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 قائمةالمحتويات

 الصفحة الموضوع

 

 بيانات عامة عن الكلية

 

 رؤية الكلية ورسالتها

 

 رؤية الوحدة ورسالتها واهدافها

 

 فريق اعداد التقرير

 القطاعات المختلفة نجازاتتقاريرا

 تقرير انجازات عميد الكلية

 تقرير انجازات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 تقرير انجازات وكيل الكلية للدراسات العليا

 تقرير انجازات وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة

 الوحدات الخاصة تقاريرانجازات

 .وحدة ضمان الجودة 1

 .وحدة القياس والتقويم2
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 بيانات عامة عن الكلية

 كلية التمريض اسم المؤسسة

 جامعة دمنهور الجهة التابعة لها

الدرجات العلمية التى تمنحها 

 المؤسسة 

 ماجستير ◉دبلومعالي ◉بكالوريوس◉

 دكتوراه◉

 خاتم الكلية  تاريخ اعتماد التقرير 

 

 

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

 .واالقليمية والعالمية

 

 تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد كوادر تمريضيه  رسالة الكلية

 مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطوير البحث العلمي وتلبية إحتياجات المجتمع.
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 فريق اعداد التقرير

 المنصب االسم

 عميد الكلية .د/ ايناس ابراهيما

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة   د/ دعاء على الدمرداش

المدير التنفيذى لوحدة ضمان نائب  سعدة راضىد/ 

 الجودة  

المدير التنفيذى لوحدة ضمان نائب  سميحة حمدىد/ 

 الجودة  

عضو مجلس األدارة لوحدة ضمان  وسام كمال على فرج

 الجودة  
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 التمريض  كلية عميدنموذج تقرير انجازات  
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االستراتيجية للكلية من خالل المساهمة فى تنفيذ و متابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية يسهم السيد االستاذ الدكتور عميد الكليةفى تحقيق الخطة 

 -األتية:

 .تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -الهدف االستراتيجى االول : -1

 )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب( للطالب طبقا الحتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً. زيادة القدرة التنافسيةالثاني: الهدف االستراتيجي -2

 )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداعالثالث: الهدف االستراتيجي -3

 )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا( تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق مع احتياجات المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.الرابع: الهدف االستراتيجي -4

 مة المجتمع وتنمية البيئة()نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكليةلشئون خدتطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئةالخامس: الهدف االستراتيجي -5

 )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكليةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالسادس: الهدف االستراتيجي -6

 )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكليةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة( : تطوير كفاءة الجهاز اإلداري لتفعيل دوره فى إدارة عمليات التنمية.السابع الهدف االستراتيجي -7
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 التمريض كلية عميد نموذج تقرير انجازات

 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

1 
تنفيذ خطط الكلية لشئون اإلشراف على 

التعليم والطالب و خطط الدراسات العليا 

والخطة البحثية  وخطة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

مراجعةةة نقةةارير االنجةةازات 

الخاصةةةةةة بالسةةةةةادة وكةةةةةال  

الكليةةةة والوحةةةدات وتقةةةارير 

المراجعةةةةةةةةةةةات الداخليةةةةةةةةةةةة 

 والخارجية.

تحقيةةةةةةةةةةةةةةةق االهةةةةةةةةةةةةةةةداف 

 االستراتيجية للكلية

وضةةةةةةةع اسةةةةةةة  الخطةةةةةةةط 

 التحسينية والتطويرية.

 

ربةةةةط التقيةةةةيم السةةةةنو  للقيةةةةادات  - -

االكاديمية بتقارير االنجاز السنوية 

 الخاصة بالخطة االستراتيجية.

2 
العمل على تقديم االقتراحات بشأن استكمال 

والفنيين حاجة الكلية من هيئات التدري  

 والفئات المساعدة األخر 

تيسير عمليةات نقةل وانتةداب 

اداريةةةةةين حسةةةةةب الحاجةةةةةة. 

وضةةةةةةع الخطةةةةةةة الخمسةةةةةةية 

لتعيةةةةين المعيةةةةدين وربطهةةةةا 

بالعةةةةةب  التدريسةةةةةى  بقةةةةةا 

خاصةةةةةة اسةةةةتيفا  النسةةةةب ال

باعضةةةةةا  هيئةةةةةة التةةةةةدري  

والجهةةةةةةةاز االدار   بقةةةةةةةا 

للمعةةةةةةةةةةدالت المرجعيةةةةةةةةةةة 

الخاصةةةةة بالهيئةةةةة القوميةةةةة 

لضةةةةةةةمان جةةةةةةةودة التعلةةةةةةةيم 

استيفا  النسب 

 المرجعية بقسم

اخةةتالف معةةادالت 

النسةةةب بةةةين دليةةةل 

االعتمةةةةةةاد وبةةةةةةين 

معادلةةةةةةة العةةةةةةب  

التدريسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

متابعة دقيقةة الليةة سةد العجةز  -

الفةةةائض باالقسةةةام العلميةةةة او 

 واالدارية.
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اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

 للوائح والقوانين.

متابعةةةةة تطبيةةةةق اليةةةةة سةةةةد -

العجةةةةةز والفةةةةةائض باعةةةةةداد 

العةةاملين مةةن اعضةةا  هيئةةة 

 تدري  واداريين.

 بالجامعة واالعتماد.

3 
مراقبة سير الدراسة واالمتحانات وحفظ 

النظام داخل الكلية وإبالغ رئي  الجامعة 

عن كل ما من شأنه المساس بسير العمل 

  بالكلية أو ما ينسب ألعضا  هيئة التدري

متابعةةةة رضةةةا الطةةةالب  -

 عن العملية التعليمية.

عقةةد لقةةا ات دوريةةة مةةع  -

واعضةةا  هيئةةة الطةةالب 

التدري  لمتابعة العملية 

التعليمية والوقوف علةى 

 المعوقات.

تمثيةةل الطةةالب باللجةةان  -

المختلفةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةالب 

تحقيةةةةةةةةةةةةةةةق الخطةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 االستراتيجية.

تحقيةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتراتيجية  -

 التدري  والتعلم.

 تمكين الطالب-

 تحسن رضا الطالب  -

منظومةةةةة ميكنةةةةة االنتهةةةةا  مةةةةن  - - -

 االمتحانات.
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اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

مرحلتةةةى البكةةةالوريوس 

والدراسةةةةةةةةات العليةةةةةةةةا  

 وكذلك بمجل  الكلية.

المةةةرور الةةةدور  علةةةى  -

قاعةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةدروس 

والمحاضةةرات ومعامةةل 

 المهارات التمريضية.

تطبيةةةةةةق اليةةةةةةات ادارة   -

االمتحانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

واسةةةتراتيجية التةةةدري  

والةةةةةتعلم واسةةةةةتراتيجية 

 واليات التقويم بالكلية.

متابعةةةةةة ارا  الطةةةةةالب  -

باالمتحانةةةةات والتقةةةةويم 

ومتابعةةةةةةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةةةةةةذ 
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مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

المقترحةةةةةةات الخاصةةةةةةة 

 بهم.

متابعة اعمةال الوحةدات  -

ذات الصةةةةةةلة بالعمليةةةةةةة 

التعليمية  وحةدة ضةمان 

وحةةةدة تطةةةوير  -الجةةةودة

وحةةةدة القيةةةاس  -مالتعلةةةي

 والتقويم .

متابعةةةةةةة عمةةةةةةل لجنةةةةةةة  -

الشةةةةةةةةكاو  الخاصةةةةةةةةة 

بالطالب واعضا  هيئةة 

 التدري  واالداريين.

متابعة تظلمات الطةالب  -

 من نتائج االمتحانات.
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 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

4 
التعاون مع أعضا  هيئة التدري  في 

اقتراح برامج مميزه لالرتقا  

بالعمليةالتعليميه في مختلف التخصصات 

 والعمل على تنفيذها .

مراجعةةةة تقةةةارير اسةةةتقرا  -

 احتياجات سوق العمل. 

موافقةةة مجلةة  الكليةةة علةةى -

بةةةةةةةةةرامج مميةةةةةةةةةزه  بقةةةةةةةةةا 

 الحتياجات سوق العمل.

الربط بةين البةرامج التعليمةة 

 وسوق العمل

استكمال الموافقةات 

مةةةةةةن قبةةةةةةل لجنةةةةةةة 

 القطاع

قيةةةد البحةةةث بلجنةةةة 

 القطاع

متابعةةةةةةةة تطبيةةةةةةةق البةةةةةةةرامج  -

 المميزه.

اسةةةتقرا  ارا  ورضةةةا سةةةوق  -

العمةةل عةةن خريجةةى البةةرامج 

 المميزة.

5 
تشجيع أعضا  هيئة التدري  على توظيف -

مجال التطورات التكنولوجية الحديثة في 

تكوين المعلم داخل الكلية مثل التعليم 

االلكتروني؛ الشبكات التعليمية؛ المعامل 

 االفتراضية وتوفير بنوك األسئلة.

تةةةةةةدريب اعضةةةةةةا  هيئةةةةةةة  -

 التدري  على التعلم المدمج.

تةةةةةةدريب اعضةةةةةةا  هيئةةةةةةة -

التةةةةةدري  علةةةةةى تطبيقةةةةةات 

 .web 0.2 toolsادوات 

تطةةوير الموقةةع االلكترونةةى -

 للكلية.

تشةةةجيع اسةةةتخدام المكتبةةةة  -
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 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

 الرقمية وسفاره المعرفة.

تةةوفير اجهةةزه حاسةةب الةةى -

 .OSCEلمعمل 

6 
الحرص على تنمية قدرات أعضا  هيئة -

التدري  وتشجيعهم على اكتساب المهارات 

التكنولوجية والفنية وذلك من خالل توفير 

 البرامج التدريبية المناسبة .

 

تيسةةير عقةةد دورات تدريبيةةة 

بالكلية وكذلك تيسير تدريبي 

اعضةةةةةةا  هيئةةةةةةة التةةةةةةدري  

بالخةةةةارت ومتابعةةةةة مةةةةردود 

 التدريب.

تطةةةوير االدا  التكنولةةةةوجى 

 بنا ا على التدريبات.

اتمتتةةةةةةه منظومةةةةةةه اخةةةةةةذ االرا   - - -

 بالكلية.

 استكمال المقررات االلكترونية. -

 ميكنه االمتحانات. -

7 
تدعيم مفهوم المشاركة االجتماعية من 

عقد االتفاقيات وبرتوكوالت التعاون  خالل

 بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني

عقةةةةةةةةد بروتوكةةةةةةةةوالت  -

تعاون بحثية ومجتمعيةة 

 مع وزارة الصحة.

تشةةجيع التعةةاون البحثةةى  -

واالشةةةةةراف المشةةةةةترك 

تحقيةةةةةةةةةةةةق الخطةةةةةةةةةةةةة  -

االسةةةتراتيجية والت لةةةب 

علةةةةى نقةةةةا  الضةةةةعف 

الخاصةةةةةةةةة بالتحليةةةةةةةةل 

 البيئى.

تشةةجيع اعضةةةا  هيئةةة التةةةدري   - - -

علةةةةى المشةةةةارهكة بالمشةةةةروعات 

 .البحثية

 تشجيع المهمات العلمية. -
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 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

 بين الجامعات المختلفة.

البةةةةد  بعقةةةةد شةةةةراكات  -

ثقافيةةةةةة مشةةةةةتركة مةةةةةع 

جامعةةةةةةةةةةات عالميةةةةةةةةةةة 

  جامعة .....بروسيا 

ومتابعةةةةة تطبيةةةةق عقةةةةد  -

بروتوكةةةةوالت التعةةةةاون 

الخاصةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةةدريب 

 االمتياز

تحقيةةةةةةةةةةةةق معةةةةةةةةةةةةايير  -

 االعتماد.

بنةةةا  الثقةةةة وتحسةةةين  - -

 الوضع التافسى للكلية.

8 
 متابعة تطور أدا  وحدة ضمان الجوده

 ورئاسة مجل  االدارة الخاص بالوحدة

 وحل المشاكل التي تعرقل دعم النظام

رئاسةةةةةةةةة اجتماعةةةةةةةةات  -

 مجل  االدارة.

متابعةةةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةةةةارير  -

المراجعةةةةةات الخاصةةةةةة 

بمعايير االعتمةاد والتةى 

يةةتم اجرائهةةا مةةن خةةالل 

 تنفيذ الخطط التطويرية.

جاهزيةةةةةةة الكليةةةةةةة للتقةةةةةةدم -

العةةةةةةادة التقيةةةةةةيم الخةةةةةةاص 

بالهيئةةةةةة القوميةةةةةة لضةةةةةمان 

 جودة التعليم واالعتماد.

- - - 
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مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

مركةةةز ضةةةمان الجةةةودة 

 بالجامعة.

متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ خطةةةةةط  -

التطةةةةةةةوير التةةةةةةةى تةةةةةةةم 

اجرائهةةةةةا بنةةةةةا ا علةةةةةى 

 تقرير زيارة االعتماد.

تذليل العقوبات االدارية  -

والماديةةةةة التةةةةى تواجةةةةه 

 الوحدة.

9 
تبصير ونشر ثقافة الجودة واالعتماد -

الطالب بالخطوات التي تقوم بها الكلية من 

 أجل االعتماد

عقةةةةةد المةةةةةؤتمر الطالبةةةةةى  -

لتنميةةةةةةةةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةةةةةةةارات 

والمشاركات البحثيةة ولنشةر 

 ثقافة الجودة.

الموافقةةةةةة علةةةةةى  باعةةةةةه  -

 نشر ثقافة الجودة

 تحقيق الخطة االستراتيجية

تمكةةةين الطةةةالب واشةةةراكهم 

 بأعمال الجودة.

استكمال عمل االدلة  والكتيبات  - -

االلكترونية ورفعها على الموقع 

 االلكترونى 
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مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

الفتةةةةات اعالنيةةةةة وكتيبةةةةات 

 تخص لنشر ثقافة الجودة .

 تطةةةوير الموقةةةع االلكترونةةةى

 للكلية

متابعةةةة تصةةةميم بعةةةض  -

االدلة االلكترونيةة علةى 

 الموقع االلكترونى 

 

 

 

مواكبةةة اقبةةال الطةةالب علةةى 

الكتةةب االلكترونيةةة وتحقيةةق 

هةةةةةةةدف ترشةةةةةةةيد االنفةةةةةةةاق 

الخةةةةةةةةةةةةةةةاص بالخطةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االستراتيجية للجامعة.

11 
توفير ميزانية وحدة ضمان الجوده 

 والمكافات والحوافز.

متابعة توفير احتياجةات  -

 وحدة ضمان الجودة.

اثابةةةةةةةةةةةةة االعضةةةةةةةةةةةةا   -

المميةةةةةةةةزين بالوحةةةةةةةةدة 

اثابةةات معنويةةة  تكةةريم 

المةةاد  والمةةالى الةةدعم  -

والمعنةةةةةو  االيجةةةةةابى 

 الخاص ببيئة العمل.

صةةةرف قيمةةةةة  -

مةةةةةةةةةةةةن  21%

 ةةةابع الجةةةودة 

لةةةةدعم الوحةةةةدة 

والعمليةةةةةةةةةةةةةةةةة  

قيةةةةد التطبيةةةةق  -

 من الجامعة.

اسةةةتكمال تنفيةةةذ خطةةةة تنميةةةة  -

 الموارد الذاتية للكلية
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 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

حالة عدم التنفيذ التصحيحية فى 

 او عدم االستيفاء الكلى

وشةةةةةةةةةةهادات تميةةةةةةةةةةز  

 ومكافئات مادية.

 التعليمية.

11 
استكمال البنية التحتية وتطويرها وادارة 

 المنشات

اسةةةةةةتكمال احتياجةةةةةةةات  -

المبنةةةةى  تجهيةةةةز قاعةةةةة 

 -تكنولوجيةةا المعلومةةات

قاعةةةةة  -مجلةةةة  الكليةةةةة

ممارسةةةةةةةةة االنشةةةةةةةةةطة 

وحةةةةةةةةةدات -الطالبيةةةةةةةةةة

 الصوت بالقاعات... 

