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 :لم و التعلميالتع -10

 استراتيجيات واساليب التعليم والتعلم  21/2

 :لتعلم استراتيجية التعليم وا 21/2/2

 :الممارسات الخاصة بهذا العنصر

  تم عمل استبيان عن رضا الطالب عن الخطة االستراتيجية للتعليم و التعلم

  .(2)ف 21/2/2و تحليل نتائجه مرفق  1122-1122

   كذلك تم عمل استبيان عن رضا أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم عن الخطة

 21/2/2و تحليل نتائجه مرفق  1122-1122االستراتيجية للتعليم و التعلم 

  .(1)ف

  قام رئيس المعيار باالجتماع بأعضاء الفريق و رؤساء األقسام و الهيئة

ومناقشة أوجه القصور بها لمناقشة  استراتيجية التعليم والتعلم المعاونة 

  .(3) ف21/2/2مرفق

 اقشة  كما تمت مخاطبة األطراف المعنية المتمثلة فى رؤساء األقسام بالكلية لمن

-21-12بتاريخ  داخل أقسامهم وموافاتنا بالتقرير استراتيجية التعليم والتعلم

    .(2) ف21/2/2مرفق 1122

  لمناقشة   وكذلك مديرى المستشفيات قدمت لهم دعوة للحضور الى الكلية

     .(2) ف21/2/2مرفقوأوجه القصور بها و طرق تحسينها ستراتيجية  اال

 فى مجلس  استراتيجية التعليم والتعلملية لمناقشة  قام رؤساء األقسام بالك

     .(2)ف 21/2/2مرفق 1122عن شهر يناير  2القسم رقم 



  وتىىم اعىىالم األطىىراف اسىىتراتيجية التعلىىيم والىىتعلم  فىىى ضىىوء مىىا سىىبق تىىم تعىىديل

بالصىىي ة النهائيىىة السىىتراتيجية التعلىىيم و الىىتعلم والىىك  المعنيىىة السىىابق اكرهىىا 

 . (7)ف 21/2/2مرفق 28/2/1122بتاريخ 

 بتىىىاريخ  23مىىىن مجلىىىس الكليىىىة رقىىىم اسىىىتراتيجية التعلىىىيم والىىىتعلم   تىىىم تو يىىىق

 .(8) ف21/2/2مرفق 9/1/1122

 :لمراجعة الدورية الستراتيجية التعليم و التعلمالية ا

 21/2/2مراجعىىة الدوريىىة السىىتراتيجية التعلىىيم و الىىتعلم مرفىىقتىىم وضىىي اليىىة لل 

 .(9)ف

 مىىن اعىىداد  1121سىىتراتيجية التعلىىيم و الىىتعلم خىىال  عىىام مىىا تىىم انجىىازه فىىى ا

صياغة لالستراتيجية وعرضها على األطراف المعنية و التعديالت التى أشىاروا 

 .(21) ف21/2/2مرفق اليها و استبيانات أراء الطالب فى االستراتيجية

  مىىن اعىىداد  1123مىىا تىىم انجىىازه فىىى اسىىتراتيجية التعلىىيم و الىىتعلم خىىال  عىىام

لالستراتيجية وعرضها على األطراف المعنية و التعديالت التى أشىاروا  صياغة

 .(22) ف21/2/2مرفق اليها و استبيانات أراء الطالب فى االستراتيجية

  مىىن اعىىداد  1122مىىا تىىم انجىىازه فىىى اسىىتراتيجية التعلىىيم و الىىتعلم خىىال  عىىام

تى أشىاروا صياغة لالستراتيجية وعرضها على األطراف المعنية و التعديالت ال

 .(21)ف 21/2/2مرفق اليها و استبيانات أراء الطالب فى االستراتيجية

  يتم مراجعة االسىتراتيجية و تحىديثها فىى ضىوء نتىائح امتحانىات الفىرق األربعىة

 .(23)ف 21/2/2مرفق 1122-1123-1121خال  األعوام 

 الب و يتم مراجعة االستراتيجية و تحديثها فى ضوء نتائح االستبيانات رضا الط

 .(22)ف 21/2/2مرفق أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة



  تم تعديل االستراتيجية وفقىا لتقريىر المراجىي الخىارجى لزيىارة المحاكىاة بتىاريخ

9-21-1122 . 

 

 :اساليب التعليم والتعلم  21/2/1

 :الممارسات الخاصة بهذا العنصر

 يىىىر تقليديىىىة مثىىىل تتبىىىي الكليىىىة العديىىىد مىىىن أسىىىاليب التعلىىىيم والىىىتعلم ال   :

 . (2)ف 21/2/1العصف الذهنى ولعب االدوار وغيرها مرفق

  لتعلىيم والىتعلم المسىتخدمة لديىه بمىا ابوضىي اسىاليب  أستاا مادة قام كل

مىىن معىىارف و مفىىاهيم  ) المخرجىىات التعليميىىة المسىىتهدفةيتناسىىب مىىي 

ى الىىذالمقرر الدراسىىى الخاصىىة بىى( المهىىارات العمليىىة  المهىىارات العامىىة

 2/1/ 21 مرفىىىق يقىىىوم بتدريسىىىه والىىىك علىىىى مسىىىتوى الفىىىرق االربعىىىة

 .(1)ف

  تىىم عمىىل اسىىتبيان عىىن أسىىاليب التعلىىيم التقليديىىة و الحديثىىة المتبعىىة علىىى

 .(3) ف2/1/ 21 مرفقو تم تحليل نتائجه  مستوى الفرق االربعة

  تم عمل استبيان عن رأى الطالب فى المقىررات الدراسىية علىى مسىتوى

 21 مرفىىقو تىىم تحليىىل نتائجىىه  عىىة وكىىذلك طىىرق تحسىىينهاالفىىرق االرب

 .(2) ف2/1/

  الصىحة اإلنجابيىة"تم عقىد نىدوة تثقيفيىة صىحية لطلبىة الكليىة بعنىوان "

تحىىىت رعايىىىة قسىىىم تمىىىريض النسىىىاء و الىىىوالدة  1/22/1122بتىىىاريخ 

  .(2)ف 21/2/1مرفق

 طىىرق الىىتعلم الىىذاتى المسىىتخدمة ب الفادتنىىا رؤسىىاء االقسىىام تمىىت مخاطبىىة

 .(2)ف 21/2/1مرفق وقاموا بموافاتنا بالرد لديهم باالقسام

  قام فريق المعيار بعمل ورشة عمل ألعضاء هيئىة التىدريس و معىاونيهم

 11/1/1122عىىىىىن أسىىىىىاليب الىىىىىتعلم الىىىىىذاتى يىىىىىوم األ ىىىىىد الموافىىىىىق 

