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ة       ى ادارةالكلی ة ف ریض متمثل ة التم ود كلی ھ جھ تتج

ة       املین بالكلی اونیھم والع دریس ومع ة الت اء ھیئ واعض

دعم ة  وب ن ادارة الجامع ة  م ت رعای ید    وتح الى الس مع

دكتور/ تاذ ال د  األس و المج ى اب دین عل ال ال یس  - جم رئ

ةالجام تاذ الدكتور/  و  ع ید األس ران  الس وقي زھ د ش  - احم

ة  مدیر   ودة بالجامع ز ضمان الج ك   مرك ة لوذل ق رؤی تحقی

الة  ةالتمریض  ورس ا  كلی ة المنی ان  ،جامع ا ك ى   التزام عل

ام   الخطة االستراتیجیة  اعداد الكلیة الخمسیة ابتداء من الع

امعى ي   ٢٠١٧/٢٠١٨ الج ق  ل ٢٠٢١/٢٠٢٢حت تحقی

ة ب ات الخاص ةالغای وف و الخط ع  یلت زة لمجتم ة متمی ر خدم

تراتیجیة       ة االس ع الخط اقا م امنا واتس ا تض ة المنی محافظ

ة. ل ا    إلوایضا   لجامع افس محلی ى التن ادرا عل ا ق داد خریج ع

ك   المساھمة فى خدمة المجتمع وحل مشكالتھو وقومیا وذل

     .متطورة فى مجال التمریض ةث علمیابحتطبیق امن خالل 
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م  الخطة  ھذه  ادإعد  إن ن  ل ي  ھدفاً  یك ھ  ف ل  ذات ي  تساھم  وسیلة  ب ا  إدارة ف اً  جھودن درة  جمیع  كق

ة  اإلستراتیجیة األھداف لصیاغة تعلیمیة وفاعلیة مؤسسیة ق  للكلی اً  فكان  األھداف  ھذه  ولتحقی ا  لزام  علین

ا  سلیم  كلبش المالیة مواردنا ونستثمر البشریة مواردنا وننمي واإلداري األكادیمي أدائنا نطور أن  وانطالق

ن  دائم  سعینا  م ق  نحو  ال ة  خل ة  تنمی ز  ثقاف ي  التمی ا  ف ا  كلیتن د  وإلدراكن أن  األكی  ھو  للمستقبل  التخطیط  ب

رة  اإلستراتیجیة  الخطة  ھذه بإعداد قمنا فقد للمستقبل الحالیة التھدیدات لمواجھة األمثل األسلوب ن  للفت  م

)٢٠٢١/٢٠٢٢: ٢٠١٧/٢٠١٨  (  

أتي  ذه ت ة ھ ترا الخط ة تیجیةاإلس ریض لكلی ة – التم ا جامع ن المنی رة ع ة  الفت الزمنی

 ٢٠٠٦ عام  الكلیة طرحتھا التي التطویر مبادرة من جزء باعتبارھا ) )٢٠٢١/٢٠٢٢: ٢٠١٧/٢٠١٨(

درتھا   لتحسین  ى  التنافسیة  ق ي  المستوي  عل ك  المحل ى  بالحصول  وذل (إنشاء نظام    QAAPمشروع   عل

 التدریس ھیئة أعضاء ضمت التي العمل ورش من عدد بعقد الخطة وضع بدأ وقد داخلي للجودة بالكلیة) 

ة  ال  ، بالكلی ن  فض ین  ع داخلیین  المصلحة  ألصحاب  ممثل  العصف  الورش  ھذه  واستھدفت  والخارجیین  ال

وة  ونقاط للكلیة الراھن الوضع عن والمعلومات البیانات جمیع یھدف الذھني ا   الق م  والضعف كم ع  ت  توزی

دریس  ھیئة أعضاء واإلداریین، الكلیة طالب من ثلةمم عینة على استبیانات ن  والمستفیدین  الت  الخدمة  م

ك  ة  عناصر  لمراجعة  وذل ة  البیئ ة  الداخلی اً  والخارجی ل  طبق روف  لتحلی ل  المع ي  بالتحلی ل  أو البیئ  التحلی

  SWOT .الرباعي

ي  إضافة  ك  إل ي  ذل ة  ضوء  وف ة  ورسالة  رؤی م  الكلی د  ت ات  تحدی ل اإلستراتیج  واألھداف  الغای  یة، وتحلی

ة  اإلستراتیجیة  الخطة  ووضع  الفجوة،  ر  أمل  ویحدونا  ،للكلی ي  كبی ع  جھود  تتضافر  أن ف املین  جمی  الع

ي  المستوي  علي الریادة تحقیق من الكلیة تتمكن حتى واقع ملموس إلي الخطة ھذه لترجمة بالكلیة  المحل

  .واإلقلیمي
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تأسست كلیة التمریض . مریض ھي أحدى كلیات جامعة المنیا وتقع داخل الحرم الجامعيكلیة الت

سم المعھد العالي أب )١٩٩٥(لسنة  )١٨٤(بجامعة المنیا في بادئ األمر بالقرار الجمھوري رقم 

بتحویلھا إلى كلیة  )٢٠٠٠(لسنة  )٢٠٠(ثم صدر القرار الجمھوري رقم  للتمریض التابع لكلیة الطب.