التوافةةةةةةق مةةةةةةع المعةةةةةةدالت 

المرجعيةةةةة للهيئةةةةة القوميةةةةة 

لضةةةةةةةمان جةةةةةةةودة التعلةةةةةةةيم 

 واالعتماد.

المجهةةز  OSCEاسةةتكمال معمةةل  - -

بةةاجهزة كمبيةةوتر بخةةالف تطبيةةةق 

OSCE  بمعامةةةةةةةةةةل المهةةةةةةةةةةارات

 لالقسام.

12 
 استكمال قواعد البيانات واالجهزة

     

13 
صيانة البنية  -تحديث وتطوير البنية التحتية

-التحتية :تطوير عمليات صيانة المرافق

 تطوير عمليات صيانة التجهيزات

متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ خطةةةةةط  -

الصةةةةةةةةةيانة الخاصةةةةةةةةةة 

بةةةةةةةةالمبنى والمرافةةةةةةةةق 

االسةةتدامة للمةةوارد المتاحةةة 

وتعظةةةةةةيم االسةةةةةةتفادة مةةةةةةن 

 الموارد المتاحة

- - - 
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والتجهيةةزات مةةن خةةالل 

 عقود الصيانةمتابعة 

14 
تنويع مصادر التمويل وترشيد االنفاق: 

زيادة الوحدات ذات الطابع الخاص 

االستفادة من -ومصادر التمويل االخر 

الوحدات ذات الطابع الخاص وعقد 

 شراكات مع القطاعين الخاص والعام

لمشةةةةةاركة مةةةةةع االقسةةةةةام ا -

العلميةةة بوضةةع خطةةة تنميةةة 

 الموارد الذاتية.

متابعةةةةةةةةةة ادا  وحةةةةةةةةةدة  -

التمةةةةةريض والخةةةةةدمات 

 التمريضية.

عقةةةةةةةةد بروتوكةةةةةةةةوالت  -

تعةةةةةاون واعةةةةةدا كافةةةةةة 

المسةةةةةةتندات الخاصةةةةةةة 

بالتبرعةةةةةةةةات العينيةةةةةةةةة 

بموافقات مجال  الكليةة 

 والجامعة عليها.

 تةةوفير مصةةادر اخةةر  -

لةةةةةدعم تنفيةةةةةةذ الخطةةةةةةة 

 االستراتيجية.

بنةةةا  الثقةةةة المجتمعيةةةة  -

 بالكلية.

تةةةةةوفير فةةةةةرص عمةةةةةل  -

للخةةةريجين مةةةن خةةةالل 

الشةةةراكات مةةةع جهةةةات 

 التوظيف الخاصة.

 

- - - 
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متابعة تطبيق الية جذب  -

 الوافدين

15 
تحفيز اعضا  هيئة التدري  للمشاركة 

 بالمشروعات

 

تشجيع حضور اعضةا   -

هيئةةة التةةدري  للنةةدوات 

وورش العمةةل الخاصةةة 

بالمشةةةةروعات البحثيةةةةة 

Fulbrightcommis

sion in Egypt – 

Erasmus..etc 

 التبادل الثقافى. -

دعةةةةةةةةةم المشةةةةةةةةةاركات  -

 البحثية

دعةةةةم انشةةةةطة الفاعليةةةةة  -

التعليميةةةةةةةةةة والقةةةةةةةةةدرة 

 المؤسسية.

زيةةةادة المشةةةاركات 

 البحثية

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركة 

بمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

 تنافسية

 

 

عةةةةةةةةةةدم  ةةةةةةةةةةرح 

مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

تنافسةةةةةية خاصةةةةةة 

بالفاعليةةة التعليميةةة 

مةةةةةن وحةةةةةدة ادارة 

المشةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

بةةةةةةوزارة التعلةةةةةةيم 

العةةةةةالى. وتحديةةةةةد 

scope  خةةةةةةةةةةاص

بمشروعات القدرة 

عقةةةد نةةةدوات بالكليةةةة عةةةن اهميةةةة 

 المشاركة بالمشروعات البحثية.

لفاعليةةةةة المشةةةةاركة بمشةةةةروعات ا

 التعليمية حين  رحها.
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 او عدم االستيفاء الكلى

المؤسسية لمحةاور 

معينة غير منطبقة 

scope of 

research 

عرضةةه علةةى انجةةازات سنوياوإعةةداد تقريةةر  16

 مجل  الجامعة .

متابعةةةةةةة موافةةةةةةاة الجامعةةةةةةة 

 باالنجازات دوريا

تحقيق الخطةة االسةتراتيجية 

 للجامعة

تبةةةةادل الخبةةةةرات واالفكةةةةار 

التطويريةةةةةةةةةةةةةة وققةةةةةةةةةةةةةص 

النجاحةةةةةةات بةةةةةةين كليةةةةةةات 

 الجامعة

- - - 

متابعةة عمةل الوحةدات الخاصةة بالكليةة مثةل  17

وحةةةدة القيةةةاس والتقةةةويمت وحةةةدة التةةةدريبت 

ت ووحةةدة  ITوحةةدة تطةةوير التعلةةيمت وحةةدة 

الخةةريجين واسةةتالم تقةةارير دوريةةة عةةن ادا  

رئاسةةةةةةةةةةةةة االجتماعةةةةةةةةةةةةات 

 المختصة بالوحدات.

اعتمةةةاد تقةةةارير المراجعةةةات 

اسةةةةتكمال اعمةةةةال الخطةةةةط 

 التطويرية للكلية.

- - - 
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الخاصةةةةةةةةةةةةة بالوحةةةةةةةةةةةةدات  تلك الوحدات.

 واالجةةةةةرا ات التصةةةةةحيحية

 الخاصة بها
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التعليم التمريض لشئون  نموذج تقرير انجازات وكيل كلية 

 والطالب 
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تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية من خالل المساهمة فى تنفيذ و متابعة تنفيذ فى  طالبالتعليم واللشئون يسهم السيد الدكتور وكيل الكلية 

 -ة األتية:ياألهداف االستراتيج

 زيادة القدرة التنافسية للطالب طبقا الحتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.الثاني: الهدف االستراتيجي -8

 داعمة لالبتكار واالبداعتوفير بيئة تعليمية الثالث: الهدف االستراتيجي -9

)نشااط مشاترك ماع سايادة وكيال الكلياة لشائون  تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق مع احتياجاات المجتماع المحلاى ومتطلباات العولماة.الرابع: الهدف االستراتيجي -11

 الدراسات العليا(

 (لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة )نشاط مشترك مع سيادة وكيل الكليةالبيئةتطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية الخامس: الهدف االستراتيجي -11

 التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالسادس: الهدف االستراتيجي -12

 كفاءة الجهاز اإلداري لتفعيل دوره فى إدارة عمليات التنمية. : تطويرالسابع الهدف االستراتيجي -13

يسىاعد الكليىة فىى تحقيىق الهىدف  التعليم والطالب فى تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية من خالل المساهمة فىى تنفيىذ و متابعىة تنفيىذ افهىداف االسىتراتيجيةومشاركة وكيل الكلية لشئون 

 تأهيل الكلية لالعتماد افكاديمي طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -االستراتيجى االول وهو :



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

 المصرية واالقليمية والعالمية

تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد : رسالة الكلية 

كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطوير البحث 

 .العلمي وتلبية إحتياجات المجتمع

 
 

24 
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 تعليم والطالبلشئون ال التمريض كليةنموذج تقرير انجازات وكيل 

 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

اعتمةةةةةاد البةةةةةرامج األكاديميةةةةةة  1

 بالكلية

تةةم مراجعةةة البرنةةامج بنةةا  علةةى ماجةةا  فةةى 

التقةةةةةةاربر السةةةةةةنوية للنتةةةةةةائج االمتحانةةةةةةات 

 وأستقرا  سوق العمل 

تحةةديث البةةرامج االكاديميةةة 

بالكليةةةةةةةة لتقةةةةةةةديم كةةةةةةةوادر 

تمريضةةية مؤهلةةة لمتطلبةةات 

 سوق العمل

- - - 

االرتقةةةا  بمسةةةتو  الطالةةةب  مع العمل بها السنوية تم وضع الخطة  خطة شئون التعليم والطالب 2

في جميع المجاالت بيما فةي 

وتةةةةةةوفير ذلةةةةةةك األنشةةةةةةطة 

أسةةةةةاليب الةةةةةدعم المختلفةةةةةة 

 للطالب

- - - 

اقتراح برامج مميزه العتمادهةا  3

من قبةل الهيئةة القوميةة لضةمان 

 جودة التعليم  واالعتماد

و  تةم اقتةةراح لبرنةةامج البكةةالوريوس المكثةةف

 عرض الالئحة على لجنة القطاع 

زيةةةةةادة المةةةةةوارد الداعمةةةةةة 

 للكلية

لةةةةم يةةةةتم العمةةةةل 

 بالبرنامج بعد

انتظةةةةار الموافقةةةةة 

النهائيةةة مةةن لجنةةة 

 القطاع 

بعد البد  بالعمل فةي هةذا البرنةامج 

يتم التقييم و بنا ا عليةه يةتم تحسةين 

 األخطا  
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 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

اسةةةةتراتيجية للتةةةةدري  تطةةةةوير  4

 دورية بصورةوالتعلم والتقويم 

تةةةم مراجعةةةة اسةةةتراتيجية التةةةدري  والةةةتعلم 

و ذلةةك عةةن  ريةةق والتقةةويم وتةةم التحةةديث 

تفعيةةل الةةتعلم التفةةاعلي و الةةذع يتركةةز علةةى 

الطالب و مشاركته في المحاضرات كما يتم 

الطلب من الطالب بعمل أبحةاث و عرضةها 

ممةةا يكسةةب الطالةةب ثقةةة بنفسةةه و يسةةمح لةةه 

 بالحوار

و  الةةب لديةةه تفكيةةر نقةةدع 

وعي كافي و لديةه مهةارات 

الحوار و االتصال الفعةال و 

ذلةةك للمشةةاركة المسةةتمرة و 

التفاعةةةةةل بةةةةةين الطةةةةةالب و 

اعضةةةةا  هيئةةةةة التةةةةدري  و 

 الهيئة المعاونة

العمةةةةل بهةةةةذه الطريقةةةةة فةةةةي كةةةةل   

االقسةةةام العلميةةةة بةةةدون اسةةةتثنا  و 

يكةةةةون النظةةةةام المتعةةةةارف عليةةةةه 

 بالكلية 

بةةةةةةةرامج التةةةةةةةدريب للطةةةةةةةالب  5

وموّصةةفة وفق ةةا لنةةواتج مصةةممة 

للبةةةةةةرامج الةةةةةةتعلم المسةةةةةةتهدفة 

 فاعلية التدريبالتعليمية وتقييم 

التآكيةةد علةةى اسةةتيفا  جميةةع  تم التنفيذ 

نةةةواتج الةةةتعلم المسةةةتهدفة و 

معرفة مدع فاعلية التدريب 

و اذا كةةةةةان هنةةةةةاك احتيةةةةةات 

لتعةةةديالت للحصةةةةول علةةةةى 

 نتائج أفضل 

ألخذ في االعتبار نتائج التقييم مةع ا  

التعةةديل و التحسةةين المسةةتمر بيمةةا 

 ع العملية التعليميةيتوافق م
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 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

تطةةوير الكتةةاب الجةةامعى  بقةةا  6

 للمعايير القومية للجودة

تةةم موافةةاة األقسةةام العلميةةة بمعةةايير الكتةةاب 

الجةةةةامعي  تةةةةم تطةةةةوير الكتةةةةابالجةةةةامعى و 

ليسةةتفي كةةل المعةةايير الخاصةةة بةةالجودة مةةن 

ة مةن حيث تواجد كل مةا يخةص المةاة العلمية

نةةةواتج الةةةتعلم المسةةةتهدفة و رؤيةةةة و رسةةةالة 

 القسم و أهداف القسم 

يكةةون الطالةةب علةةى درايةةة 

كافيةةة بيمةةا يقةةيم عليةةه و مةةا 

هةةةو يحتةةةات الةةةي معرفتةةةه و 

يتم تحديث المحتو  العلمةي 

 و المراجعة سنويا 

   

تطةةةةوير نظةةةةم تقةةةةويم الطةةةةالب  7

لقيةةاس نةةواتج الةةتعلم المسةةتهدفة 

القوميةةةة  بقةةةا لمعةةةايير الهيئةةةة 

لضمان جودة التعلةيم واالعتمةاد 

بمةةةةا يحقةةةةق الميةةةةزة التنافسةةةةية 

واليةةةةةةةات ادارة االمتحانةةةةةةةات   

نشةةا  مشةةترك مةةع وحةةدة تقةةويم 

 الطالب واالمتحانات .

منظمةةةةةةة الدارة الليةةةةةةات األ تةةةةةةم تحةةةةةةديث 

تةةةم  وضةةةع أليةةةات للتأكةةةد مةةةن ات ونةةةاالمتحا

واضةةا تةةم عمةةل شةةفافية االمتحانةةات الشةةفهية 

rubric  و آلية كفا ة و ارات الشفهية لالختب

عدالةة األدا  بةادارة االمتحانةات و أليةة ربةط 

أسئلة االمتحانات بنواتج التعلم و أليةة توثيةق 

تم وضةع الخطةة السةنوية لوحةدة  االمتحانات

والتةةى تهةةدف الةةى  القيةةاس والتقةةويم بالكليةةة

وذلةك مةن خةالل  نظةم تقةويم الطةالب تطوير

ضةةةةمان شةةةةفافية اجةةةةرا ات 

االمتحانةةةات سةةةوا  الشةةةفهية 

تطةةةوير نظةةةم و أو النظريةةةة 

المسةةةتخدمة  تقةةةويم الطةةةالب

 باالقسام العلمية 
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 مركز ضمان الجودة بالجامعة 
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 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

التقةويم الدورات وورش العمةل عةن اسةاليب 

  ال ير تقليدية 

وسةةةةةائل مناسةةةةةبة لقيةةةةةاس آرا   8-9
الطةةةالبت واتخةةةاذ اإلجةةةرا ات 
الالزمةةةة لدراسةةةتها واالسةةةتفادة 
مةةةةةةةن النتةةةةةةةائج فةةةةةةةي اتخةةةةةةةاذ 

 التصحيحية.اإلجرا ات 
 
 

تةةةةةوفير آليةةةةةة لنظةةةةةام شةةةةةكاوع 
الطةةةالب علةةةى أن تكةةةون هةةةذه 
اآلليةةة واضةةحة وفاعلةةة ومعلنةةة 

 للطلبة

تةةم مراجعةةة االسةةتبيانات الخاصةةة بةةالطالب 

تةةم اسةةتطالع وتةةم تحةةول بعضةةها الكترونيةةا و

   أرا  الطالب

هنةةةةاك لجنةةةةة مشةةةةكلة لفحةةةةص الشةةةةكاوع و 

التظلمات و تتبع األليةات كمةا انةه يةتم اعةالم 

 الطالب بنتيجة فحص الشكاو 

وتم عمل تقرير شامل لكل اسةتبيان بالتحليةل 

واالجرا ات التصحيحية وتم موافةاة االقسةام 

 العلمية به 

 

شعور الطالب بالشفافية في 

كةةةةةل مةةةةةا يخةةةةةص اعمةةةةةال 

االمتحانةةةةةةةةةات و فحةةةةةةةةةص 

الشةةةةةةكاو  و يزيةةةةةةد ذلةةةةةةك 

الطالةةةب الثقةةةة بالمؤسسةةةة و 

تشةةةةجيعه علةةةةى كتابةةةةة كةةةةل 

 ن منهيد التحسيماهو ير

العمل علةى تحسةين نقةا  الضةعف   

 بعد تحليل استطالع رأع الطالب
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 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

االكةةةاديمى  الةةةدعمتطةةةوير نظةةةم  11

فةةةةي ضةةةةو  المعةةةةايير القوميةةةةة 

 للجودة

تم توفير الدعم األكاديمى للطالب من خةالل 

تطبيةةق نظةةام الريةةادة العلميةةة  بقةةا للالئحةةة 

الداخليةةة للكليةةة كمةةا تةةم انشةةا  وحةةدة الريةةادة 

والةةةدعم االكةةةاديمى لمتابعةةةة نظةةةام العلميةةةة 

باالقسةام  ودور الرائد العلمةى الريادة العلمية

وتوعيةةةة الطةةةالب بمفهةةةوم الريةةةادة العلميةةةة 

 .وكيفية االستفادة منها

تقةةوم االقسةةام العلميةةة بعمةةل سةةاعات الريةةادة 

 وأعالم الطالب بها

تةةةةةوفير الةةةةةدعم االكةةةةةاديمى 

وزيةةةةةادة توعيةةةةةة للطةةةةةالب 

 الطالب عنه.