 .(7)ف 21/2/1مرفق



 : فيما يتعلق بالتعليم األلكترونى كأ د أساليب التعلم الذاتى

 أمىىان للمقىررات االلكترونيىة للكليىىة بحيىي اليسىتطيي اى مىىن  تىم وضىي  ىاجز

 .(8)ف 21/2/1مرفق [الطلبة عمل نسخة من المقرر

  اسىىتنادا الىىى و ىىدة التعلىىيم االلكترونىىى بالجامعىىة تىىم رصىىد  نسىىبة المقىىررات

الدراسىىية التىىى تىىم إنجازهىىا للتعلىىيم االلكترونىىى وأسىىماء الطلبىىة ومقتر ىىات 

  .(9)ف 21/2/1مرفقالتحسين 

 تم عمل استبيان لطلبىة الكليىة وكىذلك اعضىاء هيئىة التىدريس عىن تفعيىل  كما

 .(21)ف 21/2/1المقرر االلكترونى مرفق

  تم عمل ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عىن إعىداد المقىررات

                                                                   ] .(22)ف 21/2/1مرفقااللكترونية 

  للطلبىىة  متا ىىة فىىى بعىىض المقىىرارات واصىىبحت تىىم تفعيىىل التعلىىيم االلكترونىىى

 راتا ىىة لكىىل طالىىب لتصىىفم هىىذه المقىىرالمت pass wordعىىن طريىىق ا  

 .(21) ف21/2/1مرفق

  تتيم الكلية العديد من المراجي وامهات الكتب التى يرجي اليها الطالب فى كل

 . (23) ف21/2/1مرفق اتىم الذم كمصدر من مصادر التعلاالقسا

  تكليىىف الطىىالب بعمىىل األبحىىاة العلميىىة فىىى كافىىة األقسىىام كمصىىدر  خىىر  ويىىتم

 .(22) ف21/2/1مرفق [لمصادر التعليم الذاتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :السياسات المتبعة فى التعامل مي مشاكل التعليم ف  21/1

 نصر عالممارسات الخاصة بذلك ال

 :شكالت التعليم تتبي الكلية سياسات مختلفة لحل م

  -:العدديةمشكلة الكثافة  : أوال  -

 

يوجد تقرير وافي عن كل قسم بأعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والنسبةة 

بتبباري  (   42)  رقببم ةببن ةسثببس معتمىىد ومو ىىق  افببة العدديببة وذلببل لر ببر ة ببكثة الك  بيببنهم

 .ف  21 (19)مرفق  31/8/4131

ء هيئة التدريس إلي الطالب ةع  ةخرجات التعثم المسبتهدفة فبي جميبع ااقسبا  تتفق نسةة أعضا

 (            تمريض المسنين –تمريض الةاطنة والسراحة )ةا عدا 

وان ك افة الطالب عالية  وقد تتعارض ةع ترقيق ةخرجات التعثم المستهدفة في بعض ااقسا  

دد الطبالب المقةبوس وبنويا ولكبن يوجبد  بعوبة فبي المذكورة قةال  لبذا تثسبأ الكثيبة إلبي تقثيبل عب

 ترقيق هذا وذلل نتيسة تزايد أعداد الطالب المستمر 

تقسيم الطالب إلي ةسموعات   غيرة في التدريب العمثي يتراوح العدد بين ب ولذلك تقوم الكلية

كببل ةسموعببة ةسببئوس عنهببا عضببو هيئببة تببدريس وةعبباون هيئببة تببدريس . طالببب  ( 21-24)

-4131،4131-4134يوجد بيبان بالسبادة أخ بائيات التمبريض  (ةنتدبة)تمريض  وأخ ائية

 .ف  21 (31)مرفق  4132

وأيضببا يقببو  نفببس المسموعببة تكببرار المسببئولية ةببع ةسموعببة أخببرل بريبب  ي ببة  الت ببكيل  

الموض  يقو  بال رح وتدريب الطالب لمسموعتين ةختثفتين حيب  تسبعا الكثيبة لوضبع خطب  

لقاعببات الببدرل والمعاةببل ةببن خببالس عمببل جببداوس دراوببية ةمتببدة وتو يببع لالوببتغالس ااة ببل 

كمبا هبو ةرفبق .المسئوليات عثا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتغطية تثل اإلحتياجات

 .ف 21 (32)ةرفق  بخطة كل قسم ةن أقسا  الكثية 

لفعببل لتغطيببة تثببل كمببا تببم  يببادة ةسبباحة المعاةببل بالكثيببة بعببد ااحببالس والتسديببد الببذل تببم با

تقسيم الطالب في المراضرات النظرل إلي ةرمبوعتين ةسموعبة أ تقو  الكثية ب كما.ااحتياجات

 .ف 21 (31)مرفق  ، ب  في قسم التمريض الةاطني والسراحي  كما هو ةرفق بخطة القسم 



و يتم ااوتعانة بأخ بائيات التمبريض فبي ااقسبا  التبي يوجبد بهبا ك افبة عدديبة لثطبالب 

كما تم عمل وياوات لثتعاةبل ةبع ة بكالت التعثبيم ةعتمبدة وةو قبة ف  21/1 (1) رفقم

 .ف 21 (33)مرفق  4134 /9/4ةن ةسثس كثية بتاري  

 .ضعف المواردإجراءات للتعامل مي :  انيا 

تمبدة ةبن ةسثبس الكثيبة هبذ  الخطبة ةعتنمية الموارد المالية والة رية أعدت الكثية خطة تنفيذية ل

بتبباري    42الكثيببة رقببم  وتببم تعببديثها وتو يقهببا بمسثببس  38/9/4134بتبباري   (   31)    رقببم 

 .ف 21 (32) مرفق8/31/4131

وذلل لثمساهمة  الوحدات ذات الطابع الخاص ة ل  وحدة التعثيم المستمركما قاةت الكثية بعمل  

م التمريضي المسبتمر كما تم تنفيذ دورات تدريةية ةن خالس وحدة  التعثي. في  يادة ةوارد الكثية

 .ف  21 (32)مرفق 

 وذلل لثمساهمة في  يادة ةوارد الكثيةكما تم فرض روو  دخوس لمكتةة الدراوات العثيا 

وةببدارل بنببات  وكثيببة التربيببة الرياضببية  ل بروتوكببوات التعبباون بببين الكثيببةقاةببت الكثيببة بعمبب

  .ف 21 (32)ةرفق  تعثيمية ة ل  ةدروة أحمد عةد الوهاب السوهرل

ناديب    طب  بكروبي / د. .كما تعتمد الكثية في تنمية الموارد الذاتية عثي التةرعات ة ل تةبر  أ

إيمبان ال بةا  / .د . .عسل ةتررك لمعاةبل الةاطنبة والسراحبة لتبدريب الطبالب وكبذلل تةبر  أ

