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 ةــالذاتـي ـةـالدراس

 المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية -7

و غيرها من المعايير المعتمدة بما يتناسب مع رسالتها أير األكاديمية القومية المرجعية تتبنى المؤسسة المعاي

بمطلباتها   جراءات الالزمة للوفاءالمعايير التى تبنتها و تتخذ اإل مع ىكد من توافق برنامجها التعليمتأهدافها وتأو

لبى البرنامج التعليمى المقدم ألحتياجات المجتمع و سوق العمل و توصف البرنامج ين أو تحرص المؤسسة على 

 التعليمى و المقررات الدراسية و تقوم بمراجعتها و تطويرها بصورة دورية.

 :هدافهاأالمؤسسة و مؤسسة تتوافق مع رسالةالمرجعية التي تتبناها ال القومية المعايير األكاديمية 7/1

جراءات الرسمية لتبني المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية للمرحلة الجامعية تتخذ المؤسسة اإل 7/1/1

 :األولي 

تحرص الكلية علي تبني المعايير األكاديمية القومية المرجعية تتوافق مع برامجها التعليمية المختلفة وتتواكب 

 الخاصة بضمان جودة التعليم واألعتماد مع مستجدات الهيئة القومية 

م , حرصت الكلية علي 2009إلصدار األول ا التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية لمعاييرا فيما يخص

 م2009 األول اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير (م2015)أن تتبني إصدار الئحة 

 من خالل عدد من اإلجراءات: 

)  المرجعية( األكاديمية القومية )المعايير عن ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء عمل ةورش عقد تم,  تبنيال قبل

(  8رقم ) الكلية مجلس ومن العلمية األقسام مجالس من عتمادهاإو المعايير الكلية تبنت ثم .( 7/1/1/1مرفق 

 .(7/1/1/2مرفق)  م5/7/2012 بتاريخ

المرجعية القياسية لقطاع التمريض  القومية األكاديمية تبني عن ) للطالب عمل ةورش عقد تم,  تبنيال وبعد

تطبيق المعايير كيفية  )عن  التدريس هيئة عضاءأل عمل ورشة اجريت كما , NARS-2009) األولصدار اإل

 .(7/1/1/3مرفق)  (الدراسية األكاديمية المرجعية القومية في المقررات
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 الكلية حرصت,  م2017 الثاني اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير يخص فيما 

( وتحديث الئحة البرنامج بنظام الساعات المعتمدة م2019-2018) برنامج المكثف الئحة إصدار تتبني أن علي

 عدد خالل من م2017 األول اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير( م2022-2023)

 :اإلجراءات من

 جراء ورش عمل توعوية عن مفهوم وكيفية تطبيق المعاييرت الكلية علي نشر ثقافة الجودة وإعمل, تبنيالقبل 

ألعضاء هيئة  (التطبيق وكيفية NARS-2017 الثانى لإلصدار العام المفهوم)عنوان ورشة ب من خالل القومية

 /29/7 بتاريخ، وورشة عمل أخرى ممثلة من الطالب للفرق األربعة  م15/7/2018 بتاريخ التدريس بالكلية

-NARS) صدار الثانيالمرجعية القياسية لقطاع التمريض اإل القومية المعايير األكاديمية) عن م2018

  .( 7/1/1/4) مرفق  (تطبيقها في توصيف المقررات الدراسيةكيفية و (2017

 وتم NARS 2017)) الجديد  الثاني اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير الكلية تبنت

تم  كما (.7/1/1/5مرفق)  م14/8/2018 الموافق( 85) رقم الكلية مجلس و العلمية األقسام مجالس من إعتمادها

رقم  الثاني من مجلس الكليةصدارالقومية المرجعية اإلاألكاديمية دراسة تبني المعايير لتشكيل وأعتماد لجنة 

 .(7/1/1/6)مرفق  م 2018/8/14 ( بتاريخ85)

 هيئة أعضاء السادة ومعلومات وعى ورفع ثقافة تعزيز و الدورية المتابعة علي الكلية تحرص,  التبنى بعد

 اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير تطبيق كيفية عن المعاونة والهيئة  التدريس

 في المعايير منسقي السادة تدريب في المميز دورها بالكلية التدريب لوحدة وكان NARS-2017. الثاني الجديد

 ورشة حضورب  العلمية األقسام ورؤساء التدريس هيئة أعضاء السادة من ممثلة نسبة وحضر العلمية األقسام

 الثاني الجديد اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية المعاييراألكاديمية تطبيق كيفية) بعنوان عمل

(NARS-2017) (.7/1/1/7 مرفق)  م22/8/2019 بتاريخ 

 تم 2020،خالل شهر مارس ( 2019- كوفيد) المستجد كورونا فيروس جائحة حدثت وفى ظل المستجدات 

 إستراتيجيات وألستكمال الظروف نتشار العدوى لحين تعديللمنع إ  جتماعاتورش واإلمؤقتًا وال العمل تأجيل

الصادرة من الجهات  وتنفيذا للتعليماتتباعا باألقسام العلمية وذلك إ الجودة ضمان منسقي المعايير و تدريب

 العملية بالكلية السيادية للدولة والجامعة والكلية حفاظا علي حياة الطلبة والقائمين بالعملية التعليمية والتدريبية 
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 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقاء العديد من ورش العمل وحدة الدعم الفني بالجامعة خبراء منوقامت 

 . ( 7/1/1/8) مرفق : كالتاليهم  تحت رعاية وحدة التدريب بالكلية

 التاريخ عنوان الورشة

 المرجعية األكاديمية القومية المعايير ومتطلبات التقليدي التعليمي البرنامج

 NARS- N (2017) الثاني اإلصدار التمريض لقطاع القياسية

 م 2019 /26/10

 م2020 /3 /16 الجديدة الكفايات عن الوعي نشر في جديدة منصات إستخدام

 م2020 /10 /26 م2017-الثاني اإلصدار األكاديمية المعايير تبني

 م 2020 /11 /1 كوروناكيفية تطبيق الكفايات في ظل تحديات جانحة 

 م 2020 /11 /18 الجديدة للكفايات طبقا الحديثة والتقويم التقييم أساليب

 م 12/9/2021 الجديدة الكفايات علي المبني التعليم

   -NARS)  الحالي التقليدي التعليمي بين البرنامج الفجوة  وتحليلدراسة ل تشكيل لجنةعمل الية وكما تم 

 ((NARS 2017 م2023-2022للعام الجامعي المعتمدة التعليمي بنظام الساعات  وبرنامج(2009

 .(7/1/1/9)مرفق م /162022/10( بتاريخ 135رقم ) مجلس الكلية منعتمادها وإ

 :االستراتيجية تتحقق المؤسسة من مدي توافق المعايير األكاديمية المتبناه مع رسالتها و أهدافها 7/1/2

 م(2017)اإلصدار الثانى الجديد  توافق المعايير األكاديمية القومية المرجعية المتبناه تتحقق المؤسسة من مدي

يستوفى معايير  ) تلتزم كلية التمريض جامعة الزقازيق بتقديم تعليم تمريضيمع رسالتها التى تنص على 

أبحاث علمية تساهم حترام أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج إالجودة ويحث على 

ة المحلية في أطار من الحداثة والتنافسية وفير خدمات مجتمعية لتنمية البيئفي رفع كفاءة الرعاية الصحية وت

كما تم عمل مصفوفة لتوافق (. 7/1/2/1)مرفق  م16/2/2016 بتاريخ( 55) رقم الكلية مجلس من إعتماده وتم (

 هداف البرنامجومصفوفة لتوافق أ (NARS 2009 ) ورسالة الكلية مع المعايير االكاديمية هداف البرنامجأ

 (NARS- 2017)الجديد  صدار الثانياإل ورسالة الكلية مع المعايير األكاديمية (المعدلالمطور )التقليدى 

مصفوفة مدى كما تم عمل .(7/1/2/2)مرفق  م9/9/2020 بتاريخ( 110) رقم الكلية مجلس من وإعتمادهم

مع األهداف اإلستراتجية (  المعدل المطور)التقليدى  توافق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمي

 مرفق) م9/9/2020 بتاريخ( 110إعتمادها من مجلس كلية رقم )تم و  م2021-2020للكلية للعام الجامعي 

كاديمية في لضمان اإللتزام بتطبيق المعايير األ محددة الية بالكلية الجودة ضمان وحدة وضعتو  (.7/1/2/3

م 15/8/2021بتاريخ  (121)لس الكلية مج منعتمادها إتم ومن قبل االقسام العلمية بالكلية مج التعليمية البرا

 (.7/1/2/4 مرفق)
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) تقدم كلية التمريض جامعة الزقازيق تعليم تحديث رؤية ورسالة الكلية التي تنص علي تم  2022وفي عام 

 وإعتمادها منتمريضي وبحوث أكاديمية وخدمات مجتمعية في إطار من الجودة واإلبداع والقيم األخالقية ( 

 الكلية ورسالة رؤية مع البرنامج أهداف توافق مصفوفة عمل وتمم  15/3/2022بتاريخ  (128)مجلس كلية رقم 