   

 مهارات التفكير األبتكار  رفع 11

المشةةةةةةاركة فةةةةةةةى المسةةةةةةةابقات 

 األبتكارية

تةةةم انشةةةا  وحةةةدة ريةةةادة األعمةةةال والتوجيةةةه 

المهنةةى حيةةث تقةةوم الوحةةدة بشةةجيع الطةةالب 

على التفكير االبتكار  وتوجيههم لالشةتراك 

فى المسابقات االبتكارية وبالفعل تم اشةتراك 

بعةةةض الطةةةالب فةةةى الحاضةةةنة التكنولوجيةةةة 

وزارة الشةةةةباب والرياضةةةةة وتةةةةم ومسةةةةابقة 

تشجيع الطالب على التفكير 

االبتكةةةةةةةةةةار  واكتشةةةةةةةةةةاف 

 الطالب المميزين.

   

12 
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اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

حصول كلية التمةريض علةى المركةز االول 

 للطالب محمد عنيم

وضةةةةةةةع حةةةةةةةوافز ومكافةةةةةةةأت  13

للمبتكةةةةةةةةرين مةةةةةةةةن الطةةةةةةةةالب 

واعضةةةةةةةا  هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدري  

الةةةراعين لهةةةم. وتةةةوفير الةةةدعم 

 االبتكار.لمتطلبات 

هناك أليات للتعامل مع الطالب المتميزين و 

رعايتهم رعاية كاملة و توفير الدعم لهم من 

 قبل األقسام العلمية 

تم عرض االبتكارات الطالبية فى المؤتمر الطالبى 

 االول بالكلية وتم تكريمهم

كما قام الطالب باالشتراك فى المؤتمرات الطالبية 

مؤتمر جامعة حلوان  فى الجامعات المختلفة مثل

 وتم حصل الطالب على المركز األول.

هناك أليات للتعامل مع 

الطالب المتميزين و 

رعايتهم رعاية كاملة و 

توفير الدعم لهم من قبل 

 األقسام العلمية 

   

اسةةةتثمار االمكانةةةات والمةةةوارد  14

الماليةةةة المتاحةةةة لقطةةةاع شةةةئون 

 التعليم والطالب

يةةتم التعامةةل باالمكانةةات المتاحةةة للمشةةاركة 

 في األنشطة المختلفة 

رفةةةةةةع الةةةةةةةروح المعنويةةةةةةةة 

للطةةةةةةةةالب و ارثةةةةةةةةا  روح 

المشةةةةةةاركة بيةةةةةةنهم و بةةةةةةين 

زمالئهةةةةم و روح المنافسةةةةة 

هنةةةةةةاك بعةةةةةةض 

األنشةةةةةةةةةةةةةطة ال 

يوجد لها مةوارد 

 مالية 

ضةةةةةعف المةةةةةوارد 

 المالية 

زيةةادة المةةوارد الماليةةة للكليةةة مةةن 

 البرامج الخاصة 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

 الشريفة

تةةةةةةةدعيم األنشةةةةةةةطة الطالبيةةةةةةةة  15

 وتطويرها

 

هناك خطة لألنشطة الطالبية و أماكن لتنفيةذ 

 األنشطة الطالبية 

رفةةةةةةع الةةةةةةةروح المعنويةةةةةةةة 

للطالب و اكتشاف كثير من 

 المواهب و تطويرها 

   

الصةةةةةةةحية  بةةةةةةةرامج الرعايةةةةةةةة 16

 والدعم للطالب. واالجتماعية

متةةوفر حيةةث يةةتم رعايةةة الطةةالب مةةن حيةةث 

الرعاية االجتماعيةة كمةا يةتم تةدعيم الطةالب 

ذوع المهةةةةارات و المواهةةةةب و اكتشةةةةافها و 

 دعمها بهم 

شعور الطالب بأنه جةز  ال 

يتجز  من الكلية و أنةه لديةه 

رعايةةةة و دعةةةم كامةةةل مةةةن 

 الكلية 

   

تم عمل كتيب دليل الطالب الوافدين موضح  جذب الطالب الوافدين 17

 –اهةةةةةدافها –بةةةةةه رؤيةةةةةة ورسةةةةةالة الكليةةةةةة 

التسةةهيالت واسةةاليب الةةدعم المقدمةةة لطةةالب 

الوافةةةدين وتةةةم ارالةةةه الةةةى مسةةةؤول مكتةةةب 

الوافةةةدين بالجامعةةةة لنشةةةره فةةةى مةةةؤتمرات 

التسةةويق للكليةةة علةةي اوسةةع نطةةاق    زيادة الموارد المالية للكلية 

مع عرض كل ما يخص الكلية من 

 انجازات 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

الجامعةةات العربيةةة وتةةم ارسةةال نسةةخة منةةه 

علةةةى ايمةةةيالت السةةةفارات العربيةةةة وجةةةار  

يةتم الى الل ة االنجليزية والفرنسية وترجمته 

التةةةةةةرويج للكليةةةةةةة عةةةةةةن  ريةةةةةةق الموقةةةةةةع 

االلكتروني للكليةة و صةفحة الكليةة الرسةمية 

علةةةى الفةةةي  بةةةوك كمةةةا يةةةتم الةةةرد علةةةى اع 

 استفسارات من الخارت مباشرة 

تةةةوفير بيئةةةة تعليميةةةة الكترونيةةةة  18

 بقةةا للمعةةايير القوميةةة للجةةودة 

مةةن قاعةةات خةةدمات الكترونيةةة 

مجهةةةةةةةةةةةةةةزة و المقةةةةةةةةةةةةةةررات 

 االلكترونية

 

هناك مكتبة الكترونية بالكليةة بهةا اعةداد مةن 

 كم تم فهرسة الكتب الكترونياالكتب 

زيةةادة معلومةةات الطةةالب و 

ثقافةةاتهم و اتاحةةة عةةدد كبيةةر 

مةةةةةةةن الكتةةةةةةةب العلميةةةةةةةة و 

 التثقيفية 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

 المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

تطبيةةةةق وتفعيةةةةل نظةةةةام التعلةةةةيم  19

 األلكترونى بالكلية

تةةةم تشةةةجيع أعضةةةا  هيئةةةة التةةةدري  ألخةةةذ 

  e- learning , الةةدورات الخاصةةة 

eTOT    وذلةك لزيةادة وعةى أعضةا  هيئةة

المقةةةةةررات التةةةةدري  علةةةةى كيفيةةةةةة عمةةةةل 

 االلكترونية وتفعيل نظام التعليم االلكترونى

مخا بةةةة االقسةةةام العلميةةةة لتفعيةةةل    

 التعليم االلكترونى

وقاعةةةةةةةةةات لكليةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةاني ا 21
المحاضةةةةةةةةةةرات والفصةةةةةةةةةةةول 
الدراسةةةية والمعامةةةل والةةةورش 
وخالفةةةةه وتجهيزاتهةةةةا مالئمةةةةة 
لطبيعة نشا  المؤسسة وألعداد 
الطةةةةةةالبت ويتةةةةةةوافر المنةةةةةةا  

 نشةةةةةةا   بالمبةةةةةةاني.الصةةةةةةحي 
مشترك مع وكيل الكليةة لشةئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

راحةةةةة نفسةةةةية و جسةةةةمانية  متوافر

للطةةالب مةةن حيةةث التواجةةد 

 ببيئة تعليمية أمنة 

   

تطوير المكتبة والمكتبة الرقمية  21
 بقةةةا لمعةةةايير الهيئةةةة القوميةةةة 
 لضمان جودة التعليم واالعتماد 

تةةةم تطةةةوير مكتبةةةة الكليةةةة وذلةةةك مةةةن خةةةالل 

توفير أحدث المراجع والكتب وجةار  تنفيةذ 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
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اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

 المكتبة الرقمية

رفةةةةةع كفةةةةةا ة أعضةةةةةا  هيئةةةةةة  22
 التدري  بالكلية 

تةةةم اسةةةتطالع ارا  أعضةةةا  هيئةةةة التةةةدري  

والهيئةةة المعاونةةة عةةن احتيةةاجتهم التدريبيةةة 

وتةةةم عمةةةل خطةةةة سةةةنوية وجةةةار  تنفيةةةذها 

مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةا  بالتعةةاون مةةع 

هيئة التدري  ت وحدة ضمان الجةودةت وحةدة 

التةةةةدريب توحةةةةدة تطةةةةوير التعلةةةةيم ووحةةةةدة 

 القياس والتقويم بالكلية.

    

نشةةةر الةةةوعى الطالبةةةى بقضةةةايا  23
 البيئة وخدمة المجتمع 

ويةةةةتم ذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل اشةةةةتراك الطةةةةالب 

بالقوافةةل الطبيةةة التةةى تقةةوم بهةةا الكليةةة والتةةى 

خاللهةةةا تقةةةديم الخدمةةةة المجتمعيةةةة يةةةتم مةةةن 

ومعرفةةة أهةةم القضةةايا التةةى تواجةةه المجتمةةع 

 والعمل على حلها

كما يقوم قسم صحة المجتمع بعمةل مشةروع 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
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 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة
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اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ ما تم تنفيذه

 التنفيذ

مقترحات التحسين واالجراءات 

التصحيحية فى حالة عدم التنفيذ 

 او عدم االستيفاء الكلى

 البةةةى يقةةةوم مةةةن خاللةةةه الطةةةالب بدراسةةةة 

احتياجةةةةةات القةةةةةر  وعمةةةةةل خطةةةةةة لتلبيةةةةةة 

 .احتاجتهم وتنفيذ الخطة بالفعل

المشةةةةاركة فةةةةى تحسةةةةين بيئةةةةة  24
 العمل للجهاز االدار  

يةةتم اسةةتطالع ارا  الجهةةاز االدار  لمعرفةةة 

ارائهم والمشاكل التى تواجههم والعمل على 

حلهةةا كمةةا يةةتم تطةةوير ادا  الجهةةاز االدار  

 .من خالل الدورات وورش العمل
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

 8119-8118للعام الجامعي لشئون الدراسات العليا والبحوث التمريض تقرير انجازات وكيل كلية

 

و متابعة تنفيذ األهداف يسهم السيد الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية من خالل المساهمة فى تنفيذ 

 -االستراتيجية األتية:

 نشا  مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب االبداعبيئة تعليمية داعمة لالبتكار ور الهدف االستراتيجى الثالث:توفي  

  الهدف االستراتيجى الرابع: تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق مع احتياجات المجتمع المحلى و متطلبات العولمة 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةية البيئة نشا  مشترك مع سيادة وكيل الكلية لشئون الهدف االستراتيجى الخام : تطوير خطط خدمة المجتمع وتنم  

  الهدف االستراتيجى السادس: التنمية المستدامة ألعضا  هيئة التدري 
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 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

 لشئون الدراسات العليا والبحوث التمريض نموذج تقرير انجازات وكيل كلية

اسباب عدم  ما لم يتم تنفيذه القيمة المضافة للتنفيذ تنفيذه ما تم المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

تطبياااق بااارامج الدراساااات العلياااا فاااي   .1

ضااوء معااايير الهيئااة القوميااة لضاامان 

 جودة التعليم واالعتماد

 2117العليةا ربيةع تفعيل الئحةة الدراسةات -

 لالقسام التالية:

 ادارة التمريض -1

 تمريض صحة المجتمع -2

 خريةةفتةةم تفعيةةل الئحةةة الدراسةةات العليةةا  -

برنةةامج ماجسةةتير و دبلةةوم لقسةةمتعليم  2118

 التمريض

زيةةةةةةادة االقبةةةةةةال علةةةةةةى -

االلتحةةةةةةةةةةةةاق ببةةةةةةةةةةةةرامج 

 الدراسات العليا

 

 

 

مواكبة احتياجةات سةوق  -

العمةةةةل وفقةةةةا للتطةةةةورات 

 العلمية

 

 

لم يتم تفعيل برنامج الدكتوراه 

 بقسم تعليم التمريض

 

عدم وجود اسةتاذ 

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ذات 

 التخصص

 االنتداب من خارت الكلية -
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 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

عليا فى استحداث برامج الدراسات ال  .2

ضةةةةةو  احتياجةةةةةات سةةةةةوق العمةةةةةل 

 لمواكبة التطورات العالمية

يوجةةةةد مقتةةةةرح دبلومةةةةة مهنيةةةةة فةةةةى ادارة -

 المشتشفيات 

يوجةةةةد مقتةةةةرح دبلومةةةةة مهنيةةةةة فةةةةى ادارة -

 الجودة الشاملة

مواكبة احتياجةات سةوق  -

العمةةةةل وفقةةةةا للتطةةةةورات 

 العلمية

اسةةةةةةةةتحداث مصةةةةةةةةادر  -

 تمويل للبحث العلمي

 

لةةةةةم يةةةةةتم تفعيةةةةةل الةةةةةدبلومات 

 المهنية

تةةةةةةم عرضةةةةةةها -

علةةةةةةةى مجلةةةةةةة  

لجنةةةة الجامعةةةة و 

اللةةوائح بالجامعةةة 

جةةةار  اجةةةرا  و

التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةديالت 

 المطلوبة

را  التعةةةةةةديالت جةةةةةةار  اجةةةةةة-

 للتحسين المطلوبة

بمةةةا تحةةةديث الخطةةةة البحثيةةةة للكليةةةة   .3

جامعةةة البحثيةةه للخطةةة المةةع يتوافةةق 

سةةهم فةةي حةةل مشةةكالت المجتمةةع يو

 وتدعم التنمية المستدامة.