 .ف 21 (37)ةرفق  بطةاعة لثكثية

بعدد كافي ةن ااجهزة والمسبتثزةات  وتسهيز ةعاةل المهارات وتزويدها باوتكماسقاةت الكثية 

المسبتخدةة فبي التبدريب ولكبن ترتبال الكثيبة إلبي تبوفير ( الدةي التدريةية )المعمثية والمانيكات 

عدد كافي ةن الفنيين المدربين بالمعاةل حي  تعاني الكثية ةن نقص أعداد الفنيين المدربين ويتم 

لمانيكبان بواوبطة ةهنبدل ةبن ال بركة التبي تبدريب عثبي االالتغثب عثي هذ  الم كثة ةن خبالس 

 .ف 21 (38)ةرفق   ةنها  ب راء الدةي التدريةية قاةت الكثية 

جميع المعاةل بالكثية ةناوةة وتكفي لثعمثية التعثيمية والمعاةل ةسهزة بتكييف وبعض التسهيزات 

 .اايدل  والووائل التدريةية ة ل أحواض التعقيم لتدريب الطالب عثي عمثية غسيل وتعقيم

        -:التعامل مي نقص أعضاء هيئة التدريس:  الثا     

 .أعضاء هيئة التدريس زيادة / معتمدة للتعامل مي نقص خطة قامت الكلية بعمل  -



والهيئبة  هيئبة التبدريس تم ترديد العسز والفائض ةبن خبالس بيبان إح بائي ةرفبق بعبدد أعضباء

 . ف 21 (39)رفق ةعددالطالب  وكذللداخل كل قسم   المعاونة

تم وضع خطة لثتعاةل ةع العسز والفائض اعضاء هيئة الدريس ةن خالس تعيين عدد كاف ةن 

عيبدين فبي الخطبة الخمسبية وإنتبداب عبدد كباف ةبن أعضباء هيئبة مالمعيدين ةن خبالس تكثيبف ال

بتىىىىاريخ ( 11)معتمىىىىدة ومو قىىىىة  مجلىىىىس كليىىىىة رقىىىىم .  ةببببن الكثيببببات المنببببا رة  التببببدريس

  .ف 21 (21)ةرفق  م21/2/1123

فبا كببل تخ بص ب ببورة وبنوية حسببب ااعةبباء  التعيىىين بىالنقص والزيىىادة  تىم تعىىديل سياسىة

التدريسية فا ااقسا  العثمية حي  تم  إن اء قسم تمريض المسنين ويثز  ل  تكثيف ةعيدين لثقيا  

ةعيبدين ببالتو يع  2 ةعيد بواقع  يادة عدد 21إلي  12بالعمثية التعثيمية ل  فقد تم رفع العدد ةن 

ةرفببق  23/8/1123بتىىاريخ  (12)رقىىم  الكليىىة  مجلىىس. عثببي ببباقي وببنوات الخطببة الخمسببية 

 . ف 21 (22)

 ف 21 (21)ةرفق  كما توجد وياوة اانتداب لعدد كاف ةن أعضاء هيئة التدريس داخل الكثية

جلىس الكليىة كما تم وضي ألية وسياسىة أعضىاء هيئىة التىدريس المنتىدبين معتمىدة ومو قىة بم

 . ف 21 (23)ةرفق  9/1/1122المنعقد بتاريخ 

  ف 21 (22)ةرفق  كما يوجد بيان بالسادة المعينين ةن المعيدين في ال الث ونوات ااخيرة

 .مي مشكلة الدروس الخصوصية أساليب التعامل:رابعا 

ولكببن  يان بنبباء عثببي ااوببتةيانات والترثيببل ااح ببائي لالوببتة ا توجببد هببذ  الظبباهرة بالكثيببة

معتمىىدة وضببعت الكثيببة أليببة لتفببادل  بباهرة الببدرول الخ و ببية فببي حالببة  هورهببا بالكثيببة 

 .ف 21 (22)ةرفق  23/8/1123بتاريخ (  12) رقم   الكلية  مجلس من  ومو قة

وتعمببل الكثيببة  عثببي دعببم وترفيببز الطببالب المتع ببرين فببي جميببع المراحببل الدراوببية وترديببد 

بأعضاء هيئة التدريس بسميع ااقسا  العثميبة لتوجيب  ودعبم الطبالب  الساعات المكتةية الخا ة

 .في المواد النظرية والعمثية 

 إجراءات معتمدة من مجالس األقسام والكلية بخصوص الكتاب الجامعي  -:خامسا   -

يوجد بالكثيبة لسنبة ةكونبة ةبن عضبو هيئبة تبدريس ةبن كبل قسبم  ووكيبل الكثيبة ل ب ن الطبالب 

خت ة بااشبراف وةراجعبة الكتباب وإوبتخداة  كأحبد المراجبع العثميبة الردي بة  وعميدة الكثية ة



م 2/1/1123بتىاريخ ( 28)معتمدة من مجلس الكلية بجلسته رقم لثمقرر الدراوي هذ  الثسنة 

 ف 21 (22)ةرفق 

)  رقىم معتمدة من مجلس الكليىة بجلسىته تم عمل ةعايير وةوا فات اخرال الكتاب الساةعي  

ةن حي  السبودة ووجبود الرةيبة والروبالة فبي بدايبة الكتباب  م1123/ 22/  22يخ بتار(  17

في بداية كل ةراضرة وةدل ةالئمة وعر الكتاب كما هو ةوجبود   aim , objectivesووجود 

يوجببد دعببم لثكتبباب السبباةعي  وافببق عثيبب  ةسثببس شبب ن التعثببيم    .ف 21 (27)مرفىىق  بببالمرفق

 (27)ةرفبق  1123/1122للعىام المىالي  29/8/1123 بتىاريخ 321والطالب بسثسبت  رقبم 

 ف 21

لتو يع الكتاب الساةعي بالكثية ي ترل ةن  الطالب الكتب والمذكرات الخا ة  ةركز كما يوجد 

ويتم طةبع بالمواد المساعدة التي يقو  بتدريسها أعضاء هيئة تدريس ةن كثيات الطب والتربية ، 

بمعرفة القسبم وتو يعب   بمركبز تو يبع الكتباب السباةعي  الكتاب الساةعي الخاص بأقسا  الكثية 

كمببا تقببو  الكثيببة بتببوفير المراجببع العثميببة فببي جميببع التخ  ببا ت بمكتةببة الكثيببة ويببتم ، بالكثيببة 

وتتباح  .تردي  الكتب الخا ة بكل تخ ص ب بورة دوريبة وذلبل فبي حبدود المبوارد المتاحبة 

