
 CIQAPمشروع 



جامعة الزقازيق ان تكون  –كلية التمريض  تطمح

مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة فى التنمية المجتمعية 

بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض على المستوى 

 المحلى واالقليمى 

  الرؤية



جامعة الزقازيق بتقديم تعليم  –كلية التمريض  تلتزم

تمريضى يستوفى معايير الجودة ويحث على احترام 

اخالقيات المهنة ويلبى احتياجات المؤسسات الصحية 

وانتاج ابحاث علمية تساهم فى رفع كفاءة الرعاية 

الصحية وتوفير خدمات مجتمعية لتنمية البيئة المحلية 

 فى اطار من الجداثة والتنافسية 

   الرسالة 



 أ ميرانية المشروع 



 الكلية الجامعة
الرمز الكودي 

 للمشروع
 مدة المشروع تاريخ التعاقد

التاريخ التعاقدي لتسليم 
 المشروع

 31/12/2013 شهر Cp5-060-zag 2/4/2011 33 التمريض الزقازيق

 ميزانية الجامعة ميزانية البرنامج
 
 الكليةالميزانية 

2150385 1834180 3984565 



 ب مخرجات المشروع 



      

 

 تحديث الهيكل التنظيمى     

 للكلية 

 

1 



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تحديث الهيكل  -1

 التنظيمى للكلية
 تنظيمى هيكل  أ/1 

 محدث وظيفى وتوصيف

 لجميع ومعلن ومعتمد

 واألدارية العلمية األقسام

 بالكلية

100% 

 

 

 

 من المحدث التنظيمى الهيكل اعتماد

 والجامعة الكلية مجلس

 

 التدريس هيئة اعضاء وعى زيادة *

 بنسبة الوظيفى بالتوصيف واألدارين

30% 

  

 التدريس هيئة أعضاء من %40 رضاء *

   المحدث الوظيفى الهيكل عن واألداريين

 األنشطة الداء المحدد بالوقت األلتزام *

 



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تحديث الهيكل  -1

 التنظيمى للكلية
 

 والكوارث لألزمات وحدة ب

 المهنية والصحة والسالمة

 وموثقة معتمدة

90% 

 

 

     التنظيمى الهيكل اعتماد •

 للوحدة الداخلية والالئحة

 

 المتاحة الوسائل  كفاية •

 والكوارث األزمات مع للتعامل

 

 والطالب العاملين من %75 تدريب

 والصحة السالمة قواعد على بالكلية

 األزمات لمواجهة سيناريوهات وتنفيذ

 سنويا والكوارث

 



      

 

 تنمية الموارد الذاتية     

 للكلية 
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 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تنمية الموارد . 2

 الذاتية للكلية
 

  مستحدثة وحدات  أ-2

 وشئون المجتمع لخدمة

 تنمية فى تساهم البيئة

 .للكلية الذاتية الموارد

100% 

 
 لخدمة المستحدثة الوحدات •

  موثقة و البيئةمعتمدة وشئون المجتمع

 التنظيمى الهيكل تشكيل ضمن ومدرجة

 .بالكلية المستحدث

 

 عن المستفيدين رضا •

 للمرة %20 بنسبة المقدمة الخدمات

 األولى عن الثانية

 

 للكلية الذاتية الموارد نسبة ارتفاع•

 %10 بنسبة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تنمية الموارد . 2

 الذاتية للكلية
 

 متخصصة معتمدة مجلة ب

 مجال في األبحاث نشر في

 المستوى على التمريض

 واالقليمى المحلى

100% 

 

 

 

الكلية مجلس من معتمدة الئحة 

 . الجامعة ومجلس

في النشر على الباحثين اقبال زيادة 

 السابق العام عن %10 بنسبة المجلة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تنمية الموارد . 2

 الذاتية للكلية
 

 مصرية  جمعية  ج/2

 التمريض لطالب علمية

  معلنة و محدثة

100% 

 

 

  المصرية للجمعية معتمدة داخلية الئحة

 التمريض لطالب العلمية

 

 كوادر من %75 تدريب •

   الجمعية

 

 عن المستفيدين رضا •

 المصرية الجمعية من المقدمة الخدمات

 %20 بنسبة التمريض لطالب العلمية

 األولى عن الثانية للمرة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تنمية الموارد . 2