  (.7/1/2/5 مرفق)م 13/9/2022( بتاريخ  134كلية رقم )وتم إعتمادها من مجلس  المحدثة

 البرامج التعليمية  مالئمة لمطلبات سوق العمل وافقا لما تنطوي عليه رسالة الكلية  المؤشر:  7/2

  ألستقراء سوق العمل ةتطبق المؤسسة ألي 7/2/1

مثال كلية سسات  مناظره ؤلمخرى األبرامج الألطالع على ا من خاللتطبق المؤسسة ألية ألستقراء سوق العمل 

وتم إعتماد الية استقراء سوق العمل دوليا قسام العلمية  محليا و باألو مستجدات التخصص التمريض جامعة بنها 

سوق العمل حيث تتولي هذه اللجنة تشكيل  لجنة الستقراء تم و م14/8/2018بتاريخ  (85)رقم كلية بمجلس 

عداد دراسة متضمنة األولي ومرحلة الدراسات العليا وإمج الكلية للمرحلة الجامعية اسوق العمل حول برستقراء إ

 . (7/2/1/1)مرفقوتم إعالن االلية علي الموقع اإللكتروني للكلية توصيات لتقويم البرامج 

– الجامعة مستشفيات – الصحة وزارة) فرد 25 من مكون المجتمعية األطراف علي مطبق رأي إستطالع عمل تم

العمل  سوق ومنظمات المجتمع موسسات من المستفيدة الجهات قائمه مرفق( الصحة مديرية – خاصة مستشفيات

 (.7/2/1/2مرفق) م10/2018/ بتاريخ (87) رقم كلية مجلس من إعتماده وتم المشاركين أراء أستطالع ونتائج

وبناء على النتائج السابقة فإن متوسط الرضا حول البنود السابقة، موضجة بالرسم البياني ,  اإلستطالع نتائج ومن

وكانت النسبة األقل في الرضا حول  %81التالي، حيث جاءت النسب اإلجمالية لرضا المستفيدين حول البرنامج 

ات الكلية لمراجعة حول مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل، بينما كانت نسبة الرضا األعلى حول إجراء

 وتطوير البرنامج. 

 رضا حول المعايير األكاديمية المتبناه ومواصفات الخريجال    -1

 رضا حول هيكل البرنامجال   -2

 رضا حول سياسات التدريس والتعلم والتقويم بالبرنامجال   -3

 الرضا حول مراجعة وتطوير البرنامج  -4

 ومتطلبات سوق العملالرضا حول مستوى الخريج  -5
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 مراعاة تم التخصص مستجدات رصد نماذج علي بناءاو العمل سوق الستقراء اليات المؤسسه قيتطبوفي ضوء 

  م16/10/2018 بتاريخ (87) رقم النتائج هذه إعتماد تمو التي لم تضمنها مقررات البرنامج الموضوعات إضافة

وتم  بنها جامعة التمريض كلية برنامج مثل مناظرة لكليات برامج على طالعاإل تمكما  (.7/2/1/3 مرفق)

 . (7/2/1/4مرفق)بين كال من الكليتين  هناك فروق إستخالص أن

نتائج تحديد  -ستقراء سوق العمل فى ضوء كل من )نتائج إستطالعات الرأي المطبقة إنتائج دراسه وفي ضوء 

 منها  التوصيات من عدد إلى خلصتتم عمل دراسة  مع البرامج المناظرة(ج المقارنة نتائ -مستجدات التخصص 

o  مراجعة الئحة البرنامج الحالية ومقرراتها في ضوء المستجدات الخاصة بجميع التخصصات العلمية وتعديل

 الالئحة في ضوء االجراءات التصحيحية المطلوبة.

o  يختصر مدة الدراسة خريجي الكليات األخري ل تبني برنامج المكثف في التمريض بنظام الساعات المعتمدة ,

 وتلبية إلحتياجات سوق العمل. إلي سنتين فقط

o مقررات البرنامج بحيث تم إضافة مقررات  هامراعاة الموضوعات المستجدة في التخصص التي لم تضمن

ررات الحالية مع إتخاذ كل اإلجراءات الالزمة إلعداد الئحة محدثة لبرنامج جديدة أو التعديل في محتوى المق

 بنظام ساعات معتمدة إذا تطلب األمر.

 .(7/2/1/5 مرفق) م16/10/2018 بتاريخ (87) رقم كلية مجلسبتم إعتماد هذه النتائج و

 

 : تربط المؤسسة برامجها التعليمية بمتطلبات سوق العمل: 2/2/7
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 نتائج ضوء فيو االخرى الكليات من الخريجين شبات بين البطالة على للقضاء 2030 مصر رؤية مع وتماشيا

 لعلوم البكالوريوس فى الثانية الدرجة لمنح التمريض فى المكثف برنامج تبني تم العمل سوق إستقراء دراسه

 التطويرالتي خطة ضمنو م4/7/2019 بتاريخ( 2394) رقم الوزارى بالقرار خرىاأل الكليات لخريجى التمريض

 فى المكثف البرنامج بدء عن الكلية أعلنت ، البطالة ومكافحة التمريض بقطاع للنهوض الزقازيق جامعة تنتهجها

 اشهر ستة إلي باألضافة شهرا 24 به الدراسة مدةو الكليات األخري يلخريج المعتمدة الساعات بنظام التمريض

 )الئحة قديمة( التمهيدي الفصل إلى باألضافة دراسية فصول ستة يتضمن و الحكومية بالمستشفيات للتدريب أمتياز

 ستة يتضمن و الحكومية بالمستشفيات للتدريب أمتياز شهرا أثني عشر إلي باألضافة شهرا 24 به الدراسة مدة و

 إستقراء دراسه نتائج ضوء وفي .(7/2/2/1 مرفق))الئحة جديدة(  التمهيدي الفصل إلى باألضافة دراسية فصول

 مقررات تضمن لم التي التخصص في المستجدة الموضوعات (التخصص مستجدات تحديد نتائج) العمل سوق

 لبرنامج الداخلية الدراسية الالئحة إستحداث و التنفيذية والئحته المعتمدة الساعات النظام تم إنشاء البرنامج

 (.7/2/2/2 مرفق) الكفايات علي المبني البكالوريوس مرحلة المعتمدة الساعات

فى التمريض لمنح الدرجة الثانية فى  برنامج المكثفبالنسبة  آليات لنشر الثقافة بين الطالب والخريجون عن ال

 :  البكالوريوس لعلوم التمريض لخريجى الكليات االخرى

رونى اللكتمج الجديد من خالل الموقع اإتخذت الكلية آليات لنشر الثقافة بين الطالب والخريجون عن البرنا

الرسمى للكلية والمركز االعالمى لكلية التمريض ومن خالل صفحات التوصل االجتماعى مثل الفيسبوك 

والقنوات التعليمية والمنشورات والملصقات )بوستر داخل الكلية (عن مميزات البرنامج ومتطلبات اإللتحاق به 

 مرحلةل المعتمدة الساعات برنامجوبرنامجي المكثف في التمريض )لكال من الدراسة والمقررات الدراسية به  ومدة

  (.7/2/2/3مرفق ) (البكالوريوس

 

 

 

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

  -المتبناة: المرجعية
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 :التوصيف فى مجالسها الرسمية توصف المؤسسة البرامج التعليمية و تعتمد 7/3/1

المطور التقليدى  العام البرنامج) ثالث برامج وجود الزقازيق جامعة /التمريض كلية تميز عالمات من

 األخرى الكليات لخريجي الكفايات علي المبني في التمريض المكثف وبرنامج البكالوريوس لمرحلة)المعدل( 

 رقم الكلية مجلس من برنامج المكثفوإعتماد توصيف  (وبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس

وتوصيف برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس المبني علي الكفايات  م14/9/2021 بتاريخ( 122)

المطور )المعدل( التقليدى  العام البرنامج م وتوصيف13/9/2022( بتاريخ 134من مجلس كلية رقم )

 عمل تم(.  7/3/1/1 مرفق) م16/10/2022( بتاريخ 135من مجلس كلية رقم ) البكالوريوس لمرحلة

وأعتماده من  (NARS 2009 ) م2019-2018البكالوريوس لعام  لمرحلة البرنامج العام التقليدى مصفوفة

الساعات  عمل مصفوفة البرنامج لنظام تم(.7/3/1/2 مرفق)م 15/10/2019( بتاريخ 99مجلس كلية رقم )

كما تم . (7/3/1/3 مرفق)م 13/9/2022 بتاريخ (134) رقم كلية من إعتمادها و م2023-2022المعتمدة 

وأعتماده من مجلس عمل مصفوفة البرنامج العام التعليمي التقليدى المطور)المعدل( لمرحلة البكالوريوس 

في كما تم عمل مصفوفة برنامج المكثف  (.7/3/1/4 مرفق)  م/162022/10( بتاريخ 135رقم )كلية 

 (.7/3/1/5 مرفق) م13/9/2022 بتاريخ (134) رقم كلية من وإعتمادهاالتمريض المبني علي الكفايات 

مصفوفة من خالل وذلك  من البرنامج التعليمي الذي تقدمهتحرص الكلية على أن تحقق نواتج التعلم المستهدفة  كما

