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 التمريض ليةك                                                                 جامعة الزقازيق 

 معيار القيادة والحوكمة

 

 انيت حعييٍ انسيذ عًيذ انكهيت 

يخى  و2493نسُت  54انميبداث انجبيعيت فٗ ػٕء لبٌَٕ  تخخيبسب يٍ انيت جبيعت انضلبصيك الاَبسبل

انشخض انزٖ  يخمذو إعالٌ يخى اإلعالٌ فيّ عهٗ شغم يُظب عًيذ ٔانعًيذ بُبء عهٗ  حعييٍ

حُطبك عهيّ انششٔؽ ٔحكٌٕ بيٍ الذو  رالد اسخبرِ ببنكهيت ٔيخمذو يعّ انسيشة انزاحيت ٔتخطت 

انجبيعت بُبء  نشئيس اسخشاحيجيت نخشغيم ٔحطٕيش انكهيت ٔٔدذة انجٕدة ٔانٕدذاث انخبطت بٓب  

ديذ حخكٌٕ نجُت تخًبسيت يٍ  ٔيب ٔسد بّ يٍ حعذيالث ٔحذذيزبث2493نسُت  54عهٗ لبٌَٕ 

ٔحطبك  الذو ارُبٌ اسخبرة ببنكهيت ٔسئيس انجبيعت َٔبئب سئيس انجبيعت ٔاسخبر بكهيت انذمٕق 

 انهٕائخ ٔاالسشبداث انظبدسة عهٗ انًجهس االعهٗ نهجبيعبث فٗ ْزا انخظٕص .

 يبس انسبدِ ٔكالء انكهيت آنيت اتخخ

ايًبَب يٍ اداسة كهيت انخًشيغ جبيعت انضلبصيك بًبذأ انذيًمشاؽيت ٔحذميمب نًفٕٓو االتخخيبس ٔسعيب 

 ٔكالء انكهيت فمذ حى الخشاح االنيت انخبنيّ : بتخخيبسبل انٓيكم االداسٖ ببنكهيت بالكخً

 انخبنيّ .يخى االعالٌ عٍ يُظب ٔكيم انكهيت انشبغش ببنكهيت ببنطشق 2

 .نٕدت االعالَبث انخبطت بزنك.3

 .يخبؽبت االلسبو انعهًيّ.4

 .ٔػع اعالَبث بأسٔلت انكهيت.5

 .انًٕلع االنكخشَٔٗ نهكهيت.6

.يخؼًٍ االعالٌ انًعبييش )انًعهُّ ٔانًعخًذِ(انالصو حٕافشْب بعؼٕ ْيئت انخذسيس نهخمذو 7

 بث(.نهًُظب ٔكزنك انًٓبو انٕظيفيّ )االتخخظبطبث ٔانًسئٕني

.عهٗ يٍ حُطبك عهيّ انششٔؽ انالصيّ نشغم انًُظب انخمذو بطهب نًكخب انسيذ عًيذ انكهيت 9

يشفك يعّ انسيشة انزاحيّ ٔتخطت اسخشاحيجيت نخشغيم ٔحطٕيش انٕدذِ انًُٕؽ بٓب االعالٌ )يخى 

 حسهيى االٔساق بظفت شخظيت(.

 ٍ انًُظب .يخى حهمٗ انطهببث تخالل انًذة انًذذدِ يٍ حبسيخ االعالٌ ع8
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.يمٕو انسيذ عًيذانكهيت بعًم يمببهت شخظيت يع انسبدِ انًششذيٍ كم عهٗ دذِ نعشع 21

 افكبسْى ٔيمخشدبحٓى.

أَسب انسبدِ انًخمذييٍ  ٔعشع انُخيجت عهٗ يجهس انكهيت ٔاحخبر لشاس انخعييٍ  اتخخيبس.يخى 22

 دسب انًعبييش انًٕػٕعت ٔانًعخًذة 

 

 تآنيت اتخخيبس أييٍ انكهي

ٌ يٍ اداسة كهيت انخًشيغ جبيعت انضلبصيك بًبذأ انذيًمشاؽيت ٔحذميمب نًفٕٓو االتخخيبس ٔسعيب ايًب

 -الكخًبل انٓيكم االداسٖ ببنكهيت بخعييٍ اييُب نٓب فمذ حى الخشاح االنيت انخبنيت:

 .يخى االعالٌ عٍ يُظب اييٍ انكهيت ببنطشق انخبنيت:2

 .نٕدت االعالَبث انخبطت بزنك.

 ث بأسٔلت انكهيت..ٔػع اعالَب

 .انًٕلع االنكخشَٔٗ نهكهيت.

 (رنكشجبيعت )ارا حطهب االيبنبث ب.جًيع انكهي

.يخؼًٍ االعالٌ انًعبييش )انًعهُّ ٔانًعخًذِ(انالصو حٕافشْب ببالداسييٍ نهخمذو نهًُظب ٔكزنك 3

 انًٓبو انٕظيفيت )االتخخظبطبث ٔانًسئٕنيبث(.

غم انًُظب انخمذو بطهب نًكخب انسيذ عًيذ انكهيت .عهٗ يٍ حُطبك عهيّ انششٔؽ انالصيت نش4

يشفك يعّ انسيشة انزاحيت ٔتخطت اسخشاحيجيت نخشغيم ٔحطٕيش انكهيت )يخى حسهيى االٔساق بظفت 

 شخظيت(.

 .يخى حهمٗ انطهببث تخالل انًذِ انًذذدِ يٍ حبسيخ االعالٌ عٍ انًُظب.5

يت بيٍ انسبدة انًخمذييٍ دسب انًعبييش .حمٕو نجُت انخعييُبث بفشص انطهببث انًمذيت ٔعًم حظف6

 انًٕػٕعت ٔانًعخًذة.

