انتمرير انسُىي 0200-0202

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

االصذار انخبيس

أوال -ً:تشكيم فريك انتمرير انسُىي
ا.د /عًيذ انكهيخ

ا.د /عجذ انرحيى سعذ شىنح

ا.د /وكيم انكهيخ نهذراسبد انعهيب وانجحىث

ا.د /يحًىد عجذ انصجىر

ا.د /وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

ا.د /إيًبٌ انجيطبر

ا.و.د /وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًجتًع وانجيئخ

ا.و.د /هىيذا صبدق

د /يذير وحذح انىجىدح

د /هجخ عجذانمبدر

د /يستشبر وحذح انجىدح ويُسك لسى ادارح انتًريض

د /سهىي اثراهيى

دَ /بئت يذير وحذح انجىدح

د /يذيحخ حسٍ

دَ /بئت يذير وحذح انجىدح

د /هُذ عجذهللا

يُسك لسى االطفبل

د /فبتٍ شفيك يحًىد

يُسك لسى انجبطًُ وانجراحً

د /يروح يصطفً راغت

يُسك لسى تًريض صحخ انًجتًع

دَ /جالء جرجس يجهع

يُسك لسى صحخ األو وانرضيع

د /ايم عًراٌ

يُسك لسى تًريض انُفسيخ

د /يىاهت ركً
ا -رؤف عجذ انحهيى

أييٍ انكهيخ

انطبنجخ /ثسًخ يُصىر

أييٍ اتحبد انكهيخ
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انفهرس
اىزخطٞظ اإلسزرارٞجٜ

02

اىٖٞنو اىزْظَٜٞ

13

اىقٞبدح ٗاىح٘مَخ

17

اىَصذاقٞخ ٗاألخالقٞبد

00

اىجٖبز اإلدارٛ

02

اىَ٘ارد

02

اىَشبرمخ اىَجزَعٞخ ٗرَْٞخ اىجٞئخ

02

اىزق٘ ٌٝاىَؤسسٗ ٜإدارح ّظٌ اىج٘دح

02

اىطالة ٗاىخرٝجُ٘

31

اىَعبٞٝر األمبدَٞٝخ

35

اىجراٍج اىزعيَٞٞخ

36

اىزعيٗ ٌٞاىزعيٌ ٗاىزسٖٞالد ااىذاعَخ

37

أعضبء ٕٞئخ اىزذرٝس

41

اىجحث اىعيَٗ ٚاألّشطخ اىعيَٞخ األخرٙ

44

اىذراسبد اىعيٞب

47

اىزق ٌٞٞاىَسزَر ىيفبعيٞخ اىزعيَٞٞخ

50
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 أسـ الكمية -:كمية التمريض
 نوع المؤسسة -:كمية ( √ )

 أسـ الجامعة /األكاديمية التابعة لها الكمية -:جامعة بنيا
 نوع الجامعة-:

 -حكومية ( √ )

 الموقػ الجررايػ  :محافظةة اللميوبيةة -مجمة كميةات الجامعةة الجديةد بكعةر ةعد – مدينةة
بنيا

3991/31/31

 تاريخ التأسيس-:
 مدة الدراسة -:أرب

نوات و نة امتياز

 لرة الدراسة -:اإلنجميزية  +بعض الملررات بالمغة العربية
 القيادة األكاديمية-:
 -عميد الكمية-:

أ.د /عبد الرحيم عد شولح

الدرجة العممية -:أ تاذ

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ و الطالب -:أ.د /إيمان عبد العتاح البيطارالدرجة العممية -:أستاذ
 وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا و البحوث -:أ.د /محمود عبد الصبورالدرجة العممية -:أستاذ

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتم و تنمية البيئة -:أ.د.م /ىويدا صادقالدرجة العممية -:أستاذ مساعد

 الدرجات العممية الت تمنحها الكمية-:
 -بكالوريوس ( √)

 -ماج تير( √ )

 -دكتوراة

(√ )

 عدد الطالب المقيديف ي المرحمة الجامعية األولى لمعاـ الجامعى
-:0200- 0202

 -ذكور :ال يوجد

 -إناث - 533:اإلجمال 533 :

 عدد الطالب المقيديف ي مرحمة الدراسات العميا-:
 -ذكور :ال يوجد

 -إناث330:
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 األقساـ العممية بالكمية-:
 ق م تمريض الباطني و الجراحي ق م تمريض األطعال ق م تمريض صحة المجتم ق م تمريض صحة األم والرضي ق م إدارة التمريض -ق م التمريض النع ى والصحة النع ية

 عدد أعضاء هيئة التدريس-:
 -ذكور :ال يوجد

 عدد أعضاء هيئة التدريس-:
 -دائـ23 :

 إناث23 : -منتدب64 :

 اإلجمال 23 : -معار4 :

 عدد أعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات العممية-:
معيد30 :

مدرس مساعد32 :

مدرس19 :

أستاذ مساعد4 :

أستاذ - :ال يوجد

أستاذ متفرغ :ال يوجد

أستاذ غير متفرغ :ال يوجد
 عدد المعارين-:
 -ذكور :ال يوجد

 -إناث4 :

 -اإلجمالي4 :

 عدد اإلجازات الخاصة-:
مدر ين - 1 :مدر ين م اعدين - :اإلجمالي3 :

 عدد أعضاء الييئة المعاونة:
 -ذكور :ال يوجد

 -إناث62 :

 عدد المبعوثين في الخارج و في الداخل:
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 -إناث:

3

 ن بة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب%31 :3 :
 ن بة أعضاء الييئة المعاونة لمطالب% 8 : 3 :
 ن بة المعارين إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% 5.75 :
 ن بة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% 7.66:
 عدد العاممين بالجياز اإلداري:
 -ذكور44 :

 -اإلجمالي91:

 -إناث49:

 عدد العاممين بالجياز اإلداري وفلاً لحالتيم الوظيعية:
 -دائم 53 :

 -مؤقت43 :

المجموع 91:

أوال :المرحمة الجامعية األولى-:
 أ ماء البرامج التعميمية التي تلدميا الكمية:برنامج في عموم التمريض
 العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تلدميا المؤ ة -:برنامج واحد عدد البرامج المطبلة بالععل -:برنامج واحد عدد الخريجين بالمرحمة الجامعية األولى خالل ال نوات الخمس األخيرة 941 :خريج -عدد الوحدات ذات الطاب الخاص :واحد
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ثانياً :مرحمة الدراسات العميا
 في مرحمة الماجستير
 أسًبء انجرايج انتعهيًيخ انتي تمذيهب انكهيخ:التمريض الباطني و الجراحي-تمريض األطعال

-تمريض الصحة العامة

تمريض الوالدة وامراض الن االتمريض النع ى والعلمى-ادارة التمريض

 ي مرحمة الدكتوراة

 التمريض الباطني و الجراحي -تمريض األطعال

 تمريض الصحة العامة تمريض الوالدة وامراض الن ا التمريض النع ى والعلمى -ادارة التمريض

 انعذد اإلجًبني نهجرايج انتعهيًيخ انتي تمذيهب انكهيخ00 :
 عدد البرامج المطبقة بالفعؿ:

ماج تير ()6

دكتوراة ()6

 نسػػبة المسػػجميف لمماجسػػتير مقارنػػة بالعػػدد اإلجمػػال لممقيػػديف بالدراسػػات العميػػا:
%77.14

 نسبة المسػجميف لمػدكتوراة مقارنػة بالعػدد اإلجمػال لممقيػديف بالدراسػات العميػا:
%00.44

 عدد الدرجات الت تـ منحها خالؿ السنوات الخمس األخيرة:
 - ماج تير ()51

 -دكتوراة ()38
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وسائؿ االتصاؿ بالكمية
 العنواف البريدي :مجم كميػات الجامعػة الجديػد بكفػر سػعد – مدينػة بنهػا– محايظة القميوبية
 الموق اإللكترون www//Nursingfac.Ben.edu.eg: البريد اإللكترون (.info@fnur.bu.edu.eg :)E_mail تميفوف2033066020: -ياكس2033034223:
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(أ)

محاور ومعاييرالتقويـ الذاتى

المحور األوؿ :القدرة المؤسسية:
اىَعبٞٝر

ً
اىزخطٞظ اإلسزرارٞجٜ
-1
اىٖٞنو اىزْظَٜٞ
-2
اىقٞبدح ٗاىح٘مَخ
-3
اىَصذاقٞخ ٗاألخالقٞبد
-4
اىجٖبز اإلدارٛ
-5
اىَ٘ارد
-6
اىَشبرمخ اىَجزَعٞخ ٗرَْٞخ اىجٞئخ
-7
اىزق٘ ٌٝاىَؤسسٗ ٜإدارح ّظٌ اىج٘دح
-8
المحور الثانى :الفاعمية التعميمية:
ً
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اىَعبٞٝر
اىطالة ٗاىخرٝجُ٘
اىَعبٞٝر األمبدَٞٝخ
اىجراٍج اىزعيَٞٞخ
اىزعيٗ ٌٞاىزعيٌ ٗاىزسٖٞالد ااىذاعَخ
أعضبء ٕٞئخ اىزذرٝس
اىجحث اىعيَٗ ٚاألّشطخ اىعيَٞخ األخرٙ
اىذراسبد اىعيٞب
اىزق ٌٞٞاىَسزَر ىيفبعيٞخ اىزعيَٞٞخ
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أوال :القدرة المؤسسية:

 0/0الخطة اإلستراتيجية لمكمية:
 0/0/0التحميؿ البيئ لمكمية التعميمية:
تنتيج الكمية التخطيط اال تراتيجى وليا خطة ا تراتيجية تشتمل عمى جمي العناصر
األ ا ية لمعمل بالكمية والمتمثمة فى رؤية الكمية ور التيا ،والغايات النيائية ،وكذلك األىداف
اال تراتيجية .وا تراتيجية الكمية معتمدة وموثلة و معمنة من قبل مجمس الكمية رقم ()8
بتاريخ .3131/1/35وقد اعتمدت عمى التحميل البيئى با تخدام
( )SWOT analysisلتغطية كل من البيئة الداخمية والخارجية قبل تصميم إ تراتيجية الكمية
لتحديد مجاالت نلاط اللوة والضعف والعرص والتيديدات
و قد شاركت مختمف األطراف داخل وخارج الكمية فى التحميل البيئي وذلك من خالل
ورش عمل وقد تم عرض ومناقشة نتائج التحميل البيئي م األطراف المختمعة من أعضاء ىيئة
التدريس ،الطالب ،اإلداريين والم تعيدين من الخدمة داخل وخارج الكمية .وتوجد فى الكمية
مصعوفة واضحة ومحددة لمجاالت اللوة والضعف الناتجة من تحميل البيئة الداخمية ،والعرص
والتيديدات الناتجة من تحميل البيئة الخارجية .وترتبط بالخطة اال تيراتيجية لمكمية با تراتيجية
الجامعة ويتمثل ىذا االرتباط فى الرؤية والر الة و المشاركة المجتمعية و باقى أبعاد
األ تراتيجية .
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 0/0/0الرؤية والرسالة
رسالة الجامعة:
توفير نظم تعميمية متميزة ألعداد خريج مؤىل لممناف ة في وق العمل محميا و دوليا واعداد
الباحث المبتكر المبدع بالبناء العممي والثلافي و األجتماعى لإلن ان المصري و توجيو الخطط
البحثية لخدمة المجتم و البيئة ودف عجمة التنمية.
رؤية الكمية:
أن تكون كمية التمريض جامعة بنيا مرك از لمتميز و الريادة بين كميات التمريض محميا و
اقميميا.
رسالة الكمية:
االلت ة ة ةزام بإعة ة ةةداد خ ة ة ةريج عمة ة ةةى درجة ة ةةة عالية ة ةةة مة ة ةةن الجة ة ةةودة قة ة ةةادر عمة ة ةةى تلة ة ةةديم الرعاية ة ةةة
التمريض ة ة ةةية الش ة ة ةةاممة طبل ة ة ةةا لممع ة ة ةةايير اللومي ة ة ةةة المرجعي ة ة ةةة ف ة ة ةةي مختم ة ة ةةف المؤ ة ة ةةات الص ة ة ةةحية
وممبي ة ةةا الحتياج ة ةةات ة ةةوق العم ة ةةل وق ة ةةاد ار عم ة ةةى المش ة ةةاركة المجتمعي ة ةةة واجة ة ةراء البح ة ةةوث العممي ة ةةة
الموجيو لخدمة العرد و األ رة والمجتم والبيئة المحيطة
تتة ة ةوافر لمكمي ة ةةة رؤي ة ةةة ور ة ةةالة خاص ة ةةة بي ة ةةا معتم ة ةةدة م ة ةةن مجم ة ةةس الكمي ة ةةة بت ة ةةاريخ ( -37
 )3119-9ومعمنة ة ةةة وتة ة ةةم تحة ة ةةديثيا اعتمة ة ةةادا عمة ة ةةى التحمية ة ةةل البيئة ة ةةي لتحدية ة ةةد المتطمبة ة ةةات التة ة ةةى
ينبغ ة ةةي أن تحللي ة ةةا الكمي ة ةةة و مش ة ةةاركة جمية ة ة اإلطة ة ةراف م ة ةةن داخ ة ةةل الكمي ة ةةة وخارجي ة ةةا  .وق ة ةةد ت ة ةةم
اعتمة ةةاد التحة ةةديث بتة ةةاريخ  3119 /31/37وتة ةةم نشة ةةر الرؤية ةةة والر ة ةةالة داخة ةةل وخة ةةارج الكمية ةةة
مة ةةن خة ةةالل عة ةةدد مة ةةن المنشة ةةورات  ،ودلية ةةل الطالة ةةب ومة ةةدخل مبنة ةةى الكمية ةةة ،ولوحة ةةة اإلعالنة ةةات
الرئي ية وعمى موق الكمية كما تتصدر أية مطويات أو مطبوعات خاصة بالكمية.
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وف تلوم الكمية بمراجعة وتحديث الرؤية والر الة بشكل دوري كل خمةس ةنوات كحةد
أدنى لمواكبة التطورات المحمية والعالمية فى مجال مينة التمريض واالبحاث العممية الجديدة.
 3/0/0األهداؼ اإلستراتيجية:
أهداؼ الكمية:
 .1تخ ة ةريج اخصة ةةائى تم ة ةريض عمة ةةى درجة ةةة عالية ةةة مة ةةن الجة ةةودة قة ةةادر عمة ةةى أعطة ةةاء رعاية ةةة
تمريضية شاممة طبلا لممعايير اللومية المرجعية.