 الذاتية للكلية
 

 لطالب  عربى اتحاد  د/2

 التمريض

 

100% 

 

 

  المصرية للجمعية معتمدة داخلية الئحة

 التمريض لطالب العلمية

 

 كوادر من %75 تدريب •

   الجمعية

 

 عن المستفيدين رضا •

 المصرية الجمعية من المقدمة الخدمات

 %20 بنسبة التمريض لطالب العلمية

 األولى عن الثانية للمرة



      

 

 تطوير البنية التحتية      

 وبيئة العمل والتعليم 

 بالكلية
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 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تطوير البنية  -3

التحتية وبيئة العمل 

 والتعليم بالكلية
 محدثة تحتية بنية أ/3

 تحسين فى تساهم ومطورة

 بالكلية والتعليم العمل بيئة

90% 

 

 

 او عامة مناقصات وجود •

 او عامه ممارسات او محدودة مناقصات

 قانون تستوفى محدودة ممارسات

 98 لسنة 89 والمزايدات المناقصات

 التنفيذية والئحته

 

 تم التى العطاءات استيفاء •

 وبأقل الفنية المواصفات لكافة قبولها

 .األسعار

 

 في االنشطة من %80 انجاز من االنتهاء

 .المطلوبة وبالشروط المحددة المدة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تطوير البنية  -3

التحتية وبيئة العمل 

 والتعليم بالكلية
 حديثة واجهزة أدوات ب/3

 بيئة تحسين على تساعد

 بالكلية التعلم و التعليم

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدة في االنجاز من %80 من االنتهاء•

 المطلوبة وبالشروط المحددة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

 

تطوير البنية  -3

التحتية وبيئة العمل 

 لمهارات معامل ج/3 والتعليم بالكلية

 ومطورة محدثة التمريض
70% 

 

 

 

 

 التى الخدمات عن الطالب رضا زيادة •

 بنسبة بالكلية التمريضية المعامل تقدمها

 المشروع بنهاية 20%

 

 على الوافدين الطالب أعداد زيادة 

 % 10 بنسبة بالكلية االلتحاق

 

 الخدمات مستوى عن الطالب رضا زيادة

 الدراسة فى المعامل تقدمها التى العلمية

 %60 بنسبة االولى عن الثانية

 



      

 

 قدرات اعضاء هيئة تنمية 

 ومعاونيهم  التدريس 

 أداء الجهازتطوير و 

 بالكليةاالداري 
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 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تنمية قدرات  -4

اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم  و تطوير 

أداء الجهازاالداري 

 بالكلية

  مطورة تدريبية حزمة -أ/4

 كفاءة لرفع الكلية تقدمها

 أعضاء ومهارات وقدرات

 .والقيادات التدريس هيئة

100% 

 
  المتدربين من %70 رضاء •

 .التدريبية الدورة عن

 

 طالب من %70 رضاء •

 أعضاء أداء عن العليا والدراسات الكلية

 .ومعاونيهم التدريس هيئة

 

 %30 بنسبة المتدربين رضا ارتفاع•

 .المشروع نهاية فى



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تنمية قدرات  -4

اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم  و تطوير 

أداء الجهازاالداري 

 بالكلية

 

 لتقييم دورية تقارير ب/4

 التدريس هيئة أعضاء اداء

 ومتابعة المعاونة والهيئة

 .إلتزامهم

80% 

 
 وتقييم متابعة آليات وجود •

 الهيئة /التدريس هيئة أعضاء وإلتزام أداء

 المعاونة

 

 أداء عن دورية تقارير وجود •

 الهيئة /التدريس هيئة أعضاء وإلتزام

 .المعاونة

 

 األقسام مجالس تصديق •

 قواعد عن اللجنة تقرير على والكلية

 أعضاء وإلتزام أداء تقييم وآليات ومعايير

 المعاونة الهيئة /التدريس هيئة



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تنمية قدرات  -4

اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم  و تطوير 

أداء الجهازاالداري 

 بالكلية

 الصعوبات تحديد ج/4

 تواجه التى والمشاكل

 /التدريس هيئة أعضاء

 وتعوق المعاونة الهيئة

 وإتخاذ,الوظيفى ادائهم

 من تصحيحية اجراءات

 المقترحات وضع خالل

 .لها الالزمة والحلول

90% 

 
 األكاديمية القيادات تفعيل ••

 بتقارير الواردة والحلول للمقترحات

 على عرضها تم والتى األقسام مجالس

 .الكلية مجلس

 