ة. طالب وطالب ١٠٠٠وتضم الكلیة اآلن نحو  ٩٧/٩٨بدأت الدراسة بھا في العام الجامعى. ریضالتم

م. بتطبیق الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض بجامعة اإلسكندریة على ١٩٩٧) لسنة٢١١صدر القرار رقم (

بشآن  ٥/٦/٢٠٠٨) بتاریخ ١٠٥٣المعھد العالي للتمریض بجامعة المنیا، ثم صدر القرار الوزاري رقم (

اصدار الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا (في مرحلة البكالوریوس)، وكذلك تم اصدار القرار 

بشآن تحدیث الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا  ١١/٢/٢٠١٤) بتاریخ ٤٢٠الوزاري رقم (

) بتاریخ ٢٠٠٦الوزاري رقم ( (في مرحلة البكالوریوس)، وفي مرحلة الدراسات العلیا صدر القرار

بشآن اصدار الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا في مرحلة الدراسات العلیا (نظام  ١/٨/٢٠١٣

  الساعات المعتمدة).

عام  في وصلت حتى نشأتھا منذ بالكلیة التدریس ومعاونیھم ھیئة أعضاء أعداد تطورت وقد

استاذ،  ٤استاذ متفرغ،  ١س ومعاون على راس العمل (تدری ھیئة ) عضو١٢٦) الي (٢٠١٧/٢٠١٨(

  معید).  ٣٣مدرس مساعد،  ٥٠مدرس،  ٢٩استاذ مساعد،  ٢٠
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 طریق مصر أسیوط الزراعي. -كلیة التمریض  -جامعة المنیا –الكلیة: مدینة المنیا  عنوانال  

 یا، طریق القاھرة / أسیوط الزراعي، المنیا المنیا.كلیة التمریض جامعة المن .العنوان البریدى  

 الموقع اإللكترونى.   

http://www.minia.edu.eg/nurse/  

  ) العنوان اإللكترونىE-Mail(:  
nursing.prt@mu.edu.eg / nursing.prt@gmail.com 

  :٠٨٦ - ٢٣٤٧٧٦٥تلیفون                           

  :٠٨٦ - ٢٣٤٧٧٦٤فاكس                           
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 لجنة نشر ثقافة الجودة

 
 

 

 

 

لجنة التخطیط 
 االستراتیجي

لجنة اعداد النماذج 
 والمطبوعات والنشر

 لجنة الدراسة الذاتیة

توصیف البرامج  لجنة
 والمقررات

لجنة تقریر البرامج 
 والمقررات

 لجنة خدمة المجتمع

 لجنة المعلومات واالحصاء

لجنة متابعة الخریجین 
 واالمتیاز

 لجنة االزمات والكوارث

 لجنة المراجعین

مسئول  –مسئول حاسب آلي 
خدمات  –سكرتاریة  –إداري 

 معاونة
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  رئیس مجلس ادارة وحدة
 عمید الكلیة –الجودة 

  

 امین الكلیة
  

 وكیل الكلیة لشئون
خدمة المجتمع وتنمیة 

 البیئة

  

وكیل الكلیة لشئون 
 التعلیم والطالب

  

المدیر التنفیذي 
 لوحدة الجودة

  

وكیل الكلیة لشئون 
الدراسات العلیا 

 والبحوث

لجنة التخطیط 
 االستراتیجي

لجنة اعداد النماذج 
والمطبوعات 

 والنشر

  

الدراسة لجنة 
 الذاتیة

  

لجنة توصیف 
 البرامج والمقررات

لجنة خدمة 
 المجتمع

  

لجنة تقریر البرامج 
 والمقررات

  

نائب المدیر التنفیذي 
 لوحدة الجودة

 

لجنة المعلومات 
 واالحصاء

  

لجنة متابعة 
 الخریجین واالمتیاز

لجنة االزمات 
 والكوارث

  

لجنة نشر ثقافة  لجنة المراجعین
 الجودة
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ة التنف     ي الالئح ررة ف ة المق ام العام ا لألحك ریض طبق ة التم اق بكلی تم االلتح یم  ی انون تنظ ة لق یذی