ومصفوفة توافق نواتج التعلم  (NARS -2017) توافق نواتج التعلم للبرنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية 

ومصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج مع  (  (NARS -2017&2009)للبرنامج مع المقررات الدراسية للبرنامج

 NARS )- الخريج مواصفات مع للبرنامج الدراسية المقررات توافق مصفوفةومواصفات الخريج 

 .(7/3/1/6 مرفق) م14/9/2021 بتاريخ (122) رقم كلية مجلس من إعتمادهم وتم (2009&2017

 مصفوفة خالل من وذلك تقدمه الذي من المستهدفة التعلم نواتج تحقق , التمريض في المكثف برنامجوفيما يخص 

 ومصفوفة( NARS- 2017)  المرجعية األكاديمية المعايير مع التمريض في المكثف لبرنامج التعلم نواتج توافق

( ( NARS -2017&2009) للبرنامج الدراسية المقررات مع التمريض في المكثف لبرنامج التعلم نواتج توافق

 المقررات توافق ومصفوفة الخريج مواصفات مع التمريض في المكثف لبرنامج التعلم نواتج توافق ومصفوفة

 من إعتمادهم وتم( NARS -2017&2009) الخريج مواصفات مع التمريض في المكثف لبرنامج الدراسية

 (.7/3/1/7 مرفق) م14/9/2021 بتاريخ (122) رقم كلية مجلس
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ويتالءم مع متطلبات سوق  المتبناةكاديمية المعايير األئحة الداخلية وصميم البرنامج مع الالتتوافق ي 7/3/2

 العمل: 

ومالءمته لمتطلبات سوق  المتبناةكاديمية ئحة الداخلية و المعايير األصميم البرنامج مع الالتمن عالمات توافق     

اجراء راء الطالب تم ة من ورش العمل وأستفادالعمل من خالل إستقراء سوق العمل ونتائج اإلستبيانات واإل

 :  :اآلتي

 ى الفرقة االول ليتم تدريسه الىمن الفرقة الرابعة )الدفعة القديمة(  اإلنسان ومكافحة الفسادحقوق  مقرر ترحيل -

 بالتبادل بين ( يتم تدريسهمدارة التمريضإالمسنين و وطبمقرر تمريض المسنين بالنسبة للمقررات التالية ) -

   في الفرقة الرابعة.الفصلين الدراسيين 

            والتطور(. تغيير مسمي )علم نفس النمو( إلي مسمي )مراحل النمو -

متطلبات سوق العمل  بناءا عليوذلك وفحوص معملية  العدويبمقرر طرق التحكم في )األشعة(  ستبدال مقررإ      - 

( بتاريخ 87رقم ) استطالع آرائهم عن البرنامج والمقررات ومناقشتها في مجلس الكليةدراسة من خالل 

 (.7/3/2/1)مرفق وتعديلها بالالئحة الداخلية  م2018/  16/10

 

وبرنامج بنظام الساعات  الحالي التقليدي التعليمي بين البرنامجالفجوة وتحليل بناءا علي دراسة  7/3/3

 :المعتمدة

التقليدى المطور  للبرنامج التعلم نواتج مع ((ILOS التقليدى للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفةتم عمل 

 (.7/3/3/1 مرفق) م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم كلية مجلس منوإعتمادها  (ILOS)( المعدل)

 
 

تسق مع مقرراته الدراسية و توصيف المقررات توضح طرق التدريس و ينواتج التعلم  لكل برنامج تعليمى  7/4

 .التقويم التى تحقق نواتج التعلم 

 

 :تتحقق المؤسسة من مدي توافق المقررات الدراسية مع البرنامج التعليمى  7/4/1

مع  للكلية العام البرنامج تتحقق المؤسسة من مدي توافق المقررات الدراسية مع البرنامج التعليمى من خالل

 رقم كلية مجلس من إعتمادها وتم (ILOS)مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج مع المقررات الدراسية للبرنامج 

 .(7/4/1/1 فقمر)  م14/9/2021 بتاريخ( 122)

 :توصف المؤسسة المقررات الدراسية 7/4/2
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 مجلس : ذكرها االتي الكلية بمجالس وإعتمادها بتوصيفها تقوم مقررات دراسية الزقازيق جامعة /التمريض لكلية

( 111) رقم كلية ومجلس م15/10/2019 بتاريخ (99) رقم كلية ومجلس م 12/11/2018 بتاريخ( 88) رقم كلية

ت برنامج أما عن توصيف مقرراو .م12/10/2021 بتاريخ (123) رقم كلية ومجلس م 13/10/2020 بتاريخ

توصيف المقررات بينما  م2022 /9 /13 بتاريخ (134 ) رقم كلية مجلسماده من الساعات المعتمدة تم إعت

 (135)م تم إعتماده من مجلس كلية رقم 2023-2022للبرنامج العام التقليدى المطور)المعدل( للعام الجامعى 

 .(7/4/2/1 مرفق)بناءا علي دراسة الفجوة  م2022 /10 /16 بتاريخ

العلمى و طرق موضوعات المحتوي نواتج التعلم و أهداف المقرر وتوصف الكلية المقررات الدراسية متضمنة 

 عتماد توصيف المقررات بشكل دوريإحيث يتم والدوريات تقويم والمراجع العلمية طرق الالتدريس و التعلم و

لكترونية من تقليدية ورقية الي إالمقررات الدراسية حويل توبناءا على القرار الوزارى للمجلس االعلى للجامعات ب

تم عمل  م 2022وفي عام . (7/4/2/2)مرفقم 2021-2020الجامعى فى العام  الى مقررات الكترونية تم تحويلها

علي المنصة الخاصة بالكلية )ميكروسوفت تيمز(  الكتروني لجميع المقررات الدراسية ورفعهكتاب إ

 .(7/4/2/3مرفق)

 المقررات وتقريرلجميع توصيف عمل تم ,الكفايات علي المبنيوفيما يخص برنامج المكثف في التمريض 

-2020 لعامي(  السادس الفصل حتي األول الفصل ومن – التمهيدى الفصل) بالبرنامج الخاصة الدراسية

( 122ومجلس كلية رقم ) م9/9/2020 بتاريخ( 110) رقم كلية مجلس من إعتمادهم وتم م2021-2022&2021

 (.7/4/2/4 مرفق) م14/9/2021 بتاريخ

 تعلم و التقويم مع نواتج التعلم للمقررات الدراسيةالتوافق طرق التدريس و تتأكد المؤسسة من مدي  7/4/3

طبقا  تعلم و التقويم مع نواتج التعلم للمقررات الدراسيةالالكلية على مدي توافق طرق التدريس و  تحرصو 

يم( لجميع والتقساليب أ -والتعلم ساليب التعليمأ–من خالل تحديث مصفوفات )تنظيم المنهج المعدل للبرنامج 

تم وم  10/9/2019بتاريخ  98من مجلس كلية رقم  والتي تم إعتمادهمالمقررات التمريضية والغير تمريضية 

 .(7/4/3/1)مرفقم 12/10/2021بتاريخ  (123)من مجلس رقم  اتحديثه
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 ببرنامج الخاصة( والتقويم التقييم وأساليب والتعلم التعليم وأساليب المنهج تنظيم) مصفوفات إعداد تمنه كما إ

 حتي األول الفصل ومن – التمهيدى الفصل) الدراسية المقررات لجميع الكفايات علي المبني في التمريض المكثف

 مرفق) م14/9/2021 بتاريخ( 122)  رقم كلية ومجلس من إعتمادهم وتم م2022-2021 لعام( السادس الفصل

7/4/3/2.) 

توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية فى بداية العام الجامعى او  دوريا عن  تعلن المؤسسة 7/4/4

 الفصل الدراسي

توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية فى بداية العام الجامعى او الفصل  دوريا عن  تعلن المؤسسةكما 

والمنصة األلكترونية ترونى الرسمى االلك خالل موقع الكليةالتقليدية وغير التقليدية من طالب بالوسائل لالدراسي ل

 .(7/4/4/1)مرفقووسائل التواصل االجتماعى 

 

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

 الخارجين :

الداخلية و الخارجية الدورية للبرامج تتخذ المؤسسة واألقسام العلمية األجراءات الرسمية للمراجعة  7/5/1

 التعليمية و المقررات الدراسية:

الخارجية الدورية للبرامج التعليمية و ءات الرسمية للمراجعة الداخلية وتتخذ المؤسسة واألقسام العلمية األجرا

كلية رقم بمجلس إعتمادها وتم إختيار المراجع الداخلى و الخارجى  معاييروثيقة المقررات الدراسية من خالل 

 (98)عتمادها بمجلس كلية رقم والمقررات وإ للبرامج الدورية المراجعة إتمام آليةو م18/9/2018بتاريخ  (86)

 . (7/5/1/1)مرفق   م10/9/2019بتاريخ 

 تتخذ المؤسسة األجراءات و الضوابط المناسبة للمتابعة  والمراجعه الدوريه للبرنامج التعليمي: 7/5/2

أساتذة متخصصة من خالل تكليف ة لمتابعة البرنامج التعليمي من المؤسسة األجراءات و الضوابط المناسبوتتبع 

