12

 طبية  بشرية وبيطرية وزراعية  وتوعوية

a. د/ عبيد 1با االضافة الي توزيع الدواء المجاني بقرية بيبان بكوم حماده تحت رعاية ا

ايناس ابراهيم ووكيل  عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور  وبقيادة عميد الكلية د/

 الكلية لشئون البيئة د/ نيفين حسن

بعمل افطار  2118-6-4قامت كلية التمريض جامعة دمنهور يوم االثنين الموافق  .13

جماعي بقاعة  زين بجانب هيلتون كورنيش  تحت رعاية ا. د / ايناس ابراهيم  عميد 

يلدز خيري  \يوني ودريم بس \نيفين حسن ود \كلية تمريض  والسادة وكالء الكلية د

وبحضور ا.د/  نعمات السيد  بحضور لفيف من اعضاء هيئة التدريس با الكلية  

 واداريين وعمال الكلية

تم القيام بقافلة طبية بكلية التمريض جامعة دمنهور  داخل مستشفي المعهد القومي تحت   .14

لشئون البيئة    ايناس ابراهيم عميد الكلية ودكتورة نيفين حسن وكيلة الكلية\رعاية د

5/11/2118  

تم عقد ندوة عن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن  .15

لوسي ابو العال  -االمراض الغير سارية تحت اشراف عميدة الكلية اد/ايناس ابراهيم ود

وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه  وبحضور د/ امل فوده مدير ادارة البيئة 
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بين الجامعات المصرية واالقليمية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  رؤية كلية التمريض: كلية

 .والعالمية

مؤهلة لمتطلبات العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  تطويرسوق العملوتسهم فى 

 

-11-14طالب وذلك يوم االحد الموافق  311والثقافة الصحية با لقاء الندوة وبحضور 

بتواجد مجموعة من طالب كلية تمريض دمنهور بكلية الصيدلة با الوحدة  2118

 العالجية الجراء التحاليل والفحوصات وتستمر المبادرة لمدة اسبوعين

ناحية االتحاد تحت رعاية  –لنجات تم القيام بقافلة صحية زراعية وبيطرية لمركز الد  .16

اد/عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور واد/ حسين مطاوع مفوض نائب شئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت اشراف د/ ايناس ابراهيم عميد كلية التمريض و 

 22/11/2118بمشاركة د/ لوسي ابو العال ود/ عزة ابراهيم  

ناحية درشابة تحت –لمركز الرحمانية  29/11/2118يوم الخميس تم القيام بقافلة طبية  .17

رعاية اد/ عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور واد/ حسين مطاوع مفوض 

نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت اشراف د/ ايناس ابراهيم عميد كلية 

 ز االرشاد النفسيالتمريض وبمشاركة د/ لوسي ابو العال ود/ عزة ابراهيم ومرك

قافلة للتوعية لقرية الكنايس مركز كفر الدوار عن مرض سرطان الثدى والوقاية منه  .18

وطريقة عمل الكشف الذاتى حيث قام الطالب ب عمل توعية عن المرض باالضافة الى 

قياس الضغط والسكر وعمل تقييم صحى للجمهور من الفئات العمرية المختلفة واعطاء 

 2119 /1/1لمناسب وذلك يوم الجمعة الموافق التثقيف الصحى ا

قافلة طبية لقرية نكال العنب  2119/1/11نظمت كلية التمريض اليوم الجمعة الموافق   .19

ايتاى البارود للتوعية بمرض سرطان الثدى والوقاية منه ... وذلك بإشراف ا.د. سعيد 

س ابراهيم عميد كلية عبد الغنى نائب شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة و ا.م.د اينا

التمريض و ا.م.د لوسى ابوالعال وكيلة كلية التمريض والتعاون مع مبادرة انتي األساس 

 و مع قسم تمريض صحة المجتمع .

القيام بقافلة للتوعية لقرية كفر الشيخ  مخلوف مركز ايتاى البارود عن مرض سرطان   .21

 18/1/2119ه الجمع  الثدى والوقاية منه وطريقة عمل الكشف الذاتى

القيام بقافلة للتوعية لمنطقة بولس مركز كفر الدوار عن مرض سرطان الثدى والوقاية  .21

منه وطريقة عمل الكشف الذاتى  حيث قام الطالب ب عمل توعية عن المرض باالضافة 

الى قياس الضغط والسكر وعمل تقييم صحى للجمهور من الفئات العمرية المختلفة 

 ٩١٥٢فبراير ٥١المناسب وذلك يوم الجمعة  واعطاء التثقيف الصحى

i.  تم القيام بقافلة للتوعية لقرية المتين مركز الدلنجات بالتعاون مع كلية

الطب البيطرى حيث قام الطالب ب عمل توعية عن االمراض المختلفة 

باالضافة الى قياس الضغط والسكر وعمل تقييم صحى للجمهور من 

التثقيف الصحى المناسب وذلك يوم الفئات العمرية المختلفة واعطاء 

 ٩١٥٢مارس  ٧الخميس 
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بين الجامعات المصرية واالقليمية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  رؤية كلية التمريض: كلية