  ١٩٧٢) لسنة  ٤٩الجامعات رقم (

ي         -١ وم ) أو عل ي عل ي (علم م العلم ة للقس ة العام ة الثانوی ام الدراس ھادة إتم ى ش ول عل الحص

ة        ة األجنبی ى اللغ ة ھ ون اللغة اإلنجلیزی ي أن تك ل عل ة المؤھ ریطة حداث ا ش ة لھ شھادة معادل

ن       ا ع اح فیھ دیر النج ل تق رط أال یق ى بش ى    %  ٦٥األول لون عل ك الحاص ن ذل تثني م ویس

  شھادات المعادلة األجنبیة.

 -ویجوز قبول الطالب الحاصلین علي المؤھالت اآلتیة: -٢

الث سنوات)      - أ حملة دبلوم المعاھد الفنیة للتمریض (شعبة تمریض ) بشرط حداثة المؤھل( ث

الب           ٧٥والحصول على مجموع   ول الط تم قب دبلوم وی ن مجموع درجات ال ى م % كحد أدن

ة           با وائح طلب زام بل ع مراعاة االلت ام م ة كل ع ددھا الكلی ي تح ا لألعداد الت ة وفق ة الثانی لفرق

  المعاھد الفنیة من قبل المجلس األعلى للجامعات.

ل       - ب ة المؤھ ترط حداث ریض ) ویش ة للتم ة الفنی ام ( الثانوی ریض الع وم التم دبل

وع    ي مجم ول      ٧٥والحصول عل تم قب دبلوم وی ن درجات ال ي م ة  % كحد أدن الب بالفرق الط

ن    د ع بة ال تزی ي بنس ي      ٥األول ة ف ان المعادل از امتح د اجتی ك بع ول وذل دد المقب ن الع %م

ة          اء والریاض اء واالحی اء والفیزی ي. مواد: الكیمی ة العامة ( القسم العلم )   ١مستوى الثانوی

اس        ي أس ة عل ول بالكلی لة للقب ون المفاض ات وتك ى للجامع س األعل ھ المجل ذي ینظم وال

ة       مجمو ي مستوي الثانوی ة ف ة التكمیلی ع درجات دبلوم التمریض مع درجات امتحان المعادل

  العامة.

د         -ج ات أو معاھ ن كلی الوریوس ) م انس أو بك ال ( لیس ل ع ى مؤھ لین عل ول الحاص وز قب یج

ي         م العلم ن القس ل علیھا م ي حص ة العامة الت ون الثانوی ى أن تك ى عل ة األول أخرى بالفرق

ا لألعداد         ویشترط حصول المتق د وفق ن جی ة ال یقل ع ي الدرجة الجامعی دم على تقدیر عام ف

التي یقررھا مجلس الكلیة و أال یكون قد مضي على حصولھ على الدرجة الجامعیة أكثر من 

  ثالث سنوات. 

  التفرغ الكامل للدراسة. – ٣

  النجاح في الكشف الطبي. -٤

  یة.اجتیاز اختبارات القبول التي یقررھا مجلس الكل -٥
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  مدة ونظام الدراسة:

 مدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس في التمریض أربع سنوات دراسیة. )١

 أسبوعا. ١٥السنة الدراسیة تتكون من فصلین دراسیین ومدة الفصل الدراسي  )٢

الوریوس)        )٣ ة الرابعة (البك ي الفرق د نجاحھ ف یؤدى الخریج سنة تدریبیة إجباریة (امتیاز) بع

ة   راف الكلی ت إش ة    تح ة التابع ات التعلیمی ة أو المؤسس فیات الجامعی دى المستش ي إح ف

ة      از اإلجباری نة االمتی اء س د قض ة إال بع ة المھن مح بمزاول ث ال یس حة حی وزارة الص ل

  واجتیازھا بنجاح.

  

  ھي التمریض في البكالوریوس درجة لنیل تدرس التي العلوم

  اوال: العلوم التمریضیة:  

ریض،     یات التم ي أساس ة ف ریض       مقدم ة، تم االت حرج ریض ح ي، تم اطني وجراح ریض ب تم

ریض،           دمات التم ریض، إدارة خ دمات التم ي إدارة خ ة ف د، مقدم رأة والتولی حة الم ریض ص ال، تم أطف

ي          ى أن تكون نسبة النجاح ف ي التمریض عل ة ف تمریض صحة المجتمع، تمریض نفسي، المفاھیم الحدیث

  % فاكثر. ٦٠تلك المواد 

  