 .2أمة ةةداد المؤ ة ةةات التعميمية ةةة و الصة ةةحية بخ ة ةريج ذو كعة ةةاءة عالية ةةة قة ةةادر عمة ةةى تطة ةةوير
م توى اداء ىذه المؤ ات.

 .3تةة ةةوفير فة ة ةةرص الة ة ةةتعمم الة ة ةةذاتى و الةة ةةتعمم التعةة ةةاعمي فة ة ةةي الت ة ةةدريس و الت ة ةةدريب و البحة ة ةةث
العممى لألرتلاء بمينة التمريض.

 .4تنمي ة ةةة الل ة ةةدرات اإلبداعي ة ةةة و مي ة ةةارات التعكي ة ةةر الناق ة ةةد ف ة ةةي مج ة ةةال الت ة ةةدريس و الت ة ةةدريب
األكمينيكى.

 .5تنمي ة ة ةةة ق ة ة ةةدرات الت ة ة ةةدريب األكمينيك ة ة ةةى ف ة ة ةةي مج ة ة ةةال الرعاي ة ة ةةة التمريض ة ة ةةة اللائم ة ة ةةة عم ة ة ةةى
الدالئل.

 .6تطوير الملررات الد ار ية و الممار ات التمريضية بأ تخدام تكنولوجيا التعميم.
 .7إنش ة ة ة ةةاء قاع ة ة ة ةةدة بيان ة ة ة ةةات تتض ة ة ة ةةمن مختم ة ة ة ةةف األدارات ونظ ة ة ة ةةم المعموم ة ة ة ةةات اإلداري ة ة ة ةةة و
اللانوني ة ة ة ةةة ( المة ة ة ة ةوائح و اللة ة ة ة ةوانين) ونظ ة ة ة ةةام حع ة ة ة ةةظ و ت ة ة ة ةةداول و ا ة ة ة ةةتدعاء الوث ة ة ة ةةائق و

المعمومات.

 .8وض آليات لتطبيق االلتزام بلوانين و قواعد العمل بالكمية.
تبنةةت الكميةةة مجموعةةة مةةن األىةةداف اإل ةةتراتيجية لتحلةةق بيةةا رؤيتيةةا ور ةةالتيا فةةى ضةةوء
معايير مواصةعات الخةريج الجيةد ومواكبةة التطةورات التكنولوجيةة وتطبيلاتيةا فةى مختمةف المجةاالت
الخاصة بإعداد الخريج ،وتتنوع ىذه األىداف ما بين اعداد الخريجات وتنمية قدرات أعضاء ىيئة
التدريس والجياز اإلداري.
وتةةم عةةرض ومناقشةةة األىةةداف اال ةةتراتيجية لمكميةةة م ة األط ةراف المختمعةةة داخةةل وخةةارج
الكميةة وتتمثةةل ىةةذه األطةراف فةةى الليةةادات األكاديميةة وأعضةةاء ىيئةةة تةةدريس ومعةةاونييم واإلداريةةين
12
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والطةةالب و الم ةةتعيدين مةةن الخدمةةة و تةةم اعتمادىةةا مةةن مجمةةس الكميةةة بتةةاريخ . 3119/31/37
كمةةا تةةم نشةةر ىةةذه األىةةداف اإل ةةتراتيجية لمكميةةة مةةن خةةالل عةةدد مةةن المنشةةورات  ،ودليةةل الطالةةب
والموق االلكترونى لمكمية وعمى الفتات معملة عمى جدران الكمية.
 6/0/0الخطة التنفيذية لتطبيؽ استراتيجية الكمية:
توجةةد لةةدى الكميةةة خطةةة تنعيذيةةة لتطبيةةق ا ةةتراتيجية الكميةةة تغطةةى االىةةداف اال ةةتراتيجية
وتوج ةةد الي ةةات خاص ةةة لتنعي ةةذ ى ةةذه االنش ةةطة و المي ةةام وتتض ةةمن الخط ةةة التنعيذي ةةة تحدي ةةد دقي ةةق
لم ئوليات تنعيذ االنشطة والميام وكذلك تتضمن الجةدول الزمنةى لمتنعيةذ ومؤشةرات تليةيم االداء و
مؤش ة ةرات للية ةةاس االنجة ةةاز النية ةةائى وقة ةةد تة ةةم ترجمة ةةة الخطة ةةة الة ةةى موازنة ةةة مالية ةةة .وت ة ةرتبط الخطة ةةة
اال تراتيجية لمكمية م الخطة اال تراتيجية بجامعة بنيا.
 0/0الوض التنايسى لمكمية:
 0/0/0السمات التنايسية لممؤسسة ودورها يى المجتم :
تعكس إ تراتيجية الكمية شخصيتيا الم تلمة وخصائصيا المميزة لطبيعة نشاطيا .فعمةى
ال ةةر م م ةةن بع ةةض التش ةةابو ف ةةى التخصص ةةات الملدم ةةة ف ةةى بةةرامج الكمي ةةة وبع ةةض البةةرامج الملدم ةةة
بالكميات األخرى إال أن إ تراتيجية الكمية تعمل عمى توجيو ىذه التخصصات نحةو ر ةالة الكميةة.
وتبةةرز إ ةةتراتيجية الكميةةة م ةةئولياتيا المجتمعيةةة نحةةو المجتم ة المحمةةي بصةةورة واضةةحة ومحةةددة.
حيةةث تحةةدد المشةةكالت المجتمعيةةة التةةى ينبغةةي أن تتصةةدى ليةةا الكميةةة بمةةا ي ةةاعد عمةةى تعميةةق
صمتيا بالمجتم المحمي المحيط بيا.
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 -0الهيكؿ التنظيمى
0/0الهيكؿ التنظيمى واالدارات الداعمة:
 0/0/0الهيكؿ التنظيمى مالئـ ومعتمد:
يوجد لمكمية ىيكل تنظيمي مالئم لطبيعة نشاط الكمية طبلةا لمعةايير الجةودة و تةم اعتمةاده
ف ةةى مجم ةةس الكمي ةةة بت ةةاريخ  3119/31 / 37و معم ةةن ألعض ةةاء ىيئ ةةة الت ةةدريس و مع ةةاونييم و
الجياز األدارى و الطالب والم تعيدين من الخدمة وتم إعادة تشكيمة في ضوء معايير الجةودة و
االعتمةةاد الدراج بعةةض الوحةةدات الم ةةتحدثة بالكميةةة كوحةةدة التلةةويم ووحةةدة خدمةةة المجتم ة ووحةةدة
تنمية الموارد ويتكون من:
أوالً  :الهيكؿ األكاديم لمكمية ويضـ :
 مجمس الكمية .
 عميد الكمية .
 وكالء الكمية .
 oوكيل الكمية لشئون خدمة المجتم وتنمية البيئة ،
 oوكيل الكمية لشئون الد ار ات العميا والبحوث ،
 oوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب .
 وحدة الجودة بالكمية و الوحدات االخرى الم تحدثة(وحدة التخطيط اال تراتيجى ،وحدة

ادارة األزمات والكوارث ،الوحدة البحثية والنشر العممى ،وحدة متابعة الخريجيين و وق
العمل ،وحدة األدارة األلكترونية......إلخ)

 األق ام العممية  ،حيث يوجد بالكمية عدد (  ) 6أق ام عممية .
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ثانياً :الهيكؿ اإلداري لمكمية ويضـ:
 أمين الكمية.

 األق ام اإلدارية وتشمل إدارات شئون العاممين وشئون أعضاء ىيئة التدريس
والشئون اإلدارية والح ابات والمشتريات والمخازن وشئون الطالب والخريجين
والد ار ات العميا والعالقات الثلافية والمكتبة.
 يبين الشكل اآلتى الييكل التنظيمى لمكمية واإلدارات والوحدات المكونو لو:

15
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ويتصف الييكل التنظيمى الحالى لمكمية بوضوح خطوط ال مطة وتحديد االختصاصات ،لكل
عضو من أعضائيا ،فالعميد ىو رئيس مجمس الكمية ويعاونو الوكالء الثالثة كل فيما يخصو
طبلا لمشكل ال ابق لمييكل التنظيمى ،وتدار الكمية بوا طة مجم يا الملرر طبلا للانون تنظيم
الجامعات .ويعتمد ىيكل الكمية عمى التعويض فى ال مطات إلى حد ما ،حيث يعوض العميد
رؤ اء األق ام ومن لى االق ام االكاديمية فى اتخاذ الل اررات الطارئة الالزمة لت يير العمل.
ويوجد توصيف وظيعى لجمي قيادلت وم ئولى جمي الوظائف بالكمية موضح بو
الم ئوليات والميام وتم اعتماده بتاريخ .3131/1/35
كما توجد وحدة خاصةة بةإدارة األزمةات والكةوارث و قةد تةم اعتمةاد التشةكيل بمجمةس الكميةة
بتةةاريخ  . 3131/1 /35ومةةن انشةةطة ىةةذه الوحةةدة عمةةل لوحةةات وممصةةلات معمنةةة بالكميةةة توضةةح
كيعيةةة مواجيةةة األزمةةات والك ةوارث بالكميةةة .وكةةذلك عمةةل ورش عمةةل و تةةدريب أعضةةاء مةةن الكميةةة
إلدارة األزمةةات والكةوارث .وىنةةاك إرشةةادات لمطةةالب والعةةاممين وىيئةةة التةةدريس عةةن التصةةرف فةةى
بعض االزمات والكوارث الطبيعية كالزالزل والحرائق مثال وقد تم تدريب العاممين عمييا وعلد عةدة
نماذج محاكاة إلخالء المبانى بمعرفة ىيئة الحماية المدنية و االطعاء ووكيل الكميةة لشةئون خدمةة
المجتم والبيئة.
فتتوفر بالكمية الو ائل المتاحة لمتعامل م األزمات والكوارث ،فتوجد طعايات حريق
واجيزة إنذار فى ممرات ومعامل الكمية كافيو ،وتتوافر اإل عافات األولية ،واإلرشادات الالزمة
لمواجية األزمات والكوارث و توجد خطة لالخالء فى حاالت األزمات و الكوارث
 0/0/ 0وحدة ضماف الجودة:
توجد بالكمية وحدة لضمان الجودة ،ويوجد ليا ىيكل تنظيمى معتمد ومعمن ويتضمن
الييكل ممثمين من جمي العئات بالكمية  ،وكذلك يوجد لموحدة الئحة معتمدة من مجمس الكمية
ومجمس إدارة ي اعدىا عمى الليام بدورىا بكعاءة وفاعمية وينعلد بصورة دورية لي اعدىا عمى
16

انتمرير انسُىي 0200-0202

االصذار انخبيس

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

تحليق اىدفيا .كما أن تبعية الوحدة واضحة فى الييكل التنظيمى لمكمية وتتب مباشرة عميد
الكمية .و توطد الكمية عالقة وحدة الجودة بيا بمركز الجودة في الجامعة فيوجد زيارات متابعة
دورية من مركز الجودة بالجامعة ومثبت ذلك من خالل تلارير المتابعة من مركز الجامعة  .كما
تم علد عدة دورات ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية بالتن يق م مركز ضمان الجودة
بالجامعة( التخطيط اال تراتيجى واعداد المراجعين الداخميين) .فوحدة الجودة تشارك في عرض
ومناقشة قضايا الجودة فى مجالس الكمية عمى م تويين الر مي والغير ر مي .وتتمثل أشكال
ىذه المشاركة فى تلديم الدعم العنى لألق ام وأعضاء ىيئة التدريس فى إعداد توصيف وتلارير
البرامج والملررات الد ار ية وتبنى نظام لجان الممتحنين والمراج

