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 يهدف هذا االستبيان الى الحصول على آراء الطالب فيما يخص التدريب العملى

( امام التقييم المناسب من وجهة √وضع عالمة ) بكلية التمريض. لذا الرجاء لتقويمه

 .التدريب العملى والميدانى بالكليةنظرك حتى يمكن االستفادة منه فى االرتقاء بعملية 

 الفئة المستهدفة:

  1028/1029جامعة دمنهورللعام الجامعى  – بالفرق االربعة لتمريضكلية اطالب 

 العدد: 

 الكليةمن طالب  تقريبا %10طالب من طالب الكلية والذين يمثلون  100استهدف االستبيان عدد 
 1028/1029العام الجامعى  نهاية الفصل الدراسى االول )االسبوع الثانى عشر(وذلك فى  
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انؼًهً وانتطجيقً وانًيذاًَ انخبص استجيبٌ نقيبس يذي فبػهيخ انتذريت تحهيم َتيجخ 

 8102/9102جبيؼخ ديُهىر نهؼبو انجبيؼً  –ثكهيخ انتًزيض  ثطالة انجكبنىريىس

 موضوع االستبيان
 غير موافق الى حد ما موافق

No % No % No % 

 رأى الطالب

2.  

يىفش اٌزذسيت اٌؼًٍّ ٌٍطبٌت اٌفشصخ 

فً اوزسبة اٌخجشاد ِٓ خالي اٌزؼبًِ 

ِجبششح.ديبريخ ِىالف  فًِغ اٌّشيط   

260 80 32 
 

16 
8 4 

1.  
ولذ اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِٕبسجب ويٍجً اهذاف 

 اٌزذسيت اٌؼًٍّ.
66 72 20 20 4 8 

6.  
ِىبْ اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِالئُ ويغطً اهذاف 

 اٌؼٍّيخ اٌزذسيجيخ .
63 74 20 20 6 6 

4.  
وجىد اسرجبغ واظخ ثيٓ ِىظىػبد اٌّمشس 

 6 6 10 5 84 41 واٌّذبظشاد واٌزذسيت اٌؼًٍّ

5.  
سىق  اوزسبة ِهبساد ِهٕيخ جذيذح رفيذ فً

.اٌؼًّ  
45 90 5 10 - - 

6.  
االػالْ اٌّسجك ٌّىاػيذ االِزذبٔبد 

 اٌذوسيخ ٌٍؼًٍّ .
46 92 4 8 - - 

 6 6 6 6 88 44ػشض اهذاف اٌزذسيت اٌؼًٍّ  .3
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وػٕبصش اٌّذزىي وػٕبصش اٌّذزىي 

 ثىظىح فً اٌيىَ االوي .

8.  
ػًٍ دسايخ وبٍِخ ثبسبٌيت يىىْ اٌطبٌت 

ّه.اٌزمىيُ اٌّسزخذِخ ثزمىي  
45 90 6 6 1 4 

9. 
اِذاد اٌطالة ثبٌزغزيخ اٌشاجؼخ اٌفىسيخ ػًٍ 

 اٌزذسيت اٌؼًٍّ .
42 82 4 8 5 10 

20. 

ارخبر االجشاءاد اٌزصذيذيخ ٔذى اي 

شىىي رشد ِٓ اٌطالة رخص اٌزذسيت 

 اٌؼًٍّ ووظغ خطخ ٌٍزذسيٓ.

41 84 5 10 6 6 

22.  
رىافش االدواد اٌالصِخ الٔجبص اٌزذسيت 

 10 5 20 20 70 65 اٌؼًٍّ .

