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التخطيط هو عملية تتعلق باتخاذ قرارات بما يجب عملة  

وكيف يتم ومتي واين يتم وبواسطة من فهو سلسلة من 

 القرارات التي تتعلق بالمستقبل 

 



 

     Strategyاالستراتيجية 

 

 

 ستحقق كيف لتحديد الشاملة الخطة وتعني الحرب، فن معناها يونانية كلمة هي     

 وتطورها بقائها في االستمرار بهدف بها تحيط التي التحديات وتواجة مهمتها المنظمة



 التخطيط االستراتيجي
 

 

 هو عبارة عن محاكاة لنشاطات المؤسسة المستقبلية بهدف بلوغ الرؤية المنشودة

 

 كيفية الوصول اليها+ رؤية = تخطيط استراتيجى 

 



 خطوات التخطيط االستراتيجي

 التخطيط للتخطيط: 

 تشكيل الفريق 

 مواصفات الفريق 

 تنظيم عمل الفريق 

 ميزانية للفريق 

 تحديد القيم 

  صياغة الرؤيةVision  

  صياغة الرسالةMission  

   تحليل العوامل االستراتيجية للمؤسسةSWOT 

  واألهدافصياغة الغايات 
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 مجاالت العملlines of business LOB’s 

 الخطة التنفيذية)االجراءات وضع 

 وضع السياسات 

 األداءاو تحديد معايير وضع 

  الخطةتنفيذ 

 التقييم والتصحيح 

 

  



 
 
 
 

 المؤسسة وقيم األطراف ذات العالقةقيم 
 

العدالة والمساواة 

الشفافية 

المصداقية 

الحيادية 

الجدية 

حتراماإل 
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SWOT 
Analysis 

S W O T 
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 نقاط القوة

10 



 نقاط الضعف

11 



 الفرص

12 



 التهديدات
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  SWOTللكليةتحليل العوامل االستراتيجية  

  Matrix مصفوفة 

 استراتيجي هدف = ضعف نقطة + قوة نقطة 

 استراتيجي هدف =        فرصة + قوة نقطة 

 استراتيجي هدف =      التهديدات + قوة نقطة 

 استراتيجي هدف =       تهديد + ضعف نقطة  
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 تسأل أن عليك .حقيقية تنموية قدرات ذات محتملة منطقة في أنت .القصوى األولوية :الفرص / القوة نقاط  

 .الفرصة هذه من لالستفادة لك المتاحة الخيارات هي ما نفسك

 طرحه يجب الذي السؤال .الالزمة القوة نقاط لديك ليس ولكن ، موجودة الفرص :الفرص / الضعف نقاط   

 .ال أم اإلمكانات هذه تسخير أجل من الضعف رفع يمكن كان إذا ما هو

 المحدد؟ التهديد ضد نفسك عن للدفاع قوتك نقاط تستخدم كيف - استراتيجي سؤال :التهديدات / القوة نقاط   

 تنظيم الضروري من كان إذا ما لمعرفة الخطر بتقييم قم .المحتمل الخطير الوضع :التهديدات / الضعف   

 .قدًما المضي كيفية حدد ، كذلك األمر كان وإذا دفاعك
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االستراتيجيات المعتمدة ضمن تحليل مصفوفة 

SWOT 

نقاط 
 الضعف

استراتيجية 
 عالجية

استراتيجية 
 االنسحاب

 نقاط القوة

استرتيجية 
 هجومية

استراتيجية 
 دفاعية

 تقويم البيئة الداخلية

 

 تقويم البيئة الخارجية

 الفرص

 التهديدات
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 ةالكلي وخارج داخل ةنيعالم االطراف كافه مع واجتماعات ولقاءات عمل ورش دقع تم 

 م2022 يناير  الى م 2021 نوفمبر من الفترة في تحليلها و البيانات لجمع

 

 السبت     يوم المنعقد (  126) رقم الكلية مجلس  من البيئي التحليل نتائج اعتماد    

 المعنية األطراف على عرضها م2022/1/15 الموافق
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 المشاركة في استبيانات البيئة الداخلية الجهات 
 نسبة المشاركة العدد الكلي عدد المشاركين الفئة المشاركة 

  

 الجهاز األكاديمي

  120 175 68.5% 

   

 %54.2 83 45 الجهاز اإلداري

  

 طالب مرحله البكالوريوس

 %22.8 875 200 طالب الفرقة األولى

 %12.87 1553 200 طالب الفرقة الثانية

 %23.6 844 200 طالب الفرقة الثالثة

 %34 581 200 طالب الفرقة الرابعة

 %23 434 100 طالب االمتياز

 %21 4287 900 االجمالي

 %10 627 63 البرنامج التقني

 %16.5 121 20 البرنامج المكثف

 %47.6 63 طالبة 30 طالب  الدراسات العليا
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 الجهات المشاركة في االستبيانات البيئة الخارجية 
 م نسبة المشاركة عدد المشاركين   جهة العمل نسبة المشاركة

28.4  مستشفيات جامعة

 الزقازيق

 نقابة التمريض 

مستشفى المبرة 

مستشفى األحرار 

مديرية الشئون الصحية 

 بالشرقية

1 

90 

4 

15 

44 

50 

1 

 رئيس هيئة تمريض 

رئيسات التمريض 

النقابة 

وحدة التدريب المستمر 

مفتشة تمريض عالجي 

طبيب 

وكيل وزارة الصحة 

1 

 2 عدد خريجي الكلية   100   50

      

100 

23 

20 

55 

  

 المرضى 

 مستشفيات جامعة الزقازيق 

األحرار 

التيسير 

العام 

3 

 4 (ممثلين من الفرق االربعة)اولياء االمور 200   29.5
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 الرؤية
 

 صورة ذهنية للمنظمة في نقطة مستقبليةهي 

 هي مجموع األهداف بعيدة المدي

 



 الرسالة
  

 هي جملة تلخص من نحن وماذا نريد



 2030-2022رؤية و رسالة كلية التمريض جامعه الزقازيق 
  

 الرؤية

 المجتمعية والخدمه العلمي والبحث التمريضي التعليم في الريادة

  

 الرسالة

 مجتمعية وخدمات أكاديمية وبحوث  تمريضي تعليم الزقازيق جامعه التمريض كليه تقدم

 االخالقية والقيم واالبداع الجودة من إطار في
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Faculty of Nursing Zagazig University  

Vision and Mission 2022-2030 

   

Vision: 

Leadership in nursing education, scientific research and community service 

  

Mission: 

The Faculty of Nursing, Zagazig University provides nursing education, 

academic research and community services within a framework of quality, 

creativity and ethical values. 
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 صياغة الغايات واألهداف 
 

   Goals اياتالغ

 األساس وتعتبر قياسها يمكن وال تحقيقها الي المؤسسة تسعي التي النتائج بها ويقصد

 والبرامج والقواعد واألجراءات السياسات علية تبني الذي

 

 تحدد ألنها التخطيط في األنطالق نقطة تعتبر حيث األدارية الوظائف أهم من وهي

 المؤسسة أفراد بها سيقوم التي للمجهودات العام األتجاة

 



   Objectivesاألهداف االستراتيجية 
 

 SWOTهي االنجازات القابلة للقياس والمعتمدة علي نتائج التحليل 
 



 خصائص األهداف
 SMARTS objectives  

 Specific(                أرقام ،نسب، معدالت) محددة  1.

 Measurableقابلة للقياس                                 2.

   Achievableممكنة التحقيق                               3.

 Realisticواقعية                                            4.

 Time                موقتة بزمن محدد                                           5.

  Stretchمتحدية                                            6.

 



 KPI’sاألداء الرئيسية مؤشرات 

 Key performance indicators      (KPI’s) 

 Critical success factors              (CSF) 

 Critical success indicators           (CSI) 

 Key performance factors  

  

  



 
 الزقازيق جامعة النهائية لكلية التمريض الغايات 

  2022-2030 
 

 الفعالة والمساهمة العمل سوق في والمنافسة التطور مواكبة على قادر متميز خريج -:االولى الغاية

 المجتمع تنمية في

 عالمية بمعايير للمعرفة ومنتجة االبتكار على قائمة فاعلة وتنموية أكاديمية بحوث -:الثانية الغاية

 وثقافيا ومهنيا علميا متميز تدريس هيئة عضو :الثالثة الغاية

   المجتمع وخدمه تنمية  :الرابعة الغاية

 

28 



 وتهيئ األداء فى القياسية المستويات تحقق بشرية وموارد تشغيلية وأنظمة مادية قدرات ":الخامسة الغاية

 "العمل مناخ وتحسن

 .والعالمي واإلقليمي القومي المستوى على للكليه متقدم ترتيب ":السادسة الغاية

 "التكنولوجى التطور ومواكبة المعرفة مجتمع بناء فى تسهم جديدة تعليمية مؤسسات إنشاء " :السابعة الغاية



30 



 األهداف االستراتيجية
 

 واالبتكار للريادة وداعمة ذكية والتعلم التعليم لمنظومة داعمة ذكية تكنولوجية بيئة تطوير 

 .المعرفة وانتاج

 للجودة القومية للمعايير طبقا التعليمية المخرجات لقياس الطالب تقويم نظم تطوير. 

 واالبداعية واالبتكارية والعملية العلمية الطالب ومهارات قدرات وتعزيز تنمية. 

 القومية للمعايير طبقا للطالب والصحية واالجتماعية األكاديمية الرعاية نظم تطوير 

 .للجودة
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 للجودة القومية للمعايير طبقا الخريجين مع التواصل ونشاطات برامج توفير. 

الوافدين الطالب جذب لزيادة برامج توفير. 

 2018 لسنة 23 رقم وااالبتكار والتكنولوجيا العلوم حوافز لقانون طبقا واالبتكار االبداع وحده وتفعيل إنشاء. 

 واالبتكار العلمى للبحث وداعمة محفزة بيئة لتوفير العلمي للبحث المخصصة الموارد زيادة. 

 القومية للمعايير طبقا العمل سوق احتياجات تلبى ومرنة متميزة اكاديمية ومقررات برامج وتطوير استحداث 

  . للجودة

 



 العمل سوق الحتياجت وفقا العليا للدراسات الدراسية البرامج وتطوير استحداث . 

 والدكتوراة الماجستير لبرامج الوافدين عدد زيادة . 

 متطورة بحثية ومعامل وحدات وتطوير إنشاء. 

 واالبتكار العلمى البحث مجال فى التنافسية والمشروعات الشراكات فى التوسع 

 الدولية البيانات قواعد ضمن إلدراجها الكليه مجله تطوير. 
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 اإلدارة ألسلوب واالنتقال التطوير مشروعات لمواكبة العليا الدراسات لقطاع التنظيمي الهيكل تطوير 

 .اإلستراتيجية

 االكاديمية الجهات مع واالتفاقيات والبحثية العلمية الروابط وتفعيل انشاء فى الكليه من المبتعثين استثمار 

 الخارجية

 المجتمع واحتياجات للجامعه البحثية الخطة مع يتماشى بما للكلية البحثية الخطة تحديث 

 بالكليه ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء  لدعم متكامل خدمى برنامج انشاء 

 والمعاونين التدريس هيئة ألعضاء والتنظيمي األكاديمي األداء كفاءة رفع. 

 



 
 

 رضاهم معدالت ورفع والعاملين التدريس لهيئة والصحية االجتماعية الخدمات تطوير  

وتنمية المجتمع خدمة وفاعليات انشطة عن واالعالن وتوثيق لمتابعة إلكترونية منظومة إنشاء 

  .البيئة

35 

واالستفادة الكليه خريجى مع المستمر التواصل لدعم للخريجين بيانات قاعدة تفعيل 

  .منهم

 ومشروعات بحوث لعمل الخدمى القطاع مع مشتركة بحثية مجموعات تكوين 

  .تطبيقية

  



 
 

 بالكليه الخدمية والوحدات االدارية النظم أداء تطوير. 

مع تتماشى خدمية ووحدات شراكات النشاء المعنية الجهات مع بروتوكالت استحداث 

 .2030 الكليه وخطة السوق متطلبات

 المجتمع لخدمة والتثقيفية واالجتماعية الطبية القوافل تنظيم. 

 المحيط والمجتمع الكليه طالب لدى المجتمعى الوعى لتنمية ومبادرات فعاليات تنظيم.  
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 التى والمجتمعية والبحثية التعليمية والخدمات المنتجات لتسويق فعالة منظومة إنشاء 

 .الكليه تقدمها

 بالكليه االدارية والخدمات المعامالت لرقمنة المؤسسات ادارة نظام انشاء . 

 الرقمنة عمليات فى الكليه لتوجهات وفقا وتفعيلها الوظيفية الهياكل تعديل.  

 وتسويقها استثمارها يمكن التى الكليه وخدمات لموارد الرقمى التوثيق.  

   الحديثه والتطبيقات الجزعيه والخاليا  النانوتكنولوجي البحاث وحده انشاء 

 
37 



 
      

 

 نظام تدعم التى االليكترونية والبنية الحديثة التكنولوجية باالجهزة والمعامل التدريس قاعات تجهيز 

 الهجين التعليم

المقدمة الخدمات جودة وزيادة القياسية االداء مستويات وفق الكليه ومرافق مبني كفاءة ورفع تطوير.  

  بالكليه والمخاطر االزمات وإدارة والسالمة االمن منظومة تطوير.  

  بالكليه االدارى للجهاز الوظيفى االداء لتطوير تدريبيه برامج اعداد. 

للكليه المؤسسى لالداء الدورى والتقييم والقياس للمتابعة فعاله منظومة وتطبيق تصميم. 
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 الجامعى المجتمع فئات لجميع الدولى للحراك الداعمة الدولية الشبكات فى االشتراك. 

 الجامعة ومؤتمرات محافل فى الدولية والجهات الهيئات ممثلى دعوة فى التوسع.   

 تدريبية او دراسيه وجوائز لمنح للتقدم والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تأهيل 

  .اجنبية ومؤسسات بجامعات

 الدولية العالي التعليم معارض في المشاركة فى التوسع 

 على بالجامعة والباحثين التدريس هيئة أعضاء وإنجازات خبرات لتسويق فعال نظام انشاء 

  .الدولى المستوى

 بالعاشر للكلية فرع انشاء. 
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 معيار القيادة والحوكمة

 ومعلنة موضوعية لمعايير وفقا   مختارة واإلدارية األكاديمية القيادات 1|2 

 :السلطة تداول و الفرص تكافؤ تحقق شفافية ذات وآليات

 القيادات إلختيار موضوعية معايير المؤسسة تطبق :2/1/1  

 و القيادية و اإلدارية القدرات و العلمى النشاط مثل) االكاديمية

 األنشطة و التطوير و الجودة وأنشطة الطالبية األنشطة فى المشاركة

  .(وغيرها التواصل ومهارات الوظيفى السجل و القومية

  



 بوسائل المعنية لألطراف المعايير تلك المؤسسة تعلن 2/1/2 

 :مناسبة

 واالدارية االكاديمية القيادات اختيار معايير إعالن على الكلية تحرص    

 ، للكلية اإللكتروني الموقع على النشر مثل متنوعة بطرق المعنية لألطراف

 لتلك خطابات توجيه خالل من بالكلية واإلدارية العلمية األقسام لجميع وأتاحتة

 هيئة على نشرها وكذلك ،سنوي بشكل إعالنهم األعتبار في األخذ مع األقسام

 األكاديميه واألقسام الكلية بأروقة وأيضا   بالكلية اإلعالن لوح على ملصقات

 .بالكلية المختلفه واإلداريه

  



2/1/3 مثل) المعايير تلك تطبيق عند الشفافية تضمن آليات المؤسسة تتبع 

 :(للتطوير برنامج عرض,لجان خالل من اإلختيار ,اإلعالن

 لشغل الالزمه الشروط عليه تنطبق من وعلى الشاغر المنصب عن االعالن يتم حيث    

 لتشغيل استراتيجية وخطة الذاتيه السيرة معه مرفق العميد السيد لمكتب بطلب التقدم المنصب

 تلقى ويتم ,(شخصية بصفة االوراق تسليم يتم) االعالن بها المنوط القسم او الكلية وتطوير

 المرشحين الساده مع شخصية مقابلة بعمل عميدالكلية السيد يقوم ,محدده مدة خالل الطلبات

 وعرض المتقدمين الساده أنسب اختيار ويتم ,ومقترحاتهم افكارهم لعرض حده على كالا 

 .والمعتمدة الموضوعة المعايير حسب التعيين قرار واتخاذ الكلية مجلس على النتيجة



  :األكاديمية للقيادات اإلدارية المهارات تنمية 2 /2
   

 عشر تسعة خالل من االكاديمية القيادات أحتياجات لدراسه إستبيان عمل تم 

 2022-2017 لعام األكاديمية للقيادات اإلدارية المهارات لتنمية تدريبية دورة

 .االكاديمية القيادات قبل من احتياجا االكثر الدورات اختيار تم االساس هذا على

 على بناء   االكاديمية للقيادات االدارية المهارات تنميةل تدريب خطة عمل تم  

 إختيار معايير) :األتى التدريبية الدورات أهم من وكان التدريبية االحتياجات

 فريق وإدارة تكوين- والقانونية المالية الجوانب-األستراتيجى التخطيط-القيادات

  المعتمده الساعات نظام-القرار إتخاذ -بحثى مشروع على الحصول كيفية -العمل

 .القياده فن-

  