الخارجي وا تطالع آراء

الطالب فى العممية التعميمية والعمل عمى اال تعادة من نتائج تلويم الملررات الد ار ية فى
عمميات التطوير بالكمية وتحديد جوانب اللوة والضعف فى عممية التعميم والتعمم من خالل
عمميات تلرير الملررات واعداد التلرير ال نوى لمكمية ومناقشتو .
 -3القيادة والحوكمة
 0/3اختيار القيادات األكاديمية:

 0/0/3أسموب اختيار القيادات:
ية ةةتم تعية ةةين اللية ةةادات األكاديمية ةةة بالكمية ةةة مة ةةن قبة ةةل رئة ةةيس الجامعة ةةة طبلة ةةا للة ةةانون تنظة ةةيم

الجامعةةات مةةن بةةين األ ةةاتذة العةةاممين حيةةث يةةتم تعيةةين العميةةد(قانون تنظةةيم الجامعةةات مةةادة 41
معدلةةة باللةةانون رقةةم  343ل ةةنة  )3994الةةوكالء مةةادة ( ،)47مةةادة  53مجةةالس األق ةةام رئةةيس
مجمس الل م مادة  -56أعضاء ىيئة التدريس(األ اتذة – األ اتذة الم اعدين -المدر ون) مادة
 65قةةانون رقةةم  38ل ةةنة  3983وىةةى معمنةةة فةةي قةةانون تنظةةيم الجامعةةات ويوجةةد منةةو العديةةد مةةن
الن خ بالكمية (مكتب العميد – أمين الكمية -وحدة الجودة )
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 0/3نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية:

 0/0/3أسموب القيادة-:

تطبق الكمية نمط قيادة ديموقراطي يشج عمى المشاركة وابداء الرأي وحرية النلد
واالبتكار ،وت تخدم أ موب الحوار فى الوصول إلى الل اررات طبلاً ال تلصاءات رأى أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييم /الطالب /العاممين وقد أوضحت نتائج ىذه اال تلصاءات وجود نمط
ديملراطية الليادة فى تعامالتيا .كما تأخذ الليادة بآراء وملترحات ممثمى األطراف المجتمعية فى
تطوير أداء الكمية من خالل عدة قنوات تشمل إشراك البعض منيم فى المجالس الر مية
وتطبيق ا تلصاء رأى وعلد للاءات ،ويشترك ممثمون عن الطالب فى وض جدول االمتحانات
وأ اليب التلويم ودعم الطالب وتحرص الليادة عمى األخذ بآراء وملترحات العاممين بالكمية
وبحث شكواىم إذ تختص وحدة الجودة بتعريغ نتائج الرأى وتحميميا إحصائيا كما يوجد لجنة
صندوق الشكاوى باإلضافة لملاء كل فصل د ار ى م الطالب و جمي العاممين بالكمية.
تمارس مجالس الكمية الر مية م ئولياتيا فى مناقشة جمي قضايا التعميم والتعمم بما
يحلق أعمي م توي أداء ،حيث تم اتخاذ عدة ق اررات تتعمق بلضايا التعميم والتعمم من خالل
المجالس الر مية بالكمية ،ومن بين ىذه الل اررات:
-

عمل كتيب عن كل برنامج من البرامج العممية بالكمية يتضمن:توصيف البرنامج،
وملرراتو تم عمل توصيف لبرنامج الكمية يتوافق م معايير اليئية اللومية بالتالى عمل
توصيف جمي ملررات البرنامج لمرحمة البكالوريوس ،كما تم عمل توصيف برامج
الماج تير و الدكتوراة و توصيف جمي ملرراتيا  .تم امداد المعامل باجيزة جديدة
لتحليق األىداف التعميمية فى الجانب الميارى و أنشاء وحدات جديدة مثل الوحدة
البحثية  -وحدة خدمة المجتمعية وقد تم انجاز ىذه الل اررات الخاصة بالتعميم والتعمم
التى تناولتيا المجالس الر مية بالكمية كتوصيف بعض البرامج والملررات واال تعانة
18
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ببعض المراجعين النظراء ،وا تطالع آراء الطالب فى طرق التعميم والتعمم ،ونشر
الملررات الد ار ية الكترونيا عمى موق الكمية وتل يم بعض الدفعات كبيرة العدد إلى
مجموعتين مثل ملرر تمريض االطعال وتمريض الصحة االنجابية و التمريض النع ي
و إدارة خدمات التمريض وتمريض صحة المجتم وااللتزام بمواصعات الورقة االمتحانية
-

 3/3تنمية المهارات اإلدارية:

 0/3/3التدريب:
توفر الكمية خطة لمتدريب وتنمية الميارات اإلدارية لمليادات األكاديمية بالتعاون م
مراكز الجودة وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس مثل دورات التخطيط اال تراتيجي ،التلويم
المؤ ي  ،الجوانب اللانونية بالجامعات-الميارات اإلدارية – ضمان الجودة واالعتماد-ميارات
االتصال الععال المراجعة الداخمية والخارجية....الخ وتوجد خطة لمتدريب موثلة ومعتمدة ومعمنة
بناءا عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمليادات األكاديمية واالدارية بتاريخ 3133/ 5 / 31
 0/3/3مؤشرات تقييـ التدريب:
ال توجد مؤشرات لتلييم التدريب نظ اًر الن بدء العمل في تنعيذ الخطة لم يبدأ بعد
تم حصر عددالدورات التي تم تنعيذىا لمليادت االكاديمية من قبل الجامعة
عدد الدورات

عدد المشاركيف

البرنامج
التخطيط اال تراتيجى

3

33

التلويم المؤ ى و المراجعة الخارجية

3

33

الجوانب المالية

3

3

الجوانب اللانونية

3

3

إدارة فرق العمل

3

3

 6/3نظـ المعمومات والتوثيؽ:
 0/6/3قواعد البيانات:

تتوفر لدي الكمية قاعدة بيانات تضم معظم اإلدارات ،وتحرص الكمية عمى دقة
المدخالت وتحديثيا الم تمر بحيث تي ر جمي الميام التى تلوم بيا الكمية .و قد اشتركت
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انتمرير انسُىي 0200-0202

االصذار انخبيس

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

الكمية فى مشروع ميكنة النظم الجامعية وتم بالععل تحويل قواعد البيانات للواعد إلكترونية.
اإلدارات التي تم االنتياء من ميكنتيا بالععل (شئون الطالب -أعضاء ىيئة التدريس -الد ار ات
العميا) ويتم عمل الكنتروالت فى الوقت الحالى ،وجارى ا تكمال قاعدة بيانات باقي اإلدارات.
حيث تحرص الكمية عمى حعظ وا تدعاء وتداول جمي الوثائق الكترونيا.
 5/3دور القيادة يى تنمية التمويؿ الذاتى:
 0/5/3خطة تنمية الموارد الذاتية:

توجد خطة لتنمية الموارد الذاتية لمكمية مدرجة فى الخطة التنعيذية األ تراتيجية كما
يوجد بالكمية وحدة ذات طاب خاص وىى مركز الخدمة العامة لمتعميم والتدريب الم تمر وت يم
ىذه الوحدة فى دعم العممية التعميمية من خالل الدورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييم وتشمل دورات تدريبية أخرى فى مجال كرتارية التمريض بالتعاون م كميات أخرى
لخدمة المجتم المحيط ولتنمية الموارد الذاتية لممركز والكمية .كما تم أيضا شراء بعض أجيزة
الحا ب و ماكينة تصوير.
 0/5/3العالقات والتفاعؿ م القطاعات اإلنتاجية والخدمية ي المجتم :
تحرص الكمية عمى تععيل قنوات االتصال م

اللطاعات اإلنتاجية والخدمية فى

المجتم المحيط بيا .وتتمثل ىذه اللطاعات فى المدارس المحيطة بالكمية وكذلك الم تشعيات
ومراكز االمومة والطعولة وجمي الم تعيدين من الخدمة.
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-6المصداقية واألخالقيات:

 0/6حقوؽ الممكية الفكرية والنشر:

0/0/6االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر:
تتبنى الكمية إجراءات حلوق الممكية العكرية والنشر و تم وض ذلك فى دليل المصداقية
واألخالقيات الذى تم اعتماده من مجمس الكمية نتاريخ  3131/1/35وقد تم وض بعض
اإلجراءات لممحافظة عمى حلوق التأليف والنشر تتمثل ىذه االجراءات فى اتباع االجراءات
اللانونية المتمثمة فى اللانون رقم  83ل نة . 3113
وكذلؾ تتب الكمية باالجراءات اآلتية:
 oحظر ا تخدام البرامج الجاىزة ير المرخصة عمى اجيزة الحا ب االلي بالكمية
 oعدم ال ماح لمعاممين بالكمية بن خ المصنعات بما يشكل اعتداءاً عمى حلوق المؤلف
لحماية المصنعات العنية واألدبية.
 oوض ارشادات لممترددين عمى المكتبة لمراعاة التزاميم بالضوابط المنصوص عمييا في
قانون الممكية العكرية
 oعلد ندوات وللاءات معتوحة لمناقشة حلوق الممكية العكرية وأىميتيا وضرورة االلتزام بيا.
وتبذل الكمية جيودا لنشر ثلافة حلوق الممكية العكرية والنشر ،حيث ت تخدم الكمية
و ائل محددة لنشر ثلافة حلوق الممكية العكرية والنشر منيا توافر دليل المصداقية واألخالقيات
وبعض الالفتات داخل الكمية
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 0/6الممارسات العادلة وااللتزاـ بأخالقيات المهنة:
 0/0/6ضماف العدالة وعدـ التمييز :
تمتزم الكمية بإجراءات محددة ومعمنة لضمان العدالة وعدم التمييةز بةين الطةالب تتمثةل فةي تةوفير
الكمية اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لجمي طالب الكمية بيدف إك ابيم اللةدرات والميةارات
العممية الالزمة ل وق العمل .كما توجد إجراءات محددة ومعمنةة لضةمان العدالةة وعةدم التميةز بةين
أعضاء ىيئة التدريس /الييئة المعاونة  /العاممون وتتمثل ىذه اإلجراءات فى:
 توافر العرص المتكافئة فى الترقيات ،والبعثات وتوزي األعمال. تطبيق شروط الترقية عمى جمي العاممين طبلا لملواعد ت اوى عدد ر ائل الماج تير والدكتوراه بين جمي األ اتذة المشرفين. توزي المكافآت والحوافز فى ضوء اللواعد المعمول بيا فى الكمية.ويتم تطبيق ىذه اإلجراءات عمى جمي أعضاء ىيئة التدريس بالكمية مثل (توزي أعباء
اإلشراف والتدريس ،الحوافز ،المكافآت ،البعثات ،...واإلداريين (توزي

أعباء العمل ،توزي

الحوافز ... ،الخ) كما تطبق تمك اللواعد عمى جمي الطالب من حيث الم اواة فى فرص
التعميم وممار ة األنشطة والتلويم وجمي ىذه اإلجراءات معمنة وتمارس بشعافية كما يتم التلييم
بوا طة فريق أو عدة جيات تشتمل عمى الم تعيدين – الليادات – الزمالء – ويتم إطالع كل
فرد بنتائج تلييمو ومن حلو التظمم فيما جاء بو.
تلوم الكمية باتخاذ إجراءات  /ق اررات تصحيحية لمعالجة بعض الممار ات ير العادلة،
م وض خطة فورية لتصحيحيا فور اكتشافيا ،من ىذه اإلجراءات:
 -إعادة تصحيح أوراق الطالب المتظممين من درجاتيم.
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 التحليق فى الشكاوى الملدمة من الطالب فى حال تظمميم من ظمم من قبل أحد أعضاءىيئة التدريس أو الييئة المعاونة ،حيث يتم التحلق من صحة الشكوى وعند ثبوتيا يتم
إعالن ذلك فى مجمس الكمية ومجالس األق ام ح ب درجة الشكوى ،أو ازالة األثر
الضار لدى الشاكي.
ىناك إجراءات تتضمن عدم تعارض المصالح لألطراف المختمعة فى الكمية مثل قرار الكنتروالت
الذى يلضى بعدم اشتراك أعضاء ىيئة التدريس فى أعمال الكنتروالت واالمتحانات فى حالة
وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة
 3/6األخالقيات المهنية:

 0/3/6ممارسات أخالقيات المهنية:
يوجد بالكمية دليل لممار ة اخالقيات وآداب المينو وىو دليل المصداقية واألخالقيات
وىو متاح داخل األق ام العممية واالدارية ووحدة الجودة وموق الكمية وتتولى لجنو المصداقية
واالخالقيات مراجعة المعمومات المنشورة عن الكمية.
االجراءات التى تتخذىا الكمية فى حالة عدم االلتزام بأخالقيات المينة تتوافر فى وثيلة
اإلثابة والمجازاة التى تم اعتمادىا وتوثيليا بمجمس الكمية رقم ( )8بتاريخ 3131/5/39
-5الجهاز االدار::