 .الكتب  لثطالب ةع بداية العا  الدراوا

 التعامل مي ضعف  ضور الطالب -: سادسا

ا توجببد ة ببكثة فببي حضببور الطببالب بالكثيببة وذلببل ان الكثيببة بهببا أجببزاء عمثيببة وةببن  ببم فببان 

تقو  إدارة الكثية بدورها بالتعاةل ةع ضعف حضور الطالب  يي  الطالب ةثتزةون بالرضور

كمبا هبو فبي %(. 44)عن طريق حرةان الطالب الذين تغيةوا عن الرضور بالمدة المسموح بها

  .ف 21 (28)ةرفق في المادة ع رة الداخثية لثكثية  الئرةلا

% 54وقد إتةعت الكثية  أليات قانونية لرضور الطالب المراضبرات العمثيبة بنسبةة ا تقبل عبن 

ةبن السباعات المقبررة لثمراضبرات العمثيبة ويبتم أخبذ غيباب الطبالب فبي المراضبرات العمثيبة 

يتم إنذارها % 44ب ،الطالب او الطالةة التي تزيد نسةة غيابها عن بسسالت ةو قة بأوماء الطال

، الطالب او الطالةة المرضي عثيهم تقديم ال بهادات المو قبة الروبمية  .قةل الو وس لهذ  النسةة

لرفببببع نسببببةة غيببببابهم ، الطببببالب الببببذين يم ثببببون الكثيببببة فببببي اان ببببطة الرياضببببية وال قافيببببة 

ابهم أيبا  التم يبل ، ويبتم إببال  الطبالب الفاقبدين نسبةة الرضبور والترويسيةوالسوالة يتم رفع غي

 .ف 21( 29)ةرفق  .ويتم حرةانهن ةن دخوس ااةترانات النظرية



 

 

 :مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت

  آليات التعاةل ةع بعض ة كالت التعثيم والتعثم قد تم وضعها بالكثية حدي ا، اا بالرغم ةن أن

تطةق وياوات حل ة اكل التعثيم والتعثم وضمان جودة فرص التعثم لثطالب ةن ان  الكثية 

وةن بعض النتائج اايسابية . خالس تطةيق قانون تنظيم الساةعات والالئرة الداخثية لثكثية

 :يثا لتطةيق هذ  السياوات ةا

  يساهم  ةما  4131/4132تم تعيين ةعيدات جدد بالتخ  ات المختثفة بالكثية لثعا  الساةعي

 ذلل في ود العسز في الهيئة المعاونة 

  وتزويدها بعدد كافي ةن ااجهزة )عمل بعض التردي ات بمعاةل تدريب الطالب

 (الدةي التدريةية )والمستثزةات المعمثية والمانيكات 

  عثم الطالب برقهم فا التظثم ةن نتائج ااةترانات و قتهم فا نيل حقوقهم بعد ونوات ةن

 . تثقا شكاوى الطالب ةن نتائج ااةترانات والةت فيهاتطةيق وياوة 

  ت سيع حضور الطالب وجدية التعاةل ةع الك افة العددية الزائدة لثطالب  ووف يساهم ب كل

 .ةثرو  فا ترسن نتائج الطالب 

  وياوة التعاةل ةع نقص أو  يادة أعضاء هيئة التدريس وتعديل وياوات تعيين أعضاء هيئة

  .      التدريس

 ر الموارد وااوتخدا  ااة ل لثتسهيالت واإلةكانات المادية المتاحة وتنمية ة ادر يتوف

وقد تم تطةيق العديد ةن السياوات . التمويل الذاتي يساهم فا ترسين فرص التعثيم والتعثم

التا تضمن ااوتخدا  ااة ل لثموارد ة ل التكاةل بين ااقسا  العثمية بالكثية ورفع كفاءة 

ةكانات المتاحة لها وتردي  وتطوير لوائ  الوحدات ذات الطابع الخاص يدعم العمثية اا

 .   التعثيمية ويساهم فا  يادة ة ادر التمويل الذاتا

 : للطالب  لتدريب الميدانىا 3/ 21

 الممارسات الخاصة بذلك العنصر

 

ة إلي الفرقة الرابعة  وهذ  يوجد بالكثية براةج لثتدريب الميداني لثطالب بداية ةن الفرقة ال اني

بين الكثية والسهات التي يتم بها التدريب وةن هذ  ااةاكن ةست في الساةعة  الةراةج ةو قة 

وةست في ااحرار وهذا التدريب ا يتم بالمست فيات فق  ، وةست في  يدناول ، بالزقا يق 



ركز رعاية ااةوةة ة –دار المسنين  -ولكن أيضا بأةاكن أخرل ة ل عمل  يارات لثمدارل

بمرافظة ال رقية وذلل آلعطاء ت قيف  ري لهم  ( العيادات الخارجية  –حضانة  –والطفولة 

ويتم التدريب الميداني لثطالب ةع وجود الهيئة المعاونة ترت إشراف السادة أعضاء هيئة . 

ة الخا ة التدريس بالقسم ويكون كل قسم ةع الفرقة التي يقو  بتدريةها بناءا عثي الالئر

بالكثية ويكون كل القسم عثي دراية بأهداف التدريب الميداني لثطالب وتو يع درجات العمثي 

ويتم إعال  الطالب قةل هذ  الزيارات الميدانية بالمواعيد ، بناءا عثي الالئرة الخا ة بالكثية 

درجات وااةاكن التي ووف يتم الذهاب إليها وأهداف التدريب والقائم عثي التدريب وال

ويكون تقويم الطالب في التدريب بواوطة القائم بالتدريب عثي ، العمثية الخا ة بالتدريب 

المهارات التي تم إكتسابها بمعمل الكثية وأيضا التدريب عثي المهارات السديدة الموجودة 

وت ارك ااطراف المستمعية في براةج التدريب الميداني .بااةاكن التي يتم الذهاب ليها 

  يتم ةخاطةة ةدراء ورةواء الم وسات التدريةية قةل بدايةالعا  الدراوي اخذ الموافقة حي

وقاةت الكثية بإعداد دليل التدريب .عثي الم اركة في ااشراف عثي  التدريب الميداني 

 –توض  في  أهداف التدريب الميداني لثطالب    Internship Logbook) العمثي لالةتيا  

التدريةية لالةتيا  ويوجد برناةج تدريةي إرشادل لمدة أوةو  بالكثية وحضور  بالنسةة لثسنة 

ي رف عثي ااةتيا  نخةة ةن أعضاء هيئة التدريس وةعاونيهم ةن كل  .إجةارل عثي جميع

ويتم تقسيم طثةة  ااةتيا  إلي ةسموعات يتم تو يعها . تخ ص ةن أقسا  الكثية المختثفة

ةست في  –ة ت في الساةعة  –ةست في  يدناول   -:الي عثي أةاكن ةختثفة وهي كالت

كما تقو  الكثية بعمل براةج ت قيفية  رية  . ةست في السراحة السديد –الروادث وااوتقةاس 