م /9/6 بتاريخ (107) رقم كلية بمجلس وإعتمادهاكمراجع داخلي للبرنامج والمقررات الدراسية داخل الكلية 

 وإعتمادها بمجلس كلية التعليمى كمراجع خارجي للبرنامج خبيرمتخصص من جامعة أخريتم تكليف وم  2020

لجنة من المراجع الداخلي و الخارجي . كما تم تشكيل (1/ 2/ 7/5) مرفق  م15/2/2022بتاريخ  ( 127)  رقم
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بتاريخ  (99)رقم  مجلس الكليةكذلك من ولمراجعة المقررات الدراسية وتم إعتمادها فى مجالس األقسام 

 ( 2/2/ 7/5) مرفق  م15/10/2019

 وتحليل دوريا وكتابة التقارير ومراجعة ملفات األقسام العلمية  ات العلميةر:  مراجعة المقر المطلوبة  المهام

 العمل. قسوحتياج إ ستقراء إنتائج الطالب الفصلية و

 التعليمي البرنامج لمتابعة المناسبة الضوابط و األجراءات المؤسسة وتتبع, ما عن برنامج المكثف في التمريضأ

 الدراسية والمقررات للبرنامج داخلي كمراجع كمراجع داخليأساتذة متخصصة من داخل الكلية  تكليف خالل من

 خارجي كمراجع خبيرمتخصص من جامعة أخري تكليف وتم م14/9/2021 ( بتاريخ122)بمجلس كلية رقم 

 تشكيل تم كما (.3/ 2/ 7/5 مرفق) م 13/9/2022 ( بتاريخ134) رقم كلية بمجلس وإعتمادها التعليمى للبرنامج

 إعتمادها وتم م2021/2022 الجامعي للعام(  الدراسية المقررات لمراجعة الخارجي و الداخلي المراجع من لجنة

 .( 2/4/ 7/5مرفق ) م14/9/2021 ( بتاريخ122) رقم الكلية مجلس من وكذلك األقسام مجالس فى

 الخطط -الدراسية الجداول)  يتضمن   Course File  قسم لكل خاص ملف لعمل العلمية االقسام مخاطبة تتم

 تقييم الية -معتمدة التقويم طرق -التصحيحية اإلجراءات المقررونتائج في الطالب رأي إستبيان – الدراسية

 العبء نتائج -الذاتية السيرة -التدريس هيئة أعضاء بأسماء قائمة -الطالب تقييم لعدالة الية -اإلمتحانية الورقة

 خالل من دوري بشكل ومناقشها التقارير وكتابة التحديث يتم و( 5/ 2/ 7/5 مرفق) ( بالقسم التدريسى

 .(6/  2/  7/5 مرفق)  العلمية االقسام مجالس

تستفيد المؤسسه من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعليميه والمقررات  7/5/3

 التعليميه:الدراسيه فى تطوير البرامج 

تخاذ إلمقررات والبرنامج وااإلستفادة من المراجع الداخلى والخارجى يتم تحديث  وحرصا علي      

 تقارير:نتائج بناءا علي  ةياالجراءات التصحيح

 (99)والتي تم إعتمادهم بالمجالس االتية: مجلس كلية رقم المراجع الداخلى و الخارجى للمقررات  -

 ( 123)ومجلس كلية رقم  م13/10/2020بتاريخ  ( 111)ومجلس كلية رقم  م15/10/2019بتاريخ 

 (.7/5/3/1) مرفق  م13/9/2022 بتاريخ (134)  ومجلس كلية رقم م12/10/2021بتاريخ 

بتاريخ  (89)وتم إعتمادهم من مجالس الكلية االتي ذكرهم : مجلس كلية رقم  المقرراتتقارير -

بتاريخ  (110)ومجلس كلية رقم  م15/10/2019بتاريخ ( 99)ومجلس رقم م  18/12/2018



13 

 

 إعادة تم م2022 عام وفي (.7/5/3/2) مرفق  م14/9/2021بتاريخ  122ومجلس رقم  9/9/2020

 (.7/5/3/3) مرفق  م13/9/2022 يخبتار ( 134رقم ) كلية مجلس من إعتمادهم

 (102)ها بمجلس كلية رقم دوالتي تم إعتما انات تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالبينتائج ألستب -

لعام م  15/8/2021بتاريخ  (121)ومجلس كلية رقم  م2019و 2018لعامي  م2020 /14/1بتاريخ 

 (.7/5/3/4) مرفق  م13/9/2022 بتاريخ ( 134كلية رقم ) مجلس و م2021

 وبناءا عليه تم االتي:

 .والمراجع  التخصص()بمجال  إستحداث كل ماهو جديد في المقررات -

 .الكفايات مخرجات مع المستهدفة التعلم مخرجات في المستخدمة األفعال مراجعة -

 المختلفة العلمية األقسام بين بالتبادليتم  االمتحانية الورقة االمتحانية )تقييم الورقة تقييم مراجعة تحديث -

 توصيف(. بكل المستهدفة التعلم لنواتج مطابقتها مدى من التأكدتم و المقرر تدريس في

وذلك  ستحداث وتطبيق نظام التعليم الهجين من خالل تفعيل المنصة األلكترونية )الميكروسوفت تيمز( إ -

 (122)والتي تم إعتمادها بمجلس كلية رقم  استمرار فترة جائحة فيروس كورونا المستجد تماشيا مع

 .(7/5/3/5)مرفق  م14/9/2021بتاريخ 

 

ير سنوية للمقررات الدراسية و البرامج التعليمية بما يؤكد األلتزام بالتوصيف المعلن رللمؤسسة تقا 7/6

 :للمقررات الدراسية ويطلع عليها المعنيون وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير

متضمنه تحليل البرامج التعليميه تعد االقسام العلميه تقارير فصلية وسنويه للمقررات الدراسيه و  1 /6/7

 :بالتوصيف المعلن راء المراجعين والطالب ومدي توافق محتوي الورقه االمتحانيه مع نواتج التعلمأ

مخاطبرة األقسرام  جراءات الموثقة للمراجعة الدورية للمقرررات والبرنرامج التعليمري مرن خراللتوفر المؤسسة اإل

عادة مخاطبة األقسرام العلميرة بتحرديث الكتراب إوتم الرد عليها من قبل االقسام و الجامعىالعلمية لتحديث الكتاب 

علرى تقراير المرراجعين  ابنراءو(. 7/6/1/1) مرفقق  يرلجنة المراجع الداخلى و الخرارجىرعلى تقا االجامعى بناء

 - PCOSتررم ) الققوالدةتمققريض النسققاء و  مقققررالمثررال  فررى تررم أضررافة بعررض الموضرروعات علررى سرربيل 

Endometriosis – early detection of gynecological cancer  ) ، صررحة المجتمررعتمررريض 

((Three levels of prevention – Emergency community health Services تمرريض االطفرال ، 

 neonatal resuscitation – CPR – physical assessment  (colostomy  باألضررافة لتحررديث

 مقرر تمريض صحة المجتمع:مثال فى  باالقسام العلميةالعلمية لكل مقرر المراجع 
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Journal of Community & Public Health Nursing. Available at: 

nursing.php-health-public-https://www.omicsonline.org/community.  

Purdue University Global, a public, nonprofit institution. Top 10 Nursing Trends for 

2021, Available at: https://www.purdueglobal.edu/blog/nursing/top-10-nursing-

trends/ 

 :والوالدةومقرر تمريض النساء 

Obstetrics Nursing Journal: Available at: obstetricshttps://www.obstetricnursing.org/ 

علرى ا  على القرار الوزارى للمجلرس األوذلك بناء لى مقررات الكترونيةإوتطوير المقررات الدراسية وتحويلها 

 .2021-2020فررى العررام الجررامعى  الكترونيررةتطررويرالمقررات الدراسررية وتحويلهررا الررى مقررررات للجامعررات ب

 .والتعلم وتطبيق نظم جديدة في طرق التدريس

 : ا كاالتىإجراءات واليات تنفيذه

 والرتعلم الحضورالمباشررالتعليم الجرامعى الحررم فري التعلريم مرابين يجمرع وهروالتعليم الرذى التعليم الهجرين تطبيق

 ً ( 19- كوفيررد)  كورونررا إنتشررارجائحة مررن للوقايررة  المتبعرره اإلحترازيررة جررراءاتاإل كافررة إتخرراذ مررع لوجرره وجهررا

 مكانرراتً اإلو المكانيرةً  ًوالتجهيرزاتً  للطرالبً  الكثافرةً العدديررةً  ًوتوزيرعً  الدراسريةً  المقرررراتً  لطبيعرةً  وطبقرا المسرتجد

 .المتبعة االحترازيةً  واإلجراءاتً  التقنيةً 

حيرث ترم تقسريم الطرالب  لطبيعة كل تخصص ،وتحدد النسبة بينهما وفقااونالين االلكترونى التعليم تطبيق بجانب

متابعرة كترونى عن بعد )اونالين (  واخل الحرم الجامعى والتعليم االلبنسبة فى الحضوروالتعليم  للمحاضرات د

كترونيرررة بالتبرررادل لتفرررادى تفشرررى باسرررتخدام المنصرررة االله ورفرررع المقرررررات والمحاضررررات علرررى منصرررة الكليررر

 Google Class room) علرى سربيل المثرال: المستخدمة كترونيةئحة كورونا ومن هذه المنصات االلارجاإنتش

,Microsoft Teams, Telegram educational channels, Whats App groups, App group 

or channel ) (2 /1 /7/6 مرفق). 