خطةةةة البحةةةث العلمةةةى للكليةةةة متوافقةةةة مةةةع 

وتسةةهم فةةي  محةةاور الخطةةة البحثيةةة للجامعةةة

حةةةةل مشةةةةكالت المجتمةةةةع وتةةةةدعم التنميةةةةة 

 2131و منبثقة من رؤية مصر .المستدامة

 نشر ثقافة البحث العلمى من خالل االتى: -

 عمل ورش عمل عن البحث العلمى -1

لتطةةةةةةةةورات امواكبةةةةةةةةة  -

 العلمية

تسةةهم فةةي حةةل مشةةكالت -

 المجتمع 

 .تدعم التنمية المستدامة-

دعةةةةم البةةةةةاحثين بالكليةةةةةة -

علةةةى مواكبةةةة كةةةل مةةةاهو 

عمل بروتوكوالت تعاون بين 

الكليةةةةةة بجامعةةةةةة دمنهةةةةةور و 

محليةةةا و  الجامعةةةات االخةةةر 

 دوليا

عدم توافر مركز 

للتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويق 

 بالجامعة

عمةةةةل ورش عمةةةةل بصةةةةورة -

 دورية

نشر اليات البحث العلمى علةى -

 موقع الكلية و الجامعة

عقةةةد مةةةؤتمر علمةةةى للكليةةةة و  -

 بصورة دورية

ل مركةةةز للةةةدعم الفنةةةى و عمةةة -
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 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة
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 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

 عمل ورش عمل عن االنتحال العلمى -2

 عمل دورة عن اخالقيات البحث العلمى -3

 ورشة عمل االيميل الجامعى -4

واصةةةةةل مةةةةةع كليةةةةةات التمةةةةةريض تةةةةةم الت -

 بالجامعات االخر  لتشجيع التعاون البحثى

متابعة مد  توافق الخطةط البحثيةة لالقسةام -

 العلمية مع خطة الكلية

 

 

جديةةةةةةةد فةةةةةةةى مجةةةةةةةاالت 

التمةةةةةةةريض و الرعايةةةةةةةةة 

 الصحية 

التسةةةةةةةويق للبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةى 

 بالجامعة و الكليات

اسةةةتحداث مصةةةادر تمويةةةل للبحةةةث  2 .4

 العلمي

عقد بروتوكوالت تعاون مع بعض 

ومنها تقديم مقترح   المؤسسات الصحية

بروتوكول تعاون مع مديرية الشئؤن 

مشكاللمفيحالاسهاال -

 الصحيةت

توفير باحثين أكفا   -

---- ---- ---- 
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ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة
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 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

 علميا و مهنيا الصحية بالبحيرة

تمويل البحث العلمى  -

 و النهوض بالباحثين

طبقا والمكتبااة الرقميااة  تطااوير المكتبااة 4 .5

لمعااايير الهيئااة القوميااة لضاامان جااودة 

 التعليم واالعتماد

تم تطوير مكتبة الدراسات العليا و  -

 امدادهابالكتب الحديثة

الجامعى للطلبة و توفير خدمات الميل  -

 المكتبة الرقمية بالكلية و الجامعة

توفير خدمة تقديم الملفات لاللتحاق  -

بالدراسة و التسجيل بالدراسات العليا 

 الكترونيا

توفير فرصة التعرف على الجداول  -

الدراسية و جداول االمتحانات و النتيجة و 

 رفعها على موقع الكلية

 النهوض بالباحثين -

تةةةةةةةةةةةةةةوفيرو تيسةةةةةةةةةةةةةةير  -

 ادواتالبحث المتقدم

لمكتبة جار  العمل السةتكماال

 الرقمية

زيادة استيعاب المكتبة  - --------

باضافة كتب حديثة بصورة 

 دورية

دعم الطالب بااليميل الجامعى -

لالشتراك فى بنك المعرفة و 

سكولر و ايضا فى جوجل 

 ريسبرش جيت
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 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

الل مركز توفير الكارنيه الجامعى من خ -

 الخدمة االلكترونية بالجامعة

لجنااة الخالقيااات البحاام العلمااي تشااكيل  5 .6

وعماال يليااات لتطبيقهااا ونشاار الااوعي 

بأخالقيااااات البحاااام العلمااااي ومراقبااااة 

 تطبيقها

 لجنة أخالقيات البحث العلمي يوجد -

مةةةل آليةةةات لتطبيقأخالقيةةةات البحةةةث تةةةم ع -

 العلمي

 تم تحديد مهام و الية عمل اللجنة -

آلية لتسويقاألبحاث في  ملتم ع -

 المؤسسات الخدمية

 نشر الوعي بأخالقيات البحث العلميتم - 

نشردليل اخالقيات البحثالعلمى العضا   -

 هيئه التدري  على صوره مطويه و كتيب

البحةةث العلمةةى مةةن الخالقيااات نشةةر ثقافةةة  -

تحقيق أهداف قوميةة مةن -

خةةةةةةةحالل البحةةةةةةةحث فةةةةةةةحى 

 قضحايا المجتمع التنمويه

دراسةةة القضةةايا البحثيةةة  -

التةةةةى تحتةةةةحات مجابهتهةةةةحا 

الةةةةحى دراسةةةةحات متعمقةةةةحة 

 ومتكاملحةت لتحقيق أهةداف

 التنمية وخدمة المجتمع

 

تسويق نتائج 

 لمؤسسات الخدميةلاالبحاث

 

عدم توافر مركز 

للتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويق 

 بالجامعة

من األبحاث نتائج  تسويق -

خالل تشجيع النشر الدولى و 

المؤتمرات العلمية لألقسام و 

 الكلية

-

تشجيعالنشةةرالدوليفيمجاالتذاتمر

دودعلميعاليبتخصيصةةةةمكافآتمال

 ية
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 التنفيذ

مقترحات التحسين 

واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

 خالل االتى:

البحةةث الخالقيااات عمةةل ورش عمةةل عةةن  -1

 العلمى

 عن االنتحال العلمىعمل ورش عمل  -2

تعظاايم دور العالقااات الثقافيااة لتحقيااق  6 .7

 التميز للبحم العلمي

توفر الجامعة فرص منح و بعثات من خالل  -

تشجع بروتوكوالت تعاون مع الدول المختلفة ل

و الباحثين على االستفادة اعضاء هيئة التدريس

 تبادل الخبرات. و

 

تشجيع مشروعات بحثية مشتركة - 

بين الكليات المختلفة لتبادل 

 الخبرات. 

ترشيح اعضاء هيئة التدريس فى -

المهمات العلمية والبعثات فى 

 الخارج .

بين تشجيع مشروعات بحثية -

كلية التمريض وكليات التمريض 

االخرى داخل وخارج جمهورية 

 مصر العربية

وضع الية التعاون البحثي بين  - 

والجامعات المحلية  -كلية التمريض

في مجال العلوم  واالقليمية

 التمريضية

عمل خطة عن لتنمية المهارات -

 البحثية العضاء هيئة التدريس

 لتحقيق التميز للبحث العلمي

 

وضع الية التعاون البحثي بين كلية 

 تشجع مع وزارة الصحة ل -التمريض
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وزارة بروتوكوالت تعاون مع -

الباحثين على تشجع لالصحة

وتوفير بيئة مناسبة االستفادة 

الجراء االبحام بالهيئات 

 . الصحية

الباحثين على االستفادة وتوفير بيئة 

مناسبة الجراء االبحام بالهيئات 

 . الصحية

 

لطلبة  االول طالبىالمؤتمر العقد تم  - توفير الدعم الالزم لمتطلبات االبتكار  .8

بالكلية و  الدراسات العليا و الباحثين

كذلك بمشاركة عدد من كليات 

التمريض بالجامعات المصرية و ايضا 

جامعة نجران بالمملكة العربية 

 السعودية

المتابعة المستمرة للطلبة أثنا  التطبيق  -

 كلينيكىالعملى و اال

االشراف على االبحاث لجنة خالل  -

 العلمية

التشةةجيع علةةى التميةةز  -

 و االبتكار

عقةةةةد مةةةةؤتمر  البةةةةى لطلبةةةةةة   

 الدراسةةةةات العليةةةةا و البةةةةاحثين

 دوريا

النشااااااطة لتنميااااااة قاااااادرات الباااااااحثين   .9

ولتشجيع ودعم األبحام المشتركة بين 

األقسام العلمية )قسم عمل يوم علمى لبعض  -

 ادارة التمريض(

تحقيق أهداف قوميةة مةن -

خةةةةةةةحالل البحةةةةةةةحث فةةةةةةةحى 

و التساااويق تاااوفير الااادعم الالزمااا جارى تنفيذ عمل يوم علمى  -
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التخصصااااااات المختلفااااااة واألبحااااااام 

 التطبيقية.

تشجيع اعضاء هيئة التدريس بعمل ورشة  -

 عمل عن

 عمل ورش عمل عن البحم العلمى -1

 عمل ورش عمل عن االنتحال العلمى -2

 عمل دورة عن اخالقيات البحم العلمى -3

 ورشة عمل االيميل الجامعى -4

حضور سلسلة ورش عمل بوحدة التدريب و -

التمريضية و ايضا وحدة تطوير التعليم الخدمات 

 بالكلية

حضور ورش عمل و دورات لتنمية قدرات -

 اعضاء هيئة التدريس و الباحثين بالجامعة

بالجامعة بالتعاون مع بنك  SciValرشة عمل و -

 قضحايا المجتمع

تشةةةةةةةةةةةةجيع التعةةةةةةةةةةةةاون -

اعضاااااء هيئااااة بااااين البحثةةةةى

 التدريس

 لباقى األقسام العلمية 

 

 القامة المؤتمرات
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واالجراءات التصحيحية فى 

حالة عدم التنفيذ او عدم 
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 المعرفة المصرى

 دورة لغة عربية -

 دورة اساليب البحم العلمى -

رية مخاطبة كليات التمريض بالجامعات المص-

 للتبادل البحثى و االشتراك بعمل ابحام

إلنتةةات البحثةةي قواعةةد بيانةةات خاصةةة با  .11

والتناسةةب مسةةتمرت النمةةو لتقيةةيم مةةد  ال

 مع عدد أعضا  هيئة التدري 

إلنتةةات البحثةةي خاصةةة باالقاعةةدة بيانةةاتيوجةةد 

 عضا  هيئة التدري أل

ال البيةةة العظمةةى مةةن اعضةةا  هيئةةة التةةدري   -

 Google Scholar accountلديهم 

رفةةةةةع مسةةةةةتو  البحةةةةةث -

العلمةةةةى للكليةةةةة وترتيبهةةةةا 

المصرية و  بين الجامعات

 العالمية

تطةةةةةةةةةةةوير  البةةةةةةةةةةةرامج -

 والمقررات الدراسية

لتقيةةةةةةةيم مةةةةةةةد  النمةةةةةةةو  -

 المستمر باإلنتات البحثي
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 2116\11\31مؤتمر الكلية الدولى األول - مؤتمر علمي دورع للكلية  .11

الطالبةةى االول بطلبةةة الدراسةةات مةةؤتمر ال-

 9211\3الكلية العليا ب

تشةةةجيع نشةةةر االبحةةةاث  -

العلميةةةةةةةةةةةة والمقةةةةةةةةةةةاالت 

 للباحثين

التعةةةةةةةرف علةةةةةةةى كةةةةةةةل -

ماتوصل اليه الباحثين مةن 

تطبيقةةةةةات فةةةةةى مجةةةةةاالت 

 البحث العلمىز

تنميةةة المهةةارات البحثيةةة -

 العضا  هيئة التدري 

جةةةار  التنظةةةيم لعقةةةد مةةةؤتمر -  

 لألقسام االتية:

تمةةةريض اال فةةةال منتصةةةف  -

 شهر مارس

تمةةةريض النفسةةةى و الصةةةحة  -

 2119\4\18النفسية فى 

 صحة المجتمع تمريض-

18\4\2119 

مةةةةةةةةةؤتمر الكليةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدولى -

 9211\11\31ثانىال

 البرامج التعليمية والمقةررات الدراسةية  .12

يةتم مراجعتهةا بصةورة  للدراسات العليا

دوريةةة بمشةةاركة المةةراجعين الةةداخليين 

 والخارجيين

يةةةتم مراجعتهةةةا بصةةةورة دوريةةةة بمشةةةاركة 

 المراجعين الداخليين والخارجيين
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التسةةةةةةجيل واإلشةةةةةةراف فةةةةةةي آليةةةةةةات   .13

الدراسةةات العليةةا محةةددة ومعلنةةة ويةةتم 

 مراجعتها دوريّ ا ب رض تطويرها

آليةةةات التسةةةجيل واإلشةةةراف فةةةي الدراسةةةات 

 العليا محددة ومعلنة

مةن  ويتم مراجعتها دوريّ ا ب ةرض تطويرهةا

 قبل لجنة الدراسات العليا

 مراجعتها دوريّ ا ب رض تطويرها   

وعادلةةةة  توجةةةد ضةةةمانات موضةةةوعية  .14

لتوزيع اإلشراف العلمي على الرسةائل 

 وفق ا للتخصص

وجةود آليةات اإلشةةراف فةي الدراسةات العليةةا 

 محددة ومعلنة باالقسام العلمية للطلبة

ضةةةةةةمان عادلةةةةةةة لتوزيةةةةةةع 

 اإلشراف العلمي

   

وسائل مناسبة لقياس آرا   الب  كليةلل  .15

الدراسةةات العليةةات واتخةةاذ اإلجةةرا ات 

الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج 

 في اتخاذ اإلجرا ات التصحيحية.

تةةةم عمةةةل و توزيةةةع اسةةةتبيانات لقيةةةاس آرا  

 الب الدراسات العليةات واتخةاذ اإلجةرا ات 

الالزمة لدراستها واالستفادة مةن النتةائج فةي 

 اإلجرا ات التصحيحية.اتخاذ 

    

جةةذب الطةةالب الوافةةدين معتمةةدة  ةوجةةود آليةة جذب الطالب الوافدينتنفيذ ألية   .16

 ومعلنة بموقع الكلية

 زيادة موارد الكلية 

فتح سوق للكلية بالخارت -

  دوليا 

التنفيةةةةذ يةةةةتم مةةةةن  ال يوجد وافدين بالكلية

خةةةةةةةةةالل عقةةةةةةةةةد 

البروتوكةةةةةةةوالت 

التوعيةةةةة ببةةةةرامج الدراسةةةةات  -

العليا بالكلية ورفعها على موقع 

 الكلية 
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عمةةةل مركةةةز لتسةةةويق بةةةرامج - مع الجامعة

 الدراسات العليا

رفاااع كفااااءة العضااااء هيئاااة التااادريس   .17

و قياااس مااردود التاادريب علااي بالكليااة

مشاترك نشااط العضاء هيئة التادريس )

مع وكيل الكلية لشئون خدماة المجتماع 

 وتنمية البيئة(.

من خالل اتاحة فرصةة التةدريب المسةتمر و 

كفاااااءة عمةةةةل ورش عمةةةةل و نةةةةدوات لرفةةةةع 

 بالكليةالعضاء هيئة التدريس 

قياس مردود التادريب علاي 

مثال  العضاء هيئاة التادريس

 ,rubricعماااااااااال 

application of 

University Email 

   

انشااااء نظااااام فعاااال للمحاساااابية يتساااام   .18

 بالنزاهة والشفافية.

التقيةةةةةةيم الموجةةةةةةود  االلتةةةةةةزام بقواعةةةةةةد -

 بالالئحة

 وجود ضوابط للورقة االمتحانية -

وجةود صةندوق شةكاو  و اليةة شةكاو   -

 معلنة 

    

رفااع معاادل الرضااا الااوظيفي ألعضاااء   .19

 هيئة التدريس

استخدام سياسة الباب المفتوح للتواصةل  -

مةةةةةع أعضةةةةةا  هيئةةةةةة التةةةةةدري  لحةةةةةل 

 المشكالت التى تواجههم
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  تةةةةوفير الةةةةدورات المدعمةةةةة والمجانيةةةةة -

التابعةةةة لوحةةةدة التةةةدريب و الدراسةةةات 

 العليا ووحدة تكنولوجيا المعلومات

خطاااة لااادعم مسااااهمة البحااام وضاااع   .21

العلماااي فاااي القضااااء علاااى مشاااكالت 

 التلوم البيئي

دعم البحةةةث تةةةخطةةةة البحةةةث العلمةةةى للكليةةةة 

فةةي القضةةا  علةةى مشةةكالت وتسةةاهم العلمةةي 

من خةةالل تطبيةةق أبحةةاث تقةةوم التلةةوث البيئةةي

البيئةةةة و مشةةةكالت التلةةةوث البيئةةةى  بدراسةةةة

و تتبنةةةى رؤيةةةة  المختلفةةةة مةةةن غةةةذا  و مةةةا 

 2131مصر 

القضااااااء علاااااى مشاااااكالت 

 التلوم البيئي

رفاااااع مساااااتوى الصاااااحة و 

الاااوعى بالمشااااكل البيئياااة و 

 تصحيحها او حلها

   

تنفيذ خطة كيفية مساهمة العضاء هيئاة   .21

 التدريس والطالب في خدمة المجتمع

خةةةةةالل البةةةةةرامج خدمةةةةةة المجتمةةةةةع مةةةةةن -

التمريضةةةية للدراسةةةات العليةةةا القائمةةةة علةةةى 

تقيةةةيم احتياجةةةات المجتمةةةع و عمةةةل بةةةرامج 

 لخدمة المجتمع

مشاركة الطالب بعمل قوافل كمشروعات  -
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 تطبيقية تخدم المجتمع

مشاركة  لبة الدراسةات العليةا فةى اللجةان  -

 المنبثقة و منهاالدراسات العليا

ساااااوق ين بمؤسسااااات ربااااط الخااااريج  .22

طبقاااااا لمعاااااايير الهيئاااااة القومياااااة العمل

)نشاااط لضامان جاودة التعلايم واالعتماد

مشترك مع وكيال الكلياة لشائون خدماة 

 المجتمع وتنمية البيئة(

 وجود وحدة الخريجين  -

 عقد دورات وندوات ودعوة الخريجين  -

 

زيةةةادة معةةةدالت التواصةةةل 

 مع الخريجين 

 ربط الخريج بكليتة 

 التحاقهم بالدراسات العليا 

   

تهيئااااة المناااااي الثقااااافي فااااى المجتمااااع   .23

لرفاااااع معااااادالت المشااااااركة  المحااااايط

)نشااااط مشاااترك ماااع وكيااال المجتمعية

الكليااة لشاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة 

 البيئة(

تةةوفير المنةةا  التةةدريبى و الدراسةةى الةةداخلى 

بالكليةةةة و الخةةةارجى بالمؤسسةةةات الصةةةحية 

 المشاركة المجتمعية لرفع معدالتالمختلفة

تنظيم وورش عمل تتعلق بالمشكالت البيئيةة 

 والمجتمعية

-

فتحالدراساتالعليافىثالثاقسا

وتم ذلةةةةك دعمةةةةا مبالكليةةةةة

الحتيات سوق العمةل لهةذه 

 التخصصات

  - 

مشاركةاعضةةا منالمجتمعفىاللج

انالمختلفةبالكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

تحسينالتفاعلوالتواصةةةل 

  معالمحافظةووزارةالصحة
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 اقامة ندوات توعية بالقضايا المختلفة  -

تم عمةل اسةتبيانات  -

 لقياس درجةة الرضةا

عن جهود المجتمعى 

 الكلية.