 فى المعنية االطراف وتشارك موضوعية القيادات اداء تقييم معايير /3/ 2

 المؤسسي االداء لتحسين النتائج وتستخدم التقييم عملية

  

 وتم الكليه في المتبع القياده نمط و اداء لتقييم اليات و معايير لوضع لجنه تشكيل تم    

 رؤية لديه – االخرين أراء احترام) كالتالي االكاديميه القيادات تقييم معايير الي االتفاق

 إقامة على القدرة لديه يكون - الكليه رؤيه و رساله تحقق ومعلنة واضحة وسياسة

 المنظمه القوانين و باللوائح درايه علي - المختلفة المؤسسات مع قوية عالقات

 و النفع يحقق مما بموضوعية المتاحة الموارد االستفاده على الحرص -للمؤسسه

 .( المختلفة المهام ألداء الكفاءة ذوى اختيار مراعاه - تنميتها



 على تشتمل واإلدارية األكاديمية القيادات أداء لتقييم آلية وضع تم كما   

 –  الكلية عميد ): أدائها قياس المطلوب واألدارية األكاديمية القيادات تحديد

 ذات الوحدات مديري – الكلية  عام مدير – العلمية األقسام رؤساء -الوكالء

   .(المستحدثه الوحدات و الخاص الطابع

 واألدارية األكاديمية القيادات فئات من فئة بكل الخاصة التقييم أدوات حديدت

 – سرية تقارير  - مقابالت ، استبيانات ) أدائها وقياس تقييمها المراد

   .(المستمر والتقييم المتابعة
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 فاعله واليات للمعنيين ومتاحه معلنه جوهريه قيم للمؤسسة -2-5

 وتطبيق التمييز وعدم العادلة والممارسات الشفافية لضمان

 .المؤسسة افراد بين المهنية االخالقيات

  

 

 المصداقية واالخالقيات 



 الجوهرية قيمها تشمل بها خاصه وثيقه لمؤسسةل -2-5-1

 المهنة واخالقيات



 وثيقه القيم الجوهرية



 عدم و العادلة للممارسات ودليل النشر و الفكرية الملكية حقوق دليل صياغة تم -2-5-2

 المهنه اخالقيات  لممارسة ودليل التمييز

  األقسام على المهنة واخالقيات العادلة والممارسات النشر و الفكرية الملكية حقوق دليل توزيع تم 

 فى متمثلة الكلية خارج من المعنية األطراف وعلى بالكلية االدارية األقسام كذلك و بالكلية العلمية

  .التمريض هيئة ورؤساء المستشفيات مديري

  وحقوق الزقازيق جامعة بمستشفيات الملكية حقوق حماية  عن سنوية دورية عمل ورش عمل تم 

 فى متمثلة المعنية لألطراف المهنة اخالقيات وكذلك العادلة والممارسات النشر و الفكرية الملكيه

  النشر و ةالفكري الملكية حقوق ثقافة نشر بهدف االداريين و الطالب و التدريس هيئة أعضاء

 .العادلة والممارسات



 اعتماد الية حقوق الملكية الفكرية والنشر

  الحاسب اجهزة جميع على مرخصة الغير الجاهزة البرامج استخدام بحظر ملصقات وضع تم 

   .بالكلية االلى

  الدراسية للكتب الخارجيين المراجعين بأسماء بإفادتنا بالكلية االقسام رؤساء مخاطبة تم 

   .بأقسامهم الخاصة

  الكترونيا بها الكتب جميع بتدوين العليا والدراسات الطالب مكتبة مسؤولي مخاطبة تم   

  اى مجمل من ورقه 20 عن يزيدال بما الضوئي بالتصوير للطالب للسماح ملصقات وضع تم 

   .العلمية والمراجع الكتب من بالموبايل التصوير ومنع مرجع او كتاب

 الدراسية الكتب لجميع ايداع رقم عمل تم. 



 الممارسات العادلة وعدم التمييزاليه تطبيق 

  االمتحانات جدول وضع فى الطالب اشراك يتم. 

  صوره في والسكاشن بالمستشفيات للطالب  التدريب عمل يتم rotation   

 .التدريب فرص فى التمييز وعدم العدالة لضمان

  وضع خالل من دراسيا المتعثر الطالب وتحسين ماديا المتعثر الطالب دعم يتم 

   .دراسيا المتعثر الطالب لدعم الجامعي الكتاب ودعم اجتماعي بحث عمل الية

 

 



  أعضاء و الطالب بين التواصل دعم شأنه من الذى و التدريس أعضاء على الريادية الساعات توزيع 

 و مشاكلهم لمناقشة الطالب من مجموعة عن مسئول تدريس هيئة عضو كل يكون حيث التدريس هيئة

   .لديهم القصور أوجه

 من جليا ذلك يظهر و معاونيهم و التدريس هيئة أعضاء على العمل أعباء توزيع في العدالة الكلية تتبع 

   .العلمية األقسام من قسم لكل الدراسية الخطة خالل

 قرابة صلة وجود حالة فى االشراف منع وكذلك العلمية الرسائل على االشراف توزيع فى عدالة يوجد.   

  التدريس هيئة أعضاء بها قام التى الخارجية البعثات عن رسمى بيان فيوجد الخارجية البعثات عن أما.   

 



  األقسام رؤساء مخاطبة تمت االداريين على والحوافز والمكافئات العمل أعباء توزيع فى العدالة يخص فيما 

   .ذلك على بالرد قسم كل رئيس وقام العمل أعباء و الحوافز و المكافات توزيع بكيفية الفادتنا المختلفة اإلدارية

  للموظف السنوي التقرير ضوء فى كذلك و االداء بمستوى الحوافز لربط الية بوضع للكلية العام المدير قام. 

  إلداريينا االداء كفاءة وقياس اإلداري زللجها الوظيفية الدرجة وتعديل وتثبيت ترقية فى عدالة يوجد كما.   

  او التدريس هيئة اعضاء قبل من تظلمهم حال فى الطالب من المقدمة الشكاوي فى للتحقيق لجنة تشكيل تم 

 .الشاكي لدى الضار االثر ازالة يتم ثبوتها وعند الشكاوى صحة من  التحقيق يتم حيث المعاونة الهيئة

  



 الكلية مجلس من معتمدة االداريين شكاوى لتلقى لجنة تشكيل تم.   

 لأللية وفقا العليا بالدراسات الخاصة الشكاوى بفحص العليا الدراسات شكاوى لجنة تقوم  

 .الكلية مجلس من المعتمدة

  الفرق من فرقة أي في الألمتحانية درجاتهم من المتظلمين الطالب درجات رصد اعادة يتم 

 .عدمه من درجات لهم كانت اذا ما بيان و



  الفرق فى الطالب من باي قرابة درجة لديه لمن الكونترول اعمال بمنع الية توجد 

   .الكلية بمجلس معتمدة االربعة

  األربعة الفرق من فرقة كل كونترول رئيس وكذلك األقسام رؤساء مخاطبة تم.   

  من بأى قرابة درجة له ليس بالفرقة لديها الكنترول فريق بأن إلفادتنا لجنة تشكيل تم  

   .الطلبة

  



  وتم الكلية مجلس فى معتمدة التدريس هيئة اعضاء بين النزاعات لفض للعدالة لجنه توجد 

   .الكلية بمجلس معتمد التشكيل وتحديث والمحاسبة المسائلة لجنة الى المسمى تعديل

  أخالقيات عن الخارجين مع للتعامل (العقاب و الثواب ) المحاسبة و للمسائلة الية وضع تم 

 بدليل ارفاقها وتم سنويا اعتمادها ويتم واالداريين والطالب التدريس هيئة أعضاء من المهنة

   .توزيعها قبل المهنة أخالقيات

 



 الوسائل فى عنها الكافية المعلومات المؤسسة تتيح -2-6-1

 (وغيرها 2-6-1 والدالئل اإللكتروني الموقع) مثل المختلفة

 مصداقيتها المؤسسة وتضمن انشطتها سائر وتغطى شاملة المؤسسة عن المعلنة المعلومات  

   .وتحديثها

 للكلية اإللكتروني الموقع) مثل المختلفة الوسائل في عنها الكافية المعلومات المؤسسة تتيح 

 .(وغيرها والدالئل

 للكلية اإللكتروني الموقع مثل المختلفة الوسائل فى عنها الكافية المعلومات المؤسسة تتيح 

   .واالدوار الكلية مدخل في الموجودة االعالنية اللوحات على الموضوعة الملصقات الي باإلضافة

 

 



  دورية بصورة وتحديثها المعلومات هذه تنويع على المؤسسة تحرص.   

  الرئيسية الصفحة تحديث يتم حيث دورية بصفة وتحدث الكلية عن المعلومات تتنوع 

 وكذلك والدكتوراه الماجستير رسائل مناقشات عن بأول أوال بها يعلن حيث الكلية لموقع

 حصل التي والمراكز الطالبية واالنشطة األوائل الطالب وتكريم  العمل وورش الندوات

 .دالئل من بها يرفع وما والمراكز الوحدات أعمال تحديث وكذلك  الطالب عليه



  100 بنسبه الموقع تحديث تم انه عن الزقازيق بجامعة والمعلومات االتصاالت تقنية مركز تقرير % 

 .بالكلية الخاصة االخبار رفع نسبة وكذلك %98 الثاني الدراسي الفصل فترة عن

 



 تتحرى المؤسسة المصداقية في االعالنات والمعلومات المنشورة 

 

  مجلس في اعتماده تم حيث سنويا واعتماده االلكترونية للبوابة تشكيل وضع تم 

  اإللكتروني الموقع على الكلية عن المتنوعة المعلومات رفع عن مسؤوال ويكون الكلية

   .ومصداقيتها دقتها ويضمن 2022

  بمجلس وموثقة اإللكترونية البوابة علي بالكلية الخاصة االخبار رفع آلية توجد 

 .العام خالل إنجازه تم عما للجنه تقارير يوجد كما الكلية



 الهيكل التنظيمي
 

  

  ومحدث معلن للكلية وانجليزي عربي تنظيمي هيكل توافر. 

  ولوحات بالكلية العرض وشاشات االلكتروني يالموقع عل التنظيمي الهيكل عن الكلية تعلن 

 االقسام الخاصة، الوحدات ، بالكلية العلمية االقسام به موضح للكلية التنظيمي للهيكل توضيحية

 .االدارية

  للكلية التنظيمي الهيكل عن لإلعالن وندوات دورات عقد يتم.  



 الوحدات المدرجة بالهيكل التنظيمي

 

الجودة ادارة وحدة 

التدريب وحدة 

االستراتيجي التخطيط وحدة 

التطوير مشروعات وحدة 

والتقويم القياس وحدة 



الخريجين متابعة وحدة 

والكوارث االزمات وحدة 

المستمر التمريضي التعليم وحدة 

النفسي والدعم االرشاد وحدة 

المرأة ضد العنف مناهضة وحدة 

  



o ومعلن محدث الوظيفي للتوصيف كتيب يوجد. 

o بالكلية واالدارية االكاديمية الوظائف لجميع الوظيفي التوصيف يشمل. 

o للكلية االلكتروني الموقع علي نشره تم. 

o واالداري االكاديمي للجهاز الوظيفي للتوصيف تعريفية لقاءات عقد. 

o واالنتداب الداخلي والنقل التعيين حاالت في الوظيفي بالتوصيف الكلية تلتزم 

 .الخري وظيفة من الموظفين لبعض

 





 مشروع أهداف كأحد 2005 عام منذ نشائهاإ تم الجودة ضمان وحدة بالكلية يوجد QAAP 

 للعمل المؤهلة البشرية الكوادر بالوحدة تتوافر و واإلعتماد الجودة لضمان داخلي نظام إلرساء

 .ةالجود ضمان مجال فى

وأعضاء األكاديمية القيادات مثل الكلية فئات مختلف من ممثلين الجودة ضمان وحدة تضم 

 لوحدة التنفيذى المجلس إلى باإلضافة والطالب اإلدارى والجهاز المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 وجود خالل من العلمية األقسام وتمثل .المعايير وفريق الفنية اللجان وتشكيل الجودة ضمان

 .بالقسم للجوده منسقين

  

 إدارة الجودة و التطوير



 11.3 مساحتها وتبلغ الثانى بالدور انشطتها لممارسة للوحدة مناسبا مقرا الكلية توفر  

 جهاز (6 ) المثال سبيل على بها يتوفر حيث الالزمة التجهيزات فيه وتتوافر متر10.7×

 ماكينات (3) عدد و إنترنت نقط (2) و عرض جهاز ( 1 ) و طابعة (5 ) و كمبيوتر

 األدوات بتوفير الكلية تقوم كما كرسى 20و طربيزة (3)و خشب دوالب (6) تصويرو

   .الجودة بأنشطة للقيام الالزمة المكتبية



لوحدات الموحدة والتنفيذية الداخلية الالئحه مع لتتسق تحديثها وتم داخلية الئحة للوحدة يوجد 

 يختص األول الجزء :جزأين إلي الداخلية الالئحة وتنقسم الزقازيق جامعه بكليات الجوده ضمان

 الوحدة، وأهداف ورسالة رؤية علي ويشتمل المسئوليات وتحديد إداريا العمل بتنظيم

 مدير نواب إختصاصات الوحدة، إدارة مجلس رئيس إختصاصات الجودة، وحدة إختصاصات

 المالية بالالئحة يختص الثاني والجزء وغيرها الجودة ضمان لوحدة الفنية واللجان الوحدة،

 .الكلية مجلس من ومحدث ومعلن معتمد تنظيميا هيكال الالئحة تتضمن أيضا .(للوحدة



الرؤية الجودة، ضمان وحدة عن نبذة ويشمل سنويا يصدر للوحدة دليل ويوجد 

 مجلس تشكيل للوحدة، واألهداف والرسالة الرؤية للكلية، االستراتيجية األهداف والرسالة

 .للوحدة التنفيذي المجلس تشكيل الوحدة، إدارة

 ضمان مركز من يتجزأ ال وجزء وطيدة صلة لها بالكلية الجودة ضمان وحدة تعتبر 

 مدير يجتمع حيث والوحده المركز بين دورية إجتماعات عقد خالل من بالجامعة الجودة

 .(المختلفة بالكليات الجودة ضمان وحدات مديرى مع بالجامعه الجوده ضمان مركز



 للخطة تنفيذية خطة يوجد حيث وموثقة معتمدة سنويه عمل خطط الجوده ضمان لوحدة يوجد 

 والتوعية الجودة ثقافة لنشر وكذلك والتدريب الداخلية والمراجعة الذاتى التقويم خطط و االستراتيجية

  .االربعة الفرق لطالب الكلية بأنشطة

 من متطلباته واستيفاء الهجين التعليم الى والتحول كورونا جائحة مع للتعامل الكلية اجراءات متابعة 

 استكمال وكذلك ، التعلم ادارة ونظم والتدريب االلكترونية المنصة انشاء حيث من التكنولوجية البنية

 .كورونا جائحة مع التعامل إجراءات   متضمنا الذاتية الدراسة تقرير وكتابة  ، الذاتى التقويم خطة

 وتم تحديد احتياجات الكلية في ظل جائحة كورونا وتم اتخاذ االجراءات الالزمة



 من المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء قدرات تنمية على الجودة ضمان وحدة تحرص 

  .الجودة ثقافة لنشر الدورات من العديد على التدريب خالل

 الجودة ضمان لوحدة السنوية الخطة تنفيذ الداخلية المراجعة لجنة خالل من الوحدة تتابع 

 التدريب خطة تنفيذ الوحدة تتابع كما  .) التنفيذية الخطة عن اإلنجاز مستوى عن تقارير وتقدم

 نسبة عن تقرير وتقديم بالكلية التدريب وحدة خالل من المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء

 .السابقة الثالثة لألعوام وذلك االجمالى عدد الى سنويا التدريب من المستفيدين



 لمرحلتى الدراسية والمقررات للبرنامج والخارجى الداخلى تقاريرالمراجع متابعة 

 والخارجى الداخلى المراجع إلختيار معايير وضع تم حيث العليا والدراسات البكاليوريوس

   .وموثقة معتمدة البكالوريوس لمرحلة الدراسية والمقررات التعليمى للبرنامج

 تقرير وتقديم بالكلية العلمى البحث لجنة خالل من البحثية الخطة تنفيذ الوحدة تتابع 

 .البحثية الخطة متابعة



 االحترازية االجراءات يخص فيما الجائحة أثناء التغيرات مع التعامل الوحدة تتابع 

 المنصة على المحاضرات ورفع تسجيل كيفية ، الهجين ،التعليم كورونا لجائحة

 .االلكترونى والتقويم التقييم اساليب االلكترونية،

 التقويم بمعايير الخاصة لالنشطة والكترونية ورقية نسخة الجودة ضمان بوحدة يوجد 

 ويتم الجودة ضمان وحدة موقع بتحديث المعلومات تكنولوجيا وحدة قامت كما واالعتماد،

   .والممارسات األنشطة جميع نشر خاللها من



 فريق تشكيل :تتضمن  الذاتى للتقويم آلية بوضع بالكلية الجودة ضمان وحدة إدارة قامت 

 القيادات من للكلية الذاتى التقويم عملية في المشاركة الفئات تمثلت حيث الذاتى التقويم

  .العمل سوق وممثلى والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء و واالدارية األكاديمية

 نماذج ) واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عن الصادرة التقييم بنماذج اإلستعانه 

 قبل  من (المقرر تقرير ونموذج البرنامج تقرير نموذج – التعليمى البرنامج توصيف مراجعة

 لمرحلتى الدراسية والمقررات التعليمى للبرنامج مراجعة لعمل والخارجيين الداخليين المراجعين

  .العليا والدراسات البكالوريوس



 وتستفيد (سنويا   (دورية بصفة الداخلية المراجعة بعمل الجودة ضمان وحدة تقوم 

 على بناءا   والتعزيز التحسين خطط ووضع األداء لمتابعة الذاتى التقويم عملية من الكلية

 .التقويم نتائج

 



 باالضافة األقسام لمتابعة زيارات خالل من التدريس هيئة وأعضاء لألقسام الفني الدعم 

 لمتابعة الكلية اقسام لجميع الكلية وإدارة الجودة بوحدة العمل فريق مع لقاءات إلى

 .االعتماد و الجودة لمتطلبات االقسام استجابة ومدى الجودة ثقافة  ترسيخ

 البرامج وتقارير توصيف إعداد في التدريس هيئة وأعضاء لالقسام الفني الدعم 

 .العليا الدراسات مستوى وعلى للطالب الدراسية والمقررات

 

 الكلية في الجودة لتعزيز الالزمة إالجراءات ببعض بالكلية الجودة وحدة قامت وقد

 :منها



 الكفايات على المبنية االكاديمية بالمعايير التدريس هيئة أعضاء لتوعية ندوات عقد. 