 أعضاء من %85 رضاء •

 واالداريين المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 تحسين على يساعد مما القرارات على

 .رضاهم وتحقيق الوظيفى أداءهم



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تنمية قدرات  -4

اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم  و تطوير 

أداء الجهازاالداري 

 بالكلية

 الصعوبات تحديد ج/4

 تواجه التى والمشاكل

 /التدريس هيئة أعضاء

 وتعوق المعاونة الهيئة

 وإتخاذ,الوظيفى ادائهم

 من تصحيحية اجراءات

 المقترحات وضع خالل

 .لها الالزمة والحلول

90% 

 
 األكاديمية القيادات تفعيل ••

 بتقارير الواردة والحلول للمقترحات

 على عرضها تم والتى األقسام مجالس

 .الكلية مجلس

 

 أعضاء من %85 رضاء •

 واالداريين المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 تحسين على يساعد مما القرارات على

 .رضاهم وتحقيق الوظيفى أداءهم



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تنمية قدرات  -4

اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم  و تطوير 

أداء الجهازاالداري 

 بالكلية

 لتنمية تدريبية دورات د/4

 والفنيين االداريين قدرات

 بالكلية

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن  المتدربين من %70 رضاء•

 .التدريبية الدورات



      

 

 

البرامج التعلمية لمرحلتى تحديث 

البكالوريوس والدراسات العليا وفقا 

للمعايير األكاديمية للهيئة القومية 

 NARSلضمان جودة التعليم واالعتماد 
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 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تحديث البرامج  - 5

التعلمية لمرحلتى 

البكالوريوس 

والدراسات العليا وفقا 

للمعايير األكاديمية 

للهيئة القومية لضمان 

جودة التعليم 
 NARSواالعتماد 

 %100 الكترونية مقررات أ /5

 
 على معلنة الكترونية مقررات •

   ومطبقة الدولية المعلومات شبكة

 اسئلة لتلقي آلي نظام وجود •

 فيما عليها والرد الطالب وإستفسارات

 .االلكترونية المقررات يخص

 االلكترونى التعليم ثقافة نشر •

 هيئة أعضاء من %80 عن يقل ال ما بين

 .العلمية باألقسام التدريس

 أعضاء من %20 مشاركة •

 انتاج في العلمية باألقسام التدريس هيئة

 .االلكترونية المقررات

 

 للطالب المئوية النسبة ارتفاع •

 لتصل االلكتروني التعلم يستخدمن الذين

 .المشروع بنهاية %50 الى

 و الطالب من %80 رضاء •

  المقررات عن التدريس هيئة أعضاء

 .الجديدة االلكترونية

 

 ومطورة حديثة تحتية بنية -



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

 

 

تحديث البرامج  - 5

التعلمية لمرحلتى 

البكالوريوس 

والدراسات العليا وفقا 

للمعايير األكاديمية 

للهيئة القومية لضمان 

جودة التعليم 
 NARSواالعتماد 

 بتقويم خاص مركز ب/5

 البكالوريوس طالب

 لتقويم  العليا والدراسات

 مع ومطابقتها االمتحانات

 التعليمية األهداف

 المستهدفة

90% 

 
  على الكلية مجلس موافقة ••

 لمرحلة الطالب تقويم مركز إنشاء

 العليا والدراسات البكالوريوس

 

 القسام المئوية النسبة ارتفاع •

 التقويم أساليب تستخدم التى الكلية

 بنهاية %60 الى لتصل  الحديثة

 المشروع

 
 الطالب رضا مستوى تحسن •

 سنويا %20 بنسبة  التقويم اليات عن

 