 

  ْيىفش  % ِٓ ػيٕخ االسزجيبْ ِىافمىْ ػًٍ اْ اٌزذسيت اٌؼ08ًٍّيزعخ ِٓ اٌجذوي ا

ٌٍطبٌت اٌفشصخ فً اوزسبة اٌخجشاد ِٓ خالي اٌزؼبًِ ِغ ِىالف فً اٌىالغ ِغ اٌّشيط 

 ِجبششح

  (  اٌؼيٕخ أْ 27ويشي ِٓ )% ًٍّولذ اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِٕبسجب ويٍجً اهذاف اٌزذسيت اٌؼ 

 ( اٌطالة اْ اٌزذسيت اٌؼًٍّ يىست اٌطبٌت 08يشي ِٓ )% ًِهبساد ِهٕيخ جذيذح رفيذ ف 

 ً  سىق اٌؼّ
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 ( أْ 08وزٌه رشي ٔفس إٌسجخ )% ػًٍ دسايخ وبٍِخ ثبسبٌيت اٌزمىيُ يىىْ اٌطبٌت

 اٌّسزخذِخ ثزمىيّه

 ( ْاٌطالة أه رزخز08ويزعخ وزٌه ا ِٓ )% رصذيذيخ ٔذى اي شىىي رشد ِٓ ء  اجشا

  اٌطالة رخص اٌزذسيت اٌؼًٍّ ووظغ خطخ ٌٍزذسيٓ
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 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

َتيجخ  تحهيم استجيبٌ نقيبس يذي فبػهيخ انتذريت انؼًهً وانتطجيقً وانًيذاًَ انخبص 

 ثبػضبء  هيئة التدريس ثكهيخ انتًزيض – جبيؼخ ديُهىر

يهذف هذا االستجيبٌ انً انحصىل ػهً آراء ػضى هيئه انتذريس فيًب يخص انتذريت انؼًهً ثكهيخ 

يٍ وجهخ َظزك حتً يًكٍ االستفبدح يُه فً ( ايبو انتقييى انًُبست √انتًزيض. نذا انزجبءوضغ ػاليخ )

 االرتقبء ثؼًهيخ انتؼهيى انتًزيضيخ

 

 الفئة المستهدفة:

جامعة دمنهورللعام الجامعى  –كلية التمريض  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

1023/1028  

 العدد: 

بالكلية وذلك فى  بداية عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   64استهدف االستبيان عدد
 1023/1028العام الجامعى 

 
 

 

 

 



 

 

 

بين الجامعات المصرية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤيخ كهيخ انتًزيض

 .واالقليمية والعالمية

العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسبنخ كهيخ انتًزيض
    وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 

انؼًهً وانتطجيقً وانًيذاًَ انخبص استجيبٌ نقيبس يذي فبػهيخ انتذريت تحهيم  َتيجخ 

 جبيؼخ ديُهىر –ثكهيخ انتًزيض  هيئة التدريس ثبػضبء 

 موضوع االستبيان
 غيز يىافق انً حذ يب يىافق

No % No % No % 

التدريسراى عضو هيئة   

21 
ػشض اهذاف اٌزذسيت اٌؼًٍّ وػٕبصش 

اٌّذزىي وػٕبصش اٌّذزىي ثىظىح فً اٌيىَ 

 االوي .
13 79.5 3 20.5 - - 

26 

وجىد رؼبوْ ورؼبًِ واظخ ثيٓ اػعبء هيئخ 

اٌزذسيس واٌطالة فً اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِّب 

يىفش ثيئخ ِشيذخ ٔفسيب ٌزؼبًِ اٌطبٌت ِغ 

 اٌّشيط. 

16 67.6 20 29.4 1 2.9 

24 
اِذاد اٌطالة ثبٌزغزيخ اٌشاجؼخ اٌفىسيخ ػًٍ 

 اٌزذسيت اٌؼًٍّ .
15 73.5 8 23.5 2 2.9 

25 

ارخبر االجشاءاد اٌزصذيذيخ ٔذى اي شىىي 

رشد ِٓ اٌطالة رخص اٌزذسيت اٌؼًٍّ 

 ووظغ خطخ ٌٍزذسيٓ.