 0/5تنمية القيادات و تقييـ األداء:

 0/0/5تنمية القيادات اإلدارية والعامميف:
تم

تحديد االحتياجات التدريبية لمليادات اإلدارية ولمعاممين حيث تم ا تخدام

ا تلصاءات و تحميل النتائج وعمل خطة تدريبية بناءا عمى نتائج ىذة اال تلصاءات بتاريخ
 3133/5/31والتى أوضحت الحاجة إلى دورات تدريبة فى ميارات التواصل االدارى – اتخاذ
الل ارر وحل المشكالت وادارة الوقت وكذلك دورات كمبيوتر.
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 0/0/5نظـ تقييـ أداء القيادات اإلدارية والعامميف:
الكمية تلوم بعمل تلييم ألداء الليادات االدارية والعاممين عن طريق عمل تلرير كعاءة
العاممين يلوم بو الرئيس المباشر ورئيس العمل .كما قامت الكمية بوض آليات لربط الحافز
باألداء
 0/5الرضا الوظيف :

 0/0/5وسائؿ قياس الرضا الوظيف :
قامت الكمية بلياس الرضا الوظيعى لالداريين عن طريق تصميم ا تبيانات وتم تجميعيا
وتحميميا وقد أ عرت نتائج ىذه اال تبيانات عن الرضا الوظيعى لمعاممين تجاه التعاون بين
الموظعين بعضيم البعض وكذلك تملى الدعم من رئي يم المباشر بينما كان ىناك عدم رضا عن
آلية توزي الحوافز والمكافاءات.
 0/0/5دور الكمية ي تحسيف الرضا الوظيف :
بناءا عمى النتائج التى تم التوصل الييا من قياس الرضا الوظيعى تم اتخاذ بعض
الل اررات لتح ين م توى الرضا الوظيعي لمعاممين مثل وض آليات لتوزي الحوافز والمكافات بما
يراعى العدالو بين الموظعين  .تخعيف عبء العمل وذلك بمخاطبة الجامعة المداد الكمية بأعداد
اضافية من العاممين وكذلك التحعيز الغير مادى والمعنوى عن طريق التشجي و ماع شكواىم
واالىتمام بيم.
-4الموارد:

 0/4كفاية الموارد المالية والمادية:

 0/0/4كفاية الموارد المالية السنوية:
الموارد المالية المتاحة نويا لمكمية كافية –جزئيا -لتحليق ر الة الكمية فباإلضافة إلى
الميزانية المخصصة من الموازنة العامة لمدولة طبلاً لمخطة الخم ية لبنود المبانى ير كنية و
المعدات و االالت و األثاث والنلل .
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تم تطوير حجم الموارد الذاتية لمكمية خالل ال نوات الخمس األخيرة حيث تم بذل جيود
متميزة لرف كعاءة ا تخدام الموارد المالية المخصصة لمكمية من الموازنةالعامة و من خالل
(معمل الميارات فى تلديم دورات اال عافات االولية  -مركز الخدمة العامة لمتعميم و التدريب-
دورات الكمبيوتر) و اال تعادة من مشروعات الجودة كمشروع إنشاء داخمى لمجودة والتطوير
الم تمر و التاىيل لالعتماد.
 0/0/4مالئمة المبانى:

م احة المباني كافية لممار ة أنشطة الكمية .المبانى مالئمة لممار ة أنشطة الكمية العممية
واألنشطة الطالبية فيوجد عدد ( )4مدرجات وعدد ( )3قاعات درس وعدد ( )4معامل تمريضية
وعدد ( )3لمحا ب االلى باالضافة إلى قاعة العيديوكونعرانس.
وتتوافر لدى الكمية التجييزات والمعدات المختمعة لتحليق األمن وال المة فى المبانى حيث يتوافر
أجيزة انذار حريق – طعايات حريق -الفتات والعالمات اإلرشادية لممحافظة عمى أمن و المة
العاممين بالمعامل و تتولى وحدة األزمات و الكوارث بالكمية متابعة ذلك  .تتصف مبانى الكمية
بالنظافة وتعطى اح ا ا بالجمال وتتمت

بالتيوية و االضاءة الطبيعية .وكذلك يتوفر أعداد

كافية من المراوح والتكييعات فى المدرجات والمعامل.
 0/4التسهيالت المادية:
 0/0/4تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية:
يوجد أماكن وت ييالت لممار ة االنشطة الطالبية حيث يوجد مكان مخصص لالنشطة الرياضية
والعنية والجوالة ويتوفر بالكمية طاوالت لممار ة البينج بونج ولكن الكمية بحاجة لمزيد من
الت ييالت
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0/0/4األجهزة والمعدات والمعامؿ:
تتنا ب أعداد الحا بات م أعداد الطالب حيث يوجد فى المعمل التعاعمى عدد 11
جياز ،معمل األنترنت  33جياز ،نادى التكنولوجيا  33جياز ،ىذا باالضافة الى االجيزة
الموجودة بباقى المعامل و الوحدات يتم صيانة األجيزة والمعدات والمعامل بصعة منتظمة من
خالل العلد المبرم بين الكمية و وحدة الصيانة بالجامعة شيريا بعد  33زيارة فى العام.
 3/0/4تكنولوجيا المعمومات:
يتوافر لدى الكمية موق عمى شبكة االنترنت بالمغتين العربية و االنجميزية
)(fac.ben.edu.egwww.nursingو يتم تحديث ىذا الموق بصعة دورية .
وجارى توفير خدمة االنترنت بالكمية لمجمي فى الوحدات مثل وحدة الجودة – نادى التكنولوجيا-
المعمل التعاعمى  -معمل األنترنت – وحدة الخدمة العامة و األق ام العممية من خالل
االتصاالت م قيادة الجامعة ويتم حاليا تشغيل االنترنت من خالل العالشات الشخصية لوجود
بعض العوائق الخاص ببعد المبنى الجديد لمكمية عن ال نترال.
-7المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:

 0/7خطة خدمة المجتم وتنمية البيئة:

 0/0/7التوعية بخدمة المجتم وتنمية البيئة:
توجد خطة نوية لبرامج خدمة المجتم موثلة ومعمنة عمى موق الكمية وداخل األق ام
العممية بالكمية وتتضمن خطة الخدمة المجتمعية لمتوعية بدور الكمية خارج مجتم الكمية فى
أماكن متعددة ولعئات مختمعة فى المجتم كالمدارس لزيادة الوعى الصحى لمطالب و العاممين
بالمدراس عن انعمون از الطيور والخنازير واألمراض المزمنة والعنف وخطورتو والوقاية من
الحوادث.وكذلك الم تشعيات مثل م تشعى الحميات لزيادة وعى العاممين عن الصحة المينية
واألمراض المزمنة والعالمات الحيوية  ،ومراكز الرعاية الصحية لمعئات الخاصة مثل دار
الم نين من خالل حمالت توعية لألمراض المزمنة واأل عافات األولية والوقاية من الحوادث
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وكذلك المدارس العكرية لزيادة وعى العاممين عن التعامل م ذوى االحتياجات الخاصة.وزيادة
الوعى الصحى لمعاممين واالميات المترددات عمى مركز رعاية األمومة والطعولة عن الصحة
المينية واأل عافات األولية والصحة االنجابية وصحة الطعل .وزيادة وعى المواطنين المليمين
بمنطلة المرب المحيطة بالكمية من خالل الزيارات المنزلية عن مرض انعمون از الخنازير والطيور
واألمراض المعدية واألمراض المزمنة.توجد بعض نماذج لممار ات فعمية لتنمية وحماية البيئة
ومنيا المشاركة فى اللوافل البيئية والطبية من خالل اال بوع االقميمى لحماية البيئة والذى ينظمو
قطاع خدمة المجتم وتنمية البيئة بالجامعو لعديد من اللرى بمحافظة اللميوبية نويا وكذلك
المشاركة فى قافمة االرشاد والتوجيو الن ائى فى مجاالت تمريض االم و الرضي و األطعال و
الم نين و صحة المجتم وعلد ندوات حول الوعي البيئي و اإل عافات االولية كما تلدم الكمية
خدمات فى مجال التدريب لطالب الجامعة

مثل ( دورة اعداد طبيب امتياز و دورة اال عافات

االولية) لطالب كمية الطب البشرى  .توجد بعض االجراءات لمتوعية بخدمة المجتم وتنمية
البيئة داخل الكمية منيا الممصلات والنشرات و المعامل  .كما توجد قائمة لمتعرف عمى م توى
خريجى الكمية من األطراف المجتمعية  ،ودور الخدمات التى تلدميا كنشر الوعى الصحى بين
أفراد المجتم .
 0/0/7الخطة و احتياجات المجتم :
جارى وض خطة لخدمة المجتم مبنية عمى د ار ة احتياجات المجتم وتحديد اولوياتو.
توجد بعض نماذج لممار ات فعمية لتنمية وحماية البيئة ومنيا المشاركة فى اللوافل البيئية
والطبية من خالل اال بوع االقميمى لحماية البيئة والذى تنظمو قطاع خدمة المجتم وتنمية البيئة
لعديد من اللرى بمحافظة اللميوبية نويا وكذلك المشاركة فى قافمة االرشاد والتوجيية الن ائى فى
مجاالت تمريض االم و الرضي و األطعال و الم نين و صحة المجتم
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وعلد ندوات حول الوعي البيئي و اإل عافات االوليةكما تشارك الكمية فى حمالت التطعيم ضد
شمل االطعال م مديرية الشئون الصحية باللميوبية .
 0/7تفاعؿ الكمية م المجتم :
 0/0/7مشاركة األطراؼ المجتمعية ي مجالس الكمية:
تشارك بعض األطراف المجتمعية كأعضاء فى مجمس الكمية وكيل و ازرة الصحة باللميوبية وال يد
الدكتور مدير م تشعى االطعال التخصصى ببنيا واال تاذ الدكتور مدير عام م شتعيات بنيا
الجامعية .
كما تشارك بعض األطراف المجتمعية المختمعة فى تدريب الطالب فى أماكن العمل،
حيث يشارك بعض أعضاء العرق الصحية بالم تشعيات فى تدريب الطالب وفى اعداد البرامج
التعميمية  .وىناك اتصاالت وعالقات م تمرة بين الكمية وكافة األطراف المجتمعية ذات العالقة
 0/0/7رضا األطراؼ المجتمعية:
جارى قياس م توى رضا االطراف المجتمعية عن خدمات المجتم و تنمية البيئة التى
تلدميا الكمية من خالل اال تلصاءات المصممة لذلك و يتم د ار ة وتحميل النتائج لمتوصل
لمعرفة ا باب الرضا وعدم الرضا ووض خطة لتح ين درجة الرضا لدى االطراف المجتمعية
 -8التقويـ المؤسس و إدارة نظـ الجودة:
 0/8تقويـ أداء الكمية:

 0/0/2عممية التقويـ:

تمعب وحدة ضمان الجودة بالكمية دو ار فاعال في عممية تلييم األداء وتحرص الكمية عمى أن يتم

التلييم بصعة دورية و ذلك من خالل التلرير ال نوي لمكمية و ذلك بيدف تحديد مجاالت اللوة و
العمل عمى تعزيزىا وتحديد مجاالت الضعف و العمل عمى معالجتيا و اتخاذ اجراءات

تصحيحية حيث تم حتى االن إصدار اربعة تلارير وىى كالتالى:

التلرير األول :تلرير الكمية ال نوى لمعام الجامعي 3117-3116
التلرير الثاني :تلرير الكمية ال نوى لمعام الجامعي 3118-3117

التلرير الثالث :تلرير الكمية ال نوى لمعام الجامعي 3119-3118
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التلرير الراب  :تلرير الكمية ال نوى لمعام الجامعي 3131-3119

وأيضا يتم تلويم و تلييم ألداء الكمية من خالل تلارير المراجعو الداخمية و الخارجية و قد

تم إصدار وأعتماد التلارير ال نوية ال ابلة لمكمية فى موعدىا المحدد نويا وتم تلديم ن خ نوية

واألعالن عنيا .يتم مناقشة نتائج التلويم الذاتي لممؤ ة م أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
والعاممون بالكمية واألطراف المجتمعية ذات العالقة مثل الم تعيد النيائي من الخريجين

(والممثمين في مجمس الكمية) من خالل اجتماعات مجالس الكمية و االجتماعات الم تمرة م

ادارة الكمية ووحدة توكيد الجودة و اجتماعات لجنة وض الخطة اال تراتيجية لمكمية .وتتم ملارنة
نتائج تلويم الكمية دوريا لرصد التغير فى م توى االداء .