 ,ملف فيديو او رابط له ان تكون في شكل يمكنااللكترونى  لمحاضرات و الدروس العملية والنظرية في التعليما

 ،ملفررررررات. Docنصررررررية ،ملرررررف PDFملف،صرررررروتى عروض بوربوينررررررت مصررررراحب بتعليررررررقصرررررروت، ملرررررف

الخاصرة بعضرو  صرفحات ،روابط( chat) حوارية نصوص مواقع من روابط صوتى، متزامن نص/رسوم/صور

  .( 3/  6/1/  7 مرفق) العلمية مادةهيئة التدريس وال

تم إلغاء إجراء األمتحانات  2019/2020رم الثانى للعام الدراسى للطالب أثناء التلتقويم بالنسبة و

فرق الدراسية بالحضورالمباشرللطالب  داخل لجان إمتحانية فى الحرم الجامعى  والكنتروالت ألمتحان ال

https://www.omicsonline.org/community-public-health-nursing.php
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 المجلسقرارات علي  بناءالفرقة الثانية والفرقة الثالثة( ولى وااالنتقالية )الفرقة األ

)  كورونا جائحة إنتشار ولتفادى التجمع لمنع المتبعة األعلى للجامعات وفى ظل اإلجراءات االحترازية

 تصحيحها وتم الدراسية المقررات فى علمية أبحاث من خالل لهم التقويم تم حيث المستجد( 19- كوفيد

متحانات العملى تأجيل إو لكترونىاإل التصحيح وكذلك التدريس هيئة أعضاء قبل من اونالين النتائج ورصد

بتداء إعادة إمتحان الطالب الحقا إ ( المستجد ثم19 -)كوفيد لظروف جائحة كورونانظرا والشفوى للطالب 

مع إتباع اإلجراءات اإلحترازية المتبعة لمنع إنتشارجائحة فيروس  م2021-2020العام الدراسى الجديد  من 

 (.4  /7/6/1 مرفق) المستجد ( 19- كوفيد)  كورونا

المستجد بين الطالب  19-المتبعة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد  حترازيةاإلجراءات اإل

 والعاملين بالمؤسسة التعليمية اثناء فترة التعليم الهجين وتقويم الطالب :

الكحول اإليثيلى بنسبة إرتداء الماسك الطبى )الكمامة والقفازات وإستخدام مواد مطهرة لأليدى واألسطح مثل 

واألسطح وإتباع التباعد االجتماعى وإتباع الكلية إجراءت تطهير % والجيل المطهر والمعقم لأليدى 70

األسطح واألرضيات للمدرجات والسكاشن والقاعات التدريسية ورش جميع األسطح واألرضيات بالمواد 

وتوفر جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد المطهرة كما اتبعت الكلية آلية التأكد من سالمة الطالب 

للطالب ولجميع العاملين بالمؤسسة من خالل توافر الجرعات الالزمة من اللقاح فى الوحدة الصحية التى 

 بالكلية.

اإلجراءات تباع المستجد وكيفية الوقاية منه وإ 19-كما تم نشر ثقافة توعوية عن فيروس كورونا كوفيد 

وكذلك توافر اللقاح  دليل التعامل مع الحاالت المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجدعن و حترازيةاإل

ضد الفيروس داخل الكلية عن طرق عمل ندوات توعية وبرامج توعوية عن مكافحة العدوى من فيروس 

رجات كورونا المستجد للطالب وتوزيع منشورات ووعمل بانرات وملصقات داخل الكلية وفى المعامل والمد

ووحدة وذلك من قبل وحدة االزمات والكواث ووحدة االرشاد النفسي  كترونىشن وموقع الكلية االلوالسكا

 .( /5 6/1/ 7)مرفق م10/3/2020بتاريخ  ( 104)والتي تم إعتمادها بمجلس رقم بالكلية الخريجين 

 إتباع االجراءات االحترازية( مع 19-ثم تم إستئناف العمل فى ظل جائحة فيرس كورونا المستجد ) كوفيد 

 2021 -2020الالزمة للوقاية من العدوى وأستكمال أنشطة وحدة التدريب بالكلية  طبقا للخطة التدريبية بالكلية 

أسياذة متخصصة من وحدة الدعم الفني تحت رعاية وحدة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عقدت 

 :كالتاليهم ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبالقاء العديد من ورش العمل  التدريب بالكلية
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 التاريخ عنوان الورشة

 م 2020 /10 /26 االلكترونية المنصة على ورفعها المحاضرات تسجيل كيفية

 م2020 /11 /1 بعد عن والتعليم الهجـــين التعـــليــم

   2020 /11 /18 االلكتروني والتقويم التقييم أساليب

   م2020 /3 /16 المختلفة التعليمية المنصات و تيمز مايكروسوفت

 . (  6/1/6/ 7) مرفق  

ن الكلية تتأكد من حصول الطالب على جرعات التطعيم من خالل إظهار الطالب لكارت التطعيم قبل دخول كما أ

ذكرها من ارتداء الكمامة وعمد تداول االدوات بوابة الكلية والتزامهم باتباع االجراءات االحترازية السابق 

  الشخصية ......الخ (السابق ذكرها .

يوجد تشكيل لجنة لتطوير المناهج ممثلة من كل األقسام العلمية وإعتمادها من مجالس األقسام العلمية ومجلس 

ررات العمليه وبناءا علي رأي هذه اللجنة تم عمل توصيف للمق م13/9/2022بتاريخ  (134)رقم  الكلية

 (.7 / 6/1/  7)مرفق العملى  بالمواد التمريضية  بالتدريبالميدانية الخاصة 

 ير السنوية للمقررات الدراسية و البرنامج التعليمى رتطلع المؤسسة األطراف المعنية على التقا  2/6/7

تم  والتينتائج أستقراء األطراف المعنية و األلكترونية )الميكروسوفت تيمز( من خالل تفعيل المنصة -

 .(1/2  /7/6)مرفقم  2021-7-13بتاريخ  (120)من مجلس كلية رقم  إعتمادها

ير السنوية للبرنامج التعليمى و رتستفيد المؤسسة من خطط التحسين و التطوير بالتقاكما   3 /6/7

أوال تنفيذ كل نقاط التي كانت تحتاج إلي  من خالل المقررات الدراسية فى تطوير البرنامج التعليمى

وتم إعتمادهم  زنجااإليرروتقا ة وخطط التحسينيجراءات تصحيحإ تحسين بعد زيارة الهيئة وعمل

لعام  (105)ومجلس كلية رقم  م15/10/2019بتاريخ  (99)مجلس كلية رقم  :بمجالس الكلية االتية

 (./1 3 /7/6)مرفق م2021 /14/9بتاريخ  (122)ومجلس كلية رقم م  14/4/2020

 

عتماد تم إ م2021االنجاز لعام وتقريرجراءات التصحيحية خطة التحسين واإل في ضوء 2022وفي عام 

 المعتمدة الساعاتالداخلية لبرنامج  الدراسية الالئحة إستحداثو ته التنفيذية ئحنظام الساعات المعتمدة وال

بتاريخ يوم ( 121)من مجلس كلية رقم  اعتمادهوإمرحلة البكالوريوس المبني علي الكفايات 
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وفي ضوء  .(2/ 3 /7/6مرفق)م 23/2/2021المجلس االعلي للجامعات بتاريخ وقرار م15/8/2021

ذلك تم تصميم برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس طبقا للمعايير االكاديمية القائمة علي 

 لمرحلة البكالوريوس المبنيرنامج الساعات المعتمدة بومصفوفة  (ئحة القديمة والجديدةالال)الكفايات 

 (134)رقم مجلس كلية عتماد كال من البرنامج والمصفوفة من إوتم  م2023-2022علي الكفايات 

  .(3/ 3 /7/6مرفق)  م13/9/2022بتاريخ 

 

 العلمية والمراجع الكتب بأحدث الكلية مكتبة إمداد أيضا و المجهزة التمريضية المعامل أعداد زيادة كما تم

 إلمتحانات الكترونيا الطالب تسجيل أصبحو (.7/6/3/4 مرفق) والتعلم التدريس وتحديث استراتيجية

 برنامج تقرير عن أما (.5 /7/6/3 مرفق) االمتحان يوم نفس في الكترونيا القدرات نتيجة ورفع القدرات

 م13/9/2022 بتاريخ( 134) رقم كلية مجلس من إعتماده تمو م2023-2022 لعام التمريض في المكثف

 (. 7/6/3/6 مرفق)

 :وةــالق اطــنق

 المكثف في  وبرنامج البكالوريوس التقليدى المطور )المعدل( لمرحلة العام البرنامج) ثالث برامج وجود

 (األخرى وبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس الكليات لخريجي الكفايات علي المبني التمريض

 قبل وبعد التبني(. الثاني االصدار األكاديميةالمعايير تطبيق وكيفية مفهوم عن توعوية عمل ورش اجراء(  

 2017 الثاني االصدار المرجعيةالقومية  االكاديمية المعايير الكلية تبنى 

 الثاني األصدار المرجعية القومية االكاديمية المعايير تبني لدراسة لجنة وأعتماد تشكيل 

 وبرنامج بنظام الساعات  الحالي التقليدي التعليمي البرنامج بين  الفجوة وتحليل لدراسة لجنة وأعتماد تشكيل

 المعتمدة المبني علي الكفايات

 وبرنامج بنظام الساعات المعتمدة المبني  الحالي التقليدي التعليمي البرنامج بين  الفجوة وتحليل دراسة وجود

 علي الكفايات

 المرجعية القومية االكاديمية المعايير متطلبات البكالوريوس لمرحلة الدراسى البرنامج يحقق. 