ةركز رعاية ااةوةة  –دار المسنين  -عمل  يارات لثمدارل)لطالب الفرقة الرابعة وهي 

 .ف 21/3( 21)مرفق . ظة ال رقية براف( العيادات الخارجية  –حضانة  –والطفولة 

كما تم عمل دليل لةراةج التدريب الميداني بسميع أقسا  الكثية المختثفة ةعتمد وةو ق بمسثس 

 .ف 21/3( 22)مرفق  9/4/4134الكثية المنعقد بتاري  

تم ت كيل لسنة تو يف براةج التدريب الميداني وقاةت الثسنة  بمناق ة الخطة الموضوعة  

معتمدة من ف براةج التدريب الميداني ةن حي  أهدافها وألية تنفيذها هذ  الثسنة ب أن تو ي

 .ف 21/3( 21)مرفق   م2/1/1123بتاريخ ( 28)مجلس الكلية رقم 



يتم ت ميم وتو يف براةج تدريب الطالب وفقا لمخرجات التعثم المستهدفة بقسم التمريض 

بتاريخ  (   11)س الكلية بجلسته رقم معتمدة من مجل وتمريض ااطفاسالةاطني والسراحي 

 .ف 21/3( 23)مرفق   م1123/  2/ 21

 9/4/4134وبةاقي جميع أقسا  الكثية المختثفة ةعتمد وةو ق بمسثس الكثية المنعقد بتاري  

 .ف 21/3( 22)مرفق 

لثطالب  ةمم ثة في كتابة تقارير  تستخدم الكلية أليات مو قة لتقويم نتائح التدريب الميداني

 .عن الهيئة المعاونة المس لة عن التدريب 

يتم ةراجعة هذ  التقارير ةن قةل أعضاء هيئة التدريس المسئولة عثي المرور عثي الهيئة 

  .وايضا الطثةة.المعاونة المس لة عن التدريب

يتم كتابة تقارير بالدرجات لكل طالب في كل ةكان ةن أةاكن التدريب بواوطة السادة المسئولين 

) تدريب ويتم رفعها ةةاشرة لثعرض عثي رئيس القسم لدراوة نقاط القوة والضعفعن ال

والم اكل التي تقابثهم أ ناء التدريب وةراولة ( والتعرف عثي الطالب المتع رين والمتفوقين

 الو وس لرثوس لها 

 يتم إدرال نتائج التدريب الميداني في عمثية تقويم الطالب حي  أن درجات التدريب العمثي

ةن إجمالي درجات تقويم الطالب في المقررات % 41وا ةرت اان %  21تم ل 

  2/  21بتاريخ (  11) مجلس الكلية رقم معتمدة من     evaluation sheetالتمريضية  

 .ف 21/3( 22)مرفق   م1123/

ةق يوجد بالكثية نظا  لتقيييم نتائج التدريب الميدانا طةقا لنماذل ةو قة عن أداء الطالب ط

بتاري      (    42)  معتمدة من مجلس الكلية رقم (. logbook) لالهداف التعثيمية لكل ةقرر

 .ف 21/3( 22)مرفق     31/8/4131

  .يتم التوقيع عثيها ةن قةل الطالةات بالعثم كتغذية فورية لمعرفة ةستول أدائهن      .

لتفقد الم وسات التدريةية وتقديم  برناةج  تم تكوين فريق متابعة لسير التدريب الميداني بكل

تقارير عن هذ  الزيارات إلي رئيس القسم لدراوتها ةع وكيل الكثية ل ئون التعثيم والطالب 

وإتخاذ قررات ب أن ت ري  السثةيات إةا فوريا إذا كانت ت  ر عثي ةنظوةة التدريب الميداني  

  .او ةراعاة تالفي هذ  السثةيات في السنوات التالية 

 

 .ف 21/3( 27)مرفق يتم قيال رضا المستفيدين ةن التدريب الميداني بعمل إوتمارة و



يتم حساب نتائج (: نظا  الدرجات)ةن نتائج التدريب في عمثية تقويم الطالب ت خذ 

درجة  41 التدريب الميداني في نظا  الدرجات وفقا لالئرة الداخثية لثكثية حي  حددت 

درجات الطالب في ) يل وةقارنة نتائج تقويم الطالب لثتندريب الميداني  ويتم ترث

ونوات وابقة لثمقارنة ويتم ااخذ بنتائج الترثيل  4ونوات أو  1لعدد ( التدريب الميداني 

والدرجات تظهر ةدل إوتفادة في السنوات المقةثة لالرتقاء بمستول وةوا فات خريسي 

وج  لثطالب إوتةيانات خا ة وأيضا في نهاية كل ف ل دراوي ي.الطالب ةن التدريب 

بكل ةادة وهي ت مل أوئثة عثي جزء خاص بالتدريب الميداني والقائمين بالتدريب 

  .وي خذ في ااعتةار رأل الطالب والمقترحات التي يتم طرحا ةن خالس الطالب 

 لثطالب عن أدائهم خالس قترة التدريب ةن خالس اوتمارة تقيم  ةيتم إعطاء تغذية راجع

  log book , evaluation sheetيها الطالب يوقع عث

 .من خال   مؤشرات فاعلية التدريب الميدانى للطالبيتم قياس  -

ةادة التدريب لثتدريب الميداني واعتةار ( درجة  41) تعديل الالئرة وإدرال تقييم بالدرجات  -

ريب تضاف لثمسمو  الكثي التراكمي وةن خالس إح ائية نتائج التد ةادة نساح ورووب و

 .الميداني تمكن قيال والتأكد ةن فاعثية التدريب الميداني

مرفق  .ةثفات الغياب ةن خالس  درجات الطالب في التدريب العمثي في ااقسا  المختثفة

 .ف 21/3( 28)

نسب النساح والرووب وإرتفا  نسب التقديرات ةما يوض  فاعثية براةج التدريب الميداني 

 .ف 21/3( 29)مرفق  ةن خالس المارك لست

راء الطالب في التدريب اوتمارة أ اوتةياننتائج أراء الطالب في التدريب العمثي ةن خالس 

 .ف 21/3( 21)مرفق نتائج رضا المستفيدين عن التدريب الميداني    العمثي، 

كما تم عمل خطة لترسين التدريب الميداني ةو قة وةعتمدة ةن ةسثس الكثية بتاري   -

 .ف 21/3( 22) مرفق 4/1/4134

 :تقويم الطالب 21/2

 :أساليب تقويم الطالبف   21/2/2

يقو  بمثئها ةنسقو المقررات والقائمون  عثا وضع اإلةتران ( Blue Print)إعداد نماذل 

ةو ق وةعتمد ةن ةسثس الكثية (   Peer Reviewers) ويقو  بمراجعتها ةراجعون نظراء 



لثتأكد ةن اوتيفاء ااةترانات لمخرجات       31/8/4131بتاري      (    42)  بسثست  رقم 