12 61.8 26 38.2 - - 

26 
يزىاجذ ػعى هيئخ اٌزذسيس ِغ اٌطبٌت غىاي 

اٌؼًٍّ. فزشح اٌزذسيت  
66 97 2 2.9 - - 
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

23 
(   assignmentsيزُ رصّيُ رىٍيفبد   )

 .رذمك أهذاف اٌزذسيت
16 76.4 8 23.5 - - 

28 
يُ اٌّخزٍفخ فً اٌزؼبًِ اثٕبء اٌزمىرٕىع وسبئً 

 اٌزذسيت اٌؼًٍّ.
13 79.4 7 20.5 - - 

 

  ْاٌؼيٕخ    20.7ثبٌٕسجخ اًٌ سأي ػعى هيئخ اٌزذسيس فً فبػٍيخ اٌزذسيت اٌّيذأً  فب ِٓ %

ػشض اهذاف اٌزذسيت اٌؼًٍّ وػٕبصش اٌّذزىي وػٕبصش اٌّذزىي ثىظىح يشوْ أه يزُ 

 فً اٌيىَ االوي

   اِذاد اٌطالة ثبٌزغزيخ % ِٓ أػعبء هيئخ اٌزذسيس و اٌهيئخ اٌّؼبؤخ أه يزُ 7..2يشي

 شاجؼخ اٌفىسيخ ػًٍ اٌزذسيت اٌؼًٍّاٌ

  ًٌارخبر االجشاءاد اٌزصذيذيخ ٔذى اي شىىي رشد ِٓ اٌطالة رخص اٌزذسيت ثبٌٕسجخ ا

 % ِٓ اٌؼيٕخ ِىافمىْ ػٍي أهب رزُ اثٕبء اٌزذسيت اٌؼ0ًٍّ..8فبْ  اٌؼًٍّ

  زىاجذ ِغ اٌطبٌت غىاي ِ ػعى هيئخ اٌزذسيس% ػًٍ اْ 02وافك ِب يمبسة ِٓ وً اٌؼيٕخ

 زشح اٌزذسيت اٌؼًٍّف

  يُ اٌّخزٍفخ فً اٌزؼبًِ اٌزمىرٕىع وسبئً ػًٍ اْ هٕبن  ُه% ِٕ 20.8ثبالظبفخ اًٌ ِىافمخ

 اثٕبء اٌزذسيت اٌؼًٍّ
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

َتيجخ  تحهيم استجيبٌ نقيبس يذي فبػهيخ انتذريت انؼًهً وانتطجيقً وانًيذاًَ انخبص 

 ثفزيق انزػبيه انصحيه ثبيبكٍ انتذريت  ثكهيخ انتًزيض – جبيؼخ ديُهىر

يهدف هذا االستبيان الى الحصول على آراء فريق الرعاية الصحية بأماكن التدريب 

( امام التقييم √فيما يخص التدريب العملى بكلية التمريض. لذا الرجاءوضع عالمة )

المناسب من وجهة نظرك حتى يمكن االستفادة منه فى االرتقاء بعملية التعليم 

 التمريضية

 المستهدفة:الفئة 

  1023/1028للعام الجامعى ممرضات الرعاية الصحية بمستشفى دمنهور التعليمى  

 العدد: 

استهدف االستبيان عدد ممرضة من المتواجدين اثناء التدريب العملى بمستشفى دمنهور التعليمى 

 1023/1028وذلك فى  بداية العام الجامعى 
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

َتيجخ  تحهيم استجيبٌ نقيبس يذي فبػهيخ انتذريت انؼًهً وانتطجيقً وانًيذاًَ انخبص 

 ثفزيق انزػبيه انصحيه ثبيبكٍ انتذريت  ثكهيخ انتًزيض – جبيؼخ ديُهىر

 

 موضوع االستبيان
 غير موافق الى حد ما موافق

No % No % No % 

 فريق الرعاية الصحية بأماكن التدريب

2 

اٌذبالد وِٕبست ٌذجُ ػذد اٌطالة ِٕبست ِغ ػذد 

ِىبْ اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِّب ال يؼيك دشوخ اٌؼًّ ِٓ 

 لجً اٌزّشيط او االغجبء.