 االقسام في ونشره بالكلية التدريس هيئة وأعضاء العاملين لكل الوظيفي التوصيف عمل 

 .المختلفة

  لذلك عمل ورش وعمل والكوارث االزمات ما التعامل آليات عن التوعية. 

  بالكلية االمتحانات يخص ما لكل مرجع ليكون بالكلية والتقويم االمتحانات إدارة دليل إعداد.   

 



  المالئمة والتجهيزات المؤهلة الكوادر الجودة ضمان لوحدة يتوافر. 

  الفئات مختلف عن ممثلون الوحدة أنشطة في يشارك. 

  تنظيميا هيكال تتضمن داخلية الئحة يتوافر.   

  الوحدة نشاط عن سنوية وتقارير خطط تتوافر. 

 

 :القوة نقاط



  أنشطتها لكافة شاملة بيانات قواعد للوحدة. 

  دورها تفعيل في يسهم بما بالجامعة، الجودة بمركز الوحدة عالقة لتوطيد المستمر التواصل يتم 

 .للمركز نشاطها عن دوريا فنيا ودعمها

  أداء مؤشرات باستخدام دورية بصفة الداخلية والمراجعات الذاتي التقويم باجراء الوحدة تقوم 

 .مالئمة وأدوات موضوعية،

  في منها ويُستفاد ، العمل وورش الكلية مجالس في المعنيين مع الذاتي التقويم نتائج مناقشة يتم  

 .التطوير

 





 منطوق المعيار

 
  يتناسب بما ،ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء من والمؤهل الكافى العدد للمؤسسة 

 .واهدافها رسالتها تحقيق من يمكنها وبما ،المقدمة التعليمية البرامج متطلبات مع

 

  ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء  ومهارات قدرات تنمية على المؤسسة وتعمل، 

 .آرائهم قياس وضمان ادائهم بتقييم وتلتزم



 مؤشرات المعيار

 مؤشرات 7التدريس من أعضاء هيئة يتكون معيار 



 الدراسية للمقررات مالئم التدريس هيئة ألعضاء العلمى التخصص

 .تدريسها فى يشاركون التى

 بصورة تحدد المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات

 التدريبية االحتياجات تلبى التى البرامج لتنفيذ المالئمة االجراءات وتتخذ ,دورية
 .فئة لكل

 المؤسسة مستوى على الطالب الى المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء نسبة

 التعليمية البرامج وطبيعة لنوع المرجعية المعدالت مع تتفق العلمية واالقسام

 .بالمؤسسة المقدمة

 

 مؤشرات المعيار
 

,  معايير تقييم اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية

وتستخدم , وتناقشهم فيها عند الضرورة, وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم
 .النتائج لتحسين االداء

الرضا الوظيفي العضاء هيئة التدريس  للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس

والهيئة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من 
 النتائج فى اتخاذ االجراءات التصحيحية

 القيام المعاونة والهيئة  التدريس هيئة ألعضاء تتيح العمل اعباء

 .بكفاءة وغيرها واالدارية والبحثية التدريسية بالمهام

 هيئة اعضاء فى والفائض العجز مع للتعامل اليات للمؤسسة

 .المعاونة والهيئة التدريس



 1المؤشر 

 

 
  باالقسام والمنتدبين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء أعداد حصر يتم 

 اعضاء نسبة حساب ويتم  .االربعة للفرق الطالب أعداد وحصر بالكلية المختلفة

 العلمية واالقسام الكلية مستوى على الطالب الى المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 25:1 هى المرجعية النسبة) أن حيث بها المعترف المعدالت مع اتفاقها ومدى

 .(العملية بالكليات



 2المؤشر 

 

 

 

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء والفائض العجز مع للتعامل وخطة آليه يوجد.   

  بجامعة االداب كلية و الطب كلية من اساتذة انتداب العجز مع التعامل بنود وتتضمن 

 للفرق االنجليزية اللغة مادة لتدريس بالكلية مدرسين تعيين و بالكلية للتدريس الزقازيق

 االستفادة و سنويا التدريس هيئة اعضاء معاونى من كاف عدد تعيين و بالكلية االربعة

 .للطالب العملى التدريس فى بالكلية المعينين باألخصائيين واالستعانة



 

 

 
  الى الطالب تقسيم يتم ان على مرحلتين على النظرية المحاضرات وإعطاء 

 الطالب عدد تقسيم يتم ان على مراحل على العملية الدروس واعطاء مجموعتين

 .صغيرة مجموعات الى

  طريق عن التدريس هيئة اعضاء فى الفائض مع التعامل بنود وتتضمن 

 .بالكلية التطوير برامج عن ومسئولين وحدات كمديري بالعمل تكليفهم



 3المؤشر 

  الدراسية المقررات مع التدريس هيئة لعضو العلمى التخصص مالئمة مدى قياس يتم 

 التدريس هيئة أعضاء على الدراسية المقررات توزيع يتم حيث تدريسها في يشارك التي

 لعضو العلمي التخصص مالئمة من التأكد ويتم البكالوريوس لمرحلة لتخصصاتهم طبقا

 االقسام رؤساء مخاطبة طريق عن تدريسها في يشارك التي للمقررات التدريس هيئة

 ومالئمتها تدريسها فى يشارك التى والمقرارات بالقسم التدريس هيئة باعضاء ببيان وافادتنا

 .بالكلية العلمية االقسام لكل التدريس هيئة لعضو العلمى التخصص مع

 



 4المؤشر 

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء االسبوعي النصاب حسب علي العمل ساعات لتوزيع اليه يوجد.   

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء المسندة الساعات توزيع بحسب العمل اعباء بتوزيع بيان يوجد 

   .الكليه داخل المختلفه العمليه باالقسام

  على المعاونه والهيئه التدريس هيئه العضاء العمل أعباء مالئمه مدى عن تقرير عمل يتم عليه وبناء 

 وريادة الطالبية االنشطة فى والمشاركة بكفاءة المهام كافة اداء لهم يتيح بما بالكليه العلميه االقسام مستوى

 .وغيرها االعمال



 5المؤشر 

  بتحديد تبدا المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية البرامج لتنفيذ آليه يوجد 

 توزيعه يتم معتمد استبيان خالل من المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات

 بتحديد االقسام لرؤساء خطابات ارسال خالل ومن المعاونة، والهيئة التدريس هيئة أعضاء على

 .المتابعة تقارير على بناء قسم بكل المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء يحتاجها التي الدورات

  خطابات خالل ومن االستبيان نتائج تحليل على بناء التدريبية باإلحتياجات قائمة عمل يتم 

 .االقسام رؤساء

 



  عام لكل التدريبية االحتياجات على بناءا المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء تدريبية خطة عمل يتم 

   المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية بالكلية التدريب وحدة طريق عن تنفذ

 

  االجمالى العدد الى فئة كل من سنويا المتدريبين ونسبة وعدد المنفذة الدورات بعدد وبيان تقرير يوجد   

 

  وجودة التدريبى البرنامج عن المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريب ومردود اثر قياس يتم 

   تنفيذها تم التى التدريبية البرامج من االنتهاء بعد المنفذة التدريبية البرامج

 



 6المؤشر 

  أداء تقييم يتم حيث المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء اداء لتقييم آلية يوجد 

 االلتزام تشمل موضوعية معايير وفق بالكلية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

 وفى الطالبية الريادة انشطة فى والمشاركة التعليمية واالنشطة الدراسية بالجداول

 ،بالكلية الجودة ضمان وحدة انشطة فى المساهمة ،العلمى للقسم البحثية الخطة

 .المعايير من وغيرها

 

 



  بالكلية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء اخطار يتم االداء تقييم نتائج على الحصول بعد 

 تقييم نتائج استمارات على المختلفه باالقسام التدريس هيئة اعضاء توقيع طريق عن النتائج بتلك

   .عام كل بهم الخاصة النهائية االداء

  بعض تكريم طريق عن وذلك تحفيزية أنشطة تنفيذ يتم والعقاب، الثواب آليه علي بناءا 

 ادائهم تقييم نتائج الن عام كل المختلفة باالقسام المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء من

   .مرضية كانت

 

 

 



 7المؤشر 

  والهيئة التدريس هيئة العضاء الوظيفي الرضا لقياس آليه يوجد 

 التدريس هيئة العضاء الوظيفى الرضا قياس يتم حيث المعاونة

 اعضاء على توزيعه يتم استبيان طريق عن بالكلية المعاونة والهيئة

   .المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 

 



  وعمل المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء الوظيفى الرضا نتائج تحليل يتم 

   .المعاونة والهيئة التدريس هيئة العضاء الوظيفى الرضا لقياس سنوى تقرير

  والهيئة التدريس هيئة ألعضاء الوظيفى الرضا لتحسين خطة عمل يتم 

 ألعضاء الوظيفى الرضا تحسين  لخطط تصحيحية اجراءات وعمل المعاونة

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 

 





 موزعون ،والعاملون المؤسسة أنشطة وطبيعة حجم مع مالئم االدارى الجهاز 5/1

 الوظيفة مهام مع يتناسب وبما المختلفة الوظائف على وقدراتهم لمؤهالتهم وفقا

 .أفراده فى والزيادة النقص مع للتعامل أليات ،وتوجد

 
 
 

 إداريين من للكلية المخصصين اإلدارى الجهاز من أعضاء توفير الجامعة تراعى

 للكلية المخصصين اإلدارى الجهاز يوفرأعضاء بما المعامل وفنين وسكرتارية

 .التعليمية العملية متطلبات مع يتناسب وبما وفنية إدارية إحتياجات

 

 
 



دراسة مدي توافق التخصص ألعضاء الجهاز 
 :  بالكلية من خالل باالداراتمع طبيعة العمل  االداري

حصر العاملين 
والقيادات 

 االداريبالجهاز 

دراسة مدي 
توافق التخصص 
ألعضاء الجهاز 

االداري مع 
طبيعة العمل 

 باالدارات

حصر العاملين بالجهاز 
االداري والذين لم 

يتوافق تخصصهم وتم 
تأهيلهم ليتوافقوا مع 
طبيعة العمل باالدارات 

بالتدريب من قبل )
 (رئيس القسم



 والذين لم يتوافق تخصصهم االداريالعاملين بالجهاز 

  

 

  

  

  

  

 القسم االس                  م تصنيف العمل

 قسم شئون أعضاء هيئة التدريس فاطمة نور الدين محمد كاتب شئون مالية

 سكرتارية العميد نورهان سعيد طه محمود سياحة وفنادق

 شئون عاملين واستحقاقات زينب برهام حامد برهام بكالوريوس حاسبات ومعلومات

 شئون عاملين واستحقاقات إيمان عبد الغفار محمد عبد الغفار فني أجهز طبية

نأم محمد عبد الواحد عبد الرحم تربيه رياضية  دراسات عليا 

 دراسات عليا محمد فاروق علي عباس تربيه رياضية

 شئون طالب أمل موسى هالل عبيد معهد فني

 المشتريات شيماء رمضان خضري بكالوريوس تجارة

 شئون طالب أماني قنديل رشاد بكالوريوس تجارة

 المشتريات أسماء حسني سالمة دبلوم تجارة

 المكتبة مدحت الحسيني محمد بكالوريوس تجارة

 المكتبة أماني علي إبراهيم عطية خدمة اجتماعية

  

في الوظيفة نظرا لحاجة العمل وتم اكتساب  متم توزيعه

الخبرات مع ممارسة العمل تحت إشراف رئيس القسم 

 السابق
 



 اإلدارى فىالجهاز الزيادة/النقص مع التعامل آليات
 والفنى

قامت الكلية ب عداد آلية وبناءا عليها تم وضع خطة للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعداد أعضاء الجهاز 

تحديث . تم  للعام الجامعى2022/ 16/10( بتاريخ  100بمجلس الكلية رقم ) اإلدارى والفنى معتمدة 
 داريهومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالكلية في كافة التخصصات الفنية وااإل

 .والعمال
 طبقا للحاجة الفعلية للعمل لتحديد داريهاعادة توزيع العاملين في ااألقسام العلمية وااإلتم .

 . والعمالداريهالعجز و الفائض في التخصصات الفنية وااإل
 التي بها عجز في العاملين بصفة ضرورية يتم اضافة عاملين اليها في مجال األقسام. 

 األقسام األخري.تخصصه طبقا للفائض في 
ارة بالجامعه باحتياجات الكلية في التخصصات التي تحتاجها دمخاطبة ادارة التنظيم وااإل

 .الكلية
كتساب خبرات العمل األقسام األخري  مؤقتة لبعض العاملين للعمل في التاجراء عملية تنق

 وتم  متابعة تفعيل خطة التعامل مع .بين بعضها البعضاألقسام في هذه االقسام لسد العجز في 

ون أعضاء  ش الى رعاية الشبابالعجز أو الفائض من خالل  إجراء تنقالت بعض الموظفين من 

  لمالئمة التخصص لطبيعة القسم هيئة التدريس

 



أعداد  فىخطة المؤسسة للتعامل مع وجود عجز أو فائض 
 العاملين 

العاملين والقيادات ) باإلضافه الي هذا وضع خطة تدريبية لتنمية الجهاز اإلدارى
). 

 محمد سعيد صالح أمين                الوحدة الحسابية

 ماركو جورج رياض                     دراسات عليا

 إسراء عبدالخير سعيد                  شؤؤن طالب

 أمنية حمدي السيد علي                شؤؤن العاملين

 أالء حمدي السيد علي               سكرتاريه العميد

(اإليرادات الخاصه بالكليه)مؤهالت عليا بالسرك باليومية لسد العجز من  5تم تعيين عدد   



 اإلجراءات وتتخذ دورية بصورة تحدد للعاملين التدريبية اإلحتياجات5/2

 فئة لكل التدريبية اإلحتياجات تلبي التي البرامج لتنفيذ المالئمة

 
وكانت أهم . تستخدم المؤسسة  وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء  الجهاز االدارى بصفة دورية

 :الدورات التدريبية التي تم اختيارها هي

واإلكتشاف المبكر ألورام الثدي (الحروق) االسعافات االوليه 

حقوق وواجبات الموظف 

 المدنيهالخدمة قانون. 

إدارة الوقت. 

الكمبيوتر. 