 المعرفة مهارات تقيس أسئلة •

 هو كما  العقلية والمهارات  والفهم

 العلمى بالمحتوى موضح



بالبحث العلمي النهوض     

الهادف والوصول الى مخرجات 

تطبيقية تساهم فى خدمة قضايا 

 ومشاكل المجتمع

6 



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

النهوض بالبحث  -6

العلمي الهادف 

والوصول الى 

مخرجات تطبيقية 

تساهم فى خدمة 

قضايا ومشاكل 

 المجتمع

 للكلية بحثية خطة أ/6

 موقع على ومعلنة  محدثة

 بيانات وقاعدة الكلية

 بالكلية العلمية لألبحاث

90% 

 األقسام مجالس تصديق •

 بالكليه البحثية الخطة على الكلية ومجلس

 

 عن تقل ال نسبة موافقة •

 العمل سوق رأي استطالع من 60%

 العالقة ذات المدنى المجتمع ومؤسسات

 .الخطة موضوعات علي التخصص في

 

 بتمشي المتخصصين أشادة  •

 الحديثة التطورات مع البحثية الخطة

 .%60 عن تقل ال بنسبة

 

 على الموجودة البناءة باألبحاث االستعانة

 الكلية اداء لتحسين  البيانات قواعد

 االستراتيجية اهدافها وتحقيق



نظم إدارة ضمان جودة دعم  

التعليم بالكلية والتأهيل لالعتماد 

من قبل الهيئة القومية  لضمان 

 الجودة واالعتماد
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 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

دعم نظم إدارة  -7

ضمان جودة التعليم 

بالكلية والتأهيل 

لالعتماد من قبل 

الهيئة القومية  

لضمان الجودة 

 واالعتماد

 جودة لضبط نظام وضع أ/7

 التطوير مشروع أنشطة

 لالعتماد والتأهيل المستمر

 .الجودة وحدة بواسطة

95% 

  

 

 

 الجودة وحدة أعضاء من مشكلة لجنة

 كل وإنجازات الداء تقييم إعداد تتولى

 التنفيذية الخطة أنشطة تنفيذ في مشارك



 مؤشرات النجاح المتحققة نسبة إنجاز المخرج المخرجات الرئيسية الهدف

 

 

 

 

دعم نظم إدارة  -7

ضمان جودة التعليم 

بالكلية والتأهيل 

لالعتماد من قبل 

الهيئة القومية  

لضمان الجودة 

 واالعتماد

 االعتماد على الحصول ب/7

 الهيئة من للكلية األكاديمي

 الجودة لضمان القومية

 .واالعتماد

50% 

  

 

 ما بين الهيئة معايير عن الوعى نشر -1

 هيئة اعضاء من %50 عن يقل ال

 طالب و االداريين و ومعاونيهم التدريس

 الكلية

 

 الوقت فى الذاتية الدراسة من االنتهاء -2

 المحدد

 

 من % 80 عن يقل ال ما استيفاء -3

 الذاتية الدراسة في  الهيئه معايير

 

 قبل من الكلية االعتماد ملف قبول -4

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 واالعتماد

 

 القومية الهيئة قبل من الكلية اعتماد -5

 المحدد الوقت فى  والجودة لألعتماد



 ج المعدات واالجهزة أ-



 :بيان المنشآت الجديدة واألحالل والتجديد للمبانى الغير سكنية التى تم تنفيذها بالمشروع   6-1

 تاريخ االنتهاء المكان  التوصيف البند بالخطة  م

 رقم وتاريخ المستخلص التمويل  

 تاريخ رقم اإلجمالى مساهمة الجامعة مساهمة البرنامج

 منشأت جديدة : أوال 
          --- --- ---     

          --- --- ---     

           األجمالي

 احالل وتجديد : ثانيا 

 بالكلية  احالل وتجديد بيئة العمل  1/أ/3 1

محضر تسليم ابتدائي فى  14/2/2012المناقصة العامة جلسة 

 مقاولة شركة الصفا للمقاوالت العمومية  5/2/2013

--- 119812 119812 1 
27/06/2

012 

 2 197648 77836 --- بالكلية  مدرجات المحاضرات النظرية وقاعات التدريس 2/أ/3 2
30/07/2

012 

 3 321844 124196 --- بالكلية  قاعات التدريس والكنترول والمعامل وتجديد دورات المياه 3/أ/3 3
11/10/2