 .والعالمية

مؤهلة لمتطلبات العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  تطويرسوق العملوتسهم فى 

 

فى التاسعه صباحا مجموعه من القوافل 2119مارس  26انطلقت يوم الثالثاء الموافق  .22

 الطبيه الصحيه من قسم تمريض صحه المجتمع برئاسه ا.د/ عبير مدين متوجه الى:

a.  بمركز كوم حماده-قريه صفط العنب 

b.  اى البارودقريه ششت االنعام بمركز ايت 

c.  قريه زرقون بمدينه دمنهور 

d.  حيث شملت القوافل خدمه الكشف الطبى المجانى للكثير من التخصصات الطبيه

اجراء لبعض التحاليل -رمد -اسنان -حميات -عظام -جلديه  -نسا -اطفال -باطنه

بالمجان وصرف ادويه ايضا بالمجان كما شملت القوافل تطبيق بعض برامج الوقايه 

العالج مثل الكشف المبكر للسكر وضغط الدم وايضا الكشف المبكر  خيرا من

لسرطان الثدى كما شملت ايضا قياسات انتروبولوجيه لالطفال واعطاء تثقيف صحى 

واعطاء بروشورات عن التغذيه وكيفيه العنايه باالطفال والحوامل وكيفيه الوقايه من 

تقديم كروت كشف مجانيه  االمراض المعديه ومرض االلتهاب الكبدى سى كما تم

 لدى طبيب اورام للكشف عن الثدى بالمجان بمركز ايتاى البارود 

شاركت كلية التمريض فى اسبوع ترشيد استهالك المياه متمثال فى اقامة ندوة وقافلة  .23

صحية تحت شعار )كل نقطة بتفرق( عن اهمية ترشيد المياة وتحت رعايه ا.د/ عبيد 

تحت اشراف ا.د /سعيد عبد الغنى نائب رئيس الجامعه صالح رئيس جامعه دمنهور و

وا م.د /ايناس ابراهيم عميد كليه التمريض وا.م  لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه

المجتمع وتنميه البيئه وبمشاركه عدد من  د/لوسى ابو العال وكيل الكليه لشئون خدمه

  2119مارس  ٩٧الموافق موجهات وطالب االمتياز بالكليه انطلقت اليوم االربعاء 

بمركز ايتاى البارود حيث شملت القافلة خدمه الكشف الطبى المجانى -قرية قليشان 

للكثير اهالى محافظة البحيرة كما شملت تطبيق بعض برامج الوقايه خيرا من العالج 

مثل الكشف المبكر للسكر وضغط الدم وايضا الكشف المبكر للفئات العمرية المختلفة 

تثقيف صحى واعطاء بروشورات عن كيفيه الوقايه من االمراض المختلفة واعطاء 

 والكشف المبكر عنها ومتابعه المرضى 

بمركز ابو حمص -لقريه الحاج حسين  2119يوليو  ٥١انطلقت يوم االربعاء الموافق  .24

-حيث شملت القافلة خدمه الكشف الطبى المجانى للكثير من التخصصات الطبيه باطنة

ا شملت القوافل تطبيق بعض برامج الوقايه خيرا من العالج مثل الكشف كم -اطفال 

المبكر للسكر وضغط الدم وايضا الكشف المبكر لسرطان الثدى كما شملت ايضا قياسات 

انتروبولوجيه لالطفال واعطاء تثقيف صحى واعطاء بروشورات عن التغذيه وكيفيه 

االمراض المعديه ومرض االلتهاب الكبدى العنايه باالطفال والحوامل وكيفيه الوقايه من 

 الوبائى سى
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بين الجامعات المصرية واالقليمية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  رؤية كلية التمريض: كلية

 .والعالمية

مؤهلة لمتطلبات العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه رسالة كلية التمريض: تقديم 

 وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  تطويرسوق العملوتسهم فى 

 

الى قريه  فى التاسعه صباحا2119يوليو   ٩٩القيام بقافلة طبية يوم االثنين الموافق  .25

بمركز ابو حمص حيث شملت القافلة تطبيق بعض برامج الوقايه خيرا من -الحاج حسين 

مبكر لسرطان الثدى كما العالج مثل الكشف المبكر للسكر وضغط الدم وايضا الكشف ال

شملت ايضا قياسات انتروبولوجيه لالطفال واعطاء تثقيف صحى واعطاء بروشورات 

عن التغذيه وكيفيه العنايه باالطفال والحوامل وكيفيه الوقايه من االمراض المعديه 

 ومرض االلتهاب الكبدى سى.

 

 