و القوافةةل الصةةحية و المشةةاركة فةةى تنفيةةذ  -

عمل متابعة منزلية لبعض الفئات المستهدفة 

لالرتقا  بالصحة فى نجةوع وقةر  محافظةة 

مةةن خةةالل التطبيةةق العملةةى لطلبةةة  البحيةةرة

 الدراسات العليا
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التمريض لشئون خدمة المجتمع  تقرير انجازات وكيل كلية

 للخطة االستراتيجية وتنمية البيئة
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 التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقرير انجازات وكيل كلية

وتنمية البيئة فى تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية من خالل المساهمة فى تنفيذ و متابعة يسهم السيد الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 -ة األتية:يتنفيذ األهداف االستراتيج

 توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار و االبداع:لثالهدف االستراتيجى الثا 

 احتياجات المجتمع المحلى و متطلبات العولمة  نشا  مشترك  رابع: تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق معالهدف االستراتيجى ال

 مع سيادة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 وتنمية البيئةتطوير خطط خدمة المجتمع  :خام الهدف االستراتيجى ال 

 سادس: التنمية المستدامة ألعضا  هيئة التدري الهدف االستراتيجى ال 

 تطوير كفا ة الجهاز االدار  لتفعيل دورة فى ادارة عمليات التنمية : سابعالهدف االستراتيجى ال 
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 للتنفيذ
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 تنفيذه

اسباب عدم 

 التنفيذ

 

مقترحات التحسين 

واالجراءات 

التصحيحية فى حالة 

عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

ت عمةةل رصةةد بيئةةى  لتحديةةد االحتياجةةا - خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. توجد   .1

   للمجتمع البحراو

عمةةةل خطةةةة منبثقةةةة مةةةن خطةةةط خدمةةةة  -

المجتمةةةةع لألقسةةةةةام العلميةةةةةة  بمشةةةةةاركة 

أعضةةا  لجنةةة خدمةةة المجتمةةع ومشةةاركة 

أعضةةا  خةةارجين مةةن مسةةتفيد  الخدمةةة  

مع وتةم  اعتمادهةا ونشةرها علةى الموقةع 

 االلكترونى للكلية 

نشةةطة الكليةةة فةةي مجةةال خدمةةةة أنشةةر  -

المجتمةةةةةةةع وتنميةةةةةةةة البيئةةةةةةةة بةةةةةةةالموقع 

كليةةة والجامعةةة مةةن خةةالل االلكترونةةي بال

 كتيب مجمع لهذة االنشطة

تحقيق الهدف الخام  

هةةةةداف الخطةةةةة أمةةةةن 

 االستراتجية 

ابةةراز دور الكليةةة فةةي 

حل مشكالت المجتمةع 

 البحراوع

 

 

 

 

سياسات موثقة 

ومعتمدة 

للقضا  على 

المشكالت 

الصحية 

 للمجتمع

خطة موثقة 

ومعتمدة 

للقضا  على 

مشكالت 

 التلوث البيئى

على مستو  

كليات جامعة 

 دمنهور.

وجةةود سياسةةات موثقةةة  

ومعتمةةدة للقضةةا  علةةى 

 مشكالت المجتمع

عمةةةةةةل خطةةةةةةة موثقةةةةةةة 

ومعتمةةدة للقضةةا  علةةى 

 مشكالت التلوث البيئى 
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تنظيم مؤتمرات ونةدوات وورش عمةل  -

 تتعلق بالمشكالت البيئية والمجتمعية

 وجود دوريات ونشرات بالكلية -

تم عمل استبيانات لقياس درجة الرضا  -

 .بالقوافل الصحية عن جهود الكلية

زيادة عدد القوافل المتخصصة في خدمة  -

 المجتمع.

فاعلية ومصداقية التوصيات ونتائج  -

 الدراسات

تنفيذ مجموعة من القوافل الصحية  -

لالرتقا  بالصحة فى نجوع وقر  

 محافظة البحيرة

 

اسةةةةةةةةةةةتيفا  معيةةةةةةةةةةةار 

 المشاركة المجتمعية

 

 

 

تعزيةةز دور الكليةةة فةةى 

خدمةةةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةةةع 

 البحراو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمةةل عمةةل تقريةةر عةةام 

استبيانات لقياس درجةة 

 الرضا عن جهود الكلية

 .بالقوافل الصحية
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زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات  -

 التى تقدمها كليه التمريض

مسةةةةةاهمة أعضةةةةةا  هيئةةةةةة التةةةةةدري   -

 والطالب في الخدمات الصةحية المختلفةة

 . المقدمة خالل القوافل الصحية

إعداد قواعد بيانات للخريجين و تفعيةل  -

 نظم االتصال اإللكتروني بهم

االسةةتمرار بتطبيةةق البةةرامج التدريبيةةة  -

الخاصةةةةة بوحةةةةدة  التةةةةدريب والخةةةةدمات 

التمريضةةةية كوحةةةدة ذات  ةةةابع خةةةاص 

وكةةةةةةذلك وحةةةةةةدة  جينيلتةةةةةةدريب الخةةةةةةر

 رفةةةةع كفةةةةا تهم فةةةةي كافةةةةةالخةةةةريجين ل

 

 

 

 

ميكنةةةة التواصةةةل مةةةع 

الخةةةةةةرجين وسةةةةةةهولة 

 الوصول لهم .

 

 

اسةةةةةةةةةةةتيفا  معيةةةةةةةةةةةار 
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 .التخصصات

خاصةة  ونةدوات  إعداد بحةوث ميدانيةة -

بدراسة أشكال العنةف المجتمعةي و ةرق 

 الوقاية منها.

 إصدار مطبوعات توعية -

 تنفيذ خطة ادارة االزمات وخطة االخال -

للتثقيف  توعيةوالفتات  إصدار مطبوعات  -

 الصحى.

 

 

  

المشةةاركة المجتمعيةةة. 

والمسةةةاهمة فةةةى خلةةةق 

 مجتمع آمن.

الةةةوعى رفةةةع مسةةةتو  

 الصحى.
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 اقامة ندوات توعية بالقضايا المختلفة  - نشر الوعي بقضايا البيئة وخدمة المجتمع.يتم   .8

 اقامة مؤتمرات علمية  -

 عمل قوافل توعوية  -

رفةةةع مسةةةتو  الةةةوعى 

 الصحى.

 

   

 قوافل متخصصة لنشر الوعي البيئيالكلية م ظنت  .3

 . و المساهمة فى حل مشكالت المجتمع

مشاركة الطالب وأعضا  هيئة التدري   

 والموظفين  فى ندوات يوم البيئة .

الكليةةة فةةى  والمةةوظفين  مشةةاركة  ةةالب-

فعاليةةةةات يةةةةوم البيئةةةةة و ترشةةةةيد الطاقةةةةة 

 والمياه 

علي  عمل بيان بالقوافل التى تم عقدها  -

 مدار ثالث سنوات 

اسةةةةةةةةةةةتيفا  معيةةةةةةةةةةةار 

المشةةةاركة المجتمعيةةةة 

من خةالل فريةق عمةل 

ممثةةل مةةن كافةةة فئةةات 

 العاملين بالكلية.
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عمةةل دراسةةات لقيةةاس أثةةر أنشةةطة قطةةاع خدمةةة   .4

 المجتمع وتنمية البيئة 

عمةةل اسةةتبيانات عةةن القوافةةل التةةى تةةم -

 عقدها

 تحسةةين سةةمعة الكليةةة-

كمشةةةةةةةةةةارك فاعةةةةةةةةةةل 

 بالمجتمع.

دعةةم انتمةةا  الطةةالب  -

 لمجتمعهم 

دراسةةةةةة أثةةةةةر -

أنشةةةةطة خدمةةةةة 

المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

البعةةةةةةد  بعةةةةةةد 

انقضةةةةةا  مةةةةةدة 

منيةةةة مناسةةةبة ز

 لقياس االثر

خطةةةة تحسةةةين وضةةةع - 

خاصةةةة بدراسةةةة االثةةةر 

وفاعليةةة أنشةةطة خدمةةة 

المجتمةةةع علةةةى الةةةوعى 

 البيئى

فةةةةى حةةةةل مشةةةةكالت  رفةةةةع معةةةةدالت المسةةةةاهمة  .5

 المجتمع اإلقليمي 

فةةتح الدراسةةات العليةةا فةةى ثةةالث أقسةةام -

 بالكلية 

مشةةةةةاركة الطةةةةةالب وأسعضةةةةةا  هيئةةةةةة -

التةةةدري  والهيئةةةة المعاونةةةة فةةةى تحديةةةد 

 احتياجات المجتمع 

تحسةةةةةةةةةين التفاعةةةةةةةةةل 

والتواصةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع 

ووزارة  المحافظةةةةةةةةةةةة

 الصحة 

تقريةةةةةةةر عةةةةةةةن 

المشكالت التي 

يمكةةةن التعامةةةل 

 معها 

  

عقةةةد لقةةةا  مةةةع ممثلةةةى 

القطةةةةةةةةةةاع الصةةةةةةةةةةحى 

بمحافظةةةةةةةةة البحيةةةةةةةةرة 

لتوثيةةةةةةةق دور الكليةةةةةةةة 

بالتعامةةةةةةل مةةةةةةع أهةةةةةةةم 
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مشةةةاركة أعضةةةا  مةةةةن المجتمةةةع فةةةةى  -

 اللجان المختلفة بالكلية 

مشةةةةةةةةكالت محافظةةةةةةةةة 

 البحيرة 

لرفع  تهيئة المنا  الثقافي فى المجتمع المحيط  .6

 . معدالت المشاركة المجتمعية

عقةةةد النةةةدوات عةةةن المشةةةكالت الصةةةحية 

 والمجتمعية المختلفة 

عمةةل بروتوكةةوالت تعةةاون مةةع الجهةةات 

 المختلفة 

زيةةةةةةةةةةةةادة الةةةةةةةةةةةةوعى 

 المجتمعى 

   

لأل راف المجتمعية في  ةآليات تمثيل فاعلتوجد   .7

صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ 

 برامجها.

تمثيل اال راف المجتمعية بمجل  الكلية 

ومشةةاركة ودعةةوة اال ةةراف المجتمعيةةة 

لحضةةور اللجةةان المنبثقةةة حسةةب الحاجةةة 

والمشةةةةاركة مةةةةن خةةةةالل بروتوكةةةةوالت 

التعةةاون المفعلةةة ومةةن خةةالل التبرعةةات 

 التى تخدم الكلية 

التواصةةل مةةع  تحسةةين

اال ةةةراف المجتمعيةةةة 

واالسةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةن 

المشةةاركة فةةى تحسةةين 

 الخدمةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةة

 والبحثية والمجتمعية  

زيادة مستو    

المشاركة من قبل 

 مستفيد  الخدمة 
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وسائل مناسبة لقياس آرا  المجتمع توجد   .8

واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجرا ات 

 .التصحيحية

خةةالل االسةةتبيانات  يةةتم قيةةاس االرا  مةةن

التةةةةى تسةةةةتهدف اال ةةةةراف المجتمعيةةةةة 

المسةةةةةتفيدة والمدرجةةةةةة بخطةةةةةة خدمةةةةةة 

المجتمع ويتم وضع التقارير الخاصة بها 

ومةةةةن خةةةةالل اللقةةةةا ات المختلفةةةةة مثةةةةل 

المقةةةةةابالت  الشخصةةةةةية وكةةةةةذلك لقةةةةةا  

المسةةتفدين مةةن الخدمةةة المقدمةةة مةةن كليةةة 

التمةةريض  ويةةتم وضةةع خطةةط التحسةةين 

 عليهاوالتطوير بنا ا 

 

 

 

تحسةةةةةين االيجابيةةةةةات 

ووضةةع خطةةة تحسةةين 

لنقةةةةةةةةةةا  الضةةةةةةةةةةعف 

واسةةةتمرارية التفاعةةةل 

 مع متلقى الخدمة  

   



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

 المصرية واالقليمية والعالمية

تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد : رسالة الكلية 

كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطوير البحث 

 .العلمي وتلبية إحتياجات المجتمع

 
 

61 

ي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسس رؤية وحدة ضمان الجودة
 مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة

القيمة المضافة  ما تم تنفيذه المهـــــــــــــــــــــــــــام م

 للتنفيذ

ما لم يتم 

 تنفيذه

اسباب عدم 

 التنفيذ

 

مقترحات التحسين 

واالجراءات 

التصحيحية فى حالة 

عدم التنفيذ او عدم 

 االستيفاء الكلى

 الدراسات العليا و البحث العلمى 

.تطوير المكتباة والمكتباة الرقمياة طبقاا لمعاايير   .9
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

تجهيز المكتبة بكافة التجهيةزات الالزمةة 

وتم عقد دورات لكل من  لبة الدراسةات 

 العليا واالدارين 

تحقيق بيئة تكنولوجيةة 

تسةةهم بجةةودة وتطةةوير 

العمليةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةة 

 والبحثية.

- - - 

تحديث الخطة البحثية للكلية فةي حةل مد  اسهام   .11
 .م التنمية المستدامةيمشكالت المجتمع وتدع

 
 

ت عمةةل رصةةد بيئةةى  لتحديةةد االحتياجةةا -

   للمجتمع البحراو

استيفا  معيار المشاركة 

المجتمعيةةةةةةةة والبحةةةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةى واالنشةةةةةةةةةطة 

العلمية وتوجيه البحةوث 

التطبيقيةةةةةةةةةةةة لخدمةةةةةةةةةةةة 

 المجتمع.

 

تفعيةةةةل مبةةةةادرة القةةةةر   - -

النموذجية بالتعةاون مةع 

جهةاز محافظةة البحيةةرة 

وكليةةةةةةةةةةةات جامعةةةةةةةةةةةة 

 دمنهور.
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 والموارد المتاحةبيئة الكلية  

11. 1

1 

مبةةاني الكليةةة وقاعةةات المحاضةةرات والفصةةول 
الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتهةا 

وألعةةداد الطةةالبت  كليةةةمالئمةةة لطبيعةةة نشةةا  ال
وتوافر المنا  الصحي بالمباني.  نشةا  مشةترك 

 مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

تحليل الوضةع الةراهن  تم وضع التقدير الكمى لمبانى الكلية -

انشةةةةةةةةةطة  وتوجيةةةةةةةةةه

التحسين تجاه استكمال 

احتياجةةةةةةات المبةةةةةةانى 

والتجهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزات 

 وصيانتها.