 التعليم  وإستراتيجيات المختلفة التعليمية المنصات و تيمز مايكروسوفت الهجين التعليم عن عمل ورش عقد

 علم والتقويم.والت

 الكلية رسالة مع المتبناه المعايير بين توافق يوجد. 

 العمل سوق ألستقراء ألية المؤسسة تطبق. 
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 المشاركين أراء أستطالع نتائج وجود خالل من العمل سوق طلباتمتوافقة لمت التعليمية برامجها المؤسسة 

 الكلية مجلس من وإعتمادها ومناقشتها

 الدراسية المقررات و التعليمى البرنامج بين توافق يوجد 

 التنمية خطط و التغيير إستيعاب و بالمرونة الدراسى البرنامج يتصف . 

 لخريجى التمريض لعلوم البكالوريوس فى الثانية الدرجة لمنح التمريض فى المكثف البرنامج إستحداث 

  .االخرى الكليات

 في التمريض وبرنامج  المكثف) الجديد البرنامج عن والخريجون الطالب بين الثقافة لنشر آليات توافر

 (الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس

 بالكلية الدراسية والمقررات التعليمى للبرنامج ومعلن موثق توصيف يوجد. 

 الرسمية مجالسها فى التوصيف تعتمد و التعليمية البرامج المؤسسة توصف 

 التعليمي البرنامج من المستهدفة التعلم نواتج تحقق 

 العمل سوق ومتطلبات الداخلية الالئحة مع البرنامج تصميم يتوافق 

 الغير تمريضية و التمريضية للعلوم البرنامج مصفوفة وعمل البرنامج مصفوفة تحديث 

 والغير التمريضية المقررات لجميع( التقويم أساليب-والتعلم التعليم أساليب– المنهج تنظيم) مصفوفات تحديث 

 تمريضية

 للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفة توافر (ILOS )التعلم نواتج توافق ومصفوفة الخريج مواصفات مع 

 التعلم نواتج توافق ومصفوفة (م2019– 2018) للبرنامج الدراسية المقررات مع( ILO'S) للبرنامج

 . ((NARS- 2017 المرجعية االكاديمية للمعايير التعلم نواتج مع(ILO'S) للبرنامج  المستهدفة

 الدراسية المقررات توافق ومصفوفة وموثقة معتمدة المعدل( المطور) التقليدى العام البرنامج مصفوفة 

 المقررات بين توافق ومصفوفة (2017&2009) الخريج مواصفات مع( البكالوريوس مرحلة) للبرنامج

 .NARS-2017) ) المرجعية القومية والمعاييراألكاديمية للبرنامج الدراسية

 الكترونية مقررات إلى الدراسية المقررات تحويل 

 من خالل تفعيل المنصة االلكترونية الهجين التعليم تطبيق اليات توافر 

 العمل سوق ستقراءإ نتائج حسب دوريا الدراسية المقررات تحديث 

 الجامعى العام بداية فى التعليمية والبرامج الدراسية المقررات توصيف  عن دوريا المؤسسة تعلن 

 للبرامج والمقررات الدراسية  الداخلي والخارجي المراجع إختيار معايير توافر 
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 الدراسية والمقررات التعليمى للبرنامج الدورية للمراجعة موثقة آلية يوجد . 

 و الداخلين المراجعين بمشاركة دورية بصورة مراجعتها يتم الدراسية المقررات و  التعليمية البرامج 

 التطوير في التقارير من ستفادةواإل الخارجين

 التعليمية والبرامج الدراسية للمقررات والخارجين الداخلين للمراجعين تشكيل وجود 

 الطالب وأستبيانات والخارجيين الداخليين والمراجعين البرامج تقارير توافر 

  التحسين خطط وضع فى السنوية التقارير و الخارجيين و الداخليين المراجعين تقارير من االستفادة تتم 

  الدراسية المقررات و التعليمية للبرامج

 التعليمية والبرامج للمقررات الدورية للمراجعة الموثقة اإلجراءات المؤسسة توفر 

 بالمؤسسة والعاملين الطالب بين المستجد 19- كوفيد كورونا فيروس جائحة نتشارإ لمنع إجراءات وجود 

 الطالب وتقويم الهجين التعليم فترة اثناء التعليمية

 التى الصحية الظروف لتواكب( بعد عن التعلم نظام) الدراسية للمقررات والتقويم للتدريس أساليب إستحداث 

 (.كورونا جائحة) البالد بها مرت

 قسم بكل خاص ملف توافر course file  دوريا ومتابعته 

 وإعتمادها ومناقشتها و المعنية األطراف أستقراء توافرنتائج  

 وإعتمادها العلمية األقسام كل من ممثلة المناهج لتطوير لجنة تشكيل 

 للبرامج السنوية بالتقارير التصحيحية واإلجراءات اإلنجاز وتقارير التحسين خطط من المؤسسة تستفيد 

  المستمر التعليمية البرامج تطوير فى الدراسية المقررات و التعليمىة

 (تيمز ميكروسوفت) علي الدراسية المقررات لجميع لكترونيإ كتاب وجود 

  متحانالقدرات الكترونيا في نفس يوم األتسجيل الطالب الكترونيا ورفع نتيجة 

 علي القائمة كاديميةاأل للمعايير طبقا البكالوريوس لمرحلة المعتمدة الساعاتنظام  التعليمى برنامجال تصميم 

 . (والجديدة القديمة ئحةالال)NARS-2017  الكفايات

  2022 الكفايات علي المبنية البكالوريوس لمرحلة المعتمدة لساعاتالتعليمى نظام ا البرنامج مصفوفةتوجد-

 موثقة ومعتمدة. 2023

 

 المـــــــــــــــــرفــــــــــــقـــــــــــــــــات
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 رقم المرفق توىـــــالمح نوع المرفق

ار
عي

لم
ا

 أساسى* إضافى** 

  (1مؤشر رقم )

 األكاديمية القومية عن )المعايير ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء عمل ورشة  

  المرجعية(.

7/1/1/3  

 م2009 اصدار المرجعية القومية األكاديمية المعايير من نسخة √ 

 م2012لتبني المعايير لعام  الكلية ومجلس األقسام مجالس

7/1/1/2 

ية
يم

عل
لت
 ا
ج

ام
بر

وال
ة 

مي
دي

كا
ال
 ا
ير

اي
مع

ال
 

المرجعية القياسية لقطاع  القومية األكاديمية عن )تبني  للطالب عمل ورشة  

  NARS-2009)األول صدار التمريض اإل

كيفية تطبيق المعايير األكاديمية  التدريس عن ) هيئة ألعضاءعمل  ورشة

 (.7/1/1/3مرفق)  المرجعية القومية في المقررات الدراسية(

7/1/1/3 

-NARS الثانى لإلصدار العام المفهوم)ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن  √ 

 ، م15/7/2018 بتاريخ( التطبيق وكيفية 2017

 لقطاع القياسية المرجعية القومية األكاديمية المعايير) عنللطالب  عمل ورشة

 المقررات توصيف في تطبيقها وكيفية( NARS-2017) الثاني اإلصدار التمريض

  .م2018 /29/7 بتاريخ (الدراسية

7/1/1/4 

  الثاني اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير نسخة من √ 

  NARS 2017)) الجديد

 الموافق( 85) رقم الكلية مجلس و العلمية األقسام مجالس نسخة من

   م14/8/2018

7/1/1/5 

 المرجعية القومية األكاديمية المعايير تبني لدراسة لجنة تشكيلكشف بأسماء  √ 

  اإلصدارالثاني

  م14/8/2018 بتاريخ( 85) رقم الكلية مجلس مننسخة 

7/1/1/6 

 كيفية) بعنوان العلمية األقسام ورؤساء التدريس هيئة ألعضاء عمل ورشة √  

 الجديد اإلصدار التمريض لقطاع المرجعية القومية األكاديمية المعايير تطبيق

 م22/8/2019 بتاريخ NARS-2017) الثاني

7/1/1/7 

 /10 /26 بتاريخ( الثاني االصدار األكاديمية المعايير تبني) عن عمل ورشة  

  م2020

 بتاريخ( كورونا جانحة تحديات ظل في الكفايات تطبيق كيفية) عن عمل ورشة

 . م2020 /11 /1

 