10 76.9 2 7.6 1 15.3 

1 

يمىَ اٌطالة ثّسبػذح اٌزّشيط فً رٍجيخ ادزيبجبد 

ثّب  اٌّشيط )ِثً رٕفيز اٌؼالج فً اٌىلذ إٌّبست(

.يذمك اٌهذف اٌزٕفيزي ِٓ اٌؼًٍّ  

9 69.2 1 15.3 1 15.3 

6 

و ٌىائخ إٌّظّخ ٌّىبْ  يٍزضَ اٌطالة يمىاػذ وسيبسخ

وً لسُ اثٕبء اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِّب  اٌزذسيت اٌؼًٍّ

 رؤثش ػًٍ اٌؼٕبيخ اٌزّشيعيخ يّٕغ دذوس اي ػىالت

 (.infection control)ِثً 

10 76.9 1 15.3 2 7.6 

4 
يسبػذ اٌزذسيت اٌؼًٍّ اٌزّشيط فً اوزسبة خجشاد 

. جذيذح   

2
1 

91.
1 

- - 2 7.8 
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

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

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

5 

اٌزً رميّهب  دعىس إٌذواد واٌذوساد اٌزذسيجيخ 

 case studies or nursingاٌىٍيخ ٌٍزّشيط )

rounds)  يسبػذ ػًٍ ِؼشفخ األهذاف اٌزؼٍيّيخ و

 .اٌزذسيت اٌؼًٍّ

8 61.5 1 15.3 6 23 

6 
يزيخ اٌزذسيت فشص ٌزجبدي اٌخجشاد  و اٌّهبساد ثيٓ 

 - - 23 6 76.9 10 أػعبء هيئخ اٌزذسيس و فشيك اٌشػبيخ اٌصذيخ. 

 

 

  ػذد اٌطالة ِٕبست ِغ ػذد اٌذبالد وِٕبست اعضاء التمريض ان  % من 36.9يرى

فيما ان هناك  ٌذجُ ِىبْ اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِّب ال يؼيك دشوخ اٌؼًّ ِٓ لجً اٌزّشيط او االغجبء

 % غير موافقون على ذلك 25.6

  اٌطالة ثّسبػذح اٌزّشيط فً رٍجيخ ادزيبجبد اٌّشيط )ِثً رٕفيز اٌؼالج فً بالنسبة الى قيام

% ِىافمىْ ػًٍ رٌه ثيّٕب  7..8ثّب يذمك اٌهذف اٌزٕفيزي ِٓ اٌؼًٍّ فبْ  اٌىلذ إٌّبست(

 % ِٕهُ غيش ِىافمىْ او ٌذيهُ رذفظبد ..7.

  مىاػذ وسيبسخث يسبػذ اٌطالة ػًٍ االٌزضاَ% من العينة ان  التدريب العملى  36.9يرى 

 وً لسُ اثٕبء اٌزذسيت اٌؼًٍّ ِّب يّٕغ دذوس اي ػىالت و ٌىائخ إٌّظّخ ٌّىبْ اٌزذسيت اٌؼًٍّ

 (.infection control)ِثً  رؤثش ػًٍ اٌؼٕبيخ اٌزّشيعيخ

 



 

 

 

بين الجامعات المصرية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤيخ كهيخ انتًزيض

 .واالقليمية والعالمية

العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسبنخ كهيخ انتًزيض
    وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 
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 مقترحات التحسين :

  مخاطبة وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة للتواصل مع ادارة المستشفيات لعقد

 ندوات لتوعية هيئة التمريض بدور الطالب و التدريب العملى 

  مخاطبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لدراسة افتتاح اماكن جديدة للتدريب

 العملى

 

 

 