 .ف 21/2( 21)مرفق التعثم المستهدفة وتم تطةيق  عثي جميع المقررات الدراوية بالكثية 

 م تعرض عثا لسنة المعايير ااكاديمية والةراةج التعثيمية بالكثية لدراوتها وإتخاذ 

كما يوجد نموذل لتقييم .إن لز  ااةر اإلجراءات الت ريرية ووضع خط  تنفيذية ةستقةثية 

وتم  31/8/4131بتاري      (    42) الورقة ااةترانية ةو ق وةعتمد ةن ةسثس الكثية رقم 

 .ف 21/2( 23)مرفق  تطةيق  عثي جميع المقررات الدراوية بالكثية

  42) كما يوجد نموذل تقرير عن  المقررات الدراوية ةو ق وةعتمد ةن ةسثس الكثية رقم .  

( 22)مرفق  وتم تطةيق  عثي جميع المقررات الدراوية بالكثية  31/8/4131بتاري      (  

 .ف 21/2

كما يوجد ةقيم داخثي وخارجي  لثةراةج والمقررات والذل يعرض عثي  توا يف الةراةج .  

         .والمقررات   

(  11)    مجلس الكلية رقم  مو قة ومعلنةتوجد بالكثية ألية لثتأكد ةن عدالة تقويم الطالب 

 .ف 21/2( 22)مرفق :    تشمل علي  21/2/1123بتاريخ  

درجة ااولي حتي الدرجة لتأكد ةن عد  وجود قرابة بين أحد الم  ررين والطالب ةن الا 

 .ف 21/2( 22)مرفق   . الرابعة

  .ةنع المترددين عثي الكنتروس ةن غير ااعضاء -

 .جابة تسثيم وتسثم أوراق اا عمثية -

تم إدرال أنماط جديدة ةن طرق   وقد  لتأكد ةن عد  إعدة تو يع الدرجات عند الت ري ا -

فا قسم تمريض  رة اا    OSCEالتقويم  العمثا وهو التقويم الموضوعا اإلكثينيكا 

 والرضيع

تنو  أواليب التقويم بين العمثا وال فوى والترريرى  في المقرر الواحد ويتم انتداب  -

 .ن خارجيين لثمساعدة فا أعماس ااةترانات وضمان ترقيق العدالة والموضوعيةةمترني

 :توجد إجراءات عثا ةستوى القسم والكثية لضمان التاكد ةن عدالة التقويم ة ل -

  اعتماد القسم فا التقييم عثا اوتمارات تقييم ةوحدة لثمهارات المختثفة

checklist  

 ا نهاية العا     توقيع الطالب عثا التقويم الخاص ب  ف 



 21/2( 27)مرفق والممترن الخارجي  داخثيا ةمترناكما توجد لسنة  ال ية بكل قسم ت مل 

 .ف

كما يررص أواتذة المقررات عثي وضع ااةترانات بأواليب تسم  بت نيف الطالب و 

ةعتمدة وةو قة ةن ةسثس  ةعايير الورقة ااةترانيةوضع  التميز بينهم ويتم ذلل ةن خالس 

 وةن هذ  المعايير .ف 21/2( 28)مرفق  4131 /31/8بتاري   (    42)  رقم الكثية 

 

 .تنويع ااوئثة بين المقالية وااوتق ائية وااوئثة ذات ااختيارات المتعددة  .3

التأكيد عثي ضرورة قيال هذ  ااوئثة لسميع ةخرجات التعثم المستهدفة ةن  .4

 (( Blue Print إعداد نماذل)المعرفة والفهم والمهارات 

نظا  الكراوة )تتةع الكثية ضمانا لعدالة ت ري  ااةمترانات النهائية دون تريز  -

بعد إدخاس " ويتم ت ري  ورقة إجابة الطالب (. لثطالب Barcodeوضع  –ةسهثة الهوية 

وت ري  الورقة ااةترانية ةن أربعة ةن أعضاء .""MCQنموذل ااجابة ال ريرة اوئثة 

 س هيئة التدري

  لضمان عدالة التقييم : وبالنسةة لالةترانات ال فهية: 

o عن طريق ةقيال ةتدرل  لثتقييم ةعايير ةعتمدة وةو قةchecklist  

o  لسنة  ال ية ةن الممترنين في العمثي ) 1تطةيق نظا  الممترنين الخارجيين

عايير وةن هذ  الم 8/31/4131بتاري   (   42)   ةسثس الكثية بسثست  رقم ( وال فول 

بتاري     (   42)   ةسثس الكثية رقم توجد ألية لتو يق نتائج ااةترانات ةو قة وةعثنة 

   -:ت مل  تو يق نتائج الطالب بأك ر ةن وويثة ةنها   .ف 21/2( 29)مرفق  31/8/4131

o  (ةخا ن ةركزية لرفظ ااوراق ) أوراق الطالب 

o  وسالت النتائج 

o يق يضمن حفظ النتائج وإوترجاعها اعوا  طويثة وقد أضافت الكثية ةستول ةن التو 

 وبسهولة ةتناهية 

o   وةيكنة النتائج إلكترونيا ةن خالس شةكة داخثية وقد  نظم قواعد البيانات االلكترونيةإوتخدا

 .حر ت الكثية عثي التو يق في كل ةرحثة عثي حدة 

o ئون التعثيم والطالب رئيس الكنتروس ووكيثة الكثية ل  ويتم إعتماد وتو يق النتائح من

( لتراكمي ا)وعميدة الكثية ويتم التو يق بمسثس الكثية والنتيسة النهائية لمرحثة الةكالوريول 

 .تعتمد ةن ةسثس الساةعة



 

  وتستخدم الكلية أليات  إلعالم الطالب بنتائح االمتحانات ومنها:-  

  

بنتيست  ةن خالس القسم عن يتم إعال  الطالب : م الخاص باألقسام أو أعما  السنة يالتقي  -

لكل طالب بها ةسمو  درجات أعماس السنة والدرجات التي ح ل عثيها   log bookطريق 

أو في نهاية الف ل الدراوي ويقو  الطالب  areaالطالب وتعثن نتيسة التقويم في نهاية كل 

  بالتوقيع بالعثم عثي درجات  قةل دخوس ااةتران النظرل لثمقرر

االكتروني ةوقع الكثية  عثي  فهي تعثن لثطالب:ائح االمتحانات الفصلية يتم إعالن نت -