 0/0/8أنشطة التعزيز و التطوير إلدارة نظـ الجودة:

حدث تلدم ممموس في األداء المؤ ي نتيجة اال تعادة من نتائج التلويم الذاتي ال ابق من أمثمة
ذلك-:
•
•

إر اء معاىيم الجودة لدى جمي أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة و اإلداريين
والطالب و الخريجين بالكمية.

شارك جمي أعضاء ىيئة التدريس و عدد من الييئة المعاونة و اإل داريين بالكمية في

وض الخطة اإل تراتيجية لمكمية و الخطة التنعيذية ليا و كذلك تحديث الر الة و الرؤية

واألىداف.

•

وض ىيكل تنظيمى محدث و معمن و توصيف وظيعى لمعاممين بالكمية و إعالنو و

•

تم عمل خطة تدريبية لمعاممين بالكمية وتدريبيم كال فى مجال تخصصو

•
•

توثيلو

تععيل ا تخدام إدارة نظم المعمومات داخل الكمية فيما يخص ميكنة شئون الطالب وشئون
أعضاء ىيئة التدريس وشئون الد ار ات العميا والكنتروالت و إظيار النتائج.

تح ن ممحوظ في طرق التدريس المتبعة و طرق اإلمتحانات داخل الكمية بإ تخدام

الو ائل المتعددة الحديثة في التدريس وا تخدام نظام التصحيح االلكترونى فى بعض
المواد الد ار ية الخاصة بالمواد التمريضية.

•

االنتياء من اعداد توصيف برامج و ملررات الد ار ات العميا بالكمية.

•

وض آلية بوا طة وحدة توكيد الجودة لممراجعة الداخمية و تععيمو بصعة دورية

•
•
•

وض معايير للياس أداء العاممين

قياس الرضاء الوظيعى و اتخاذ اجراءات تصحيحية

الحرص عمى االرتلاء بالبحث العممى و تععيل و متابعة تنعيذ الخطة البحثية لمكمية و

تشجي النشر العممى الدولى
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 0/8دعـ القيادات األكاديمية لوحدة ضماف الجودة:

 0/0/2الدعـ المادي و المعنوي لوحدة ضماف الجودة:
• تتوافر لموحدة الكوادر البشرية المؤىمة والكافية لممار ة أنشطتيا من مدير و نائب مدير

لموحدة و كرتارية متعر ة ألعمال الوحدة .ويشارك عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس و

معاونييم في أعمال الوحدة حيث يشارك معظم من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية في المجان

التنعيذية لوحدة توكيد الجودة .تم تجييز وحدة ضمان الجودة بكافة التجييزات الكافية والمالئمة
لممار ة أنشطتيا من خالل وجود مكان مالئم و مجيز و معدات و أجيزة كمبيوتر و ماكينات

تصوير و مكاتب و طاوالت إجتماعات و أماكن لحعظ الم تندات و األوراق و يره من األدوات

المكتبية المطموبة
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ثانيا الفاعمية التعميمية

 0-0سياسات قبوؿ و تحويؿ و توزي الطالب:
 0-0-0نظـ قبوؿ و تحويؿ الطالب:

قواعد اللبول و تحويل الطالب يتم وفلا لملواعد التةى وضةعيا المجمةس االعمةى لمجامعةات
وذل ةةك معم ةةن لك ةةل الط ةةالب ع ةةن طري ةةق مكت ةةب التن ةةيق و ي ةةتم اع ةةداد و تنظ ةةيم بة ةرامج تعريعي ةةة
لمطةةالب الجةةدد فةةى بدايةةة العةةام الد ار ةةى عةةن طريةةق دليةةل الطةالب الةةذى يوضةةح كةةل شةةىء داخةةل
الكمية لمطالب الم ةتجد .وال يوجةد قواعةد معينةة لتوزية الطةالب عمةى التخصصةات المختمعةة الن
الكمية لدييا برنامج واحد فلط ىو برنامج بكالوريوس فى عموم التمريض.
كما ان قواعد التحويةل معمنةة مركزيةة بةالمركز الرئي ةى لمتحةويالت بةادارة الجامعةة و عةدد
التح ةةويالت م ةةن الكمي ةةة إل ةةى جامع ةةات اخ ةةرى ( )4طالب ةةات وع ةةدد المح ةةولين إل ةةى الكمي ةةة ع ةةدد ()3
طالب ةةة .ع ةةن الع ةةام الج ةةامعى 3133 /3131و ت ةةتالءم اع ةةداد الط ةةالب الملب ةةولين مة ة المة ةوارد
المتاحة لمكمية (اماكن الد ار ة -المعامةل -االجيةزة و المعةدات -امةاكن االنشةطة و يرىةا) حيةث
اجمةالى عةدد الطةالب لمعةام الجةامعى  3133-3131عةدد  511طالبةة وطبلةا ل ()NORMS
تتالئم اعداد الطالب م م احة الكمية و المدرجات و المكتبة والمعامل
 0/0/0الطالب الوايدوف:
ال يوجد حاليا الطالب الوافدون فى الكمية .ويتم حاليا اعداد برنامج و انشطة لجذب
ورعاية الطالب الوافدين عمى ان يتم تطبيليا عند قبول الطالب الوافدين بالكمية.
 0/0الدعـ الطالبى:

 0/0/0نظاـ دعـ الطالب:
ىناك الئحة معتمدة تحدد نظام الدعم الطالبى (الخدمات المادية -العينية) .ويتم
د ار ة ظروف واحتياجات الطالب من خالل االعالن عن الدعم المادى والمعنوى وتلديم
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الم ت ندات الخاصة لمحصول عمى الدعم ويتم د ار ة ىذه الم تندات من خالل رعاية الشباب
بالكمية لتحديد ظروف و احتياجات الطالب ومدى احليتيم لصرف الدعم  .وكذلك يتم توافر
بعض الكتب الد ار ية بالمجان لبعض المحتاجين من الطالبات.
 0/0/0برامج الدعـ االجتماع والرعاية الصحية:
ال يوجةةد اى نةةوع مةةن انةواع الةةدعم الملدمةةو لةةذوى االحتياجةةات الخاصةةة حيةةث أن يا ةةات
وقواعد اللبول بالكميو ال ت مح بلبول ذوى االحتياجات الخاصة .ويوجد حاليا بالكمية عيةادة طبيةة
مجي ةزة بةةاالدوات الضةةرورية وبعةةض الم ةةتمزمات الضةةرورية لمواجيةةة حةةاالت الط ةوارىء والكشةةف
عمى الطالبات وعمل الالزم لين وبعد ذلك يتم تحويميم لالدارة الطبية التابعة لمجامعة.
 3/0/0برامج دعـ و تحفيز الطالب المتفوقيف و المتعثريف:
توجةةد قواعةةد موثلةةة لتحديةةد المتعةةوقين و المبةةدعين و المتعثةرين مةةن خةةالل النتةةائج وتحديةةد
االوائةةل و ال ار ةةبين .و ةةائل دعةةم وتحعيةةز المتعةةوقين و المبةةدعين ىةةي الةةدعم المةةالي عةةن طريةةق
منحةةة التعةةوق ومةةنح شةةيادات تعةةوق واالشةةتراك فةةى الةةرحالت الترفيييةةة بالمجةةان .ال توجةةد ب ةرامج
لرعايةةة الطةةالب المتعث ةرين فةةي الد ار ةةة بمعةةردىم اال مةةن خةةالل ال ةةاعات المكتبيةةة و جةةارى عمةةل
برامج خاصة بيم .
 6/0/0التوعية و اإلرشاد األكاديم :
يتوافر لدى الكمية دليل الطالب و دليل االرشاد االكاديمى .الدليل متاح لجمي الطالبات
و توجد ن خ منو بالمكتبة ورعاية الشباب ووحدة الجودة ومعمن عمى الموق االلكترونى بالكمية
ويتم توزي

قوائم الطالبات عمى أعضاء ىيئة التدريس وتععيل ال اعات المكتبية والمرشد

االكاديمى.

32

انتمرير انسُىي 0200-0202

االصذار انخبيس

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

 3/0األنشطة الطالبية:
 0/3/0المشاركة ي األنشطة الطالبية:
األنشطة الطالبية بالكمية تشمل  :أنشطة رياضية – ثلافية – عممية – فنية  -وجوالة
 النشةةاط الرياضةةي -:توجةةد فةةرق رياضةةية فةةي ( كةرة ال ةةمة – الكةرة الطةةائرة – خما ةةي ك ةرة
اللدم ).
 النشةةاط الثلةةافي  -:ىنةةاك فريةةق ثلةةافي لتمثيةةل الكميةةة عمةةى م ةةتوى الجامعةةة  .يةةتم اختيةةاره
بعد عمل الم ابلة الثلافية الداخمية بين العرق األرب لكمية التمريض.
 النشةةاط العنةةي  -:يوجةةد فريةةق م ةةرحي بالكميةةة  .ويةةتم عمةةل م ةةرحية  .كمةةا يوجةةد فريةةق
كورال بالكمية.
 توجد عشيرة جوالة بالكمية
 0/3/0تميز الكمية ي األنشطة الطالبية:
-

تم تدريب الطالبات عمي لعبو تنس الطاولو وتم أختيار أرب طالبات لتمثيل فريق الكمية

لمطالبات لتنس الطاولو.

تم االشتراك في بطولو الجامعو لتنس الطاولة طالبات وحصمت الكمية عمي المركز األول

-

عمي م توي الجامعة .

تم تنظيم مع كر اعداد ال تلبال العام الد ار ي الجديد والترحيب بالطالبات الجدد وتينئة
الطالبات اللدامي بالعام الد ار ي الجديد
-

تم عمل أرض كشعية (عمي الطاير -معرض فني – خدمو عامة لتنظيف وتجميل

الكمية) .
-

تم تنظيم مع كر اال تلبال لمعام الجامعي وتم الحصول عمي المركز االول م توي اول

لجامعو بنيا .
-

تم االعداد لمميرجان االرشادي الراب لجواالت بنيا وذلك في العترة من وقد حصمت

الكميو التمريض عمي درع المشاركة عمي المراكز االولي في (المجال الديني  -الخدمة العامة-

الجانب االرشادي والليم واألتجاىات والروح والمظير
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تنظيم معرض لمكتاب في الكمية ومن خالل المعرض تم تنظيم م ابلة ثلافية لمطالب

وكانت جوائزىا ىديو من معرض الكتاب

*ٗرٌ االشزراك ف ٜاىذٗر ٛاىثقبف ٜعيٍ ٜسز٘ ٛاىجبٍعخ .
ٗحصيذ مو ٍِ اىطبىجخ /أٍبّ ٜطٔ عجذاىجبق ٜعي ٜاىَرمس اىخبٍس ف ٜحفظ اىقرءاُ مبٍال
ٗرج٘ٝذٓ ٗاىطبىجخ  /اَٝبُ سعٞذ عسد عي ٜاىَرمس اىثبٍِ ف ٜحفظ اىقرءاُ مبٍال ٗرج٘ٝذٓ .
 مَب حصو اىفرٝق اىثقبف ٜف ٜدٗر ٛاىَعيٍ٘بد عي ٜاىَرمس اىخبٍس عيٍ ٜسز٘ ٛاىجبٍعخ . ّظَذ ّذٗٓ دْٞٝخ ثعْ٘اُ حي٘ه اىَشبمو اىز ٚرٌٖ اىشجبة {ٍحبضر} دمز٘ر ٕ /جخ عجذاىقبدر قذ رٌ رْظ ٌٞرحيخ اىٍ ٜذْٝخ در ٌٝثبرك ثبىقبٕرح ٗرىل ىعذد  51طبىت ٗطبىجخ . رٌ أعذاد ٍسبثقخ ألخزٞبر اىطبىجخ اىَثبىٞخ عيٍ ٜسز٘ ٛاىنيٞخ ٗقذ فبزد اىطبىجخ أثرار ٍحَذ حبٍذ زٝبرح دار اىَسْ ِٞثجْٖب ٗرٌ عَو حفو ررفٗ ٜٖٞر٘زٝع ٕذاٝب -قبٍذ اىيجْخ ثزْظ ٌٞفرٝق اىن٘راه ٗرذرٝجٌٖ رن٘ ِٝفرٝق ىيزَثٞو اىعَو ٍسرحٞخ