 (الجروح–الرعاف )اإلسعافات االوليه 

 (الوصول الي تحقيق الهدف-الثقة بالنفس)بشرية تنمية 

  (  كورونا)19كوفيد 

قانون التعاقدات الحكومية 



 وأعداد المتدربين بيان بالبرامج التدريبية المنفذة ل داريين
 

 النسبة عدد المتدربين  العدد االجمالي سم الدورة التدريبية ا

 %100 بنسبة 2019-2018تم تنفيذ الخطه التدريبية 
 

االسعافات االوليه )الحروق( واإلكتشاف 

 المبكر ألورام الثدي
13 10 76.9% 

حقوق وواجبات الموظف وقانون الخدمة 

 المدنيه
11 10 90.9% 

 %100 10 10 إدارة الوقت

 %100 بنسبة 2020-2019تم تنفيذ الخطه التدريبية 
تنمية بشرية ) الثقة بالنفس-الوصول الي 

 )تحقيق الهدف
11  11  100% 

11 12 الجروح(.–اإلسعافات االوليه )الرعاف   91.7% 

 %100 بنسبة 2021-2020تم تنفيذ الخطه التدريبية 
)كورونا(19كوفيد دورة   12 11  91.7% 

دورة قانون التعاقدات الحكومية التي 

 تبرمها الجهات العامه
11  10 90.9% 

 



 مردود أثر التدريب

 من االستفادة لمدى الكليه مدير إلى خطابات خالل مناألداء على التدريب مردود اثر قياس وتم 

   2018/2019 خطه في .الدورات

 المساهمة علي ساعدت األولية اإلسعافاتفدورة جدا، كبيرة اإلستفادة وكانت دورات ثالث تنفيذ تم 

 االحتياج عند لهم باإلسعافات بالقيام العاملين أو للطالب سواء العمل أثناء تطرأ حاله أي إسعاف في

ً  لذلك    .األوالد مع البيت في الدورة هذة من االستفادة تم وأيضا



 للسرطان المبكرة والعالمات االعراض علي التعرف تم الثدي ألورام المبكر األكتشاف ودورة 

   .للثدي الذاتي الفحص وايضا   المبكر االكتشاف وكيفية خاصة بصفة الثدي وللسرطان عامة

 الدورات من وواجباته الموظف وحقوق المدنية الخدمة قانون دورة كانت هذا الي باالضافة 

 المطلوب الوقت في العمل انجاز في ساعدت الوقت إدارة االداري،ودورة للجهاز والقيمة الرائعة

 .االهمية حسب العمل اولويات وعمل



 التدريبأثر 

– الرعاف) االوليه الكمبيوتر،اإلسعافات دورات تنفيذ تم 2020/ 2019 لخطة وبالنسبة 

ً  االستفادة وكانت (الهدف اليتحقيق الوصول-بالنفس الثقة) بشرية وتنمية ،(الجروح  أيضا

 علي التعرف وتم .ممكن وقت أقل في الكمبيوتر علي المطلوب العمل انجاز في جداً  عاليه

 الهدف تحديد وكذلك الجروح، وكذلك الرعاف نزيف مع للتعامل الصحيحة الطرق

 .األهداف لتحديد االساسية المباد  واكتساب

  



 خالل من كورونا أزمة مع االداري الجهاز مع التعامل تم 2021-2020 خطة خالل ومن 

 :االتية الخطوات

  علية المتفق البروتوكول حسب بينهم المسافة بعد علي المحافظة الموظفين، عدد تخفيض. 

  الكمامة بلبس الحازم االلتزام. 

 (19-كوفيد)2019  كورونا فيروس مرض عن صحي تثقيف . 

 والجلوس الوقائية االجراءات واتباع االداري الجهاز علي االعراض ظهور عن فورا التبليغ 

 .سالبة المسحة أن والتاكد التحليل ثم يوم 14 لمدة البيت في

  



 معايير يتضمن اإلدارى الجهاز أعضاء أداء لتقييم نظام للمؤسسة   5/3

 الضرورة عند فيها وتناقشهم التقييم بنتائج القيادة وتخطرهم ومعلنة موضوعية

 والتطوير التدريب برامج ولوضع للمحاسبة التقييم نتائج استخدام على وتحرص

 
 اإلدارى الجهاز ألعضاء األداء تقييم معايير نشر وسائل 

 .اإللكترونى الكلية موقع 

 .الكليه ولعميد ولمديرة لذاته األداء تقييم بنموذج للتوعية عمل ورش 

 تقييم معايير تشمل (5/3/1/1مرفق)االدارى الجهاز اعضاء أداء لتقييم آليات الكلية تطبق 

 لتقيم استبيانات:وتشمل السابقه الثالثه لالعوام الكلية بمجالس معتمدة اإلداري للجهاز األداء

 .االدارة مديري الموظف لتقيم استبيانات .ذاته الموظف

   

  



 .الكليه عميد الموظف لتقيم استبيانات  .الكليه مدير الموظف لتقيم استبيانات 

 .االداري بالجهاز للعاملين السنوي التقرير عمل تم وأيضا 

 .بالكليه االربعة الفرق طالب نظر وجهة من االداري الجهاز لتقيم استبيانات 

   

  

 

تم مناقشة نتائج تقييم األداء من خالل اجتماع مع أعضاء الجهاز االداري وتم اعالنها علي 

 .موقع الكلية وعلي المركز االعالمي بجامعة الزقازيق
ولهذا السبب ال توجد خطة % 90وكانت نتائج تقييم األداء في جميع المراحل أعلي من 

 (5/3/1/4مرفق).تحسين

 



 تقييم العاملين لعميد الكلية  
  بنود التقييم م

 مدير اإلدارة

 ممتاز  
 العدد  %

 

 جيد جدا 
 العدد  %

 

 جيد

 العدد  %
 
 

 مقبول
 العدد  %

 

 - - 5.8 1 - - 94.2 16 معرفته لعمله 1

 - - - - 5.8 1 94.2 16 اتقانه للعمل 2

 5.8 1 - - 11.8 2 82.4 14 انجاز العمل المطلوب في موعد  3

 - - - - 5.8 1 94.2 16 متابعتها  للعمل 4

 - - - - 11.8 2 88.2 15 قدرتها علي االبتكار والتطوير 5

االنضباط ب وقات العمل الرسمية  االلتزام  6
ب خالقيات المهنة  القدرة علي اتخاذ 

 القرارات وتحمل  المسئوليات 

17 100 - - - - - - 

 - - 11.8 2 - - 88.2 15 القدرة علي االتصال واالقنا  7

 - - - - 17.6 3 82.4 14 قدرتها علي تقليل الفاقد واألعطال 8

 5.8 1 5.8 1 - - 88.2 15 الحرص علي تنمية العاملين معه 9

 - - - - - - 100 17 االلتزام ب خالقيات المهنة 10

القدرة علي اتخاذ القرارات وتحمل   11

 المسئوليات

17 100 - - - - - - 

 5.8 1 5.8 1 5.8 1 82.4 14 القدرة علي تطوير العمل 12

 - - - - 5.8 1 94.2 16 حسن استخدام وقت العمل 13

 5.8 1 5.8 1 - - 88.2 15 العالقة الحسنه مع زمالئه 14

 - - - - 5.8 1 94.2 16 القدرة علي القيادة واإلشراف 15
 



 تقويم اإلداري لذاته

 ممتاز بنود التقييم م
 العدد      %

 جيد
 جدا

 العدد        %

 جيد
 العدد   %

 مقبول
 العدد   %

أعطي لعملي وقت إضافي إذا  1
 تطلب االمر

11 84.6 1 7.7 1 7.7 - - 

مساعدة زمالئي في انجاز  2
 العمل بعد اتمام مهامي

10 76.9 2 15.4 1 7.7 - - 

االلتزام بتعليمات المسئول  3
 المباشر

13 100 - - - - - - 

أنجز العمل المطلوب في  4
 موعد 

11 84.6 1 7.7 1 7.7 - - 

 15.3 2 - - 38.5 5 46.2 6 تقديم مقترحات بنائه الدارتي 5

 - - 7.7 1 7.7 1 84.6 11 ألتزم ب وقات العمل الرسمية 6

تنمية معلوماتي ومهاراتي  7
 لتطوير قسمي

8 61.5 4 30.8 1 7.7 - - 

قادر علي التواصل مع  8
 زمالئي ورؤسائي

11 84.6 1 7.7 1 7.7 - - 

 - - - - - - 100 13 ألتزم ب خالقيات المهنة 9

 - - 7.7 1 7.7 1 84.6 11 قادر علي تحمل المسئولية 10

 - - - - - - 100 13 أستفيد من التدريب في عملي 11
حسن التعامل مع رؤسائي  12

 وزمالئي
11 84.6 1 7.7 1 7.7 - - 

 



 
 لتقييم الطالب لبعض االقسام بالجهازاالداريوبالنسبة 

 
من الطالب موافقين علي أنه يتوفر نظام مفعل لتوجيه وإرشاد % 96وجد أن  

 الطالب الجدد 

عن الخدمات المقدمة من % 89وأيضا طالب الفرقه الرابعه موافقين بنسبة  
 رعاية الشباب 

 .  من الطالب موافقين عن الخدمات المقدمة من شئون الطالب بالكليه% 90و 

ا تقرير سنوي وتقديره ممتاز لجميع الموظفين    . ويوجد أيضا

  

  



للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ    5/4
 االجراءات االزمة لدراستها

غير مرضى مرضى العبارة 

   NO  %NO  %

% 5 1% 95 19-مصداقيةاإلدارةفيتوزيعومراقبةالعمل 1

 %10 2% 90 20-العالقاتمعالقياداتاألكاديميةمرضية 2

-مشاركةالقيادةللعاملينفياتخاذ القرارت 3

الخاصة بهم 

18 90 %2 10 %

 %10 2% 90 20-جديةوصدقعالقةالعاملينمعالقياداتاإلدارية 4

 0 0% 100 20-التعاونوالمودةبينالعاملينفى الكلية 5

6-

عدالةوشفافيةعالقةالقياداتمعالمرءوسين 

18 90 %2 10 %

-وضوح االختصاصات ومسئوليات العمل 7

لدى العاملين 

18 90 %2 10 %

-العدالةوعدمالتمييزفيتوزيعالمكاف ت 8

والحوافز بين العاملين 

17 85 %3 15 %

-توافر المعلومات والحصول عليها عند 9

الحاجه 

19 95 %1 5 %

% 5 1% 95 19-توافرمناخلالبتكاروتطويراألداء 10

-مالئمة الدورات التدربيية المتاحة 11

لتخصصك الوظيفى 

19 95 %1 5 %

 0 0% 100 20- معاييرتقويماألداءمعلنة 12

- توافر المتطلبات الوظيفية المناسبة 13

لتحسين ظروف العمل 

18 90 %1 5 %

% 5 1% 90 18-مالئمةظروفالعماللماديةلتحسيناألداء 14

15-

مالئمةأعباءالعمللمجهودكوأجركوساعاتالع

مل 

19 95 %1 5 %

% 5 1% 90 18-قواعدالتعيينوالترقيمعلنةوموثقة 16

17-

مستو رضاءكعنقواعدالتعيينوالترقيالحالية 

18 90 %2 10 %

 



  

 :وفي نهاية االجتماع تم االتفاق علي االتي 

  

o  عمل خطابات لرئيس الجامعة لتعين عاملين بالجهاز االداري

 .العملوذلك لمالئمة أعباء

o  (.علي المعاش)تكريم العاملين بالجهاز اإلداري 
  



  

 :نقاط القوة 

  

 توافر جهاز إدارى مالئم مع حجم و طبيعة األنشطة باألقسام االدارية المختلفة  بالكلية. 

  ألية وخطة  للتعامل مع العجز أو الفائض بالجهاز االدارىوجود. 

  (.سنويا)االحتياجات التدريبية للجهاز االدارى بصورة دورية تحديد 

  االدارىمعايير موضوعية وأليات لتقييم اداء الجهاز وجود  . 

  وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداريوجود. 

   

  





توفر المؤسسة الموارد المالية الكافية سنويا، والتي تغطي التكلفة المالية لتحقيق 
رسالتها وأهدافها االستراتيجية وجميع أنشطتها، وفي حال عدم كفايتها تناقش 

 .المؤسسة أسباب ذلك

 اإلستراتيجيةالتنفيذية للخطة الخطة 

 الموازنة العامة بالكلية أبواب 

 للموارد المالية  الختامىالبيان 

 الخماسية الخطة االسثمارية 

الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم 

الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها  لإلحتياجاتتوزيعها وفقا 

 وأهدافها



توزع المؤسسة مواردها المالية علي األنشطة التعليمية والبحثية  

 االستراتيجيةوفق اإلحتياجات الفعلية بالخطة 

يوجد بيان بتوزيع الموارد المالية علي األنشطة التعليمية والبحثية 

 .األخيرةوانشطة خدمة المجتمع علي مدار الثالث السنوات 





 التعليم مثل الذاتيه الماليه الموارد لتنمية متنوعه بأنشطة الزقازيق جامعة /التمريض كلية قامت 

  الموارد وتنمية لزيادة التخصصى والدبلوم المكثف البرنامج التخصصية والبرامج والوافدين المستمر

 .الذاتية

 االهداف تتضمن الذاتيهوالتي الموارد لتنمية خطة وضع خالل من الذاتيه الموارد بتنمية الكليه قامت 

 أهدافها ومن اإلنجاز ومؤشرات التنفيذ مسؤل ،التنفيذ مشرف ،التنفيذ مدة ،التنفيذية االهداف ،العامة

 الحاالت تمريض في التخصصي الدبلوم برنامج ادخال مثل متميزة تعليمية برامج استخدام ) العامة

 المستوي علي للطالب العليا الدراسات برامج تسويق  إلي باالضافة  والتوليد النساء وتمريض الحرجة

 برامج عن االعالن مثل بالكلية الوافدين ودعم الدولية العالقات وحدة خالل من والدولي المحلي

 بمهمات الموفدون االساتذة تكليف ،واالنجليزية العربية باللغتين الكلية موقع علي العليا الدراسات

   .العليا الدراسات لبرامج بالترويج علمية

مثل أنشطة المؤسسة لتنمية )تنوع المؤسسة, مصادر مواردها المالية 

 (مواردها المالية الذاتية والوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها



   التخصصىالبرنامج الدبلوم -:اوال  

 دعم المثال سبيل علي للكلية إيراداته من %.55   تخصيص يتم حيث بالكليه الذاتيه الموارد أحد يمثل 

 المشروعات وأيضا   ،االستراتيجية وأهدافها ورؤيتها رسالتها لتحقيق علوى الرابع الدور لبناء الكلية

 المصرين الطالب ورسوم العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتى الوافدين الطالب ورسوم الممولة

 إلى توريده يتم الذى إيجارالكافيتيريا و العلمية المجلة و العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتى

 .بالكليه الطالب يدعم الذى التكافل صندوق لصالح الجامعه

 

 البرامج هذه نبذة عن 



 المكثف البرنامج -:ثانيا 

 تمت وقد ايضا بالكلية الذاتية الموارد مصادر احد المكثف البرنامج يعتبر

 الجامعى للعام (2349) الوزارى القرار من بالكلية تفعيله على الموافقة

 2021-2020 بالبرنامج الخاصة الموازنة باجمالى تقرير ويتوافر 2019



 المباني

تتسم مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل  
والورش وخالفه وتجهيزاتها بانهامالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة والعداد 

 ويتوافر المناخ الصحى بالمبانى، الطالب

 متناسبة مع أعداد الطالب   2م3500 مساحتةتمتلك الكلية مبني 



 شويتوافر بكل المدرجات والقاعات التدريسية المعدات التدريسية المالئمة مثل السبورة  وأجهزة داتا. 