تشةةةكيل لجنةةةة احصةةةا    

البيئةةة مةةن خةةالل وكيةةل 

الكليةةةةةة شةةةةةئون البيئةةةةةة 

ول معيار الموارد ئومس

الماليةة والماديةة لوضةع 

السةةجل البيئةةى الخةةاص 

بمتابعةةة البيئةةة الداخليةةة 

 .للكلية 

صةةةيانة القاعةةةات والمعامةةةل واآلالت والمعةةةدات  1 .18
والبنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة والمرافةةةةةةق يةةةةةةتم بصةةةةةةورة 
دوريةةةة.إجرا ات األمةةةن والسةةةالمة المتبعةةةة فةةةي 
المؤسسةةةة مناسةةةبة.  نشةةةا  مشةةةترك مةةةع أمةةةين 

 الكلية .

يوجةةةد خطةةةةة لمتابعةةةةة وصةةةةيانة المبنةةةةى 

 واالالت والمعدات 

لمحافظة علةى المبنةى ا

واالالت واالدوات 

 المختلفة 
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وضةةةةع وتنفيةةةةذ خطةةةةة اسةةةةتباقية معتمةةةةدة إلدارة   .13
 األزمات و الطوارئ

 يوجةةد خطةةة الدارة االزمةةات والكةةوارث

 معلنة ومعتمدة 

زيةةةادة  معةةةدل االمةةةان 

وضةةةةمان اسةةةةتمرارية 

 العملية التعليمية  

تشةةةةكيل فريةةةةق 

للتةةدخل المبكةةر 

فةةةةةةةةةى حالةةةةةةةةةة 

حةةةةدوث حالةةةةة 

  وار  

تفعيةةةةةةةل دور الفريةةةةةةةق  

واعةةةةةةةةةةداد التقةةةةةةةةةةارير 

الخاصةةةةةةةة بالتةةةةةةةدريب 

 وسيناريوهات المحاكاة 

 الخريجين  

 بقا ل ربط الخريجين بمؤسسات سوق العم - 4 .14

لضمان جودة التعليم لمعايير الهيئة القومية 

 واالعتماد

 وجود وحدة الخريجين -

 عقد دورات وندوات ودعوة الخريجين 

وجاااود بروتوكااااوالت مفعلااااة مااااع المؤسسااااات 

 لزيادة نسبة التوظيف

 

زيةةةةةةةةةةادة معةةةةةةةةةةدالت 

التواصةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةع 

 الخريجين 

 ربط الخريج بكليتة 

التحةةةةاقهم بالدراسةةةةات 

 العليا 
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 أعضاء هيئة التدريس  

قياس  بالكلية ورفع كفا ة أعضا  هيئة التدري    .15

مردود التدريب علي أعضا  هيئة التدري  

 مشترك مع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث .

تنفيذ خطة التدريب الخاصة  -

باعضا  هيئة التدري  من قبل 

وحدة التدريب والخدمات 

 التمريضية.

رفةةةةع كفةةةةا ة اعضةةةةا  

هيئةةةةة التةةةةدري  مةةةةن 

التفاعةةةةل بةةةةين  خةةةةالل

الوحةةدات والقطاعةةات 

 المختلفة بالكلية.

- - - 

االجتماعية العضا  الصحية و تنمية الرعاية 1 .16

 هيئة التدري  والهيئة المعاونة.

متابعةةةةةةةة الرعايةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحية  -

العضةةةةا  هيئةةةةة التةةةةدري  مةةةةن 

 خالل اللجنة الطبية بالجامعة.

تنمية الرعاية الصحية 

وتحقيةةةةةةةةةق الرضةةةةةةةةةا 

الةةةةةةوظيفى العضةةةةةةا  

 التدري  هيئة

 

- - - 
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 افداريين 

تطبيق منظومة األمن اإلداري لمواجهة   .17
 ورفع كفاءتهابالكلية األزمات األمنية 

توجيةةةه  لةةةب للجامعةةةة النشةةةا   -

منظومةةةةةةةةةة امةةةةةةةةةن ومراقبةةةةةةةةةة 

 تكنولوجية.

مواجهةةةةةة ا  أزمةةةةةات 

أمنيةةةةةة والتأكةةةةةد مةةةةةن 

 االستقرار االمنى 

لةةم تةةتم عمليةةات 

 الشرا 

اجةةةةةةةةةةةرا ات 

اداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 بالجامعة

متابعة عمليات  -

الشرا  من قبل 

 امين الكلية 

االجتماعية  الصحية و تطوير نظم الرعاية  .18
 بالكلية للعاملين

متابعة الرعاية الصحية للعاملين  -

مةةةةةةن خةةةةةةالل اللجنةةةةةةة الطبيةةةةةةة 

 بالجامعة.

تنمية الرعاية الصحية 

وتحقيةةةةةةةةةق الرضةةةةةةةةةا 

 الوظيفى 

- - - 

مشةةةةةةاركة اعضةةةةةةا  هيئةةةةةةة التةةةةةةدري  - تحسين بيئة العمل للجهاز اإلداري  .19

والمةةوظفين فةةى األنشةةطة المختلفةةة مثةةل 

افطةةةةار رمضةةةةان و النةةةةدوات التوعويةةةةة 

 المختلفة 

تنميةةةةةةةةة روح الفريةةةةةةةةق 

والتعاون وااليخا  وهى 

مةةةةةن القةةةةةيم الجوهريةةةةةة 

 للكلية.

- - - 
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التفاعل والتعاون بين مختلف الكيانات العاملة بها مىن تهدف الكلية من خالل 

كافة االقسام العلمية واالدارية والوحىدات والكيانىات واللجىان العاملىة بالكليىة 

 الستيفاء المعايير التالية:

 أوالً: معيار التخطيط اإلستراتيجى 

بالكلية  تم اعداد وثيقة العالقة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة .1

 واعتمادها من عميد الكلية

ا على ميزانية الكليةيتم وضع التكلفة المالية للخطة االستراتيج .2  ة بنا  

تم تحديث الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية بادرات األنشطة التى من شأنها تحقيق رؤية  .3

 الكلية للوصول للريادة والتميز على المستوييناألقليمى والعالمى

بمجل  الكلية بجلستة  النسخة النهائية للخطة االستراتيجية متضمنة الخطة التنفيذية تم اعتماد .4

 2118-5-16  المنعقدة بتاريخ 11رقم  

 تم تحديث تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية  .5

-عليم والطالبتم تحديث نموذت متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية على القطاعات الثالث  شئون الت .6

 الدراسات العليا -خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تم عمل ندوة عن لألعالن عن رؤية ورسالة وأهداف الكلية لطالب الدراسات العليا بتاريخ  .7

26-11-2118 . 

 ثانياً:معيار القيادة والحوكمة 

 تحديث وثيقة معايير تقييم أدا  القيادات. .1

 العادلة وعدم التمييز.تحديث آلية الشفافية والممارسات  .2

 انتخابات اتحاد الطالب واجتماع االتحاد مع عميد الكلية. .3

حضور الطالب المجال  الرسمية بالكلية وتمثيل الطالب باللجان المختلفة مثل لجنة شئون تعليم  .4

 و الب والدراسات العليا وغيرها. 

 

 وحدة ضمان الجودةانجازات
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 ثالثاً: معيار إدارة الجودة والتطوير 

 2118/2119للعام الجامعى  االدار  والمجل  التنفيذ  للوحدةتحديث تشكيل المجل   .1

 تحديث السيرة الذاتية العضا  وحدة ضمان الجودة .2

 تحديث الموقع االلكترونى للوحدة .3

 .وتوزيعها على االقسام والوحدات تحديث خطة المراجعة الداخلية واستمارات المراجعة .4

 متضمنة الخطة التدريبية للوحدة  2118/2119عمل الخطة السنوية للوحدة  .5

 المراجعات الداخلية للمعايير وتم اعتماد تقارير المراجعة .6

 تسليم تقارير المراجعة الى منسقى المعايير لعمل األجرا ات التصحيحية .7

 . 2118/2119للعام الجامعى  خطط التحسين الخاصة بالمعايير .8
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تكريم المتميزين في أعمال الجودة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  أعضا  هيئة تدري   .9

 إداريين .–هيئة معاونة  –

 

 رابعاً: معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 احصائيات ألعداد ونسبة أعضا  هيئة التدري  الي الطالب. تحديث .1

للسادة أعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاونة متضمن  Portfolioاالنجازالبد  بتطبيقملف .2

 . 2119-2118للعام الجامعي األنشطة العلمية والمجتمعية والتدريسية والتدريبية 

 . 2119-2118تحديث العب  الوظيفي للعام الجامعي  .3

 استحداث وثيقة تقييم أدا  الهيئة المعاونة .4

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

مع مركز تنمية قدرات اعضا  هيئة التدري  لعمل دورة تدريبية التعاون  .6

-28العضا  هيئة التدري  بالكلية عن اعتماد برنامج بتاريخ 

29/12/2118. 
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 خامساً: معيار الجهاز اإلدارى 

بكلية التمريض من خالل ورشتى  9111/2115تم بد  االعداد لتطبيق مواصفة األيزو  .1

 عمل تم عقدهما بالكلية. 

 د

 سادساً: معيار الموارد المادية والمالية 

إيجاد مصدر دخل ألنشطة الكلية من خالل المخصصات المالية وإيردات الكلية من الدورات  .1

 .  مقترح زيادة الموراد الذاتية في الكلية    التدريبية

 تحديث خطة الطورائ وإخال  المنشأة. .2

 .2118بر تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية محدث نوفم .3

 . 2119-2118 بيان بالكتب المهداة للمكتبة .4

 . تحديث ملف التقدير الكمى للكلية  .5

 تفعيل المكتبة الرقمية. .6

 سابعاً: معيار المعايير افكاديمية 

ورشة عمل للسادة أعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاونة بعنوان  توصيف البرامج عقد  .1

 . 13/11/2118والمقررات يوم الثالثا  
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  مردود الورشة 

قامت االقسام العلمية بالكلية بتحديث توصيف المقرارات وكتابة تقرير عن ما تم تحديثه واعتماده 

 صحة المجتمع وقسم تمريض أمراض النسا  والتوليد.تمريض من قبل مجال  االقسام مثل قسم 

عقد ورشة عمل للسادة أعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاونة بعنوان  تقرير البرامج  .2

 . 13/11/2118والمقررات  يوم الثالثا  

 

 مردود الورشة

بنا ا على ما جا  بورشة العمل قامت االقسام العلمية بتحديث تقرير المقرارات الخاصة بها 

 واعتمادها فى مجالسها الرسمية.

 ثامناً: معيار التدريس والتعلم 

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

 سلبيات أو نقا  الضعف في العام التالي لتالفيها.

مخا بات االقسام للمستشفيات لضمان كفا ة تمت مخا بة االقسام العلمية الرسال  .2

 التدريب.

 م من نتائج االمتحانات.مقترح لنموذت تقديم تظل .3

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

 الكلية وصفحات التواصل االجتماعى للطالب.

 تم عقد ورش عمل عن: .5

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

  ورشة عمل بعنوانrubric   25/7/2118بتاريخ 

  ورشة عمل بعنوانdebriefing   26/7/2118بتاريخ 
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  ة من خالل وحدة  رق التدري  غير التقليدية ألعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاون

 .24/11/2118تطوير التعليم 

 بتاريخ  .من خالل وحدة القياس والتقويم أساليب التقويم والتصحيح االلكترونى

11/12/2118 

 

 

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

 .8/11/2118التعليم

 

 تاسعاً: معيار الطالب والخريجون.

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

 واعتماده.
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 احصائيات بعدد الطالب المستفدين من الدعم الماد  واالجتماعى والصحى تحديث .2

 2118/2119حفل الستقبال الطالب الجدد للعام الجامعى  .3

 وحدة الريادة العلمية واالرشاد االكاديمى دليل .4

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

 التوجيه المهنى وريادة االعمالمقترح لتشكيل وحدة  .6

 مقترح لعمل مؤتمر  البى سنويا. .7

 تحديث االستبيانات الخاصة بقياس ارا  الطالب .8

 تعريف الطالب بألية التظلمات والشكو  من خالل عمل لقا ات تثقيفية مع الطالب. .9

 تدريب  الب 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

 مقترح لعمل استمارة خريج الكترونية يقوم الطالب بستكمالها قبل استخرات شهادة التخرت .13

 .لتسهيل التواصل مع الخريجين
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 التوظيفى على هامش المؤتمر الطالبى.مقترح لعمل الملتقى  .14

 المطبوعات

 تحديث دليل الطالب 

 دليل الطالب للدراسات العليا 

 

 عاشراً: معيار البحث العلمى وافنشطة العلمية.

وحدة التدريب بورشة عمل لطالب الدراسات العليا عن كيفية كتابة االبحاث العلمية  .1

 والخدمات التمريضية

 قدمها منسق المعيار. ت العليا بأخالقيات البحث العلمىندوة توعية لطالب الدراسا .2

 

 

تم توزيع دليل اخالقيات البحث العلمى على  الب الدراسات العليا ورفعه على موقع  .3

 الكلية ومواقع التواصل االجتماعى

 تحديث الخطط البحثية لألقسام وفقا  للنموذت الحديث للجامعة  .4

 6/12/2118بتاريخ المؤتمر العلمى لقسم ادارة التمريض  .5
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 ادى عشر: معيار الدراسات العليا الح

إلقا  ندوة لطالب الدراسات العليا بعنوان " مفاهيم الجودة واإلعتماد فى التعليم العالى  .1

 2118-11-26بتاريخ  قدمها منسق المعياروالمعايير األكاديمية القياسية"

  2118تقارير المقررات الدراسية للدراسات العليا  ربيع  .2

  2118الدراسات العليا  ربيع  لمنحنى تكرار  لمقرراتإعداد بيان إحصائى  .3

عضو هيئة  –  فى: المقررات الدراسية 2118قياس أرا   الب الدراسات العليا  ربيع  .4

 الموارد المتاحة  –نظم اإلمتحانات  –التدري  

 الدراسات العليا  ياس أرا  سوق العمل والمستفيدين من الخدمة فى برامجتحديثاستبيانق .5

 ثانى عشر: معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

   17/11/2118ندوة عن العنف ضد المرأةمن قبل قسم تمريض النسا والتوليد يوم االربعا 

 

  2118/ 24/11دوة عن العنف ضد الطفل من قبل قسم تمريض األ فال 
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  االزمات والكوارثندوة عن خطة األخال  عمليا من قبل وحدة 

 

 

  ندوة عن خطوة وردية لحياة صحية للكشف المبكر عن سر ان الثد  من قبل قسم تمريض

 2118/ 9/11صحة المجتمع 

 

  ندوة عن التوعية بمرض سر ان الثد  و رق الوقاية والكشف المبكر بالمركز القومى

 للمرأة من قبل قسم تمريض صحة المجتمع 
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   القيام بقافلة من قبل قسم تمريض صحة المجتمع لقرية عوض كشك بالمحمودية

3/

12/
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-31وزراعية وتوعويةوبيطرية   بية بشريةقافلة  بعملقامت كلية التمريض جامعة دمنهور -7

 ةالضافة الي توزيع الدوا  المجاني بقرية بيبان بكوم حماداب 5-2118

 

خريجين   بتاريخ  –إداريين  – الب  –حفل اإلفطار الجماعى للكلية   أعضا  هيئة تدري  -8

4-6-2118 

 مستشفي المعهد القومي دمنهور داخلعمل قافلة  بية بكلية التمريض جامعة  -9
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 12/12/2118ندوة عن كيف نربى اوالدنا بتاريخ  -11

 

تم عقد ندوة عن مبادرة رئي  الجمهورية للقضا  علي فيروس سي والكشف عن االمراض -11

ابو العال وكيل الكلية لشئون  لوسي-ودال ير سارية تحت اشراف عميدة الكلية اد/ايناس ابراهيم 

مدير ادارة البيئة والثقافة الصحية با لقا   ةد/ امل فود البيئه وبحضورخدمه المجتمع وتنميه 

بتواجد مجموعة من  الب  2118-11-14 الب وذلك يوم االحد الموافق  311الندوة وبحضور 

لوحدة العالجية الجرا  التحاليل والفحوصات وتستمر باكلية تمريض دمنهور بكلية الصيدلة 

 المبادرة لمدة اسبوعين
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تحديث الخطة السنوية التنفيذية لوحدة القياس والتقويم للعام الجامعى  -

2118/2119. 