بالتعاون ةع ةركز الراوب العثمي بالساةعة عثي ةوقع الساةعة االكتروني ةن خالس راب  

ائج ااةترانات  بالساةعة      تالخاص بن ةخ ص لهذا الغرض عثي ةوقع الكثية االكتروني 

www.nursing.zu.edu.eg  وفي لوحة ااعالنات الخا ة بالكثية ةن خالس شئون

 الطالب 

 

 الكثية عثي ترثيل نتائج تقويم الطالب وإ دار إح ائية نساح لكل ةقرر عثي  اعتادت

وأ ة  ةن السهل إخرال ااح ائيات بعد إدخاس نظا  قواعد . حدة ولكل فرقة دراوية 

 : ات االكترونية وةيكنة نتائج ااةترانات وت مل ااح ائيات ةا يثي الةيان

 .ف 21/2( 71)مرفق إح ائية التقديرات لكل ةقرر عثي حدة  

 .ف 21/2( 72)مرفق  ئية ةسمعة لكل فرقة عثي حدة  إح ا

في نهاية كل ف ل دراوي وإعالن النتيسة  بعمل ترثيل لنتائج ااةتراناتتقو  وحدة السودة  

ي  تقو  وحدة السودة بالكثية  بإعداد تقرير عا  عن نتائج ااةترانات وعرض  عثي عميدة ح

الكثية ويتم ترثيل نتائج الطالب لكل الفرق والمقررات المختثفة ويتم حساب نسةة التقديرات 

في كل المواد ونسب النساح والرووب وأيضا نسب التقديرات العاةة لكل فرقة في كل ف ل 

 .ف 21/2( 71)فق مر .دراوي 

إعال  ااقسا  : يتم إتخاذ قررات وإجراءات ت ريرية في ضوء ترثيل النتائج ةن خالس 

العثمية بنتائج تقويم المقررات الدراوية بالقسم والتي ترقق نسةة رووب عالية لدراوة أوةابها 

ةردد ةن تركيز أوئثة ااةتران عثي جزء  – عوبة الورقة ااةترانية )والتي قد ترجع إلي 

وكذلل المواد التي ( العالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب  –المرتول العثمي لثمقرر 

ةع ااوتعانة بأراء وتقييم الطالب وكذلل تقارير الممترن ، % 311ترقق نسةة النساح 

وفي ضوء هذا الترثيل لثنتيسة  .الخارجي وإعداد تقرير الةراةج اتخاذ ااجراءات المناوةة 

http://www.nursing.zu.edu.eg/


إتخاذ القررات المختثفة ةن قةل عميدة الكثية ة ل ت كيل لسنة ةادة أو لسنة فرقة لرفع يتم 

وتكون ااوتفادة ةن نتائج تقويم الطالب في تطوير الةراةج التعثيمية ، نسةة النساح بالمقرر 

ان  ةن خالس النتائج وترثيثها وعمل ةقابثة بين القائمين بتدريس المادة وعميد الكثية وأخذ 

 .راء الطالب يتم الو وس إلي أوةاب الم اكل التي  هرت بالنتيسة والتو ل إلي حثوس لها أ

 .ف 21/2( 73)مرفق 

يتم ااوتفادة ةن نتائج تقويم الطالب فا عمثية اتخاذ القرارات الخا ة بالتعثيم فا تطوير  -

خاذ قرارات ةراجعة وترثيل نتائج تقويم الطالب وعثي  يتم ات ةن خالسالةراةج التعثيمية 

 واجراءات ت ريرية فا ضوء ةراجعة النتائج

  يقو  وكيل الكثية ل ئون التعثيم والطالب بعد إعداد اإلح ائيات الخا ة بالمقررات

 بإروالها لمنسقا المقررات  لمتابعة أداء الطالب بالمقررات الدراوية

  ل تقارير الممترن بااوتعانة بآراء وتقييم الطالب لالةتران وكذل)إعداد تقرير المقرر

 (الخارجا والمقيم الخارجا

  (بااوتعانة بآراء وتقييم الطالب وكذلل تقرير المقيم الخارجا)إعداد تقرير الةرناةج 

  ةناق ة التقرير فا لسنة المعايير ااكاديمية والةراةج التعثيمية  م ةسثس الكثية وإتخاذ

 اإلجراءات الت ريرية ووضع خطة لثترسين إن لز  ااةر

  تقييم المقرر وااةتران وةدى تغطيت  لمخرجات التعثم المستهدفة وةدى ةالئمة ااوئثة

 لثمدة الزةنية وتو يع الدرجات ةن خالس اوتةيان ةعد لهذا الغرض

تستعين الكثية بنظا  الممترنيين الخارجيين خالس ااةترانات ال فهية لثر وس عثا تغذية 

بتاري   (   42)   ةسثس الكثية بسثست  رقم دة ةن  ةعتم راجعة عثا فاعثيتها التعثيمية

 .ف 21/2( 72)مرفق  8/31/4131

 لنظام المتبي للتعامل مي تظلمات الطالب من نتائح االمتحاناتا. 
 

بتاري   (   44)  ةن ةسثس الكثية بسثست  رقم تم وضع آلية ةرددة وةعثنة ةعتمدة 

 .ف 21/2( 72)مرفق  لثتظثمات 31/2/4131

 .يو  ةن  هور النتيسة 34تظثمات خالس تقد  ال

يمال الطالب نموذل التظثم  م تفر  هذ  التظثمات فا ك ف خاص بكل فرقة دراوية تعرض 

عثا وكيل الكثية ل ئون التعثيم والطالب  م عثا رئيس كنتروس كل فرقة دراوية لثةت فيها 

م يتم اخطار الطالب  م تعرض النتيسة عثا لسنة شئون التعثيم والطالب وةسثس الكثية  

بنتيسة التظثم ولو وجد تعديل فا النتيسة تعتمد ةن نائب رئيس الساةعة ل ئون التعثيم 

والطالب وإضافة الا ذلل يتم عمل تقريرعا  عن نتائج ااةترانت ويتم عرض  عثا ةسثس 

 .ف 21/2( 72)مرفق  .الكثية



 :رضا الطالب 2 /21

 :قياس وتقييم رضا الطالب 21/2/2

 .ف 21/2( 77)مرفق مل إستبيان لقياس رضاء الطالب عن تم ع

  وياوات القةوس 

 والفاعثية التعثيمية  التعثم أواليب 

 ااةكانةات المعمثية 

 قاعات الدرل والمكتةة 

  الووائل التعثيمية المستخدةة 

 

لثوقوف عثا النقاط التا ترتال إلي الترسين ويتم   تقوم الكلية بتحليل نتائح اإلستبيانات

( 78)مرفق    4131/     2/    31بتاري     (   44)رضها وةناق تها بمسثس الكثية رقم ع