.حمٕو انهجُت بعًم يمببهت شخظيت يع انسبدِ انًخمذييٍ كم عهٗ دذِ نعشع أفكبسْى 7

 ٔيمخشدبحٓى.

 اَسب انسبدِ انًخمذييٍ نهسيذ انعًيذ نهعشع عهٗ يجهس انكهيت ٔاحخبر لشاس انخعييٍ. اتخخيبس.يخى 9

.فٗ دبنت عذو حمذو ادذ انسبدة االداسييٍ نهخششيخ نشغم انًُظب تخالل انًذة انًذذدة نخهمٗ 8

انطهببث يكٌٕ نهسيذ انعًيذ انذك فٗ حعييٍ يٍ يشاِ يُبسبب نهًُظب بُبءا عهٗ انًعبييش انًعهُت 

 ٔانًعخًذة.
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 آنيت اتخخيبس انسبدة سؤسبء االلسبو انعهًيت 

 و2493نسُت  54ك نخعييٍ انميبداث انجبيعيت حى فٗ ػٕء لبٌَٕ اَبسبلب يٍ آنيت جبيعت انضلبصي

ٔيب ٔسد بّ 2493نسُت  54يخى حعييٍ انعًيذ بُبء عهٗ ؽهب يخمذو نشئيس انجبيعت بُبء عهٗ لبٌَٕ 

يٍ حعذيالث ٔحذذيزبث ٔحطبك انهٕائخ ٔاالسشبداث انظبدسة عهٗ انًجهس االعهٗ نهجبيعبث فٗ 

  ْزا انخظٕص .

 سبدِ أعؼبء ْيئت انخذسيس بًُبطب إداسيت ببنكهيت آنيت إتخخيبس ان

إيًبَب يٍ إداسة كهيت انخًشيغ جبيعت انضلبصيك بًبذأ انذيًمشاؽيت ٔحذميمب نًفٕٓو االتخخيبس ٔسعيب 

إلكخًبل انٓيكم االداسٖ ببنكهيت بخعييٍ ادذ انسبدة أعؼبء ْيئت انخذسيس بًُظب إداسٖ ببنكهيت 

يذيش نًشكض انخعهيى  –يذيش نهعيبدة انخبسجيت –البٗ يذيش يعًم ؽ –)يذيش يعًم بذزٗ 

 -انًسخًش.......ٔيب يسخجذ يٍ يكُبطب اداسيت ببنكهيت ( فمذ حى إلخشاح اآلنيت انخبنيت :

 .يخى االعالٌ عٍ انًُبطب االداسيت انشبغشة ببنكهيت ببنطشق انخبنيت:2

 .نٕدت االعالَبث انخبطت بزنك.

 .يخبؽبت االلسبو انعهًيت.

 اعالَبث بأسٔلت انكهيت. .ٔػع

 .انًٕلع االنكخشَٔٗ نهكهيت.

.يخؼًٍ االعالٌ انًعبييش )انًعهُت ٔانًعخًذة( انالصو حٕافشْب بعؼٕ ْيئت انخذسيس نهخمذو 3

 نهًُظب ٔكزنك انًٓبو انٕظيفيت )االتخخظبطبث ٔانًسئٕنيبث(.

انسيذ عًيذ انكهيت .عهٗ يٍ حُطبك عهيّ انششٔؽ انالصيت نشغم انًُظب انخمذو بطهب نًكخب 4

يشفك يعّ انسيشة انزاحيت ٔتخطت اسخشاحيجيت نخشغيم ٔحطٕيش انٕدذة انًُٕؽ بٓب االعالٌ )يخى 

 حسهيى االٔساق بظفت شخظيت(.

 .يخى حهمٗ انطهببث تخالل انًذة انًذذدة يٍ حبسيخ االعالٌ عٍ انًُظب.5

بدة انًششذيٍ دسب انًعبييش .حمٕو نجُت انخعيُبث بفشص انطهببث انًمذيت ٔعًم حظفيت بيٍ انس6

 انًٕػٕعت ٔانًعخًذة.

.حمٕو انهجُت بعًم يمببهت شخظيت يع انسبدِ انًششذيٍ كم عهٗ دذِ نعشع أفكبسْى 7

 ٔيمخشدبحٓى.

.يخى  أَسب حعييٍ انسبدة انًخمذيييٍ )بخظٕيج انهجُت ( ٔيخى سفع لشاس انهجُت نهسيذ انعًيذ 9

 خعييٍ.نهعشع عهٗ يجهس انكهيت ٔاحخبر لشاس ان
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 .فٗ دبنت عذو حمذو 8

ادذ انسبدة أعؼبء ْيئت انخذسيس نهخششخ نشغم انًُظب تخالل انًذة انًذذدة نخهمٗ انطهببث يكٌٕ 

 نهسيذ انعًيذ انذك فٗ حعييٍ يٍ يشاِ يُبسبب نهًُظب بُبءا عهٗ انًعبييش انًعهُت ٔانًعخًذة.

داسٖ كبفت انظالديبث نٓزا .حكٌٕ أٔل رالرت أشٓش فخشة اتخخببس يكٌٕ نظبدب انًُظب اال4

 انًُظب , ٔيخى حمييًّ يٍ تخالل انهجُت نؼًبٌ حُبسب االتخخيبس.

      يعخًذ                                                       يسئٕل انًعيبس                                                

   ا.د/ َبديّ دمحم ؽّ                                          جيٓبٌ انسيذ دبفع                           د/ 

 