 رٌ االشزراك ف ٜدٗر ٛاألسر عيس ٍسز٘ ٛجبٍعخ ثْٖب .ف ٜاالّشطخ اىزبىٞخ (شطرّج  -رْس طبٗىٔ  -ر٘اشٞح دْٞٝخ – خَبس ٜمرٓ قذً –
دٗرٍ ٛعيٍ٘بد) .
 رٌ اىحص٘ه عي ٜاىَرمس اىثبّ ٜف ٜدٗر ٛاىَعيٍ٘بد عيٍ ٜسز٘ ٛاىجبٍعخ . رٌ االشزراك ف ٜدٗر ٛاألسر عيس ٍسز٘ ٛجبٍعخ ثْٖب .ف ٜاالّشطخ اىزبىٞخ (شطرّج  -رْس طبٗىٔ  -ر٘اشٞح دْٞٝخ – خَبس ٜمرٓ قذً –
دٗرٍ ٛعيٍ٘بد) .
 رٌ اىحص٘ه عي ٜاىَرمس اىثبّ ٜف ٜدٗر ٛاىعَيٍ٘بد عيٍ ٜسز٘ ٛاىجبٍعخ . رٌ االشزراك ف ٜدٗر ٛاألسر عيس ٍسز٘ ٛجبٍعخ ثْٖب .ف ٜاالّشطخ اىزبىٞخ (شطرّج  -رْس طبٗىٔ  -ر٘اشٞح دْٞٝخ – خَبس ٜمرٓ قذً –
دٗرٍ ٛعيٍ٘بد) .
 -رٌ اىحص٘ه عي ٜاىَرمس اىثبّ ٜف ٜدٗر ٛاىعَيٍ٘بد عيٍ ٜسز٘ ٛاىجبٍعخ .
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 6/0الخريجيف:

 0/6/0خدمات الخريجيف:
جةةارى وض ة

ب ةرامج إلعةةداد الخ ةريجين ل ةةوق العمةةل بالكميةةة تةةم تشةةكيل وحةةدة لمتابعةةة

الخ ةريجين وتةةم توثيليةةا يوجةةد رابطةةة لخريجةةي جامعةةة بني ةا .وكةةذلك يوجةةد دليةةل ةةنوى لمخ ةريجين
ويش ةةتمل عم ةةى ا ةةتمارة تع ةةارف عم ةةى الخة ةريج وأخ ةةرى لمتابع ةةة الخة ةريج وت ةةم عم ةةل قاع ةةدة بيان ةةات
لمخريجين من  3111الى  3131وجارى التجييز لعمل حعمة لتكريم الخريجين .ويتم حاليا وض
آليات لمتابعة م توى الخريجين في وق العمل .
 -0المعايير األكاديمية:
 0/0المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو معايير أخر :معتمدة مف الهيئة:
 0/0/0تبنى المعاييراألكاديمية:
تبنت الكمية فى البداية المعايير األكاديمية الصادرة عن لجنة قطاع التمريض ثم بعد
ذلك تم تطوير ىذه المعايير من قبل الييئة اللومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد و اآلن تتبنى
الكمية معايير الييئة ) (NARSمريؽ رقـ (  )1وتتوافق ىذه المعايير م ر الة الكمية وأىدافيا
اإل تراتيجية وتم اعتمادىا من مجمس الكمية
 0/0/0الممارسات التطبيقية لممعايير االكاديمية:
تم نشر وتعميم المعايير عمى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من خالل ورش عمل
وندوات لتدريبيم عمى تطبيق ىذه المعايير فى توصيف وتدريس الملررات الد ار ية وتتوافق ىذه
المعايير م ر الة الكمية وأىدافيا اإل تراتيجية
 3/0/0توايؽ البرامج التعميمية م المعايير االكاديمية
وتم تصميم البرنامج الخاص بالكمية أن يتوافق م المعايير األكاديمية المرجعية التى
تتبناىا الكمية كما يتضح فى التلارير ال نوية لمبرنامج .
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 -3البرامج التعميمية-:
 0/3البرامج التعميمية واحتياجات المجتم والتنمية:

 0/0/3مالئمة البرامج التعميمية الحتياجات سوؽ العمؿ:
يتصف البرنامج التعميمى لمكمية بالمرونة ال تيعاب التغيير وخطط التنمية الم تلبمية
ومواكبة احتياجات

وق العمل .ويتم مراجعة المحتوى العممى لمملررات بصعة دورية فى

االق ام العممية لتطورىا وأيضا بأخذ رأى الطالب فى المحتوى العممى من خالل اال تبيانات.
 0/3تصميـ وتطوير البرامج التعميمية:
 0/0/ 3تصميـ البرامج:

يتوافر لدى الكمية توصيف لمبرامج التعميمية والملررات الد ار ية لمرحمتى البكالوريوس
والد ار ات العميا يتوافق تصميم البرنامج التعميمي والملررات الد ار ية م ر الة الكمية .توجد
مصعوفة مخرجات التعمم الم تيدفة ألىداف البرنامج التعميمي لمرحمة البكالريوس .ت اىم
محتويات البرنامج الد ار ي التمريضي فى تنمية الميارات الذىنية والعامة فى حل المشكالت
والتعكير الناقد واالبتكار كما ت مح لمطالبات لمعمل فى فريق كما يتم تدريبين عمى ميارات
الحا ب اآللى .وتشارك بعض االطراف المعنية فى تصميم وتطوير البرامج التعميمية

 0/0/3تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:
ىناك إجراءات موثلة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية /الملررات الد ار ية و يتم مراجعة
البرامج التعميمية /الملررات الد ار ية نويا عن طريق تلارير المراجعة الداخمية والخارجية مريؽ
رقـ ( .)2تتم المراجعة من خالل األق ام العممية ووحدة الجودة ويتم عرض النتائج عمى مجمس
الكمية إلتخاذ اإلجراءات المنا بة .ويتم اال تعادة من تلارير المراجعين الداخميين و الخارجيين
والتلارير ال نوية لمبرنامج والملررات فى التحديث والتطوير.
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-6-6التعميـ والتعمـ والتسهيالت الداعمة-:
0/6إستراتيجية التعميـ والتعمـ:
 0/0/6تواير إستراتيجية لمتعميـ والتعمـ:
توجد إ تراتيجية لمتعميم والتعمم في الكمية والتى تتوافق م رؤية الكمية وأىدافيا اال تيراتيجية
و شارك فى إعدادىا جمي األطراف المعنية داخل الكمية و جارى تحميل اال تبيانات الخاصة
بمشاركة األطراف المعنية خارج الكمية.
 - 0/0/6مراجعة إستراتجية التعميـ والتعمـ:
يتم مراجعة ا تراتيجية التعميم والتعمم من خالل نتائج االمتحانات /نتائج اال تلصاء
الموجو لمطالب/أعضاء ىيئة التدريس/الييئة المعاونة
 3/0/6أساليب التعميـ والتعمـ-:
تتضمن إ تراتجية الكمية أنماط تلميدية كالمحاضرات و وحملات النلاش و ير تلميدية
لمتعمم مثل التعمم من خالل

العرض التلديمى ،العصف الذىنى  ،تمثيل االدوار  ،محاكاه ،

التعميم االلكترونى  ،التعمم الذاتى .وتتوافر مصادر عديدة لمتعمم بما يتالئم م أنماط التعمم
الم تخدمة
-

تتالءم انماط التعمم الم تخدمة م المخرجات الم تيدفة من البرنامج كما تحتوى
الملررات الد ار ية عمى طرق تدريس لتطبيق التعمم الذاتى
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 0/6السياسات المتبعة ي التعامؿ م مشاكؿ التعميـ:
 0/0/6مشكالت التعميـ:
السياسات الت تتبعها الكمية لتحديد ومعالجة مشكالت التعميـ مثؿ:
ال توجد كثافة عددية عالية او منخعضة لمطالب حيث ان ن بة توزي أعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييم الععميين بالن بة لمطالبات  ) 31 :3ن بة أ تاذ م اعد لالعداد الطالبات311 :3
وكذلك ن بة مدرس لالعداد الطالبات ( ) 38 :3ن بة الييئة المعاونة لالعداد الطالبات
 9 : 3و م ىذا تلوم الكمية بوض الية ال تكمال ىياكل االق ام العممية.
بالن بة لضعف الموارد -:الموارد المالية بالكمية كافية لتوفير المناخ المالئم لمتعميم والتعمم و
ال توجد دروس خصوصية بالكمية حيث انيا من الممار ات الجيدة بالكمية.
يتوافر

كتاب جامعي لمملررات الد ار ية كما توجد الئحة معتمدة وضوابط الكتاب

الجامعى  ،ويوجد ملرر الكتروني لل م تمريض الصحة األنجابية و يلوم باقي األق ام حاليا
بعمل الملرر االلكتروني الخاص بملرراتيا.
توجد بعض ال يا ات لمتعامل م ضعف حضور الطالب فى دليل يا ات الكمية
 0/0/6مردود السياسات المتبعة يى حؿ المشكالت-:
تم التغمب عمى الكثافة العددية لمطالب و الموارد التعميمية (المعامل) .من خالل تل يم بعض
العرق الى مجموعتين كما ىو فى العرقة الثالثة والرابعة كما ىو فى الخطط الد ار يو وبالن بة
إل تخدام تكنولوجيا المعمومات فى عمميتى التعميم والتعمم فلد قامت الكمية بعلد دورات توعية
وورش عمل عن أىمية إ تخدام تكنولوجيا المعمومات ،مثال ذلك ورشة العمل التى تم انعلادىا
بمركز التعمم التعاعمى ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لمعرفة كيعية ا تخدامو بشكل فعال ،
وقد تم تحويل تمريض الصحة االنجابية الى ملرر الكترونى و ملرر ادارة التمريض العممى
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وتم تععيل ىذا الملرر من خالل وحدة تكنولوجيا المعمومات بالكمية ،وجارى تععيل بعض
المل اررات التمريضة كأ ا يات التمريض وتمريض صحة المجتم وتمريض األطعال بكميات
التمريض بالجامعات المصرية
 3 /6برامج التدريب الميدان لمطالب
 0/3/6برامج التدريب الميدان :
تتب الكمية نظام التدريب الميداني لمطالبات فى أماكن متعددة طبلا لمملررات الد ار ية
عمى

بيل المثال الم تشعيات ( م تشعى بنيا الجامعى والتعميمى واألطعال التخصصى

والنع ية) والمدارس بمراحميا المختمعة ومراكز األمومة والطعولة ودار الم نين والزيارات المنزلية
ويتم ىذا التدريب من خالل خطة تدريبية لكل ق م موضح بيا أماكن ومدة التدريب و توزي
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم الطالبات .ويتوافر ضوابط لتلويم التدريب الميداني معمنة
لمطالبات ،وتتم عممية تلويم الطالب طبلا الالئحة المعتمدة الخاصة بمرحمة البكالوريوس تم عمل
ا تبان للياس فاعمية التدريب الميدانى لمطالب وجارى تحميل نتائجو .
 6/6تقويـ الطالب
 0 /6/6أساليب تقويـ الطالب:
تم وض

معايير لمورقة األمتحانية وكذلك أ تمارة لتلويميا لمتأكد من ا تيعاء االمتحانات

لمخرجات التعمم الم تيدفة حيث أن االمتحانات تضم أ ئمة عن العيم والميارة العممية
واالتجاىات وتمك المعايير واأل تمارة معتمدة ومعمنة ألعضاء ىيئة التدريس وكذلك يوجد ضوابط
لعلد األختبارات الشعوية واألكمنيكة معتمدة ومعمنة باألق ام األكاديمية والكنترول كما يوجد اليات
عدالة تلويم الطالب واليات توثيق نتائج األمتحانات معتمدة ومعمنة حيث تلوم الكمية باعالم
الطالب بنتائج التلويم المختمعة عن طريق إعالنيا عمى موق الكمية .ويتم تحميل نتائج تلويم

39

انتمرير انسُىي 0200-0202

االصذار انخبيس

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

الطالب عمى م توى العرق الد ار ية وليس عمى م توى الملررات ،كما يتم اعداد تلرير عام عن
نتائج االمتحانات و عرضيا عمى المجالس المختصة و تطبق الكمية الية تظمم الطالبات تجاه
األمتحانات حيث يلوم الطالبات بتلديم طمب عن المادة المتظمم منيا ويتم دف  51جنييا ثم يتم
مراجعتيا
 5/6االمكانات المتاحة لمتعميـ والتعمـ:
تتوفر م اعدات التعميم والتعمم المالئمة لتطوير العممية التعميمية وتحليق نتائج التعميمية
الم تيدفة ( معامل -قاعات درس -مكتبة).
 0/5/6المكتبة:
تتنا ب م احة المكتبة و تجييزاتيا العداد الطالب .فتتوافر لدى المكتبة المراج المتنوعة
والحديثة والدوريات وخدمات االنترنت وامكانية االشتراك فى الدوريات الكترونية المتخصصة من
خالل المكتبة الرقمية بالجامعة .مَب ٘ٝجذ اسط٘اّبد رعيَٞٞخ ٗ اسطّ٘بد خبصخ ثبىرسبئو اىزعيَٞٞخ

وكذلك خدمات تصوير الكتب والر ائل العممية متاحة لجمي العئات الم تيدفة .وتم عمل ميكنة
لممكتبة وتتميز المكتبة بوجود المؤىالت المتخصصة بيا .يوجد تنوع وحداثة بالمراج المتوفرة
بالمكتبة نظ ار لنشأة الكمية الحديثة  .ويوجد