 .ف 21/2

يتم ترثيل ااوتق اء وبناءا عثا النتائج يتم اعداد خطة الترسين لثعا  السديد وعرض النتائج 

مرفق عثا جميع السهات المخت ة وااقسا  العثمية لدعم ترقيق خطة الترسين السديدة 

 .ف 21/2 (79)

 .ف 21/2( 81)مرفق وجود نماذل  .عمل ألية لكيفية التعاةل ةع الطالب المتع ر والمتفوق  

 .ف 21/2( 82)مرفق ص وحتي الرابعة ع را 9ةد واعات العمثي بالمكتةة ةن الساعة  

 

رفع  ةستوى الووائل التعثيمية لترسين ااداء ااكاديما الا جانب رفع ةستوى المهارات 

ية  ةن ناحية المسسمات وااجهزة والمعدات الردي ة والمستثزةات وةالئمة المعمل التمريض

 لثتدريب بدرجة كافية

مرفق الالزمة لرفع مستوى التدريب بها  باألجهزة واألدواتتزويد العديد من المعامل 

 .ف 21/2( 81)

 

  أساليب  ديثة فى التدريسإتةا  

ألية معلنة للطالب عن كيفية  ور وعمللشكاوي ومقترحات الطالب بكل دعمل صندوق 

 21/2( 83)مرفق . تقديم الشكاوي وأيضا عن طريق التعامل مع الشكاوي المقدمة منهم 

 .ف



 .ف 21/2( 82)مرفق داخل المدرجات  للقضاء على الكثافةتقسيم الطالب إلى مجموعات 

 .ف 21/2( 82)مرفق  للطالبالدعم األكاديمي تفعيل نظام 

 .ف 21/2( 82)مرفق  ساعات المكتبيةتفعيل نظام ال

 .ف 21/2( 87)مرفق مع إتاحتها مجاناً للطالب ذوى اإلحتياجات مجموعات مراجعة عقد 

إوتسابة لترثيل إوتةيانات الطالب حتا يتم ضة  ااةتران ةن وضي معايير للورقة اإلمتحانية 

اط  أوئثت  وكفاية المدة حي  شموليت  وقدرت  عثا قيال ةخرجات التعثم المستهدفة وتنو  أنم

 الزةنية 

  بوضع ةقيال ةتدرلاإلمتحانات الشفهية الطالب فا معايير لتقييم وضع 

وبمناقشة تقارير هذه اإلسبيانات وعرضها على مجلس الكلية فقد اتخذت اإلدارة العليا بعض 

  :القرارات والتى تتفق مي خطتها فى التطوير تتمثل فى

  كاديما وبقواعد ال كاوى وأةاكن بالنظا  المتةع لثدعم ااعام توعية الطالب فى بداية كل

 ناديق ال كاوى وآلية تقديم ال كاوى حي  أن وجود شكاوى بال إوم ا تتي  إخطار ال اكا 

  بنتيسة فرص شكوا 

 طةقا اراء الطالب  تعديل جداو  االمتحانات 

  ب كل دورى وةنتظمتحديي الموقي اإللكترونى 

 ط الضعفنقا  نقاط القوة

 

 ةعتمدة والتعثم تعثيملث إوتراتيسيةوجود 

 وةو قة 

تنو  ااواليب التقثيدية والغير تقيثدية 

 لثتعثم 

 تفعيل المقررات االكترونية 

ة كالت لثتعاةل وجود وياوات ةو قة 

 التعثيم

المالية ةن  واردوجود خطة لزيادة الم

(    31)    ةسثس الكثية بسثست  رقم 

وتم تعديثها  38/9/4134بتاري   

تعاني الكلية من الكثافة العددية ونقص 

قسم التمريض  التدريس فيأعضاء هيئة 

ني والجرا ي وقسم تمريض الباط

 .مسنين

 

ال زالىىىىت المؤسسىىىىة تعىىىىاني مىىىىن ضىىىىعف 

 الموارد المالية



 8/31/4131وتو يقها بمسثس 

خطة لثتعاةل ةع العسز والفائض  وجود

ةعتمدة وةو قة اعضاء هيئة التدريس 

بتاري  ( 44)ةسثس كثية رقم 

31/2/4131  

عد  وجود  اهرة الدرول 

 الخ و ية بالكثية

وجود ألية لتفادل  اهرة الدرول 

 .الخ و ية بالكثية في حالة  هورها

 باإلشرافنة ةخت ة وجود لس

كأحد  واوتخداة وةراجعة الكتاب 

 الردي ة لثمقررالمراجع العثمية 

الدراوي هذ  الثسنة ةعتمدة ةن ةسثس 

بتاري  ( 38)الكثية بسثست  رقم 

2/4/4131   

لسنة تو يف براةج التدريب  وجود

الميداني ةعتمدة ةن ةسثس الكثية 

  2/4/4131بتاري  ( 38)بسثست  رقم 

اةج تو يفي لثتدريب وجود برن

 بسميع أقسا  الكثية المختثفةالميداني 

 .وفق ةخرجات التعثم المستهدفة

 

لةراةج التدريب الميداني  دليالوجود 

 بسميع أقسا  الكثية المختثفة 

 

ةن اوتيفاء  لثتأكدواضرة  آلياتتوافر 

 .المستهدفةااةترانات لمخرجات التعثم 



 

 وجود ةماروات فعثية لتطةيق عدالة

ةسثس ةو قة وةعثنة  تقويم الطالب

بتاري   (  44)    الكثية بسثست  رقم 

31/2/4131 

 

وجود لسنبة شبكاول  لثطبالب لثةبت فبي 

 تظثمات ااةترانات 

 

وجود لسنة شكاول الطالب حي  يوجد 

 . ندوق بكل دور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فريق المعيار
 

  

رئيس قسم التمريض الةاطني  نادي    ط / د. .أ

 والسراحي

 رئيس المعيار

ةدرل بقسم التمريض الةاطني  ةها دووقي/ د

 والسراحي

 عضو وةنسق بالمعيار

ةساعد بقسم ااةوةة  ةدرل فاتن.د

 والطفولة

 عضو وةنسق بالمعيار

ةدرل ةساعد  بقسم التمريض  وماح ةرمود.د

 الةاطني والسراحي

 عضو وةنسق بالمعيار

ةدرل ةساعد  بقسم التمريض  ةني عةدهللا.د

 الةاطني والسراحي

 عضو وةنسق بالمعيار

ةدرل ةساعد  بقسم التمريض  وو ان  .د

 الةاطني والسراحي

 ضو وةنسق بالمعيارع

ةدرل ةساعد  بقسم التمريض  رحاب رجب.د

 الةاطني والسراحي

 عضو وةنسق بالمعيار

ةعيد بقسم التمريض الةاطني  ةني فتري.د

 والسراحي

 عضو وةنسق بالمعيار
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