 بتاريخ( الجديدة للكفايات طبقا الحديثة والتقويم التقييم أساليب) عن عمل ورشة

7/1/1/8 
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 .م 2020 /11 /18

(  الجديدة الكفايات عن الوعي نشر في جديدة منصات إستخدام) عن عمل ورشة

 . م2020 /3 /16 بتاريخ

 علي المبني التعليم) بعنوان المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء عمل ورشة

 م2021-9 -12 بتاريخ( الجديدة الكفايات

 األكاديمية القومية المعايير ومتطلبات التقليدي التعليمي البرنامج) عمل ورشة

 NARS- N (2017) الثاني اإلصدار التمريض لقطاع القياسية المرجعية

 √ 

  

 لجنة دراسة الفجوة  أعضاء السادة بأسماء كشف

  والجديد القديم NARS وثيقة بين الفجوة دراسة آلية

 والجديد القديم NARS وثيقة بين الفجوة دراسة

 م/162022/10( بتاريخ 135رقم ) الكلية مجلسنسخة من 

 (NARS-2009توصيف مقرر البرنامج التقليدى )

 م2023-2022التقليدى المطور)المعدل( التعليمى  توصيف مقرر البرنامج 

الساعات المعتمدة المستوى  البرنامج التعليمى نظام توصيف مقرر

 NARS-2017)األول)

7/1/1/9 

 رؤية ورسالة الكلية √ 

 م16/2/2016 بتاريخ( 55) رقم الكلية مجلسنسخة من  

7/1/2/1 

 NARS االكاديمية المعايير مع الكلية ورسالة البرنامج أهداف لتوافق مصفوفة √ 

 الكلية ورسالة الكفايات علي المبني البرنامج أهداف لتوافق ومصفوفة 2009

 ( NARS- 2017) الجديد الثاني اإلصدار األكاديمية المعايير مع

 م9/9/2020 بتاريخ( 110) رقم الكلية مجلسنسخة من 

7/1/2/2 

مصفوفة مدى توافق المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمي  √ 

-2020المبني علي الكفايات مع األهداف اإلستراتجية للكلية للعام الجامعي 

 م 2021

 م9/9/2020 بتاريخ( 110) رقم كليةنسخة من مجلس 

7/1/2/3 

  التعليمية البرامج في األكاديمية المعايير بتطبيق لضمان اإللتزام محددة الية √ 

 م15/8/2021 بتاريخ (121) الكلية مجلسنسخة من 

7/1/2/4 

 رؤية ورسالة الكلية المحدثة √ 

 م 15/3/2022 بتاريخ( 128) رقم كلية مجلسنسخة من 

(7/1/2/5) 

 مع رؤية ورسالة الكلية المحدثة البرنامج أهداف توافق مصفوفة √ 

 م13/9/2022( بتاريخ  134كلية رقم )مجلس 

7/1/2/6 

 (2مؤشر رقم )
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 الية استقراء سوق العمل  √ 

 بتاريخ( 85) رقم العمل سوق استقراء الية عتمادإل الكلية مجلسنسخة من 

14/8/2018 

 العمل سوق إلستقراء لجنة

 عالن االلية علي موقع الكليةإ

7/2/1/1  

 العمل سوق ومنظمات المجتمع موسسات من المستفيدة الجهات قائمه √ 

  العمل سوق منظمات اراء استبيان من نسخه

 .المجتمعية األطراف على المطبقة الرأي إستطالعات نتائج

 م13/7/2021 بتاريخ( 120) رقمإعتماد النتائج  كلية مجلسنسخة من 

7/2/1/2 

  التخصص مستجدات رصد نماذج √ 

 م13/9/2022 بتاريخ الكليه بمجلس نتائجها نسخة من إعتماد

7/2/1/3 

 7/2/1/4 بنها جامعه التمريض  كلية مثل مناظرة لبرامج مقارنه دراسه √ 

 الرأي إستطالعات نتائج) من كل ضوء فى العمل سوق استقراء دراسه نتائج √ 

 البرامج مع المقارنة نتائج - التخصص مستجدات تحديد نتائج - المطبقة

 (.المناظرة

 م13/9/2022 بتاريخ  الكلية بمجلس النتائج اعتمادنسخة من 

7/2/1/5 

 بتاريخ (2394) رقم الوزارى بالقرار التمريض فى المكثف البرنامج إستحداث √ 

1/3/2019 

 (والحديثة القديمة) فى التمريض المكثف برنامج الئحة

 7/2/2/1 

 7/2/2/2 م2023-2022 لمرحلة البكالوريوس المعتمدة الساعات نظام التعليمى برنامجال √ 

 الساعات نظام التعليمى  برنامجالوفى التمريض  المكثف البرنامج عن االعالن √ 

 والمركز للكلية الرسمى االلكترونى الموقع خالل منم 2023-2022 المعتمدة

 التمريض لكلية االعالمى

7/2/2/2 

 (3مؤشر رقم )

 فى التمريض. توصيف برنامج المكثف √ 

 م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم الكلية مجلس مننسخة 

توصيف برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس المبني علي الكفايات 

NARS-2017 

 م 13/9/2022( بتاريخ 134من مجلس كلية رقم )نسخة 

نسخة البكالوريوس  التقليدى المطور )المعدل( لمرحلة العام توصيف البرنامج

 م16/10/2022( بتاريخ 135من مجلس كلية رقم )

7/3/1/1 

 7/3/1/2  م2019-2018 لعام البكالوريوس لمرحلة التقليدى العام البرنامج مصفوفة √ 
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(NARS -2009 ) 

 م15/10/2019 بتاريخ(  99) رقم كلية مجلسنسخة من 

  م2023-2022 المعتمدة الساعات لنظام البرنامج مصفوفة √ 

 م9/2022 بتاريخ( 134) رقم كليةنسخة من مجلس 

7/3/1/3 

مصفوفة البرنامج العام التعليمي التقليدى المطور)المعدل( لمرحلة البكالوريوس   

 م/162022/10( بتاريخ 135رقم )وأعتماده من مجلس كلية 

7/3/1/4 

  الكفايات علي المبني التمريض في المكثف برنامج مصفوفة √ 

 م13/9/2022 بتاريخ( 134) رقم كلية نسخة من مجلس

7/3/1/5 

 المعايير مع لبرنامج المكثف في التمريض التعلم نواتج توافق مصفوفة √ 

لبرنامج  التعلم نواتج توافق ومصفوفة( NARS- 2017)  المرجعية األكاديمية

( NARS 2017&2009) للبرنامج الدراسية المقررات مع المكثف في التمريض

 مواصفات مع في التمريض لبرنامج المكثف التعلم نواتج توافق ومصفوفة( 

 مع لبرنامج المكثف في التمريض الدراسية المقررات توافق ومصفوفة الخريج

 ( NARS 2017&2009) الخريج مواصفات

  م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم كلية مجلسنسخة من 

7/3/1/6 

 -NARS للبرنامج الدراسية المقررات مع للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفة √ 

)  الخريج مواصفات مع للبرنامج التعلم نواتج توافق ومصفوفة( ( 2017

NARS- 2017  )مواصفات مع للبرنامج الدراسية المقررات توافق ومصفوفة 

  الخريج

 م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم كلية مجلسنسخة من 

7/3/1/7 

 نسخة من القرار الوزاري العتماد تعديل الالئحة الداخلية √ 

 من الالئحة الداخليةنسخة 

 م2018/  16/10( بتاريخ 87رقم )نسخة من مجلس الكلية 

 نسخة من نتائج استبيانات عن آراء منظمات سوق العمل عن البرنامج التعليمي 

7/3/2/1 

 للبرنامج التعلم نواتج مع( ILOS التقليدى للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفة √ 

 ( ILOS)(المعدل المطور)

 م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم كلية مجلس مننسخة 

7/3/3/1 

 مع( البكالوريوس مرحلة) للبرنامج الدراسية المقررات توافق مصفوفة  √ 

 الدراسية المقررات بين توافق ومصفوفة( م2017&2009) الخريج مواصفات

 رقم كلية مجلس( NARS-2017) المرجعية القومية والمعاييراألكاديمية للبرنامج

  م14/9/2021 بتاريخ( 122)

 7/3/3/1 

 (4مؤشر رقم )
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 ( ILOS) للبرنامج الدراسية المقررات مع للبرنامج التعلم نواتج توافق مصفوفة √ 

   م14/9/2021 بتاريخ( 122) رقم كلية مجلس من نسخة

7/4/1/1 

 رقم كلية ومجلس م 12/11/2018 ( بتاريخ88) رقم كلية مجلسنسخة من   

 م 13/10/2020 بتاريخ( 111) رقم كلية ومجلس م15/10/2019 ( بتاريخ99)