012 

 4 479742 157898 --- بالكلية       
04/11/2

012 

        190753 --- 670495 5 41340 

        190753 479742 670495     

 بالكلية  احالل وتجديد بيئة العمل  1/أ/3 1

محضر تسليم ابتدائي فى  17/6/2013المناقصة العامة جلسة 

الحرمين )مقاولة فاطمة جمعة محمود وشريكها  12/12/2013

 (للمقاوالت

179244 --- 179244 1 
17/09/2

013 

 2 294684 115440 --- بالكلية  مدرجات المحاضرات النظرية وقاعات التدريس 2/أ/3 2
18/10/2

013 

 3 401633 106949 --- بالكلية  قاعات التدريس والكنترول والمعامل وتجديد دورات المياه 3/أ/3 3
01/12/2

013 

 ختامي 432104 30471 ---        
03/12/2

013 

          179244 252860 432104     

     1102599 732602 369997 االجمالى النهائي

     1102599 732602 369997 اجمالى المبانى غير السكنية 
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 م
البند 

 بالخطة 
 النوع

د 
عد

ال
 

 المكان   

 رقم وتاريخ اذن االضافة التمويل حالة االتسخدام 

 لم يتم تم التشغيل
مساهمة 

 البرنامج

مساهمة 

 الجامعة
 تاريخ رقم اإلجمالى

 األثاث : أوال 

 25 بالمواصفات الموضحة تفصيالا  160x70x76مكتب مقاس  1/ب/3 1
مكاتب أعضاء هيئة 

 التدريس
 20/08/2013 886162 72500 --- 72500   تم التشغيل

ا للكتالوج  1/ب/3 2  20/08/2013 886162 12000 --- 12000   تم التشغيل (2كل دور )بالكلية  250CH 10مقعد ثالثي مصنع من المعدن طبقا

 1/ب/3 3
كرسي انتظار مصنع من المواسير ومنجد القاعدة والظهر حسب أصول 

 الصناعة
20 

ت  .هـ.مكاتب أ

 والجهاز اإلدارى
 20/08/2013 886162 8000 --- 8000   تم التشغيل

 200x50 4وحدة أرفف مقاس  1/ب/3 4
مكتبة الطالب 

 والدراسات العليا
 20/08/2013 886163 3800 --- 3800   تم التشغيل

 1 بالمواصفات  100x50x80ترابيزة كمبيوتر مقاس  1/ب/3 5
وكيل الكلية للدراسات 

 العليا
 20/08/2013 886163 570 --- 570   تم التشغيل

 20/08/2013 886163 380 --- 380   تم التشغيل مكتبة الطالب  1 كرسي أرمتشير مصنع من المعدن بالمواصفات  1/ب/3 6

     97250 --- 97250 األجمالى 

 97250 --- 97250 األجمالى 
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 اسم الجهاز  البند بالخطة  م

د 
عد

ال
 

 مكان الجهاز  

 رقم وتاريخ اذن االضافة سعر الجهاز   حالة التشغيل 

 تاريخ رقم اإلجمالى مساهمة الجامعة مساهمة البرنامج لم يتم تم التشغيل

 األجهزة التخصصية : أوال 
 19/08/2013 886158 468000 --- 468000   تم التشغيل معمل باطنة وجراحة 1 مانيكان محاكاة الحاالت الطارئة 1/ج/3 1

 19/08/2013 886158 126000 --- 126000   تم التشغيل معمل باطنة وجراحة 1 مانيكان تدريبى على عالج األصابات المتعددة بالمحاكاة  1/ج/3 2

 19/08/2013 886158 5900 --- 5900   تم التشغيل معمل باطنة وجراحة 1 مانيكان التدريب على الشق الحنجري 1/ج/3 3

 21/08/2013 886165 10000 --- 10000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 موديل للتدريب على القسطرة المركزية  1/ج/3 4

 21/08/2013 886165 6500 --- 6500 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 موديل للتدريب على العناية بقرح الفراش 1/ج/3 5

 21/08/2013 886165 12000 --- 12000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 مانيكان نصفي للتدريب على األنعاش القلبي الرئوي مزود بجهاز بيان 1/ج/3 6

 21/08/2013 886165 4000 --- 4000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 نماذج للتدريب على الخياطة الجراحية 1/ج/3 7

 21/08/2013 886165 2000 --- 2000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 نموذج للتدريب على ادخال أنبوبة التغذية 1/ج/3 8