 .اللكترونيةتصحيح الورقة ا تدريباعضا الوحدةعلىكيفية -

مخا بة رؤسا  الكنتروالت األولى  تدريب عدد اثنان من اعضا  الكنترول بعد  -

الرابعة  لترشيح أثنان من أعضا  الكنترول للتدريب على  –الثالثة  –الثانية  –

 .تصحيح الورقة األلكترونية الجديدة 

  على كيفية استخدام الورقة الرابعة – الثالثة – الثانية – األولى  تدريبطالبالفرق -

 االلكترونية.

 

 

 فى وحدة القياس والتقويمتقرير عن ما تم انجازة 

 8119-8118 العام الجامعىخالل 
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-11يوم االثنين الموافق  عملورشةعملبعنواننظمالتقويموالتصحيحاأللكترونىتم  -

12-2118 . 

 
 

 1تم عمل الالئحة الداخلية لوحدة القياس والتقويم -

 .تم تشكيل لجنة أستشارية لوحدة القياس والتقويم -

 العضا  وحدة القياس والتقويم. تم وضع التوصيف الوظيفى -

 تحديث تشكيل اللجان المنبثقة لوحدة القياس والتقويم. -

لمراجعة مواصفات الورقة األمتحانية تشكيل لجنة ثالثية تم مخا بة الكنتروالت ل -

وموافاتها بستمارة المراجعة وبالفعل قامت اللجان المشكلة من مراجعة مواصفات 

 الورقة االمتحانية.

 .استالم مصفوفة ربط االمتحانات مع مخرجات التعلم من االقسام العلمية تم  -

تم عمل تقرير عن مواصفات الورقة االمتحانية بنا ا على ما جا  من مراجعات  -

لجان الكنترول للمواد حيث يوضح التقريرمد  استيفا  المواد لمواصفات الورقة 
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االمتحانية ومتضمن ايضا الخطة المقترحة لالجرا ات التحسينية الستيفا  

 مواصفات الورقة االمتحانية.

لفصل ا 2119-2118تحانية للعام الدراسى العملية اإلم تقرير عن سيرتم عمل   -

حيث يوضح التقرير ان نسبة التصحيح االلكترونى لمقرارات  الدراسى األول

 .   %81.25الخاصة بمرحلة البكالوريوس كانت 

بالتعاون مع وحدة تطوير التعليم يوم االحدالموافق  OSCE   ورشة عمل عن  -

17/2/2119. 
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 -من الملصقات االرشادية للطالب :عمل مجموعة 

 تعريف الطالب بالقواعد المتبعة داخل لجان االمتحانات.
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تعريف الطالب واعضاء هيئة التدريس و االداريين والمستفدين من الخدمة بالية الشكاوى 

 المتبعة داخل الكلية.
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 االمتحانات.تعريف الطالب بالطريقة المتبعة الجراء التظلمات من نتائج 
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فنيات العداد األختبارات بتاريخ  ورشة عمل بالتعاون مع وحدة تطوير التعليمبعنوان -

11/12/2112 . 

 

منظومة بنوك االسئلة وقواعد تقدير  ورشة عمل بالتعاون مع وحدة تطوير التعليمبعنوان -

 .3/2/2112( بتاريخ   rubricاداء الطالب )
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كيفية تحليل نتائج االمتحانات واألستفادة  مع وحدة تطوير التعليمبعنوانورشة عمل بالتعاون  -

 .1/2/2112منها بتاريخ 
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 -ومن خالل األنشطة تم تحقيق أهداف الوحدة وهى:

 ناهج التعليمية.متحقيق األنضبا  لسير األمتحانات والمالئمة بينها وبين ال 

  راجعة وذلك بالمقترحات البنا ه التطوير المستمر للعملية التعليمية كت ذية

لألستفادة القصو  من المخرجات التعليمية والمهاراتالمختلفة التى يكتسبها 

 الطالب.

 .وضع قواعد عامة تحكم وضع األسئلة والشكل العام للورقة األمتحانية 

  تنظم سير األمتحانات بالكليةلوضع قواعد عامة. 

 نقاط القوة

 الجامعة وتوفير الدعم الفنى للوحدةتعاون مركز القياس والتقويم ب. 

  توفير الحدم االجهزة لعملية التصحيح االلكترونى. 

  تعاون ادارة الكلية والعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية مع وحدة

 .القياس والتقويم لتحقيق الهداف الوحدة

  تعاون الطالب بالكلية مع الوحدة. 

 

 مقترحات التحسين

  تدريبية للطالب عن اساليب التقويم الحديثة .عمل دورات 

  مخاطبة االقسام العلمية التى يوجد بها دراسات عليا لتفعيل التصحيح

 االلكترونى.
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 2119-2118انجازات وحدة الخريجين

 :الرؤية

 ألحدثاالساليب.الخدمات للخريجين وفقا  أفضلتقديم  فيالجودة 

 :الرسالة

الكلية وخريجها بمتابعتهم وتقديم الخدمات التي تستهدف رفع  فتح قنوات اتصال وتواصل بين

كفا تهم وتنمية مهارتهم وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع جهات عملهم من اجل التعاون 

 .الهادف والبنا  لخدمة الكلية والخريجين والمجتمع

 :انجازات وحدة الخريجين

-يالهيكل التنظيمو 2112-2112تحديث دليل الخريجين تشمل تشكيلة الوحدة للعام الدراسي -

 .2111-2112الى  2111-2111اوائل الدفعات من -الخطة التدريبية السنوية الجديدة

 .تحديث الخطة البحثية لوحدة الخريجين-

مهم على االقسام اعداد بيانات الخريجين المسجلين بالدراسات العليا يشمل عددهم وتقسي-

 .العلمية

 .تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالخريجين وتشمل عناوينهم واماكن تكليفهم وارقام تليفوناتهم -

عمل تقرير عن الدورات وورش العمل المشارك فيها الخريجين مثل ندوة عن العنف ضد -

 .المرأة وندوة عن البحث العلمي للدراسات العليا

توظيفي للخريجينعلى هامش مؤتمر الكلية الثاني يحضرها الخريجين مقترح عمل ملتقى -

والطالب المتوقع تخرجهم وقطاعات االعمال المستهدفة لتوظيف الخريجين بالكلية وذلك ليستفيد 

 .المتوقع تخرجه من الفرص الوظيفية

من تجهيزات ودعاوع للخريجين 2111-2112    متابعة حفل الخريجين للعام الجامعي-

 .وقطاعاتاالعمال المستهدفة لتوظيف الخريجين
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للتواصل معهم وإلبقا  على الفيسبوك وحدة الخريجين تفعيل التواصل من خالل مجموعه-

 .الخريجين على اتصال دائم مع الكلية

 .حديث مطوية عن وحدة الخريجينيشمل الرؤية والرسالة واالهدافت -

رامج العلمية المطلوبة لمرحله البكالوريوس و مد  الب فياعداد استبيان لتحديد رأ  الخريجين -

 .تؤديها الكليه التيرضائهم عن مخرجات البرامج التعليمية والخدمات 

 .2112 ديسمبر 13 القافلةالصحيةبمركزالرحمانيةيومالخميسبتاريخالمشاركة في-

يوم  والتيأقيمتبنكال العنببمركز آيتاع البارود القافلةالصحيةالمشاركة في-

 .2112يناير11بتاريخالجمعة

 .2112يناير  22 بتاريخ يوم االحدوالتيأقيمتندوة التحفيز للعملالمشاركة في -

فبراير 21بتاريخ 2111-2112الملتقى التوظيفي على هامش حفلة الخريجين لدفعة  اقامه-

2112. 

 .2112فبراير  22 بتاريخالثالثا   يومأقيمت  والتيندوة ماكينة ال سيل الكلوي المشاركة في-

االحد  يومأقيمت  والتيالمستفيدين من الخدمة ( اللقا  الثاني)المشاركة فيلقا  شركا  التميز -

 .2112يوليو  7بتاريخ 

يوم  والتيأقيمتحمص  أبوبقريه الحات حسين بمركز القافلةالصحيةالمشاركة في-

 .2112يوليو11بتاريخاالربعا 

يوم  والتيأقيمتحمص أبوبقريه الحات حسين بمركز القافلةالصحيةالمشاركة في-

 .2112يوليو22بتاريخاالثنين

 اغسط 22بتاريخ االحد  يومأقيمت  والتيالمشاركة فيدوره المهام اإلدارية لرئيسه التمريض  -

2112. 
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تقرير سنوي عن إنجازات وحدة األزمات والكوارث 

 2119-8211بالكلية

 لوحدةاالزماتوالكوارثواعتمادةبمجلسالكليهبتاريخ دليل عمل -1

12/2/2112 

 -تم اإلعداد لتنفيذ خطة اإلخالء لمبني الكلية الجديد:

 12/3/2112تم تفعيل  ورشه عمل لموظفي وعمال الكليه  يوم الثالثاء  -2

عن كيفيه استخدام طفايات الحريق 

 باالشتراكمعفريقالسالمهوالصحهالمهنيه.

اإلشراف علي تنفيذ خطة  2112 -4 -24االربعاء الموافق تم بالفعل  -3

اإلخالء للكلية لكل من الفرق الثالثه لقسمي النسا واالطفال  

 .باالشتراكمعفريقالسالمهوالصحهالمهنيه بالمبني الجديد بالكلية

 . 2/2112تم اعتماد تنفيذ الخطه بمجلس الكليه شهر  -4

الحريق ووضع الفته اإلشراف علي تحديم تاريخ صالحيه  طفايات  -2

 بجوارها عن كيفية إستخدمها وكذلك تفعيل جرس إنذار الحريق

اإلشرافعلي وضعالفتاتالسالمهوالصحهالمهنيه الخاصه بالخروج االمن  -2

 ومنع التدخين وما شابه باالدوار المختلفه
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 تم 

 

 

تحت أشراف   2119-7-7تم المشاركه فى فعاليات لقا  المستفدين من الخدمه األحد  يوم  -1

وحده ضمان الجوده و قد تم توزيع أستمارات على الحاضرين  و ذلك  لتحديد و أخذ أرائهم فى 

أهم المواضيع و المهارات التى يفضلوا أن يقدمها وحده التدريب ألدراجها فى الخطه القادمه 

 دريب و ذلك بعد عرض موجز عن أهم انشطه الوحده للت

 ما تم انجاز الدورات التدريبيه االتيه :

مساعد  التمريض العاملين  31ورشه عمل عن األسعافات األوليه و األنعاش القلب الرئو   .1

   2118-11/12-2بمستشفى كوم حماده الخاص يومى 

-31على مدار يومين    Spss basic application and data enteringورشه عمل عن  .2

للسادة أعضا  هيئه التدري  و ومعاونيهم و  الب الدراسات العليا و كان العدد   2119-7/-31

متدرب من جميع أقسام الكليه و قد فامت بالشرح أ.م دكتوره نعمه يوسف من كليه التمريض 12

 researchها كل ما يتعلق بكيفيه األدخال و كيفيه كتابه جامعه األسكندريه و قد تناولت في

tool ومبادئapplication of spss program and basic statistics test  

و كان تقيم الورشه لكل من المدرب و الورشه عاما ممتاز و  الب الجميع  بالتحضير لورشه 

و قد تم   analytical and correlation test done by Spss programعمل متقدمه عن 

 9تحديد معاد األسبوع التانى من شهر 

على مدار    Spss basic application and data enteringورشه العمل التانيه عن عن  .3

للسادة أعضا  هيئه التدري  و ومعاونيهم و  الب الدراسات العليا و  -9/2119-4-3يومين 

قد فامت بالشرح أ.م دكتوره نعمه يوسف من كليه متدرب من جميع أقسام الكليه و 21كان العدد  

أنجازات وحده التدريب  تقريرعن

 و الخدمات التمريضيه

8118-8119 

 



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

 المصرية واالقليمية والعالمية

تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد : رسالة الكلية 

كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق العملوتسهم فى تطوير البحث 

 .العلمي وتلبية إحتياجات المجتمع

 
 

91 

: تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة  رؤية وحدة ضمان الجودة
 والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة 

ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية : تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد

التمريض جامعه األسكندريه و قد تناولت فيها كل ما يتعلق بكيفيه األدخال و كيفيه كتابه 

research tool ومبادئapplication of spss program and basic statistics test   و

 اده ورشه العمل للمره التانيه تعتبر هذه الورشه بنا  على  لب أعضا  هيئه التدري  ألع

عقد لقا ات مع جهات مختلف لعمل برتكوالت و أرسالها للجامعه للموافقه و الد  فى التنفيذ  .4

 الفعلى للدورات و ذلك  لتحقيق األهداف األساسيه للوحده التدريب و الخدمات التمريضيه 

تراك مع أعضا  الوحده وضع ميزانيه عامه  للدورات األكثر  لبا فى التنفيذ و ذلك باألش .5

 الممثلى لألقسام العلميه بالكليه . 

 ومن خالل هذه الدورات تحققت االهداف االتيه عن طريق وحدة التدريب:

 .رفع كفا ة اعضا  هيئة التدري  ومعاونيهم فى العمليه التعليميه 

  رفع كفا ة ومهارات ومعلومات اعضا  هيئة التمريض بمحافظة البحيره  لتحقيق افضل

 جوده للرعايه الصحيه.

 .زيادة التعاون بين وحدة التدريب ومختلف الوحدات داخل الكليه والجامعه 

  التعرف على االحتياجات التدريبيه  لمختلف فئات المجتمع مثل  الطلبه و الخريجين

 واعضا  النقابه ومستشفيات القطاع الخاص.

 المستمر حسب االحتياجات  متابعة تقييم كل دوره على حده والقيام بعمليات التطوير

 المتجدد للمجتمع.

 نقاط القوه داخل وحدة التدريب:

 تعاون ادارة الكليه لتسهيل عمل الوحده قدر المستطاع 

  تعاون جميه اعضا  هيئة التدري  والهيئه المعاونه داخل الكليه قدر المستطاع لتنفيذ

 الصعوبه فى ذلك .الخطط التدريبيه للوحده   اثنا  الدراسه قد يحدث بعض 

 . تعاون االداريين فالكليه لتسهيل اقامة الدورات التدريبيه 

 امكانية مشاركة الطالب والخريجين فالوحده 
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 :8118/8119معوقات تنفيذ بعض اجزاء خطة الوحده للعام 

  تعاقد مركز التدريب بالجامعه مع ومديريه الشئون الصحيه من دون الرجوع لكليه

التمريض ووحده التدريب  الخاص بهيئه التمريض و قد تم رفع شكو  لنائب شئون 

 البيئه بهذا األمر 

 :نقص موارد وامكانيات وحدة التدريب متمثله فى عدم توافر 

o نوت بوك اغلفه  -اجندات عدم توافر مطبوعات عليها شعار الوحده مثل

 للشهادات ...الخ.

o  عدم وجود تمويل  خاص  بند لمصروفات الضيافه اثنا  الدورات وورش

 العمل .