ويتوفر بكل مدرج بالكلية . كما أن جميع قاعات التدريس مزودة بعدد من المراوح وانذارات الحرائق

ميكروفون لتسهيل شرح المحاضرات أمام أعداد الطالب بجانب التهويه واإلضاءه المناسبه ودرجة 

 .الطالبالحرارة لخدمة 

 جهاز ويتوافرأماكن لتدريب  14كما يوجد  معمل  للحاسب االلي متصل باالنترنت ومتاحة للطالب بعدد

تم انشاء معمل .الطالب للفرق األربعه بالمعامل التمريضيه المتخصصه بكل قسم وفقا  لطبيعة الدراسه 

   .الخامسللطوارئ يوجد بالدور 



 التدريب الميداني  

 الجامعىيتم تدريب الطالب بالمستشفيات مثل مستشفى الزقازيق 

 صيدناوىاالحرار ومستشفى  ومستشفيالزقازيق العام  ومستشفي

ونادى المسنين بالزقازيق ومستشفى  النكاريةومدارس مثل مدرسة 

إضافة إلى وجود مراكز ووحدات مختلفة في . النفسىللطب  العزازية

 الكلية لخدمة العملية التعليمية 



 نظافة و تجميل المبنى

 النظافه فى العاملين أعداد تتناسب  حيث المبنى وتجميل للنظافة مستويات اعلى تحقيق على الكلية تحرص 

   .الكليه مبنى تنظيف وعبء

    المستجد كرونا لفيروس االحترازيه اإلجرءات ضمن  ثابت ك جراء باستمرار الكليه مبنى تعقيم يتم 

Covid-19أو لإلضاءه سواء بالمبنى الخاصة األحمال مع تتناسب الكليه لمبنى كهرباء شبكة وتوجد 

  .المبنى مستخدمى إحتياجات لتلبى  الكليه مبنى المياه شبكة وتغطى المختلفه األجهزة لتشغيل

 



 التسهيالت وممارسة األنشطة الطالبية

 

تتنوع األنشطة الطالبيه فى الكليه حيث تشمل األنشطة الرياضيه   
والثقافيه والفنيه واإلجتماعيه والرحالت وأنشطة الجواله والخدمة 

 .والمبادراتالعامه ولجنة األسر 



صيانة القاعات والمعامل واالالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة 
 دورية

تتخذ المؤسسة إجراءات فاعلة لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات  
 (وغيرهامثل خطة صيانة، وعقود صيانة ) والمعامل وغيرها بصفة دورية 

 يوجد خطة لصيانة البنية التحتية  

وتشمل االهداف العامة واالهداف االجرائية واالنشطة التنفيذية واالطارالزمني ومسئول التنفيذ ومصدر  
التمويل ومؤشرات االنجاز ومن أهدافها اتباع اجراءات قياسية لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة  لكافة 
التجهيزات الكهربائية بالكلية والمحافظة علي سالمة الصرف الصحي بالكلية وأعمال النجارة وصيانة 

كما يوجد جزء بالموازنة العامة .االجهزة والمعامل ومتابعة متطلبات االمن والسالمة بطفايات الحريق 
باالضافة الي وجود عقد مبرم ما بين الكلية .للكلية بالباب الثاني الخاص بأعمال الصيانة كما سبق ذكره 

 .سنوياووحدة الصيانة بالجامعة وعقود صيانة خاصة بالمعامل يتم تجديدها 



 كفاية المرافق العامة والخاصة بالمؤسسة

وهى كافية وتعمل الى حد ما بصورة جيدة وكلها مناسبة 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين و تناسب الى حد ما  العداد

 مع اعداد الطالب 



 المؤسسة مناسبة فىاجراءات االمن والسالمة المتبعة 

تتخذ المؤسسة الممارسات المناسبة للمحافظة علي األمن والسالمة وتوفر 

 التجهيزات المالئمة 

تم عمل الهيكل التنظيمى للكلية وتم عمل خرائط لمحتويات كل دور بالكلية وتم تعليقة وذلك كإرشادات 

كما انه يتوافر بمبنى الكليه فى المكاتب والمدرجات والقاعات التدريسية والمعامل .للهيكل التنظيمى للمبنى

وسائل األمن والسالمة مثل نظام متكامل ل نذار ضد الحريق وأعداد كافية من طفايات الحريق وحنفيات 

ا عدد كافي من ( 11)وعدد (طفاية 52)المياة  حنافية مياة موزعة في جميع أماكن الكلية ويتوافرأيضا

 .اإلرشاديةالعالمات 



يتوافر بالكلية البنية التكنولوجية الحديثة والتي تتضمن خدمة اإلنترنت بمكاتب  
رؤساء األقسام العلمية بالكلية   وجميع مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 .المعاونة

يستطيع (  يوجد موقع للكلية علي شبكة االنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية  
من خالله كافة الفئات المستهدفة الحصول علي المعلومات الخاصة بمختلف 

 (.مجاالت أنشطة الكلية

 (.   (Microsoft teamsبالكليةالمنصة اإللكترونية  

  

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط االكاديمى 
 دورياوللمؤسسة موقع الكترونى فاعل ويحدث ، للمؤسسة وللعمليات االدارية بها



 المجاالت في والباحثين الطالب احتياجات لتلبية مجهزة مكتبة الكلية  تمتلك 
 مكتبة) مكتبة 2  عدد إلى مقسمه وهى أهدافها ولتحقيق المختلفة التخصصية

 وسعتها العليا الدراسات مكتبة   14.80*5.85  وسعتها البكالوريوس
 .الكلية وخارج داخل من الخدمة لطالبي االستفادة لتحقق (5.68*8.85

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع 
 تلبى احتياجات الطالب والباحثين التىوالتجهيزات والخدمات 





 القومية المعاييراالكاديمية المؤسسة تبنى المعيارالى هذا يهدف 
 رسالتها مع يتناسب بما المعتمدة المعايير من غيرها او المرجعية
  تبنتها التى المعايير مع التعليمية برامجها توافق من وتتأكد ، واهدافها

 على المؤسسة وتحرص بمتطلباتها، للوفاء الالزمة اإلجراءات وتتخذ ،
 ، العمل وسوق المجتمع احتياجات المقدمة التعليمية البرامج تلبى ان

 بمراجعتها وتقوم الدراسية والمقررات التعليمية البرامج وتوصف
 .دورية بصورة وتطويرها

 والبرامج التعليميةمعيارالمعاييراألكاديمية 



 المعايير المعتمدة

التعليمية بالمؤسسة التعليمى البرنامج يتبناها التى القياسية األكاديمية المعايير هى 
 لضمان القومية الهيئة من وتعتمد كليهما أو القومية أو العالمية المراجع من مستمدةو

 . واالعتماد التعليم جودة

 

القياسية القومية األكاديمية للمعايير األدنى الحد من أعلى مستواها يكون أن بشرط . 

 

  له ومرجعية لإلصالح أساسا . 

 

 المستمر التطوير جهود تقود . 

 

والعدالة والموضوعية المحاسبية قيم تجسد. 

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://finaff.ucsc.edu/CashTrain/images/scale2.jpg&imgrefurl=http://finaff.ucsc.edu/CashTrain/&usg=__arAzcrNpy7p85UT7yjCayZ3_7BE=&h=304&w=350&sz=12&hl=ar&start=3&tbnid=5sr7yTR7jAKkeM:&tbnh=104&tbnw=120&prev=/images?q=scale&gbv=2&hl=ar
http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.apfmalte.com/jeuxHOTPOT/crosssacados_files/ruler.gif&imgrefurl=http://www.apfmalte.com/jeuxHOTPOT/crosssacados.htm&usg=__ct1K0r_cYqUNR1TIU8ddTwkOmws=&h=899&w=665&sz=16&hl=ar&start=58&tbnid=33fxTQt_9yPTZM:&tbnh=146&tbnw=108&prev=/images?q=ruler&gbv=2&ndsp=20&hl=ar&sa=N&start=40


 التعليمية للبرامج التعليمية المؤسسة تحددها التى المعايير هى

 knowledge المعارف مستوى يكون ان بشرط بها المختلفة

 المعايير االدنى الحد  من اعلى بها  skillsوالمهارات

 NARS)) المرجعية القومية األكاديمية

 (ARS)المرجعيةاألكاديمية المعايير 
 



 (NARS)المرجعيةاألكاديمية القومية المعايير 
 

 والمهارة  knowledge المعرفة من االدنى الحد هى

skillsالممارسة لضمان  الكلية خريج يمتلكها ان يجب التى 

 الهيئة بواسطة االدنى الحد هذا وضعت وقد لمهنته الجيدة

 الوحيدة الجهة وهى واالعتماد التعليم جودة لضمان  القومية

 .للكليات االعتماد العطاء المنوطة
 

 

 



 الهدف من وضع المعايير القياسية

 والمؤسسة التعليم تطوير فى المعايير بدور االعتقاد ترسيخ 
 . التعليمية

 

 ا  يشارك علمى مجتمع بناء  وتطبيق وضع فى تطوعا
 . المعايير منظومة

 

 الخارجية المراجعة فى االستخدام . 
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 البرنامج األكاديمى

والقيم , والمهارات , المعرفة الطالب تكسب التى واألنشطة والمقررات المناهج يتضمن 

 الطالب منح يتم والذى , محدد دراسى تخصص وفى , مخططة تعليمية أهداف لتحقيق الالزمة

 . ومتطلباته مكوناته استيفاء عند اجتياز شهادة أو علمية درجة

 

دكتوراه , ماجستير , دبلوم , بكالوريوس , ليسانس : العلمية الدرجات يناظر . 

 

المكثف برنامج , العليا الدراسات ,برنامج االولي الجامعية المرحلة التمريض برنامج : منها 
 . الخ ..... ,

 

 مشترك أو ثنائى أو أحادى يكون وقد . 
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 المنهــج

 التعلم مخرجات لتحقيق والوجدانى والمهارى المعرفى المكون
 . محددة زمنية فترة فى ILO’S المستهدفة
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 المقرر الدراسي 

 يختارها التي والمفاهيم والحقائق المعلومات جملة وهي الدراسية المادة هو 
 تستهدف مواضيع شكل في وينظمونها المعرفة مجاالت من مجال كل خبراء
 . النمو تحقيق على العلمية والحقائق والمعلومات المعارف المتعلمين إكتساب

  

  

  



 الفصل في دراستها الطالب على يتوجب التي للمقررات قياس وحدة هي ( Credit Hour ) المعتمدة الساعة 
 الفصل مدار على أسبوع كل معين تدريسي بنشاط القيام فيها يتم كلي, بشكل الدراسي العام في أو الدراسي
 ما عادة الدراسي والفصل دقيقة,  50 المعتمدة الدراسية الساعة مدة تكون الغالب وفي ,  Semester الدراسي
 .المعتمدة الوحدات من 2.0  الى  1.76  من تساوي وهي دراسي أسبوع15 يكون

 األكاديمية المعايير مع يتوافق لكي أنظمة ثالثة باستخدام المعتمدة الساعات نظام البرنامج ساعات حساب يتم 
   .التعليمية الساعات لحساب المختلفة العالمية األنظمة وأيضا الكفايات على القائمة
 المقدمة المجدولة التعليمات من ساعة بمثل االتصال  ساعة تعرف :(Hours) Contact االتصال ساعات
 وثالث المعمل في  عملي وساعتان المعتمدة الساعات من نظري ساعة المعتمدة للساعة بالنسبة وتساوي للطالب
 . ميدانى تدريب االتصال ساعات من ساعات واربع بالمستشفيات  إكلينيكي تدريب االتصال ساعات من ساعات

  

 (Credit Hours)الساعات المعتمدة 



 مواصفات الخريج

 المعايير تبنى خالل من التعليمية المؤسسة تحددها التى المواصفات من مجموعة هى 
 معارف من للطالب يقدمه ما وفق الخريج فى التعليمى البرنامج ويحققها االكاديمية
 وسوق المجتمع وتوقعات ومتطلبات المهنية االحتياجات ضوء فى وذلك ومهارات

 .العمل

 الطالب لدى يكون أن يجب التمريض علوم في البكالوريوس على الحصول أجل من  
 مراكز في مستقل بشكل العمل على قادراا  يكون لكي والمهارات المعرفة اكتساب القدرة
 العامة التمريضية الرعاية مجال في المعرفة اكتساب .العامة الصحية الرعاية
 .والخاصة



oالتمريض مجال في وتطبيقها استخدامها على القدرة مع الصحيحة المعلومات يمتلك. 

oالتمريض بمهنة الخاصة واللوائح والقوانين واالخالقيات والمعايير بالقيم ملم. 

oاماكن كل في والمجتمع واالسرة الفرد احتياجات حول ومركزة جودة ذات تمريضية رعاية يقدم 
 .الصحية الرعاية

oوالمجتمعات واالسر لألفراد الصحية االرشادات تقديم مسئولية يتولى. 

oالمختلفة المجتمعات في متعاون مهني فريق في كعضو بفاعلية يتواصل. 

oاالجتماعية والعدالة المساواة لتحقيق الصحي النظام في االستشارية االدوار تقديم في يشترك.   

oاألبحاث دالئل من االستفادة خالل من العمل بيئة في البناء االبداعي التفكير يستخدم. 

 

  

المواصفات العامة لخريج البكالوريوس في علوم التمريض نظام 

 المعتمدةالساعات 



 
 
 
 

   ILO’Sنواتج التعلم المستهدفة
 

والفهم المعرفة أنواع حول البرامج مقدمو يضعه فيه لبس ال واضح متطلب هو- 
 المتوقع والمنقولة العامة والمهارات- والعملية المهنية والمهارات- الذهنية والمهارات
 . مرضى نحو على البرنامج متطلبات استكمال عند الطالب من اكتسابها

المهنية والمهارات- الذهنية والمهارات -والفهم المعرفة ىوه التعلم من المستهدفة النتائج 
 برامجها خالل من لمؤسسةا تحقيقها إلى تسعى ىالت والمنقولة العامة والمهارات- والعملية
 وكذا , للقياس وقابلة , المتبناه األكاديمية المعايير وتعكس برسالتها, والمرتبطة المختلفة
 . طالبال تقويمو للتدريس المختلفة الطرقو العلمى بالمحتوى واضح بشكل ترتبط

أدائه على قادراا  ويكون الطالب يعرفه أن ينبغى ما . 
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 المعرفة والفهم
 Knowledge & 

Understanding 

 عقلية مهارات

Skills Intellectual   

 عملية مهارات
  Practical Skills 

 عامة مهارات

General &Transferable 

 التعلمالتصنيف الرباعى لنواتج 
NARS 2009 



 مستويات نواتج المعرفة



 التقويم

 التركيب

 التحليل

 التطبيق

 الفهم

 التذكر

B. Bloom 

 مستويات نواتج المعرفة



 
National Academic Reference 

Standards (NARS-2017) 
 

Five Competence-Domains are included in these competence-based National. 
Academic Reference Standards for Nursing Education. These domains are 
representing the role of nurses in the healthcare field. 
Each domain should be achieved through a number of competencies. 
 These competencies are overall broad statements that cover various areas of the 
graduate performance. 
A number of Key Elements ranging from three to six are included in each 
competency. 
These key elements demonstrate how nurse graduate will reflect 
each competency in practice & provide an indication of whether the competency 
has been met. 



 المعايير األكاديمية القومية المرجعية  
(NARS-2017) 

 

مجاالت خمس من تتكونDomains)) 

كفاءات علي يحتوى مجال وكل((Competences   

أساسية عناصر تتضمن كفاءة وكل ((Key Elements 

 

Domain; Broad distinguishable areas of competence that, in 
the aggregate, constitute a general descriptive framework for 
a profession. 

ا تشكل ، المجمل في ، والتي ومميزة واسعة اختصاص مجاالت ا وصفي ا إطار   عام 

 .للمهنة

 

 



المعرفة مثل متعددة مكونات ودمج ، للمحترفين مالحظتها يمكن قدرة : الكفـــاءة 

 قياسها يمكن ، مالحظتها يمكن الكفاءات أن بما .والمواقف والقيم والمهارات

 .اكتسابها لضمان وتقييمها
 

 Competency An observable ability of a professional, integrating 
multiple components such as knowledge, skills, values, and 
attitudes. Since competencies are observable, they can be 
measured and assessed to ensure their acquisition. 

 Competences الكفاءات 



 Domain 1: 
               Professional and Ethical Practice . 
 Domain 2:  
              Holistic Patient-Centered Care.  
 Domain 3: 

            Managing People, Quality and Work    environment . 
 Domain 4: Informatics and Technology. 
 Domain 5: 
            Inter-professional Communication. 

Five Competence-Domains are included in the 

competence-based National Academic Reference 

Standards for Nursing Education 



 مؤشرات المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

 رسالة مع تتوافق المؤسسة تتبناها التي المرجعية األكاديمية المعايير 7/1 

 .واهدافها المؤسسة

 عليه تنطوي لما وفقا العمل سوق لمتطلبات مالئمة  التعليمية البرامج 7/2 

 . الكلية رسالة

نامج البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة، و تتوافق نواتج التعلم لكل بر 7/3 
 .  مع المعايير االكاديمية المرجعية المتبناة



 المقررات توصيف و الدراسية مقرراته مع تتسق تعليمى برنامج لكل التعلم نواتج 7/4 
 . التعلم نواتج تحقق التى التقويم و التدريس طرق توضح

 بمشاركة دورية بصورة مراجعتها يتم الدراسية المقررات و التعليمية البرامج 7/5 

 . الخارجين و الداخلين المراجعين

 بالتوصيف األلتزام يؤكد بما التعليمية والبرامج الدراسية للمقررات تقاريرسنوية للمؤسسة 7/6 

 خطط وضع في منها المؤسسة وتستفيد المعنيون عليها ويطلع الدراسية للمقررات المعلن

 .والتطوير التحسين

  

 تابع مؤشرات المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية



المعايير األكاديمية المرجعية التي تتبناها المؤسسة تتوافق مع رسالة  7/1
 المؤسسة واهدافها

المعايير تبني وبعد قبل القومية المعايير تطبيق وكيفية مفهوم عن توعوية عمل ورش 
 -2017 الثاني االصدار االكاديمية

ووثيقة 2017 الثاني االصدار المرجعية القياسية االكاديمية المعايير الكلية تبنى 
 .وموثقة معتمدة2009

معتمدة والثاني واالول األصدار المرجعية القومية المعايير تبني لدراسة لجنة وأعتماد تشكيل 
 .وموثقة

من الثاني واإلصدار الحالي التقليدي التعليمي البرنامج بين  الفجوة وتحليل لدراسة والية لجنة وأعتماد تشكيل 
NARS-(2017 ) الجديد التمريض . 