 21/08/2013 886165 5500 --- 5500 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 نموذج للتدريب على العناية باألطراف المبتورة 1/ج/3 9

 21/08/2013 886165 12000 --- 12000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 مانيكان للتدريب على العناية التمريضية 1/ج/3 10

 21/08/2013 886165 3000 --- 3000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 نموذج للتدريب على العناية بالقدم 1/ج/3 11

 21/08/2013 886165 8000 --- 8000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 نموذج للتدريب على فحص األذن 1/ج/3 12

 21/08/2013 886166 1100 --- 1100 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 موديل تشريحي للقصبة الهوائية مع اللسان 1/ج/3 13

 21/08/2013 886166 9555 --- 9555 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 موديل للرأس للتدريب على التعامل مع الممرات الهوائية 1/ج/3 14

 21/08/2013 886166 2700 --- 2700 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 2 موديل للتدريب على ادخال أنبوبة التغذية  1/ج/3 15

 21/08/2013 886166 11000 --- 11000 لم يتم    معمل باطنة وجراحة 1 شنطة محاكاة للحروق والجروح  1/ج/3 16

 21/08/2013 886166 13890 --- 13890 لم يتم    معمل أطفال 1 سنوات  4محاكي لسماع أصوات القب والصدر أطفال عمر  1/ج/3 17

 21/08/2013 886166 39400 --- 39400 لم يتم    معمل أطفال 1 شهور 9دمية للتدريب على انعاش األطفال عمر  1/ج/3 18

 21/08/2013 886166 36500 --- 36500 لم يتم    معمل أطفال 1 سنوات  8دمية للتدريب على انعاش األطفال عمر  1/ج/3 19

     777045 --- 777045 اجمالي تكلفة اآلالت والمعدات
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 اسم الجهاز  البند بالخطة  م

د 
عد

ال
 

 مكان الجهاز  

 رقم وتاريخ اذن االضافة سعر الجهاز   حالة التشغيل 

 تاريخ رقم اإلجمالى مساهمة الجامعة مساهمة البرنامج لم يتم تم التشغيل

 أجهزة عرض والوسائل التعليمية: ثانيا 

 LCD.TV  2بوصة  42شاشة عرض  1/ب/3 1
الدور الثاني والثالث 

 بالكلية
 20/08/2013 886160 8600 8600 --- لم يتم  

     8600 8600 ---         األجمالي

 أجهزة الحاسب ولوازمها: ثالثا 

1/ب/3 1  20/08/2013 886164 142100 --- 142100   تم التشغيل المعمل Computer Dell Opliplex 3010 29كمبيوتر  

1/ب/3 2  Scanner HP-5590 1  20/08/2013 886160 2800 2800 ---   تم التشغيل وحدة الجودة 

1/ب/3 3 1طابعة ليزر   x4 6 
بعض  -وحدة الجودة 

ت.هـ.مكاتب أ  
 20/08/2013 886160 11928 11928 ---   تم التشغيل

     156828 14728 142100         األجمالي

  آالت ومعدات أخرى: رابعا 

1/ب/3 1  23/08/2013 886167 46200 --- 46200 لم يتم   الكنترول 1 جهاز تصحيح الكترونى أسئلة وباركود  

1/ب/3 2  6 آلة تصوير توشيبا 
األقسام العلمية 

وحدة الجودة+واإلدارية  
 22/08/2013 886168 68940 --- 68940 لم يتم  

1/ب/3 3  20/08/2013 886160 35000 35000 ---   تم التشغيل وحدة الجودة Studio 355 1ماكينة تصوير مستندات ماركة توشيبا موديل  

1/ب/3 4  5 ماكينة تصوير  
األقسام العلملية 

 واإلدارية
 20/08/2013 886160 29945 29945 ---   تم التشغيل

1/ب/3 5  20/08/2013 886160 4940 4940 --- لم يتم   الشئون العامة  2 جهاز بصمة وجه  

1/ب/3 6  20/08/2013 886160 1739 1739 --- لم يتم    وحدة الجودة  Panasonic Kx-MB2025CXW 1جهاز فاكس  

     186764 71624 115140 األجمالي

 1129237 94952 1034285 اجمالى تكلفة اآلالت والمعدات