 م. 12/10/2021 بتاريخ (123) رقم كلية ومجلس

توصيف  العتمادم 2022 /9 /13 بتاريخ (134 ) رقم كلية من مجلسنسخة 

 مقررات برنامج الساعات المعتمدة 

المقررات توصيف  م2022 /10 /16 بتاريخ (135)من مجلس كلية رقم نسخة 

م بناءا علي 2023-2022للبرنامج العام التقليدى المطور)المعدل( للعام الجامعى 

 دراسة الفجوة

7/4/2/1 

 7/4/2/2 م2021-2020 الجامعى العام فى الكترونية مقررات √ 

 √  (CD)الدراسية المقررات لجميع الكتروني كتاب  

 ( تيمز ميكروسوفت) بالكلية الخاصة المنصة علي سكرينات رفعه

7/4/2/3 

 علي المبني المكثف ببرنامج الخاصة الدراسية المقررات وتقريرلجميع توصيف √ 

 لعامي(  السادس الفصل حتي األول الفصل ومن – التمهيدى الفصل) الكفايات

  م2021-2022&2020-2021

  م9/9/2020 بتاريخ( 110) رقم كلية مجلسنسخة من 

7/4/2/4 

 (التقويم أساليب-والتعلم التعليم أساليب– المنهج تنظيم) مصفوفات √ 

 10/9/2019 بتاريخ (98) كلية إعتماد المصفوفات رقم مجلس

7/4/3/1 

( والتقويم التقييم وأساليب والتعلم التعليم وأساليب المنهج تنظيم) مصفوفات √ 

 المقررات لجميع الكفايات علي المبني التمريض في المكثف ببرنامج الخاصة

 لعام( السادس الفصل حتي األول الفصل ومن – التمهيدى الفصل) الدراسية

  م2021-2022

 م14/9/2021 بتاريخ( 122)  رقم كلية مجلس من نسخة

7/4/3/2 

 7/4/4/1 التعليمية والبرامج الدراسية المقررات نماذج اعالن  توصيف √ 

 (5مؤشر رقم )

  الخارجى و الداخلى المراجع إختيار معايير √ 

  18/9/2018 بتاريخ 86 رقم كلية مجلس

 بتاريخ 98 رقم كلية بمجلس والمقررات للبرامج الدورية المراجعة إتمام آلية

10/9/2019   

7/5/1/1 

 كلية نسخة من مجلسمراجع داخلي للبرنامج والمقررات الدراسية التكليف أمر  √ 

  التعليمى مراجع خارجي للبرنامجم أمرتكليف ال 2020م /9/6 بتاريخ (107) رقم

7/5/2/1 
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 م15/2/2022( بتاريخ  127رقم )  مجلس كليةنسخة من 

  والخارجي الداخلي للمراجع اقسام مجالسنسخة من  √ 

  م15/10/2019 بتاريخ( 99) رقم الكلية مجلسنسخة من 

7/5/2/2 

 التمريضللمراجع داخلي لبرنامج المكثف في امر تكليف  √ 

 بتاريخ( 122) رقم كلية اعتماد المراجع الداخلي للبرنامج مجلسنسخة من  

  م14/9/2021

 المكثف في التمريض لبرنامج داخليللمراجع ال تكليف امر

 التعليمى للبرنامج كلية اعتماد المراجع الخارجي للبرنامج مجلسنسخة من 

 م 13/9/2022 ( بتاريخ134) رقم كلية بمجلس وإعتمادها

 تقرير المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج

7/5/2/3 

  والخارجي الداخلي للمراجع اقسام مجالسنسخة من  √ 

 م14/9/2021 ( بتاريخ122) رقم الكلية مجلس

7/5/2/4 

 Course File 7/5/2/5 جوابات √ 

 course fileنماذج تقارير  √ 

 course fileمجالس اقسام مناقشة نسخة من 

7/5/2/6 

  للمقررات الخارجى و الداخلى تقارير المراجع √ 

مجالس كلية اعتماد مراجعة تقارير المراجع الداخلي والخارجي نسخة من 

 للمقررات 

 111) رقم كلية ومجلس 15/10/2019 بتاريخ( 99) رقم كلية مجلسنسخة من 

 12/10/2021 بتاريخ(  123) رقم كلية ومجلس 13/10/2020 بتاريخ( 

   م13/9/2022 بتاريخ(  134) رقم كلية ومجلس

7/5/3/1 

  المقرراتتقارير  

( 99م ومجلس رقم ) 18/12/2018( بتاريخ 89مجلس كلية رقم )نسخة من 

ومجلس  9/9/2020( بتاريخ 110م ومجلس كلية رقم )15/10/2019بتاريخ 

  م 14/9/2021بتاريخ  122رقم 

7/5/3/2   

 7/5/3/3 م13/9/2022 بتاريخ ( 134رقم )كلية  مجلسنسخة من  √ 

  الطالب بواسطة الدراسية المقررات تقييم ألستبيانات نتائج √ 

 مجالس كلية اعتماد نتائج استبيانات الطالب في المقرراتنسخة من 

 كلية ومجلس 2019و 2018 لعامي 2020 /14/1 بتاريخ 102 رقم كلية مجلس

 2021 لعام 15/8/2021 بتاريخ 121 رقم

7/5/3/4 

 نماذج رد االقسام علي االجراءات التصحيحية √ 

 (  تيمز الميكروسوفت) األلكترونية المنصة تفعيل

7/5/3/5 
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 م14/9/2021 بتاريخ (122) رقم كلية جلسم نسخة من 

 (6مؤشر رقم )

 7/6/1/1 االقسام قبل من عليها والرد الجامعى الكتاب لتحديث العلمية األقسام جوابات √ 

 7/6/1/2  االلكترونية المنصات √ 

 التدريس هيئة بعضو الخاصة اليوتيوب و  التليجرام وقنوات صفحات روابط √ 

 العلمية والمادة

7/6/1/3 

 المتبعة االحترازية اإلجراءات ظل فى للجامعات األعلى المجلس قرارات √ 

 االلكترونيالدراسية والتصحيح  المقررات فى علمية أبحاث

7/6/1/4 

 الكلية وموقع والسكاشن والمدرجات المعامل وفى الكلية داخل وملصقات بانرات √ 

  االلكترونى

 نماذج من ندوات الوحدات

 10/3/2020 (بتاريخ104) رقم مجلسنسخة من 

7/6/1/5 

( االلكترونية المنصة على ورفعها المحاضرات تسجيل كيفية) عن عمل ورشة √ 

 عن والتعليم الهجـــين التعـــليــم) عن عمل وورشة م 2020 /10 /26 بتاريخ

 والتقويم التقييم أساليب) عن عمل وورشة 2020 /11 /1 بتاريخ( بعد

 و تيمز مايكروسوفت) عن عمل وورشة 2020 /11 /18 بتاريخ( االلكتروني

   2020 /3 /16 بتاريخ (المختلفة التعليمية المنصات

7/6/1/6 

  العلمية األقسام كل من ممثلة المناهج لتطوير لجنة √ 

( بتاريخ 134رقم )الكلية  ومجلس العلمية األقسام مجالسنسخة من 

 م13/9/2022

 الميدانية العمليه للمقررات نماذج توصيف

7/6/1/7 

  المعنية األطراف أستقراء و نتائجتيمز  الميكروسوفت √ 

 م2021-7-13 (بتاريخ120) رقم كلية مجلسنسخة من 

7/6/2/1 

 تقارير البرنامج √ 

 ما بعد االعتماد  2017خطة تحسين 

 مجلس متتالية سنوات لثالث وتقارير إنجاز التحسين وخطط تصحيحية إجراءات

 لعام (105) رقم كلية ومجلس 15/10/2019 بتاريخ (99) رقم كلية

14/4/2020  

 م2021 تصحيحية واجراءات انجاز وتقرير تحسين خطة

7/6/3/1 

 علي المبني البكالوريوس مرحلة المعتمدة الساعات برنامج الالئحة إستحداث √ 

 NARS-2017 الكفايات

  م15/8/2021 يوم بتاريخ( 121) رقم كلية مجلسنسخة من 

7/6/ 3 /2  
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 م23/2/2021 بتاريخ للجامعات االعلي قرارالمجلس

 االكاديمية للمعايير طبقا البكالوريوس لمرحلة المعتمدة الساعات برنامج تصميم √ 

 ( والجديدة القديمة الالئحة)NARS-2017 الكفايات علي القائمة

 والساعات الكفايات علي المبنية البكالوريوس لمرحلة البرنامج مصفوفة

  م2023-2022 المعتمدة

 رقم كلية مجلس من والمصفوفة البرنامج من كال مجلس إعتمادنسخة من 

 م9/2022 /13بتاريخ (134)

7/6/ 3 /3  

  المجهزة التمريضية المعامل نماذج √ 

  العلمية والمراجع الكتب بأحدثنماذج 

 محدثة والتعلم التدريس استراتجية

 7/6/3/4  

 في الكترونيا القدرات نتيجة ورفع القدرات إلمتحانات الكترونيا الطالب تسجيل √ 

  االمتحان يوم نفس

7/6/3/5  

  م2023-2022 لعام التمريض في المكثف برنامج تقرير √ 

 م13/9/2022بتاريخ ( 134)  رقم كلية مجلس نسخة من

7/6/3/6  

 

    

 

 

 ةـيد الكليـار                                                                  عمـس المعيـرئي      

 هـد طـادية محمـن أ.د/ هند صالح الدين                                                     أ.د/     