األكاديمية القومية المعايير ومتطلبات التقليدي التعليمي البرنامج بين الفجوة وتحليل لدراسة عمل ورشة 
 .2017 الثاني االصدار التمريض لقطاع القياسية المرجعية

 



من الثاني واإلصدار الحالي التقليدي التعليمي البرنامج بين الفجوة تحليل دراسة NARS-
 .(2017 ) الجديد التمريض

المقررات بعض من نموذج) تطويرالمقررات ACTION PLAN الفجوة تحليل من ونموذج 
   . للمقررات المجمعة

االول االصدار الكلية واهداف رسالة مع المرجعية القياسية االكاديمية المعايير توافق مصفوفة 
   والثاني

وموثقة معتمدة المكثف للبرنامج 2017 االكاديمية المعايير تبني. 

وموثقة معتمدة والتعلم التعليم استراتجيات.. 

التعليمية البرامج في االكاديمية المعايير تطبيق لضمان المعتمدة الكلية الية. 



 
البرامج التعليمية  مالئمة لمطلبات سوق العمل موافقا لما تنطوي عليه    7/2

 رسالة الكلية 
 

يوجد توافق بين المعايير المتبناه مع رسالة الكلية. 

تطبق المؤسسة ألية ألستقراء سوق العمل. 

وجود خالل من العمل سوق لمتطلبات مالئمة التعليمية برامجها المؤسسة 
 .الكلية مجلس من وإعتمادها ومناقشتها المشاركين أراء أستطالع نتائج

الدراسية المقررات و التعليمى البرنامج بين توافق يوجد. 

العمل سوق احتياجات مع الدراسى البرنامج يتالئم. 

  

  

  

  



 يتصف البرنامج الدراسى بالمرونة و إستيعاب التغيير و خطط التنمية. 

 إستحداث البرنامج المكثف فى التمريض لمنح الدرجة الثانية فى البكالوريوس
 .  لعلوم التمريض لخريجى الكليات االخرى

 الثانىدراسة مقارنة بين البرنامج العام للكلية المبني على الكفايات االصدار 

 .(كلية التمريض  جامعة بنها)مع برامج اخري مناظرة كليات اخري ( 2017)  

وجود ارشاد اكاديمي في برنامج المكثف. 

االحتفال بنجاح اول دفعة من برنامج المكثف. 



البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة و تتوافق نواتج التعلم لكل  7/3
 برنامج مع المعايير االكاديمية المرجعية المتبناة

 التعليميةالكلية العتماد توصيف البرامج مجالس. 

 الكفاياتمصفوفه المطابقه بين المعايير االكاديميه ونواتج التعلم المستهدفه من البرنامج على النموذج الحديث المبنى على 

 .واعتماده من مجلس الكلية

   الداخلية واعتمادها من مجلس الكلية القرار الوزاري العتماد تعديل الالئحة. 

   (.التي تم من خاللها تعديل في المقررات الدراسية)نتائج استبيانات عن آراء منظمات سوق العمل عن البرنامج التعليمي 

 التقليدى مرحلة البكالوريوس معتمدة وموثقةمصفوفة البرنامج. 

 وموثقةمعتمدة ات يالكفاعلي المبني مرحلة البكالوريوس مصفوفة البرنامج. 



 

 

 

 2017&2009مع مواصفات الخريج ( مرحلة البكالوريوس) مصفوفة توافق المقررات الدراسية للبرنامج . 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج(ILOS) مع مواصفات الخريج.  

  مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامجILO'S   التقليدى مع نواتج التعلم للبرنامجILO'S المع دل. 

 مصفوفة توافق بين نواتج التعلم للبرنامجILO'S  2 والمعاييراألكاديمية المرجعية القوميةNARS-2017\. 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج(ILO'S)  2019- 2018مع المقررات الدراسية للبرنامج. 

 مصفوفة توافق بين المقررات الدراسية للبرنامج والمعاييراألكاديمية المرجعية القومية.NARS-2017 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة  للبرنامجILO'S  مع نواتج التعلم للمعايير االكاديمية المرجعية.NARS- 2019 



 توصيف و الدراسية مقرراته مع يتسق تعليمى برنامج لكل  التعلم نواتج 7/4
   التعلم نواتج تحقق التى التقويم و التدريس طرق توضح المقررات

البكالوريوسمع مرحلة التعليمى البرنامج من المستهدفه التعلم نواتج بين التوافق مدى مصفوفه 
 العام للبرنامج وموثقة معتمدة ( جديدة الئحة)2020-2019 الجامعى للعام الدراسية المقررات
   .  الكفايات على التبنى بعد البكالوريوس لمرحلة

2021 الكفايات على المبنى 2017 الثانى اإلصدار) الدراسية المقررات توصيف-
 .وموثقة معتمدة(2022

ميكروسوفت )بالكلية الخاصة المنصة على ورفعه الدراسية المقررات لجميع اليكترونى كتاب 
 (تيمز

وموثقة معتمدة الدراسية للمقررات المنهج تنظيم مصفوفة . 

   

  

  



وموثقة معتمدة الدراسية للمقررات والتعلم التعليم أساليب مصفوفة . 

وموثقة معتمدة الدراسية للمقررات التقويم أساليب مصفوفة . 

للبرنامج المستهدفة التعلم نواتج توافق مصفوفة ILO'S االكاديمية للمعايير التعلم نواتج مع 
 NARS- 2019. المرجعية

للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفة  ILO'S للبرنامج التعلم نواتج مع التقليدى  ILO'S 
 المع دل

الدراسية المقررات توصيف عن لالعالن التقليدية وغير التقليدية الوسائل من وصورة نماذج 
  .التعليمية والبرامج

  

  

  



البرامج التعليمية و المقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة  7/5
 دورية بمشاركة المراجعين الداخلين و الخارجين

الدراسية والمقررات التعليمى للبرنامج الدورية للمراجعة موثقة آلية يوجد.  

بمشاركة دورية بصورة مراجعتها يتم الدراسية المقررات و التعليمية البرامج 

 .التطوير في التقارير من واالستفادة الخارجين و الداخلين المراجعين

التعليمية والبرامج الدراسية للمقررات والخارجين الداخلين للمراجعين تشكيل وجود. 



الطالب وأستبيانات والخارجيين الداخليين والمراجعين البرامج تقارير توافر. 

 فى السنوية التقارير و الخارجيين و الداخليين المراجعين تقارير من االستفادة تتم 

 . الدراسية المقررات و التعليمية للبرامج التحسين خطط وضع

التعليمية والبرامج للمقررات الدورية للمراجعة الموثقة اإلجراءات المؤسسة توفر 

قسم بكل خاص ملف توافر course file  دوريا ومتابعته. 

  



للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية و البرامج التعليمية بما  7/6
يؤكد األلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية ويطلع عليها المعنيون 

 وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير

 بالمؤسسة والعاملين الطالب بين المستجد 19- كوفيد كورونا فيروس جائحة انتشار لمنع إجراءات وجود 
 الطالب وتقويم الهجين التعليم فترة اثناء التعليمية

لتواكب (بعد عن التعلم نظام) الدراسية للمقررات والتقويم للتدريس أساليب إستحداث 
 .(كورونا جائحة) خالل البالد بها مرت التى الصحية الظروف

وإعتمادها ومناقشتها و المعنية األطراف أستقراء توافرنتائج . 

وإعتمادها العلمية األقسام كل من ممثلة المناهج لتطوير لجنة تشكيل. 



  

بالتقارير التصحيحية واإلجراءات اإلنجاز وتقارير التحسين خطط من المؤسسة تستفيد 
   .المستمر التعليمية البرامج تطوير فى الدراسية المقررات و التعليمىة للبرامج السنوية

االمتحان يوم نفس في الكترونيا القدرات نتيجة ورفع الكترونيا الطالب تسجيل. 

المعتمدة الساعات بنظام التمريض لعلوم البكالوريوس برنامج بتطبيق وزاري قرار. 



 المعايير األكاديميةمردود تطبيق 
 إنشاء برامج أكاديمية جديدة. 

 

 ( .تعديل اللوائح الداخلية)إعادة تنظيم البرامج األكاديمية القائمة 

 

 تقويم الطالب المبنى على المعاييرStandards-based Evaluation . 

 

  التدريس المبنى على المعاييرStandards-based Teaching . 

 

 سياسات القبول. 

 

 الميدانىالتدريب  . 





 تقويم أساليب و التعلم و للتدريس استراتيجيات من المؤسسة تتبناه ما به يقصد 

 كافة تحقيق تضمن داعمة تعليمية تسهيالت و مادية موارد من توفره ما و ، الطالب

 تتبناها التى الخريج مواصفات تحقق و البرنامج من المستهدفة التعليمية المخرجات

 شفافية و التعليمية العملية أداء حسن لمتابعة الداخلية النظم الى باالضافة المؤسسة

 .المصالح تضارب عدم و العدالة يضمن بما الطالب تقويم

 معيار التدريس و التعلم



 الخطة ضوء في والتقويم والتعلم التدريس استراتيجية تحديث يتم 

 .التعليمية العملية في يستجد ما على بناء دورية بصفة  للكلية االستراتيجية

 

 استراتبجية التدريس و التعلم و التقويم



 -:االستراتيجية تحديث عليها يعتمد التي األساسية النقاط 

 الذاتي السنوي التقرير  

 المقررات توصيف  

                     الخارجي المراجع تقرير 

                         الطالب استبيانات نتائج 

 ألية تحديث استراتيجية التدريس والتعلم



 التدريس هيئة أعضاء استبيانات نتائج 

 الداخلي المراجع تقرير 

 الطالب نتائج 

 الكلية مجلس توصيات 

  



 :من مكون والتقويم التعلم و التدريس استراتيجية تحديث فريق تشكيل :أوال 

الكلية عميد 

الوكالء السادة 

العلمية االقسام رؤساء السادة 

بالكلية واالعتماد الجودة ضمان وحدة مدير 

والتعلم التدريس معيار فريق  

بالكلية والتقويم القياس وحدة مدير   

 تحديث استراتيجية التدريس والتعلمإجراءات 



                          

مخاطبة األقسام العلمية بالكلية وكذلك لجنة شؤون التعليم والطالب بشان وضع : ثانيا

 مقترحات لصياغة استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

،  عمل استطالع أراء األطراف المعنية بوضع االستراتيجية مثل الطالب: ثالثا

و مديري مستشفيات جامعة ، أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

 الزقازيق 



                          

جمع أراء و مقترحات األقسام العلمية ولجنة شؤون التعليم و الطالب بالكلية : رابعا

 بشأن صياغة استراتيجية التدريس و التعلم والتقويم

صياغة استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم بناء على أراء و مقترحات : خامسا

 الجهات المعنية



                          

اعتماد الصيغة النهائية إلستراتيجية التدريس و التعلم و التقويم بمجالس : سادسا

 األقسام العلمية  ومجلس لجنة شؤون التعليم و الطالب ثم مجلس الكلية 

اإلعالن عن استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم المعتمدة داخل األقسام : سابعا

وأيضا من خالل ، وعبر الموقع اإللكتروني لكلية التمريض جامعة الزقازيق، العلمية

 والطالبورشة عمل تضمنت أعضاء هيئة التدريس 



الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل في كورونا جائحة بدء مع تزامنا  

2019- 2020. 

 مع يتناسب فيما باالستراتيجية والتقويم والتعلم التدريس اساليب استحداث تم 

 التعلم استراتيجية تفعيل خالل من الدراسة تعطيل وفترة الجائحة ظروف

 .2020-2019 الجامعي العام في المتزامن وغير المتزامن اإللكتروني

ما تم استحداثه في استراتيجية التدريس و التعلم والتقويم أثناء 

 جائحة كورونا



وتفعيلها االلكترونية المنصة إنشاء تم 2021- 2020 الجامعي  العام في.   

علي بناء الهجين التعليم استراتيجية ظهرت 2021-2020 الجامعي العام في 

 وجها  التدريس ساعات من  % 60 تكون بحيث للجامعات األعلى المجلس قرار

  بعد عن التعلم بنظام التدريس ساعات من  % 40و لوجه

   .(االلكترونية المنصة طريق عن التعليم)



 أساليب التدريس و التعلم

 االساليب التقليديه:  اوال

 المحاضرات النظرية. 1

 دراسة الحالة. 2



 أساليب التدريس و التعلم

 

 العصف الذهني. 3

 المناقشات الجماعية. 4

 



 أساليب التدريس و التعلم

 

 التدريب المبنى على األداء. 5

 التدريب المبنى على الفيديو التعليمي. 6

 



 االساليب غير التقليديه:  ثانيا

 لعب االدوار. 1

 المحاكاه باستخدام المجسمات. 2

 

 أساليب التدريس و التعلم



 

 التعليم اإللكتروني)التعليم عن بعد . 3

 (المتزامن وغير المتزامن

 

 أساليب التدريس و التعلم



 

 التعاونيالتعليم . 3

   التعلم القائم على حل المشكالت. 4

 

 أساليب التدريس و التعلم



 التعلم الذاتى
التعليمي الذى يقوم به الطالب مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته و  هو النشاط

 .امكاناته و قدراته

 :أساليب التعلم الذاتى

 دراسة الحالة -1

 األبحاث العلمية-2

 التعليم اإللكتروني -3

 .حضور ورش العمل -4

 عمل المجسمات التعليمية -5



 التعلم الذاتيمصادر 
 المكتبه 

 االنترنت 

 معمل الحاسب اآللى 

 الدورات التدريبيه وورش العمل 

 المؤتمرات العلميه 



بها الخاص الميداني التدريب برامج بتوصيف بالكلية األقسام جميع تقوم 

 المستهدفة التعليمية المخرجات ووضع المكثف البرنامج و الطالبي للبرنامج

 .منه

تلك واعتماد االمتياز لطالب الميداني التدريب توصيفات عمل تم وكذلك 

   .الكلية مجلس قبل من واالمتياز البكالوريوس لمرحلتي التوصيفات

 توصيف برامج التدريب الميداني



الثاني الدراسي الفصل 2020-2019 الجامعي للعام كورونا جائحه ظل  في 

 التدريس أساليب حيث من الميداني التدريب برامج توصيفات تحديث تم 

 .واالمتياز البكالوريوس  لمرحلتي التقييم واساليب



المكثف البرنامج و الطالبي للبرنامج الميداني للتدريب برنامج بالكلية  يوجد 

 بالنسبة الدراسية البرامج مقررات توصيف داخل تضمينه ويتم وموثق معلن

 .الرابعة الفرقة حتي الثانية الفرقة من تطبيقه يتم حيث ، البكالوريوس لمرحله



  

آلية لإلشراف ومتابعة الطالب في البرنامج الطالبي و البرنامج المكثف 

 بالتدريب العملي إلكسابهم المهارات والخبرات العملية



التليجرام مثل االجتماعي التواصل شبكات علي للطالب رفعها وتم الكلية بمعامل الفيديوهات تسجيل تم 

 . اب والواتس بوك والفيس

 (اليوتيوب) تعليمية  قناة إنشاء تم  حيث التعليمي الفيديو على المبني التدريب  طريقة استخدام تم 

  العدوي انتشار من أنفسهم وقاية وكيفيه العدوي بمكافحه يخص فيما لتوعيتهم االمتياز بطالب خاصه

 .( الزقازيق جامعه بمستشفيات والعاملين الصحي والفريق االمتياز لطالب تدريبي برنامج مرفق )

  األوبئة لمواجهة الزقازيق امتياز تدريب : القناه اسم. 

 :في ظل جائحه كورونا 

االجراءات التي قامت بها الكلية بخصوص التدريب الميداني في ظل جائحه 

 كورونا



المكثف البرنامج و الطالبي للبرنامج الميداني للتدريب برنامج بالكلية  يوجد 

 بالنسبة الدراسية البرامج مقررات توصيف داخل تضمينه ويتم وموثق معلن

 .الرابعة الفرقة حتي الثانية الفرقة من تطبيقه يتم حيث ، البكالوريوس لمرحله



الميداني للتدريب المعنية الجهات مخاطبة يتم . 

الميداني للتدريب خطة إعداد ويتم . 

بها الطالب وإعالم األربعة للفرق العملي بالتدريب الخاصة الجداول عمل يتم . 