جالت لممترددين عمى المكتبة حيث يزيد عدد

زيارات المكتبة  /313ا بوعيا طالبة من اجمالى  511طالبة وزيارة عضو ىيئة تدريس وطمبة
لمد ار ات العميا  41ا بوعيا وفلا ل جالت المكتبة لمعام الجامعى 3133/3131
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 0/5/6قاعات الدراسة والمعامؿ:
ىناك تنا ب بين قاعات المحاضرات م إعداد الطالب /الجداول الد ار ية .وىناك
تنا ب بين المعامل م أعداد الطالب /الجداول الد ار ية .وتم تجييز اللاعات الد ار ية والمعامل
باألجيزة والمعدات والو ائل التعميمية كالداتا شو .وىناك كعاية في أعداد العنيين المؤىمين في
المعامل.
 4 /6رضا الطالب
 0/4/6قياس وتقييـ رضا الطالب:
يتم دورياً قياس رضا الطالب عن طريق إجراء ا تلصاء للياس رضا الطالب في
( يا ات اللبول /أ اليب التعمم /اإلمكانيات المعممية  /الو ائل التعميمية الداعمة  /المكتبة
و قد تم تحميل نتائج قياس رضا الطالب واتخاذ االجراءات التصحيحة مريؽ رقـ ( )3
 - 5أعضاء هيئة التدريس:

 0/5كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة:
 0/0/5أعضاء هيئة التدريس:

ن بة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب منا بة الي حد ما كما يتضح من الجدول التالى:
عدد أعضاء هيئة التدريس

القسـ العممى

أستاذ

أستاذ
مساعد

مدرس

إجمالى

تمربض باطني وجراحي

ا تاذ منتدب من طب

-

8

2

تمريض االطعال

ا تاذ منتدب من طب

-

1

3

تمريض الصحة النع ية

ا تاذ منتدب من طب

-

1

6

تمريض صحة المجتم

-

3

4

4

إدارة خدمات التمريض

ا تاذ منتدب من طب

-

4

6

3

1

6

تمريض
والرضي

صحة

االم -
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ويالحظ وجود نوع من العجز فى بعض التخصصات عمى الر م من أن ن بة أعضاء
ىيئة التدريس إلى الطالب منا بة مثل تخصصات تمريض الباطني والجراحي وتمريض صحة
المجتم  ،عمى الترتيب .اجمالى ن بة اعضاء ىيئة التدريس الى الطالب ()13 :3

واتخذت

الكمية حال ريعا فى ىذا الشأن وىو انتداب أعضاء ىيئة تدريس من جامعات أخرى ل د العجز
فى ىذه التخصصات واليوجد عمى م توى األق ام بالكمية عدد من األ اتذة المتعر ين و ير
المتعر ين ولكن يتم اال تعادة من األ اتذة المتعر ين من الجامعات االخري ومن خبراتيم
المتراكمة بعدة طرق ومنيا مشاركتيم وض ا تراتيجيات التدريس لمملررات ويشاركون فى لجان
الممتحنين ود ار ة مدى مطابلة الورقة االمتحانية م المواصعات التى تم اعتمادىا بمجمس
الكمية .وقامت الكمية بعمل الييكل التنظيمي لكل ق م لمعرفة وض الل م الحالي ومايتطمبة
م تلبميا
وكذلك تحرص الكمية عمى أن يكون تخصص الملرر الد ار ى الذى يلوم عضو ىيئة
التدريس بتدري و واق فى صميم تخصصو العممي بدليل انتداب أعضاء ىيئة تدريس من خارج
الكمية فى حالة عدم توافق التخصصات وتراعى الكمية أن يكون الت جيل لمدرجات العممية متمشيا
م التخصصات بالل م وعند حصول أحد أعضاء ىيئة التدريس المعاونة عمى الدرجة العممية
يلوم ثالثة من أ اتذة الل م بعحص الر الة وتلديم تلرير يعيد أنيا تل فى صميم التخصصات
البحثية والتدري ية بالل م.
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 0/0/5أعضاء الهيئة المعاونة:
ن بة أعضاء الييئة المعاونة إلى الطالب منا بة الي حد ما كما يتضح من الجدول التالى:
عدد أعضاء الهيئة
المعاونة

القسـ العممى

مدرس

مساعد

معيد إجمالى

تمربض باطني وجراحي

4

6

31

تمريض االطعال

7

5

33

تمريض الصحة النع ية

1

6

9

تمريض صحة المجتم

6

5

33

إدارة خدمات التمريض

4

7

33

تمريض صحة االم والرضي

8

6

34

ويالحظ أن ن بة أعضاء الييئة المعاونة لمطالبات (31:3

) .و يتم تعين أعضاء

ىيئة التدريس والييئة المعاونة من خالل اللانون الخاص بتعين أعضاء ىيئة التدريس والييئة
المعاونة ويتم تعيين  6االوائل وتوزيعيم عمي االق ام.
 0/5تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 0/0/5خطة التدريب:

تم إجراء حصر باالحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس وفلا ال تبيانات و
الملابالت العردية و الجماعية وتبين من اال تبيانات وتحديد نتائج الملابالت العردية والجماعية
معيم .أن احتياجاتيم تدور فى المحاور المينية و العممية و اإلدارية ،مثل دورات عن االرشاد
االكاديمي ،االختبارات االحصائية ،الجوانب اللانونية ،التخطيط اال تراتيجي ،البيئة التعميمية،
أخالقيات البحث العممي .ويتم التغمب عمى ذلك من خالل علد العديد من الدورات و ورش العمل
لرف كعاءة أعضاء ىيئة التدريس لمحصول عمى تدريب فى بعض المجاالت فى ميارات خاصة.
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ويشترط عمى عضو ىيئة التدريس المتلدم لمحصول عمى درجة عممية أعمى أن يلدم مايعيد
حضوره تة دورات تدريبية عمى األقل.
 3/5تقييـ أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس /أعضاء الهيئة المعاونة:
 0/3/5تقييـ أعضاء هيئة التدريس /أعضاء الهيئة المعاونة:
يتوافر لد ي الكمية قواعد مععمة لتلييم أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وقد تم
اال تعادة من ىذا التلييم من خالل تحديد أوجة اللصور ومن ثم وض خطة لمتدريب وتنمية
اللدرات وكذلك تحديد نلاط الضعف المختمعة التي تواجة أعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة
المعاونة
 0/3/5الرضا الوظيفى:

تحرص الكمية عمى قياس وتلييم الرضا الوظيعى ألعضاء ىيئة التدريس من خالل نماذج

ا تطالع الرأى .
 -4البحث العممى واألنشطة العممية األخر::
 0/4خطة البحث العممى:

 0/0/4تواير خطة البحث العممى:
تبنت الكمية توجيا وىو أن ي ير العمل البحثى من خالل خطة بحثية وذلك بعد أن
انتيت الجامعة من إعداد خطتيا البحثية  ،وتم مناقشتيا واعداد الصورة العامة لمخطة البحثية
لمكمية وتم مناقشتيا بمجمس الكمية واعتمادىا بتاريخ  3131/1/35وقد أعمنت الكمية ىذه الخطة
أيضا عمى موقعيا اإللكترونى وتل م ئولية متابعة تنعيذ الخطة عمى لجنة الد ار ات العميا
والبحوث لمناقشة التلدم بيا وكذلك أية ملترحات ترد من األق ام بخصوص تعديل الخطة .وتوجد
بالكمية لجنة لنشر الوعي باخالفيات البحث العممي.
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 0/4كفاءة العممية البحثية:
 0/0/4مؤشرات الكفاءة:

ن بة أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في البحث العممي (ماج تير  39:عضو ،
دكتوراة  11عضو) .عدد االبحاث المنشورة محميا ودوليا بالن ة لمعدد االجمالي ألعضاء ىيئة
التدريس حوالي 64بحث .ال يوجد بحوث عممية مشتركة م مؤ ات عممية دولية ولكن يوجد
بحث فردي إشراف مشترك م معيد بتنويا بإنجمترا.
 0/0/4تشجي وتحفيز البحث العممى:
قامت الكمية عمى بوض خطة إلنشاء وحدة البحث العممي لخدمة جمي األق ام
ويمكن ا تخداميا بالتن يق بينيم  .وكذلك تحرص الكمية عمى إشراك أعضاء ىيئة التدريس
بالدورات المرتبطة بتنمية الميارات البحثية  .وقد اشتركت الكمية بمشروع قواعد البيانات التى
تتيح لم باحثين الحصول عمى النصوص الكاممة لألبحاث من خالل أجيزة حا ب آلى متصمة
بشبكة االنترنت .ويتوفر بالمكتبة دليل ورقى وآخر الكترونى لممخصات الر ائل العممية وىى
أيضا متاحة عمى صعحة المكتبة بالموق اإللكترونى لمكمية .وجاري حاليا إنشاء قواعد بيانات
لمبحوث العممية بالكمية.
 3/0/4مساهمة البحث العممى يى دعـ وتعزيز العممية التعميمية:
تحرص الكمية أن تكون منيجية البحث العممى وأخالقياتو واضحة وموجودة ضمن
أىداف التعمم الم تيدفة لبرامجيا ويتضح ذلك من خالل اال تعادة من نتائج البحث العممي
بالكمية في العممية التعممية والدليل عمي ذلك إدماج موضوعات الر ائل االتية (إدارة الوقت-
أدارة الصراع بين الممرضات – الجودة) ضمن الملرر النظري لمعرقة الرابعة وتم اال تعادة من
الر الة الخاصة بوض معايير لغرف العمميات في ال نة التدربية لإلمتياز في التدريب بوحدة
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العمميات .كذلك تم مشاركة الطالب في المشاري البحثية مثال تنعيذ موضوعات بحثية بوا طة
طالب العرقة الرابعة ق م االدارة كنشاط ألعمال ال نة وكانت الموضوعات البحثية ىي
- Assessment Perception of Head Nurse Role at Benha University
Hospital
- Factor Affecting Fourth Year Student Role at Clinical Setting.
- Identification the Effective Leadership Characteristic of Head Nurses
at Benha University Hospital
 3/4تمويؿ البحث العممى:

 0/3/4مصادر تمويؿ البحث العممى:
اليوجد موازنة مخصصة نويا أل راض البحث العممي وكذلك ال يوجد مصادر لتمويل
البحث العممي .
 6/4أنشطة عممية:

 0/6/4مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات:
ال توجد مشروعات بحثية ممولة من مؤ

ات بحثية محمية/دولية خالل ال نوات الثالث

االخيرة .وايضا ال توجد اتعاقيات بين الكمية ومؤ ات التعميم العالي والبحث الدولي
 0/6/4المؤتمرات واالنشطة العممية االخري:
تم مشاركة الطالب في المؤتمر التي نظمتة الكمية باإلشتراك م كمية التمريض جامعة حموان.
أما بالن بة لعدد المؤتمرات والندوات العممية المحمية أو الدولية التي قامت الكمية بتنظمييا أو
المشاركة فييا عدد( )4ندوات عممية ومؤتمر واحد باإلشتراك م كمية التمريض جامعة حموان
بعنوان (جودة التعميم التمريضي والتأىيل لألعتماد والممار ة التمريضية) .ال يوجد لمكمية م اىمة
مممو ة في إصدار دورية عممية أو تحكيم الدوريات العممية محمية أو دولية أو التمثيل في
المنظمات أو جمعيات قومية أو دولية.
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 -7الدراسات العميا:

 0/7الدرجات الممنوحة:

 0/0/7الدبمومات والدرجات العممية الممنوحة:
تحرص الكمية عمى تلديم مجموعة من برامج الد ار ات العميا تتنا ب م مكانة الكمية
وبما يمبى احتياجات وق العمل وأحدث االتجاىات العميمة والبحثية من جية أخرى بما ي يم
فى تحليق ر الة الكمية ويتضح ذلك من خالل مايمى:
تلوم الكمية باإلعالم عن برامجيا الملدمة فى الد ار ات العميا من خالل موقعيا
اإللكترونى ومن خالل دليل الطالب الخاص بالكمية .كما أعدت الكمية دليل لمدر ات العميا
ويوجد منة ن خة بمكتبة الكمية التى يتردد عمييا الزائرون من مختمف الجامعات عمى م توى
الجميورية
 0-7العممية التعميمية يى الدراسات العميا:
 /0/0/7برامج الدبموـ /الماجستير /الدكتوراة:
يتم العمل فى جمي الدرجات العممية لمد ار ات العميا وفلا لالئحة معتمدة معمنة لمطالب
وأعضاء ىيئة التدريس وتلوم الكمية بمراجعتيا فى ضوء المتغيرات المحيطة ويتم حاليا وض
الدر ات العميا  .وتحدد الكمية من خالل مجم يا ولجنة الد ار ات العميا
خطة لتعديل لألئحة ا
المالمح األ ا ية لمنظام المتب فى تدريس الد ار ات العميا فيلوم بتدريس النظري أ تاذ م اعد
من داخل الكمية في بعض البرامج التمريضية كما حرصت الكمية عمى انتداب كبار األ اتذة
المشيود ليم بال معة العممية فى مجاالت التخصص المختمعة لمتدريس ببرامج الد ار ات العميا
.حرصت الكمية عمى توفير الت ييالت الالزمة لمعممية التعميمية من خالل حرص الكمية عمى
االشتراك فى قواعد البيانات العالمية حيث أن ا تراتيجية التدريس بالد ار ات العميا تعتمد عمى
درجة أكبر من المشاركة والععالية واالعتماد عمى الذات لمطالب الممتحلين بيا.
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تتوافر لدى الكمية برامج لمماج تير و الدكتوراة التى تمنحيا الكمية و ىى ر الة عممية
وملررات د ار ية بعض منيا ملررات عامة لجمي الم جمين مثل ملررات التمريض النع ي
العالقات االن انية طرق البحث واإلحصاء وىناك ملررات ترتبط بالتخصص األكاديمى لمدرجة
العممية الم جل بيا ،و متو ط العترة الزمنية لمحصول عمي الدرجة العممية حوالي  4نوات.
وقد قامت جمي األق ام بتوصيف برامج الماج تير والدكتوراه .كما يتم الت جيل لمدرجات العممية
بشرط أن تتعق م الخطة البحثية المعتمدة لمل م والمنبثلة بدورىا من خطة الكمية التى تتمشى
م الخطة البحثية لمجامعة وترتبط من جية باحتياجات المجتم ومن جية أخرى بالتطورات
األكاديمية الحديثة.
 0 /0/7نظاـ التسجيؿ واإلشراؼ العممى:
تلوم الكمية بنشر اإلجراءات اإلدارية والعممية الخاصة بالت جيل لمدرجات العممية بإدارة
الد ار ات العميا بالكمية وبأدلة الطالب وعمى موقعيا اإللكترونى ،وكذلك يتم عمل للاء م طالب
الد ار ات العميا بالكمية بحضور العميد و وكيل الكمية لمد ار ات العميا ،إلخبارىم بنظام الد ار ة
والخطة البحثية وتوصيف الملررات وطرق التلييم .تمتزم االق ام العممية بتوزي االشراف عمي
أعضاء ىيئة التدريس وجاري توثيليا  ..ىناك إجراءات موثلة ومطبلة لمتابعة وتلييم أداء
الباحثين قبل واثناء الت جيل لمدرجات العممية( :يلدم كل المشرفين عمى الطالب الم جمين لدرجة
عممية تلري ار نوياعن مدى التلدم فى العمل وأية صعوبات تواجو) العمل علد مينار يحضره
أعضاء الل م لمناقشة الخطة البحثية الملترحة وأىمية البحث ومدى ارتباطو بالخطة البحثية
وتخصصات الل م

48

االصذار انخبيس

انتمرير انسُىي 0200-0202

كهيخ انتًريض  -جبيعخ ثُهب

 3/7طالب الدراسات العميا:

 0/3/7االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا:
ن بة الدرجات العممية التى منحتيا الكمية لمدار ين من اعضاء الييئة المعاونة ملارنة بالدرجات
العممية التى منحتيا لمطالب من الم جمين من الخارج خالل ال نوات الثالث األخيرة
الن بة الدرجات العممية من أعضاء الييئة المعاونة

بالنسبة لدرجة الماجستير عاـ 0224

 %53.9الخارجي ،داخمى  %47.1عام ( )3117الن بة الدرجات العممية من أعضاء الييئة
المعاونة  %63.6الخارجي ،داخمى %46.4عام ( )3118الن بة الدرجات العممية من أعضاء
الييئة المعاونة %85.7

الخارجى ,داخمى %14.3عام ( )3119الن بة الدرجات العممية

من اعضاء الييئة المعاونة %91.4

الخارجى  %9.6داخمى عام ( )2010الن بة الدرجات

العممية من اعضاء الييئة المعاونة %100

الخارجى  %0داخمى

بالنسبة لدرجة الدكتوراه عاـ  0224عدد  %33.3خارجي  %77.8,داخمى عام
( )0227ال يوجد خارجي  %311 ,داخمى عام ( )3118ال يوجد خارجي %311 ,
داخمى .عام ( %35.1 )3119خارجي  %84.7 ,داخمى.عام 3131
%35خارجي  %75,داخمى
 0/3/7تقويـ طالب الدراسات العميا:
تعتمد الكمية فى تلويم طالب الد ار ات العميا عمى و ائل متنوعة تشتمل جم ات نلاش
( مينارات) –– تلديم أبحاث – اختبارات تحريرية – اختبارات شعوية  -اختبارات عممية عمي
المرضي – تلارير – وذلك لمتأكد من تحلق النواتج التعميمية الم تيدفة و ىذه التلويمات
المتنوعة معمنة بتوصيف الملررات والبرامج  .وتختص بوض االمتحانات ومراجعة درجات وعلد
االختبارات الشعوية لمطالب ويشترط أن تضم ىذه المجان أ اتذة من داخل الكمية و خارجيا
(ممتحن خارجى)
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وتعمن جداول االمتحانات قبل االمتحان بشير كامل عمى األقل ويتم أخذ رأي الطالب
في الجدول وتلبل الكمية أية اقتراحات ترد من الطالب بالتعديل لتكون فى مصمحة الطالب وفى
إمكان الكمية األخذ بيا وذلك لمدةأ بوع من عرض الجدول المبدأى .كما يتم إعالن النتيجة فى
موعد أقصاه  45يوم من آخر اختبار ويحق لمطالب التظمم من نتيجتو وفلا لنموذج ي حبو من
شئون الد ار ات العميا و داد ر وم التظمم وفلا لالئحة وترد إليو فى حال تبين أن تظممو عمى
حق ويعمن الرد عمى التظمم خالل خم ة عشر يوما كحد أقصى.
 3/3/7رضا طالب الدراسات العميا:
تحرص الكمية عمى قياس رضا طالب الد ار ات العميا اال تمارات ونتائج تحميميا.
 -2التقويـ المستمر لمعممية التعميمية:
 0/2شمولية واستمرارية التقويـ:
 0/0/2اساليب ونتائج التقويـ :

وضعت الكمية خطة لمتلويم الشامل والم تمر وقامت باعتمادىا من مجمس الكمية وتراقب
وحدة الجودة تنعيذىا وتطبيليا وقد قامت الكمية بوض عدة آليات تشتمل ملابالت فردية وجماعية
وا تبيانات وفحص لجمي

األطراف المعنية مثل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس وجيات

التوظيف والمراجعين الخارجيين والنلابات المينية والخريجين خطة التلويم الشامل وفحص إجتماع
مجمس الكمية كما تناول تلارير الملررات والبرامج والتلرير ال نوى لمكمية ىذ الجانب وشكمت عدة
لجان وىى:
 -1لجنة عميا لممناىج
 -2لجنة التلويم

 -3لجنة ا تراتيجيات التعميم والتعمم
 -4لجنة المعايير
-5

لجنة انجازات الطالب.
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وتلدم الكمية تغذية راجعة ألعضاء ىيئة التدريس والطالب عن جوانب اللوة والضعف فى
أدائيم من خالل إجراءات متصاعدة تبدأ بدعم قدرات أعضاء ىيئة التدريس من خالل خطط
التدريب فى حال وجود جوانب ضعف عامة (كما فى ا تخدام التكنولوجيا فى التدريس) وجوانب
الضعف التى تخص أشخاص بعينيم يتم توجيييم بمعرفة عميد الكمية أو وكيل الكمية لشئون
التعميم والطالب فى للاء ودى ير ر مى يميو للاء ر مى من خالل خطاب مكتوب وجو إليو
يميو حرمان عضو ىيئة التدريس من تدريس ذلك الملرر إن ا تمر ضعف التلويم دون تح ن.
وقد اتضح عند تلييم بعض الملررات وجود ضعف فى بعض اكت اب الطالب لمميارات العممية
واتضح انو ناتج عن عطل بعض األجيزة الخاصة بمعامل الميارات .كما توجد فى نياية
تلارير الملررات والبرامج خطة التح ين والتعزيز والتى تشتق بنودىا من خالل نلاط الضعف
التى ظيرت فى عمميات التلويم المختمعة عمى م توى الملرر أو البرنامج ومن خالل بند موجود
فى ا تمارات التلويم الخاص بذكر أية اقتراحات لمتطوير والتح ين وي تخدم لذلك نموذج 31
الخاص بالييئة.
 0/0/2مماراسات النظاـ الداخمى لمجودة:
يوجد بالكمية وحدة إلدارة الجودة أحد مياميا الرئي ية جودة التعميم والتعمم باإلضافة إلى
اللدرة المؤ ية ويتولى ىذا النظام متابعة تلارير البرامج والملررات واعداد الممعات الخاصة بيا
ونتائج التلويم وخطط اإلصالح ومتابعة التلدم فييا كما حرصت وحدة الجودة عمى إنشاء نظام
جودة داخمى عمى م توى األق ام فعمى بيل المثال يوجد لكل ق م من ق الجودة .وىكذا كما
صممت وحدة الجودة مجموعة كبيرة من األدوات خاصة اال تبيانات (تلويم الملرر – تلويم
البرنامج – تلييم الليادات – تلويم الخدمات التى تلدميا الكمية ...إلخ) وقامت الكمية بتحكيم ىذه
األدوات بمعرفة خبراء ثم تطبيليا عمى نطاق ضيق وتم تعديميا فى ضوء ما أ عر عنو التطبيق
وقد ترافق ذلك م علد عدة دورات لنشر ثلافة الجودة بين أعضاء ىيئة التدريس والمعاونون
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وا إلداريون والعاممين قام بيا نخبة من أعضاء وحدة الجودة وتم ا تضافة خبراء من مركز ضمان
الجودة بالجامعة ومدربين بالييئة لمم اعدة عمى نشر الثلافة وتبنييا منياجا لمعمل كما حرصت
الوحدة عمى تلييم أدائيا من خالل أعضاء ىيئة التدريس والطالب عن أداء الوحدة ومن خالل
تلارير المتابعة لممشروع ومركز الجودة بالجامعة ومن خالل تلرير الزيارة الميدانية وبو جزء كامل
عن إدارة الجودة.
 0/8المساءلة والمحاسبة:

 0/0/2تفعيؿ الموائح و القوانيف الحالية:
تعتمد الكمية عمي آليات لمم اءلة والمحا بة في إطار

مطاتيا التي حددىا قانون تنظيم

الجامعات رقم  49ل نة  3973والئحتة التنعيذية وحيث أن اللانون فى وضعو الحالى الي مح
بكثير من حرية اليد فى وض علوبات عمى الملصر فى جمي المواقف با تثناء لعت نظر –
لوم – انذار-عزل من الوظيعة لذا رأت الكمية تحديد مجموعة من ال يا ات المحا بية تم
إعتمادىا واعالني ا عمي ال ادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم واإلداريين ولم يتم تطبيق أي
منيا حتي اآلن نظ اًر إللتزام ا رة الكمية باللواعد التي تحكم العمل بالكمية وكانت أىم ال يا ات
عمي النحو التالي:
 .1تكميةةف عضةةو ىيئةةة تةةدريس آخةةر فةةي ذات التخصةةص بالليةةام بالميةةام المطموبةةة وانجازىةةا طبلةةا
لمموعةةد المحةةدد ( مثةةل تةةدريس – امتحانةةات – مشةةاركة فةةى االنشةةطة الطالبيةةة  -أعمةةال وحةةدة
ضمان الجودة ).
 .2الخصم من م تحلاتو المالية بشكل يتنا ب م جيده فى مشروع ربط حافز الجودة باالداء.
 .3لمةةدير مشةةروع التطةةوير وحةةدة الجةةودة بالكميةةة الحةةق فةةي كتابةةة خطةةاب موجةةو لم ةةيد أ.د /عميةةد
الكمية ومدير المشروع  ،إلظيار مدي التزام عضو ىيئة التةدريس مةن عدمةو فةي إنجةاز الميةام
ومن ثم اقتراح عدم صرف أى مكافآت من المشروع.
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 .4يمكةن لمجمةس الل ةةم فةي حالةةة تكةرار تلصةةير عضةو ىيئةة التةةدريس وعةدم انجةةاز الميةام المكمةةف
بيةةا بعةةد موافلةةة مجمةةس الكميةةة با ةةتبعاده مةةن االمتحانةةات والتصةةحيح لمملةةرر الد ار ةةي الةةذي لةةم
يشارك فى توصيعة أو عمل التلرير الخاص بة واء لمرحمة البكالريوس أوالد ار ات العميا.
 .5حرمةةان عضةةو ىيئةةة التةةدريس أو المعةةاونين مةةن حضةةور النةةدوات وورش العمةةل بالجامعةةة التةةي
تحتاج لموافلة مجمس الكمية.
 .6حرم ةةان عض ةةو ىيئ ةةة الت ةةدريس م ةةن التصة ةريح ل ةةو بحض ةةور الم ةةؤتمرات الداخمي ةةة أو الخارجي ةةة أو
الترشيح لجوائز الجامعة التي تحتاج موافلة مجمس الكمية طالما لم يمتزم بالتكميعات.
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