               :عدم توافر امكانايات بشريه للوحده مثل 

 عدم توافر سكرتيره للوحده                 

o جهات المعنيه مسئوول نشا  اعالمى وتسويق ونشر الكترونى ليتواصل مع ال

 باهداف الوحده مباشرة ويتابع ا  تطورات ت تعديالت او احتياجات.

o .مسؤول متخصص عن التحليل االحصائى لتقارير الوحده 

 مقترحات لتحسين اداء الوحده والتغلب على المعوقات:

  مع جهات مختلفه و عن  ريق  لقا اتزياده األعالنات عن أنشطه الوحده من خالل عقد

نات الخاصه بالدورات وورش العمل من خالل صفحات التواصل األجتماعى نشر األعال

للوحده و الكليه و الجامعه    و قد تم  عمل أكثر من لقا  و على سبيل المثال تم عرض 

 أنشطه الوحده  فى لقا  المستفيدين من الخدمه  و تم توزيع أستماره أحتيات للتدريب    

  الهيئات المهتمه بالصحه فى المحافظه.  جار  عمل و عمل بروتوكول تعاون مع جميع

 تنفيذ برتكوالت حكوميه وخاصه و أيضا مع جمعيات خيريه  

  و قد تم عرض الشراكه ما بين وحده التدريب و الدراسات العليا و وحدهIT  بالكليه على

التحضير و تنفيذ بعض الدورات بالنعاون و ذلك  لألستفاده من خبرات متخصصى 

ITكليه و تم عمل خطه تدربيه مشتركه و جار  والبد  فى تنفيذها بال 

  تم عرض أمثله لبعض الدورات لطلبه الدراسات العليا و للك بنا  على  لب من األقسام

و ذللك  8لتنفيذها للطلبه الملحقين للدراسه و ذللك فى لجنه الدراسات العليل لشهر 

 ر  قبل تسجيل الرساله . لعرضها على مجل  الكليه و أخذ الموافقه   كش

 :زيادة موارد الوحده عن  ريق 
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o .زيادة نسبة الوحده من دخل الدورات التدريبيه 

o .توفير االمكانيات المادية مثل المطبوعات واالجهزة التى توفر تكلفة الطبع 

o .توفير نسبه من دخل الوحده للتسويق 

o  االسعار.اعادة النظر فى تكلفة بعض الدورات التدريبيه تبعا لزيادة 

o  اعادة النظر فى نسبة دخل الوحده من الدورات التدريبيه التى يتم تنسيقها مع

 مختلف الهيئات الحكوميه مثل نقابة التمريض.

o .تنظيم دورات تدريبيه خارت نطاق الجامعه والمحافظه باسعار مناسبه 

o  التنسيق مع وحدة ضمان الجوده ووحدة التقويم ووحدهIT لعمل مجموعة دورات

 شامله على مستو  الجامعه لرفع كفا ة اعضا  هيئة التدري  بتكلفه مناسبه.
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 .2118/2119للعام الجامعي تطويرالتعليمتحديث الخطة السنوية التنفيذية لوحدة  -

 .استخدام استراتيجيات التدري  الحديثة في التمريضالوحدةعلىكيفيةأعضا  تدريب -

تدريب عدد اثنان من أعضا  كل قسم على تطبيق االستراتيجية الجديدة مع  -

 المتابعة.

أعضا  هيئه التدري  والهيئة المعاونة على تعلم استراتيجيات  تتحديد احتياجا -

 .هاوتطبيقهاكيفية استخدامجديده و

 

 

 

 

 

 تطوير التعليموحدة  إنجازهفيتم  عماتقرير 

 8119-8118 العام الجامعيخالل 
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 حدة تطوير التعليملودورات ما تم إنجازه من 

والهيئة المعاونة  هيئة التدري  عضا ألعمل مجموعة من الملصقات االرشادية  -

 .باعالن الدورات بالتاريخ والمكان

 عن  ريق النت وموقع الكلية. الدورات بالتاريخ والمكاناعالن  -

 الوحدة المحاضر التاريخ اسم الدورة

 رق التدري  ال ير 

 تقليدية

& وحدة تطوير التعليم د/هند ابوالسعود 24/11/2118

 وحدة الجودة

وحدة تطوير التعليم  د/ايمان زيدان 8/11/2118 والبورتفيلي

 & وحدة الجودة

توصيف وتقرير 

 والمقراتالبرامج 

وحدة تطوير التعليم  د/ايمان  ه 13/11/2118

& & وحدة الجودة

 وحدة التقويم

نظم التقويم والتصحيح 

 اإللكتروني

د/هند ابوالسعود&  11/12/2118

 د/وسام كمال

وحدة تطوير التعليم 

 تقويم& وحدة ال

ربط اسئلة االمتحان 

 بنواتج التعلم بالتعاون 

وحدة تطوير التعليم  د/عادل البنا  17/12/2118

& & وحدة الجودة

 وحدة التقويم

اعداد بنك 

 والروبيريكاألسئلة

وحدة تطوير التعليم  د/عادل البنا 3/2/2119

 & وحدة الجودة

OSCE 17/2/2119 وحدة تطوير التعليم  د/ دعا  الدمرداش

& وحدة الجودة& 

 وحدة التقويم
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-11يوم االثنين الموافق  اإللكتروني والتصحيح التقويم نظم بعنوان ورشةعمل -

12-2118. 

 
 

يوم التقويموحدة الجودة& وحدة بالتعاون مع  OSCE   ورشة عمل عن -

 .17/2/2119االحدالموافق 
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فنيات العداد االختبارات بتاريخ  بعنوانالجودة& وحدة التقويم وحدةورشة عمل بالتعاون مع  -

11/12/2112. 
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منظومة بنوك االسئلة وقواعد  بعنوانوحدة الجودة& وحدة التقويمورشة عمل بالتعاون مع -

 .3/2/2112( بتاريخ   rubricتقدير اداء الطالب )

 

 

 -ومن خالل األنشطة تم تحقيق أهداف الوحدة وهي: 

  ناهج التعليمية.موالمالئمة بينها وبين ال العملية التعليميةتحقيق االنضبا  لسير 

  التطوير المستمر للعملية التعليمية كت ذية راجعة وذلك بالمقترحات

والمهاراتالمختلفة التي  البنا ةلالستفادة القصو  من المخرجات التعليمية

 يكتسبها الطالب.

  اتحديث  رق التدري  الحديثة ومد  ومال متهوضع قواعد عامة تحكم 

 للمواد.

 نقاط القوة

  وحدة تعاون ادارة الكلية والعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية مع

 .وتوفير الدعم الفني للوحدةلتحقيق الهداف الوحدةتطوير التعليم
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 التي تم  تلتطبيق االستراتيجياالعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تعاون

 .شرحها بالدورات

 

 مقترحات التحسين

  عن اساليب  العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةعمل دورات تدريبية

 التقويم الحديثة.

  مخاطبة االقسام العلمية التي يوجد بها دراسات عليا لتفعيل األساليب

 ات الحديثة.واالستراتيجي
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  2119-2118 انجازات وحدة تكنولوجيا والمعلومات

 

 أوالٌ : مشروع رفع كفاءة البنية األساسية للشبكة 

 فى مجال البنية التحتية للشبكة

 -تم توصيل شبكة ربط السلكى لكل من:

 .معامل الطالب 

 .المكتبة 

 .قاعات المناقشات بادوار الكليه المختلفه 

   خط الربط الرئيسى  تم عملFiber Optic للكلية بمركز شبكة المعلومات وذلك نظرا  

لنقل مقر الكليه. وتم ذلك تحت إشراف مركز شبكة المعلومات بالجامعة ومهندسى 

 الوحدة .

 تم تركيب الحHPDistribution Switch  الخاص بالكلية ذو مواصفات فنية أعلى مورد

. 

 نقا  ربط شبكى وأجهزة حاسب آلى وإخطار إدارة  تم عمل حصر باحتياجات الكلية من

 الكلية لتوفير المتطلبات لتلبية االحتياجات.

 . تم ادخال و تش يل  شبكة االنترنت 

 فى مجال الصيانة والدعم الفنى:

  تم عمل حصر بأجهزة الحاسب اآللى وملحقاتها يشمل األعداد والمواصفات الفنية لكل

 جهاز.

 رية لألجهزة تشتمل على توقيتات إجرا ها والخطوات تم وضع خطة للصيانة الدو

 المتبعة في إجرا  عملية الصيانة الدورية.

 .سيتم عمل الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب كذلك نقا  الربط الشبكى بصفة مستمرة 
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  يقوم الفريق الفني الموجود بالوحدة بتقديم الدعم الفني ألعضا  هيئة التدري  ومعاونيهم

 الطالب بالكلية.والموظفين و

 ثانياً : مشروع البوابة اافكترونية 

 .تم تحديث تصميم البوابة اإلليكترونية للكلية 

 نشر األخبار الخاصة بالكلية بالل ة العربية 

  بالل ة اإلنجليزية نشر األخبار الخاصة بالكلية 

 . نشر أرقام الجلوس واللجان  لكل فصل دراسي لكافة  الب الكلية 

  الطالب على موقع الكلية بصفة مستمرة.           نشر نتائج 

 .نشر الجداول الدراسية لكل فصل دراسي والتعديالت التى تطرأ عليها على موقع الكلية 

  نشر قائمة بالخدمات التي تقدمها الوحدة لكل من الطالب والموظفين وأعضا  هيئة

خاصة بالكلية وعلى التدري  ومعاونيهم على صفحة الكلية وعلى لوحة االعالنات ال

 مواقع التواصل اإلجتماعى

  تفعيل صفحة الكلية على مواقع التواصل االجتماعي الفي  بالل ة العربية و  بالل ة

 االنجليزية

 : تحديث بيانات الموقع باكمله وتشتمل 

  تحديث بيانات الوحدات 

 تحديث بيانات المكتبه 

 تحديث بيانات وحده الجوده 

  الكترونيهعمل استبيانات 

   استمرارعمل وتفعياللقناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوبYouTube Channel  

 تعرض مجموعة من مقا ع الفيديو للموضوعات الدراسية و التجارب العملية

  استمرارعمل وتفعيلموقع وحدة الخدمات اإللكترونية: موقع يضم رؤية وأهداف ورسالة

ها ح والخدمات التى تقدمها والنجازات التي تمت وكيفية الوحدةت أخبار الوحدة ت وأعضائ

 االتصال
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  استمرارعمل وتفعياللمواقع الشخصية علي موقع الجامعة ألعضا  هيئة التدري  حتي

 يمكن نشر بيانات االتصال بهم والبرامج والمناهج الدراسية واالبحاث من خالله

  العمل  على ملخصات األبحاثBook of Abstracts  الخاصة بالسادة أعضا  هيئة

 التدري  ومعاونيهم على موقع الكلية

  نشر البرامج والمقررات الدراسية ونشر ملف توصيف المقرراتCourse Specs 

 لكافة الفرق الدراسية

  نشر البرامج والمقررات الدراسية ونشر ملف توصيف المقرراتCourse Specs 

 لمرحلة الماجستير والدكتوراة

 ميع الطالب المستجدين   الب الفرقه االولى الكترونيا.تم تسجيل ج 

 .تم تسجيل جميع  الب الدراسات العليا الكترونيا 

 ثالثاً : مشروع إتاحة المحتوى التعليم اإللكتروني

  تم عمل بريد إلكتروني لكل عضو من اعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاون على نطاق

 ة المرور لكل عضو .الكلية وتم تسليم أسم المستخدم وكلم

 . تم عمل بريد إلكتروني  للطالب الجدد بالكلية 

 . تفعيل المراسالت اإللكترونية بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية 

 . عمل ندوة تعريفية وتم بها تعريف الجميع بأهداف الوحدة والخدمات التى تقدمها 

   مريض  .  مقرر بالكلية    قسم تعليم ت1تم البدا فى تصميم  عدد 

  تم استكمال عمل صفحات علىGoogle scholar  ألعضا   هيئة التدري  والهيئة

 المعاونة الذين لديهم أبحاث .

  تم عملPamphlet  عنGoogle Application  وتوزيعها على أعضا  هيئة

 التدري  والهيئه المعاونة.  
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 رابعاً : مشروع المكتبة الرقمية

  الرقمية للسادة اعضا  هيئة التدري  والهيئة المعاونة وتم تم عمل حسابات على المكتبة

 تسليم أسم المستخدم وكلمة المرور لكل عضو .

 . تم عمل حسابات لجميع  الب الدراسات العليا بالكلية 

  تم التواصل مع  مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعه وكذلك جامعه المنصوره للعمل

 على انشا  فهرسه الكترونيه .

 ا  فهرس موحد لمقتنيات المكتبه وفي هذا اإل ارت جارع إدخال تسجيالت لمقتنيات بن

المكتبه هو ما يمثل الخطوة الرئيسية في ميكنة المكتبات   حيث ان إعداد الفهارس 

 الالزمة ييسير الوصول إلي المقتنيات وخاصة الفهارس اإللكترونية   .

 تويات المكتبة .تجهيز القوائم الببليوجرافية والكشافات لمح 

  العمل على تيسير الحصول علي المقاالت والبحوث من المراجع والدوريات والكتب

 وغيرها من مصادر المعرفة.

 خامساً : مشروع التدريب

  تم عمل دورتين عنWeb 2.0 tools & flipped class)  بالتعاون مع جامعه  

التنفيذ  للوحده  ل المديرسنجور باالسكندريه وتم حصول د. مايسه صابر محمد اسماعي

على المركز االول  ت كما تم تدريب ثالثه من اعضا  هيئه التدري  بالكليه فى اعاده هذه 

 الدوره للمره الثانيه  بجامعه سنجور . 

  تم التواصل مع مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة والحصول على قائمة

 جات الكلية.بالدورات المتاحة والمالئمة الحتيا

  تم عمل حصر باالحتياجات التدريبية للسادة أعضا  هيئة التدري  ومعاونيهم والموظفين

 كل في مجاله كما تم حصر السابق حصولهم على دورات.

 .تم عمل جدول زمنى للتدريب بحيث ال يتأثر سير العمل بالكلية بسبب عقد الدورات 



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

 المصرية واالقليمية والعالمية

تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد : رسالة الكلية 

كوادر 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 الجودة الشاملة  رؤية وحدة ضمان الجودة
 والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة 

ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية : تعمل وحدة ضمان الجود رسالة وحدة ضمان الجودة
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 سار األساسى في تكنولوجيا جار  العمل على  مجموعة من الموظفين على الم

 المعلومات.

  تم عمل خطة تدريبية ألعضا  الهيئة التدريسية و  الب الدراسات العليا بالتعاون مع

 وحدة التدريب و الخدمات التمريضية و تحت اشراف قطاع الدراسات العليا و البحوث.

   والهيئه المعاونه تم عمل أربع ورش عمل عن االيميل الجامعى العضا  هيئة التدري

 1/7/2119وذلك فى  فالكليه وذلك لتعريف الحضوربكيفية عمل االيميل الجامعى وتفعيله

–7/7 /2119 – 24/7/2119 . 

    تم عمل ورش عمل عن الباحث العلميgoogle scholar  العضا  هيئة التدري  

الباحث العلمي والهيئه المعاونه فالكليه وذلك لتعريف الحضور بكيفية إنشا  حساب علي 

 .2119/ 7/7 – 31/7/2119وذلك فى  باستخدام االيميل الجامعى وتفعيله

  تمعملورشتان عمل عنConnecting Research and 

Researchers (OrcidResearch gate  العضا  هيئة التدري  والهيئه المعاونه

 .2119/ 7/7 – 31/7/2119وذلك فى بالكليه وذلك باستخدام االيميل الجامعى 

  عضو هيئة تدري  و هيئة معاونة على موقع بنك المعرفة المصر  25تم تدريب . 

    تم عمل ورشة  عمل عن البحث المتقدم في محرك البحث جوجل و الباحث العلمي

google scholar العضا  هيئة التدري  والهيئه المعاونه فالكليه وذلك لتعريف  

 شا حساب علي الباحث العلمي وتفعيله.الحضور بكيفية عمل بحث متقدم و كيفية إن

  تم عمل ورشة  عمل عن تحديث الموقع الشخصى على موقع الجامعه العضا  هيئة

 التدري  والهيئه المعاونه بالكليه 

 تحديث كتيب الوحده موضحا به الخدمات التى تقدمها الوحده لكافه المستفيدين    الب- 

   مجتمع محلى-عاملين -اعضا  هيئه التدري   

  . نشر ثقافه التعليم االلكترونى وتحويل المقررات الى مقررات الكترونيه 

 

 

 