صغيره مجموعات إلي الواحدة الفرقة طالب تقسيم يتم. 

الميداني التدريب أماكن على الطالب توزيع يتم. 

تدريس هيئة عضو إشراف تحت التدريس هيئة أعضاء معاوني إحدى مجموعة كل يصاحب .  

 آلية العمل بالتدريب الميداني 



التدريب أماكن كافة على المرور في الطالب فرص تتساوى بحيث الطالب توزيع يتم. 

االحتياجات مع تتوافق بحيث العملي التدريب بأماكن خاصة أبحاث بعمل الطالب يقوم 

 .للتخصص التدريبية

ال مثل الطالب أداء عن موثقة لنماذج طبقا الميداني التدريب نتائج تقييم يتم log 

.book , 



دورة كل نهاية في التدريس هيئة أعضاء معاوني قبل من للطالب تقييم عمل يتم 

 .تدريبية

استمارة خالل من التدريب فترة خالل أدائهم عن للطالب راجعة تغذية إعطاء يتم 

 .الطالب عليها يوقع تقييم



 الميداني دليل التدريب  



 نيمحتويات دليل التدريب الميدا
 للكلية االستراتيجية األهداف -والرسالة الرؤية

 الميداني التدريب وأهداف أهمية

  بالكليات الميداني التدريب تنظيم معايير

 العملي التدريب سياسة

  الطالب كل يتبعها ان يجب التي العامة القواعد

 التدريب أماكن

 المواصالت

 والغياب الحضور

 بعذر الغياب حالة في المطلوبة المستندات

 التقييم

 الطالب بعض تعثر حالة ىف

 العملي بالتدريب الخاصة والمهنية االخالقية القواعد

   االحترازية االجراءات

 الميداني التدريب في الطالب تقييم نماذج



   :مثل تقليدية وغير التقليدية االساليب بين وتتنوع التقويم أساليب تختلف

األدوار كلعب تقويم استراتيجيات استخدام   

 والنهائية الدورية العملية االمتحانات 

 الحالة دراسة - التمريضية الرعاية خطة مثل الطالب ب نجازها يقوم التي المختلفة التكليفات خالل من وأيضا)   

مقرر لكل طبقا التدريب أثناء عملية مهارة لكل المالحظة قائمة باستخدام. 

المختلفة أقسامها بجميع الكلية تستخدم ، evaluation  sheet . logbook  

   الميداني التدريب في الطالب أداء لتقويم أليه توجد  

 تقويم أداء الطالب في التدريب 



والمتابعة لإلشراف آلية  توجد . 

 األقسام جميع بمشاركة التدريبية السنة بداية في االمتياز لطالب توجيهي برنامج عمل يتم 

   بالكلية العلمية

يتم كما القسم رئيس إشراف تحت التمريض امتياز ومتابعه إشراف التمريض إدارة قسم يتولى 

 الدورات كل في الطالب لمتابعه التمريض وأخصائيات المعاونة الهيئة من عضوين توزيع

 عن دوره كل بنهاية تقرير عمل يتم كما الزقازيق جامعه مستشفيات من مستشفى بكل اإلكلينيكية

 . االمتياز مسئولي إلي ويقدم وغيابهم الطالب التزام

 آلية ل شراف والمتابعة لطالب االمتياز



الغياب نسبه وحسب الالئحة في المذكورة للبنود وفقا االمتياز طالب تقييم يتم 

 أخري مخالفه أي او الغياب الطالب تجاوز حاله وفي التقييم استمارة حسب وعلي

  .الالئحة تطبق

 اليه لتقييم طالب االمتياز 



 :المكثف البرنامج و الطالبي للبرنامج للطالب الميداني التدريب فاعليه لقياس اليه

الميداني التدريب في الطالب درجات. 

التقديرات نسب وارتفاع والرسوب النجاح نسب 

 االستبيانات خالل من  المشرف وفي الميداني التدريب في الطالب أراء نتائج. 

( األكاديمي المشرف المستشفى بمشرف خاص ) الطالب عن التدريب جهات أراء نتائج. 

الميداني التدريب عن المستفيدين رضا نتائج  . 

 قياس فاعلية التدريب 



 تقييم يتم حيث المنظمة القواعد خالل من الميداني التدريب في الطالب تقييم يتم

 : كالتالي الالئحة نصوص حسب الميداني التدريب في الطالب

(جديده الئحة 10 مادة ) : تمريضيه مقررات أي امتحان الطالب لدخول يشترط  

 االمتحان حضور نسبه مستوفيا يكون وأن بنجاح العملي االمتحان يجتاز أن

 .%75 عن تقل ال  النهائي

 



(جديده الئحة 16 مادة ) : الدراسي الفصل نهاية امتحان دخول من الطالب يحرم 

 السنه أعمال درجات في للنجاح األدنى الحد يستكمل مالم التمريضية للمقررات

 دراسة اعاده وعليه ( الدرجات مجموع من األقل علي % 60) العملية والدروس

 .التالية السنه في وعمليا نظريا المادة



   الطالب تقويم طرق من المؤسسة تنوع

شفهية امتحانات المقررات لطبيعة التقويم أساليب تنوع على الكلية تحرص 

 طبقا محددة درجات عليهم النهائي االختبار إلى  باإلضافة عملية وامتحانات

 .التمريض لكلية الداخلية لالئحة

 تقويم الطالب



 المستهدفة التعلم مخرجات علي احتوائها مدي لمعرفة االمتحانية الورقة تقييم يتم

 اسم مثل للورقة األساسية المعلومات توحيد(  الشكل حيث من محددة لمعايير طبقا

 -المقرر كود -المقرر اسم -الدراسي الفصل -الفرقة -القسم -الكلية اسم -الجامعة

 أوراق عدد تحديد -لالمتحان الكلية الدرجة -االختبار زمن -االختبار تاريخ

 لقياس األسئلة وتنوع ومحددة واضحة األسئلة تكون أن( المضمون و )االختبار

 .(وغيرها الطالب اكتسبها التي المختلفة المهارات

 تقييم الورقة اإلمتحانية



اإلمتحانات بنتائج الطالب إعالم 

الكنترول دليل 

التظلمات 

 عدالة تقويم الطالب 



 وموثقة معلنة التقويم نتائج من الطالب تظلمات مع للتعامل آلية بالكلية يوجد

 الكلية وكيل /د.أ إلى إلتماس بطلب الطالب يتقدم حيث الكلية مجلس من ومعتمدة

 يوم 15 خالل في معينة مادة درجات من فيه يتظلم والتي والطالب التعليم لشئون

 (جنيه 100)المقرر المالى المبلغ بتسديد الطالب يقوم و النهائية النتيجة إعالن من

 الكنترول إلى وإرسالها وتصنيفها التظلمات تجميع ويتم التظلم مواد من مادة لكل

  .به الخاص االلتماس لفحص المحدد بالميعاد الطالب وإعالم المختص





  1مؤشر رقم 
 

قبول وتحويل الطالب على البرامج التعلمية والتخصصات  قواعد

  واضحة وعادلة ومعلنة









  2مؤشر رقم 
 

 أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين     المؤسسة             
  











  3مؤشر رقم 
 

المؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا 

 ويتم التعريف به بوسائل متعددة





  4مؤشر رقم 
 

المؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمات 

 التوجيه











  5مؤشر رقم 
 

المؤسسة اليات فعالة لدمج ذوى األحتياجات الخاصة فى المجتمع 

 الطالبى ومراعاة مالءمة األنشاءات والتجهيزات 





  6مؤشر رقم 
 

 وجود تمثيل طالبى فى اللجان ذات الصلة 





  7مؤشر رقم 
 

األنشطة الطالبية متنوعة وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من 

 حيث األماكن والتجهيزات 







  8مؤشر رقم 
 

األنشطة الطالبية متنوعة وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من 

حيث األماكن للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أراء الطالب واتخاذ 

 األجراءات الالزمة لدراستا واألستفادة منها 







 موثقة (2024-2019) للكلية محدثة بحثية خطة يوجد 

 للجامعة البحثية الخطة تحديث على بناءا وذلك ومعتمدة

 إلزام بش ن الجامعة قرارمجلس على بناءا و (2019-2024)

 الخطة و للجامعة البحثية الخطة بين التنسيق مراعاة الكليات

   .للكليات البحثية

 تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق خطوات منهجية10/1/1



 

 تشكيل فريق وضع الخطة البحثية بالكلية معتمد وموثق

عقد لقاءات علمية وحلقات نقاش مع رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طالب الدراسات العليا لمناقشة 
 مقترحاتهم المتعلقة  بالمحاورالبحثية لألقسام العلمية 

عقد حلقات نقاش ولقاءات إلستطالع رأى األطراف المجتمعية عن أهم المشكالت الصحية التى تعانى 
 منها محافظة الشرقية

عمل مقترح للخطة البحثية بناءا على أراء رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واألطراف المجتمعية 
 وعرضه على فريق وضع الخطة البحثيةالمستهدفة 

عمل اإلجراءات التصحيحية تم عمل التصورالنهائى للخطة البحثية  للكلية وإعتماده من مجلس 
 .  الكلية

 وقد وضعت الكلية خطتها البحثية وفقا آللية معتمدة وموثقة وتتضمن اآللية



إضافة تم مصر فى 19 كوفيد جائحة إنتشار مستجدات على بناءا 

 و COVID-19" كورونا فيروس " بإسم البحثية للخطة جديد محور

   .الكلية مجلس فى إعتماده

(12) تسجيل تم بالفعل و بالكلية العلمية األقسام مخاطبة تم 

 فيروس عن ترقى أبحاث كذلك و الدكتوراة و الماجستير برتوكوالت

 .كورونا



 البحثية الخطة مع للكلية البحثية الخطة إرتباط مدى تبين توافق مصفوفة عمل تم 

 المحور :الجامعة لخطة األتية البحثية المحاور مع الكلية مجلس من معتمدة للجامعة

 الثانى المحور ،(المختلفة العلوم مجاالت فى تطبيقاتها و الحديثة التقنيات) األول

 المشكالت حل) الثالث المحور ،(البيئى األمان و المختلفة للموارد األمثل اإلستخدام)

 من بدأ المعاصر المصرى األنسان بناء) الرابع المحور ،(المعاصرة المصرية

 .(الطفولة

تتأكد المؤسسة من أوجه إرتباط خطتها البحثية بخطة الجامعة وأولويات  10/1/2
 المحيطالمجتمع 



 الموقع على ونشرها الكلية مجلس من معتمدة البحثية الخطة لنشر آلية توجد  

  .للكلية اإللكترونى

من إعتمادها و تحديثها تم التى و البحثية محاورالخطة تنفيذ لمتابعة آلية توجد 

  .الكلية مجلس

البحثية الخطة محاور من إنجازه ماتم نسب لتحديد سنوية تقارير يوجد.   



 بالكلية لجنة موثقة ومعتمدة لنشر ووضع ومتابعة وتنفيذ معايير أخالقيات البحث العلمى طبقا توجد

 .البحثلمبادىء أخالقيات 

 الكليةإنشاء اللجنة و وضع لها  تشكيل معتمد بقرار مجلس تم. 

 العلميتوجد ضوابط ومعايير واضحة وإجراءات تشغيل قياسية للجنة أخالقيات البحث. 

 برتوكول ماجستير (  75) يوجد تقارير سنوية للجنة بالبرتوكوالت التى تم الموافقة عليها وهى عدد

  .العلمىمن قبل لجنة أخالقيات البحث  2022-2018برتوكول دكتوراة فى األعوام من ( 19)و عدد 

 

للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمى   10/2

 ومراقبة تطبيقها



 الكليةميزانية سنوية مقدرة بعشرة آالف جنية و معتمدة من مجلس يتم صرف  . 

 من اإلجمالى السنوى إليرادات وحدة التعليم التمريضى % 2تخصيص نسبة يتم

 (.  بالكليةوحدة ذات طابع خاص )المستمر

 البحثيةزمن إيراد مركز الكتاب بالكلية  لدعم وتحفيز العملية % 1يتم تخصيص 

توفر المؤسسة الموارد الماليه للبحث العلمى من مصادر تمويل ( 10/3/1)

 مختلفة



 اإلشراف توجد موارد مالية  لدعم البحث العلمى بالتنسيق مع الجامعة خاصة بمكاف ت

 .التدريسوالمناقشات ألعضاء هيئة 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مكاف ت كمساهمة فى نفقات إعداد رسالة منح

جنيه للدكتوراه  750جنيه للماجستيرو  450الماجستير والدكتوراة حيث يتم صرف 

 .الجامعةوفقا للوائح 



تم إستحداث وحدة اإلبتكار بالكلية و إعتمادها فى مجلس الكلية. 

 بعمل إيميل جامعى لطالب الدراسات العليا لدخول على المنصة التعليميةقامت الكلية 

 . وإتاحة الدخول عليها 2021/2022للعام الدراسى 

يوجد قاعدة بيانات باألبحاث العلمية المنشورة.   

 تقوم الكلية بتوفير األجهزة والمعدات الالزمة إلجراء األبحاث والرسائل العلمية

  .  وتوفرها مجانا  للباحثين

 

تعد المؤسسة بيانا بالوحدات المعنية بالبحث العملى و تتحقق من ان الموارد ( 10/3/2)

 الماديه و التجهيزات و التسهيالت التى توفرها للعمليه البحثيه مالئمه



 لتشجيع التعاون البحثى المشترك آلية مثل  بالكلية آليات مفعلة لدعم وتحفيز البحث العلمى بالكلية يوجد

لتشجيع الباحثين وآلية وخارج الكلية ، داخل بين الباحثين في التخصصات المختلفة بين األقسام العلمية 

 .الكليةللتقدم للحصول على جوائز محلية أو دولية في البحث العلمي و كل هذه اآلليات معتمدة من مجلس 

تشكيل ب شتراط الدكتوراة و الماجستير رسائل ألبحاث الدولى العلمى النشر على الباحثين تحفز الجامعة 

 فى مصنفة بمجلة أحدهم يكون أن على بحث (2) لعدد العملية بالكليات الماجستير طالب نشر الحكم لجنة

SJR  مصنفة مجالت فى بحث (2) لعدد العملية بالكليات الدكتوراة طالب نشر إشتراط و SJR   أحد يكون و 

 .تأثير معامل لها مجلة فى منشور األبحاث هذه

 تستخدم المؤسسة أساليب لدعم و تحفيز البحث العملى( 10/4/1)



 

 بالكلية وحدة التدريب والتى تساهم فى تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة يوجد

 .وموثقةإعداد خطة تدريبية معتمدة التدريس و الهيئة المعاونة من خالل 

خالل من وذلك للباحثين التدريبية اإلحتياجات على مبنية الخطة هذه تكون 

 الورش تحديد تم ذلك على وبناء الباحثين على توزيعها يتم والتى اإلستبيانات

 تجدد التى و التدريبية الخطة فى وإدراجها الباحثون إليها يحتاج التى  التدريبية

   .زمنى لمخطط تبعا تنفيذها يتم و سنويا

 تضع المؤسسة فى خطتها التدريبية برامج لتنمية قدرات الباحثين ( 10/4/2)





تدعم و تحفزالكلية أعضاء هيئة التدريس إلجراء األبحاث المشتركة ( 10/7/2)
 بين التخصصات العلمية المختلفة داخل و خارج الكلية 

 



 نسبة األبحاث التطبيقية التى نشرت خالل األربع سنوات الماضية 

 تدعم و تحفزالكلية أعضاء هيئة التدريس إلجراء األبحاث التطبيقية 



ونقابة الكلية بين إتفاقية مثل األخرى والمؤسسات الكلية بين مفعلة و معتمدة إتفاقيات (6) عد يوجد 

 .بالشرقية التمريض

 كلية النفسية الصحة قسم و بالكلية النفسية الصحة تمريض قسم بين إتفاقيات ثالث إلى باإلضافة 

 .اآلداب كلية النفس علم قسم و الطب كلية -النفسى الطب قسم و التربية

قناة جامعة التمريض كلية و الكلية بين و بنها جامعة التمريض كلية و الكلية بين إتفاقية يوجد كما 

   .السويس

 

 
اإلتفاقيات المفعله مع المؤسسات التعليمية أو البحثيه المحلية و االقليميه و الدوليه و (  10/7/3

 مخرجاتها 
 
 



كما توجد شراكة بين الكلية و جامعات إقليمية و دولية فى المؤتمرات الدولية للكلية و  
 األقسام العلمية

 الجامعة  الدولة المؤتمر  السنة   

مارس  25-26

2019 

(  الدولى األول)المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر 

مبادرة من أجل اإلرتقاء : التمريض الشامل" بعنوان 

 "بالصحة العالمية

 جامعة حضر موت  اليمن

 جامعة تكريت  العراق

 كلية جولكا للتمريض و العلوم الصحية  الهند

 مارس 9-10
2020 

(  الدولى الثانى)المؤتمر العلمى السنوى الثالث عشر 

 "آفاق جديدة فى الرعاية التمريضية" بعنوان 

 جامعة سبها ليبيا

 جامعة ذمار اليمن

 جامعة أحمدو بيلو نيجيريا

مايو  25-26
2021 

  

(  الدولى الثالث)المؤتمر العلمى السنوى الرابع عشر 

 "كتحدى عالمى: 19كوفيد : التمريض الشامل" بعنوان 

 GANGA Colledge of Nursing الهند

  PSG Coolge of Nursing الهند

 جامعة الملك خالد السعودية

 جامعة حضر موت  اليمن    



الزقازيق جامعة التمريض لكلية علمية مجلة توجد (الزقازيق تمريض مجلة- Zagazig Nursing Journal) هى و 

 والتى التمريض علوم تخصصات لمختلف العربية باللغة ملخص مع اإلنجليزية باللغة (يوليو-يناير) سنويا نصف مجلة

 و 26/6 بتاريخ (432 ) رقم  الجامعة مجلس من إعتمادها وتم 19/4/2012 بتاريخ الكلية مجلس من بقرار أسست

   30/6/2012 حتى المتدد

موقع على المصرى المعرفى بنك على المجلة دمج وتم  إلكترونى موقع لها http:zun.journal.ekb.eg 

المجلة فى المنشورة األبحاث عدد إجمالى و 7 وهى للجامعات األعلى المجلس قبل من تقييم درجة على المجلة تحصل   

 2022-2018 من الفترة فى بحث 103 للكلية العلمية

 اصدار دورية علمية محكمة( 10/7/5)
 



يوجد بيان معتمد يوضح مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتحكيم فى لجان الترقيات لكليات التمريض لألربع سنوات  
 الماضية 

 عدد أعضاء هيئة التدريس العام  

2017-2018 4 

2018-2019 4 

2019-2020 6 

2020-2021 6 

2021-2022 6 

مثل المشاركة فى عضوية هيئات دولية و ) أنشطه علمية أخرى ألعضاء المؤسسة ( 10/7/6)
فى تحكيم أبحاث او مشرعات و التمثيل فى منظمات و جمعيات محليه و إقليميه و دوليه و 

 غيرها 
 



  

األبحاث تحكيم فى مشاركون بالكلية التدريس هيئة أعضاء (8) بعدد معتمد بيان يوجد 

 األبحاث يحكمون التدريس هيئة أعضاء (6) عدد و الكلية خارج العلمية المجالت فى العلمية

 .الكلية مجلة فى العلمية

كلية مقرها و العربية التمريض لكليات الدولية العلمية الجمعية فى كعضوممثل الكلية تشارك 

 .اآلن حتى و 2006 عام منذ األردن بعمان األردنية الزيتونة جامعة– التمريض



 العام الجامعي الجائزة العدد القسم

 2018-2017 أفضل رسالة ماجستير 1 تمريض النسا

 2021-2020 النشر الدولى  1 تمريض المسنين

المركز الثانى بمسابقة إتحاد  1 إدارة التمريض

 الجامعات العربية

2020   

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة الفضل 

 رسالة و النشر الدولى على مدار خمس سنوات
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 برامج ادلراسات العليا متنوعة

 وتسهم يف حتقيق رساةل املؤسسة،

 ،وتقابل متغريات سوق العمل 

   



 :جامعة الزقازيق / يوجد بكلية التمريض 

 برنامج للدراسات العليا  14

 برامج دكتوراة 7 برامج ماجيستير  7



 :يتم الترويج لبرامج الدراسات العليا  محلياً واقليمياً عن طريق

 1 الئحة الدراسات العليا  

 دليل طالب الدراسات العليا 
 

2 

 الدليل الخاص بكل برنامج 
 

3 

 الموقع االلكتروني للكلية 
 

4 



 2 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

 3 االوراق المطلوبة لتسجيل الماجستير والدكتوراه  

 4 شروط االلتحاق لنيل درجة الماجستير والدكتوراه 

 1 رؤية ورسالة الكلية واالقسام العلمية  

وتصدر اللكية دليل س نوي لدلراسات العليا 

 :ويتضمن

                                                                                     



 5 مواعيد التقدم للقيد 

 6 الية القيد

 7 المقررات التي يتم دراستها لكل من الماجستير والدكتوراه



 :جامعة الزقازيق باالطالع علي برامج مناظرة مثل/ قامت كلية التمريض

 الرابطة األمريكية لكليات التمريض 

American Association of Colleges of 

Nursing 



 ،آ ليات الس تقراء سوق العمل تطبق املؤسسة 

وتربط براجمها الأاكدميية مبتطلباته، وتتخذ اجراءات  

الس تحداث برامج آأاكدميية جديدة آأو تطوير او الغاء برامج 

 قامئة



 1 تم تصميم استبيان الستقراء سوق العمل مبنى على احتياجات المجتمع  

 2 :                                       تم توزيعه على األطراف المجتمعية االتية  

 1 نقابة التمريض

 3 المعهد الفني للتمريض

 5 مستشفى الزقازيق العام  

 2 مديرية الصحة

 4 المعهد الفني الصحي

 6 مستشفيات جامعة الزقازيق 

 7 مستشفى األحرار

 3 تم تحليل نتائج االستفادة منه في خدمة المجتمع                               



وبالفعل تم إضافة دبلومات مهنية في التمريض في جميع التخصصات على 
 : سبيل المثال 

 تمريض أورام األطفال (  1)

 وكان ضمن أبرز المقترحات إضافة  برامج أخرى للدراسات العليا لتتناسب مع احتياجات سوق العمل  4

 تمريض جليس المسن (  2)

 تمريض ذوى القدرات الخاصة ( 3)



لربامج ادلراسات العليا معايري آأاكدميية متبناة من خالل 

اجملالس الرمسية وتتوافق مع املعايري القومية الصادرة عن 

 :الهيئة



تبنت الكلية المعاييرالقياسية العامة الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة  . 1
  NARS 2009التعليم واالعتماد 

تم اعتماد هذه المعايير كأساس لتوصيف برامج ومقررات الدراسات العليا حيث تم . 2

 عرض ومناقشة المعايير األكاديمية المرجعية 

للبرامج وتم تحديث ARS قام كل قسم باعداد معايير اكاديمية مرجعية  .  3

 تبنى المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة  
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Teaching methods 

Evaluation methods 

 مصفوفات المضاهاة 



 :  االتىتقوم الكلية بتقديم تسهيالت مادية وتشمل 
 

 مكتبة الدراسات العليا 
 

1 

 خدمات االنترنت 
 

2 

 االستعانة باألدوات المطلوبة الموجودة في المعامل في األبحاث العلمية
 

3 



 قواعد تقدمي التظلامت
 

 التظلميتقدم الطالب بطلب إلى وكيل الكلية للدراسات العليا لرفع  

 

1 

 2 بعد موافقة وكيل الكلية للتظلم يرفع الى عميد الكلية للموافقة عليه

 4 تقريريقوم األساتذة ب عادة تصحيح ورقة اإلجابة ومراجعة الدرجات ثم تقوم اللجنة بكتابة  

 5 إعالن الطالب بتصحيح الدرجة إذا كان هناك تصحيح 

 3 تقوم لجنة خاصة بمراجعة التظلم 



 :تس تفيد املؤسسة من تقارير املراجعني ادلاخليني واخلارجيني للربامج التعلميية واملقررات ىف تطوير الربامج التعلميية 

تقوم الكلية بمراجعة برامج الدراسات العليا بواسطة مراجعين داخليين وخارجيين طبقا للنموذج . 1

 .العلميةاالسترشادى لتقرير المراجع الداخلى والخارجى بعد عرضه فى مجالس األقسام 

 .  التصحيحيةبناء على تقرير المراجع الداخلى والخارجى تم عمل اإلجراءات . 2

تم اعداد نسخة نهائية من توصيف البرامج لمرحلة الدراسات العليا وتم عرضه على مجالس األقسام . 3

 .  العلياالعلمية لمناقشته ثم عرضه على لجنة الدراسات 



   -:عن المقرر  االساسيههذا التقرير ابرز المعلومات  فىويتم 

 1 اعداد احصائيات خاصة بعدد الطالب الملتحقين بالمقرر ومعدالت النجاح  

 2 كورونا انتشارجائحةبيانات تدريس المقرر مع اختالف طرق التدريس إثر تداعيات 

 4 أساليب التعلم المستخدمة وطرق التقييم واإلمكانات والوسائل التعليمية 

 3 مدى االلتزام بتدريس الموضوعات وفقا لتوصيف الموضوع 

 5 خطط العمل للتطوير والتحسين 



اكن من  2020معظم  تقارير املراجعني لعام  ىف

آأبرز التوصيات اس تحداث طرق تدريس جديدة 

 تواكب مرحةل جاحئة كوروان



يتم تحليل استبيانات رضا الطالب واالستفادة منها في تطوير برامج الدراسات 

 : العليا وتتضمن االستبيانات

   والتسهيالت االمكانات

 قواعد واجراءات القبول والتسجيل 

   المحاضرات 

   التقويم نظام

 المحاضرات قاعات

  التدريس طرق

   والمختبرات المعامل

   والمقترحات الشكاوي

 االلكتروني التعلم فاعلية

 االشراف العلمي





البيئة حماية فى بدورهم الطالب وعى تنمية. 

المحيط المحلى للمجتمع التوعية حمالت فى المجتمعية المشاركة على الطالب تحفيز. 

حالة فى التصرف و األولية باإلسعافات الخاصة المهارات على الطالب تدريب 

 .الطوارئ

للطالب عمل ورش و ندوات فى قضاياها و البيئة موضوعات إدخال. 

اهداف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة



خدماتها بتسويق اإلهتمام و المجتمع لخدمة بالكلية الخاص الطابع ذات المراكز و الوحدات دور تفعيل. 

الجامعة و بكلياتهم ربطهم على العمل و للخريجين بيانات قاعدة إنشاء. 

(الخدمة من المستفيدين) المختلفة العمل جهات مع التواصل. 

المياه) الموارد إستخدام ترشيد و التلوث من حمايتها و للكلية الداخلية البيئة سالمة على الحفاظ- 

 .(الطاقة

الكوارث و األزمات إدارة وحدة خالل من بالكلية السالمة و االمن إلجراءات المستمرة المتابعة. 

 



(العالجية بالقوافل القيام خالل من )البيئى الوعى نشر فى األساتذة و الطالب فيها يشارك للمجتمع توعية حمالت تنظيم. 

التطبيقية البحوث خالل من ذلك و المجتمع تواجه التى الصحية للمشكالت الحلول إيجاد فى اإلسهام. 

الكلية أنشطة فى المجتمعية األطراف إشراك. 

الكلية أنشطة عن المجتمعية األطراف رضاء زيادة على العمل. 

والمسنين الطالب بين والتراحم الحب من روح خلق. 

االيتام واالطفال الطالب بين والتراحم الحب من روح خلق. 

     االيتام االطفال عن الترفيه فى المساهمة 



  
 
 

وكيل الكليه لشئون خدمة 

 المجتمع و تنمية البيئة

وحدة 

شئون 

 الخريجين

وحدة 

مناهضة 

العنف ضد 

 المراة

قسم شئون 

الوحدات 

ذات الطابع 

 الخاص

وحدة 

 األزمات 
 والكوارث

وحدة التعليم 

 التمريضي المستمر

 التنظيمى لقطاع خدمة المجتمع والبيئهالهيكل 



 :االهداف

والخرجين الكلية بين التواصل . 

 تنفذيها ومحاولة لها حلول وأقتراح ودراستها الخرجين مشاكل علي التعرف. 

   المجاالت كافة في انجازاتهم علي والتعرف وإبرازها الخرجين نشاطات متابعة. 

 

 وحدة متابعة الخريجين



 -:االهداف

(عمال– موظفين – طالب – تدريس هيئة أعضاء)  بالكلية البشرية للموارد والسالمة األمن توفير. 

واألزمات والكوارث الحرائق ضد واألفراد الكلية منش ت لتأمين وقائية إجراءات التخاذ التخطيط. 

والسالمة األمن معايير تحقيق.   

وقوعها حال معها التعامل سبل على وتدريبهم الكلية منسولي وتوعية األزمات إدارة ثقافة نشر .  

منها للوقاية آليات وتحديد ، الكلية حرم في الحدوث ممكنة باألزمات التنبؤ. 

منها االستفادة وكيفية عليها التغلب وسبل والكوارث األزمات تتناول التي الدورية التقارير  دراسة. 

 وحدة االزمات والكوارث



 : األهداف

ممرضات – طلبة) الكلية وخارج داخل التدريب خدمات تقديم إلي الوحدة تهدف 

 .(هيئات -قدامي

التخرج وحديثى القدامى للممرضات المهارى و المعرفي المستوى رفع. 

 وحدة التعليم التمريضي المستمر



 :األهداف

شكاوى او خطابات طريق عن الجامعي الحرم داخل الجنسي والتحرش العنف حاالت عن بالغات استقبال 

 .فيها والنظر االنترنت خالل من او قصيرة رسائل ارسال او

الجرم داخل لها يتعرضن التي والتميز العنف اشكال مواجهة في للطالبات المختلفة الدعم طرق تقديم 

 .الجامعي

 للمساواة النسوية والثقافة النسوي الوعى نشر اجل من والشباب الشابات دماج ال تسعى مبادرات اطالق 

 .والواجبات الحقوق في

 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة



والطالب التدريس هيئة وعضوات ألعضاء القدرات بناء برامج وتنفيذ اعداد 

 .والنساء الرجال من بالجامعة والعاملين  والطالبات

المرأة ضد العنف مناهضة في االعالم دور تعزيز. 

والمادي  والقانوني والصحي النفسي الدعم وتقديم  العنف ضحايا النساء تمكين 

 .لهن

 



 سنويا  وتنمية المجتمع لخدمة  ومعلنة  مؤثقة خطة للكلية -1

  شئون لجنة على عرضها وتم المجتمع احتياجات قياس فيها أجري دراسة بناءعلى

 حيث الكلية مجلس في اعتمادها ثم لمناقشتها  بالكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 الكلية مجلس في واعتماده الدراسة فريق تشكيل تتضمن منهجية على الدراسة قامت

 .الدراسة لنتائج اإلحصائي التحليل وعمل  المناسبة األدوات وإعداد

ملخص عن ما تم انجازه لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة فى السنوات 

 الثالثة الماضية



 المجتمعية المشاركة لخطة ملحق عمل تم (19 كوفيد) كورونا جائحة لحدوث ونظرا

 المستجدمن كورونا فيروس لمواجهه 2020 -2019 الجامعى للعام البيئة وتنمية

 . التثقيفية الندوات من العديد تقديم خالل

 



 إنجازه تم لما السنوي التقرير-سنوى الربع التقرير) الخطه تنفيذ لمتابعة آليه يوجد

 الكلية  لوكيل إنجازه تم بما السنوي التقرير -البيئة وتنمية المجتمع خدمة خطة من

 .(المجتمع وخدمة البيئة لشئون

 



 واعضاء للطالب البيئة وتنمية المجتمع خدمة بأنشطة للتوعية برامج الكلية توفر-2

 العالقة ذات المجتمعية واالطراف االداري والجهاز المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 :البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال فى فعالة كيانات للكلية -3

 وتنمية المجتمع خدمة لدعم استحدثت التي والمراكز الوحدات  وجود خالل من

 .البيئة



 من واولوياته احتياجاته تلبى المجتمع وخدمة بها المحيطة البيئة لتنمية موجهة متنوعة انشطة للكلية -4

 :خالل

oمن بالزقازيق التمريض ونقابة التمريض كلية من كال بين التعاون برتوكول توقيع تم التعاون اتفاقيات عقد 

 .االن حتى 2017 عام

  .االن حتى 2021الزقازيق جامعة التربية وكلية التمريض كلية من كال بين التعاون برتوكول توقيع تم

oالتثقيفية الطبية القوافل فى المشاركة   

 



 المؤسسة موارد ودعم القرار صنع في المجتمعية لالطراف فعال لتمثيل آليات للكلية -5

 :خالل من برامجها وتنفيذ

oبالكلية واللجان المجالس فى المجتمع ممثلو مشاركة.     

oالكلية خريج  تقيم ، للطالب السنوى التوظيفي الملتقى في المجتمعية األطراف  مشاركة  

 خالل من  سنويا المجتمعية للمشاركة  للكلية  تقدمها التى الخدمات تجاه  رائهم  تقيم و

 .معهم لقاءات عدة عقد
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 .2022-/2021-/2021/2020/2019-2018 لالعوام تعزيز خطة عمل-7

 .المعيار من انجازة تم ما عن سنوى تقرير عمل-8

 .سنويا والتعزيز التحسين خطة من انجازه تم ما عن تقرير عمل-9

 



Thanks for Good Listening 