  بیة:  ثانیا: العلوم الط

فسیولوجي، تشریح، كیمیاء حیویة، میكروبیولوجى، فارماكولوجى، باطنة عامة، جراحة عامة،   

ب              ب نساء ووالدة، ط ات، ط ع، وبائی ال، صحة المجتم ب وجراحة األطف ي الصحة والمرض، ط التغذیة ف

مل "         ة وتش ة خاص وارئ، باطن ة والط االت الحرج ب الح اثولوجى، ط ات، ب رعي، طفیلی ب ش ي، ط نفس

ة       تخ ف وأذن/ جراح ام/ ان الك/ عظ مل " مس ة وتش ة خاص اتیزم"، جراح ي/ روم الج طبیع د/ ع دیر/ جل

  % فأكثر.٦٠أعصاب/ رمد/ طب أسنان" على أن تكون نسبة النجاح في تلك المواد 

  

  ثالثا:علوم سلوكیة وعلوم إنسانیة مساعدة:

اس،       م األجن دریس، عل رق الت رض، ط ي الصحة والم انى ف لوك االنس رق أسس الس اء، ط إحص

اء             اة، إدارة تخطیط المستشفیات، الفیزی ي مراحل الحی م نفس النمو ف ي التمریض، عل البحث، نظریات ف

واد           ك الم ي تل ون نسبة النجاح ف ى أن تك ة عل ة إنجلیزی ة، لغ اع، آداب المھن م االجتم ة، عل % ٥٠الحیوی

  فأكثر.
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  ي:المتقدمین ذكورا وإناثا مایل قیدیشترط في 

أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس فى علوم التمریض من إحدى جامعات جمھوریة مصر   -١

 .او درجة معادلة من جامعات أخرى معترف بھاالعربیة 

 أمضي سنة علي األقل في ممارسة مھنة التمریض بعد سنة األمتیاز.قد أن یكون المتقدم  -٢

  ).ICDLوشھادة  أن یكون مستوفیا لمتطلبات الجامعة ( لغة انجلیزیة -٣

 .مرات. او طبقا لنظام الساعات المعتمدةثالث   )٣(الحد االقصى لعدد مرات دخول االمتحان  -٤

  أن یكون التقدیر في مادة التخصص جید علي األقل. -٥

  

  

  طالبة للقید لدرجة الماجستیر في التمریض مایلي:للیشترط للطالب/

 ة      أن یكون حاصال على درجة البكالوریو ن إحدى جامعات جمھوری س فى علوم التمریض م

 مصر العربیة بتقدیر جید على االقل.

  أن یكون مستوفیا لمتطلبات الجامعة ( لغة انجلیزیة وشھادةICDL.(  

 .أن یكون التقدیر في مادة التخصص جید علي األقل  

 :للطالب الوافدین الي جانب الشروط السابقة 

o ادارة الوافدین والمجلس االعلى للجامعات. تطبق القواعد واللوائح الصادرة من 

o  معادلة الشھادة من المجلس األعلى للجامعات وشھادة صحیة بالخلو من مرض

جمیع اإلقرارات  وتعتمداالیدز مستخرجة من داخل جمھوریة مصر العربیة 

 الموضحة فیما سبق من إدارة الدراسات العلیا بعد استیفاء رسم الدمغة.

o ى الدراسة وتحدید جھة التمویل.موافقة السفارة عل 

         ن ر م د فیھا ألكث د القی مدة الدراسة لنیل درجة الماجستیر سنتین على األقل وال یجوز أن یمت

 سنوات ویجوز أن یرخص مجلس الكلیة بسنة إستثنائیة. ٤

              ي مستشفي ة ف د السنة التدریبی ن سنتین بع ة التمریض مدة التقل ع د زاول مھن أن یكون ق

دة         عام أو خاص أ د زاول العمل كمعید/معی ن الجامعة أو یكون ق ھ م رف ب و معھد علمي معت

 .بكلیة التمریض أو معھد عالي للتمریض بإحدي الجامعات مدة التقل عن سنة
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د           روط القی د ش رح توحی ة ، و یقت ة للكلی ة الداخلی روط الالئح ب ش ة حس ل الدرج د لنی تم القی وی

  وم التمریض بكلیات التمریض كالتالى:لدرجة الدكتوراه فى عل

       أن یكون حاصال على درجة الماجستیر فى مادة التخصص أو أحد المواد المتصلة

د  دیر جی ة      جداَ  بھا بتق ات بجمھوری ات التمریض بالجامع دي كلی ن إح ل م ى األق عل

 .أو علي درجة معادلة مـن جامعات أخري معترف بھا مصر العربیة

 حث لمدة سنتین على األقل وفقا ألحكام الالئحة الداخلیة.أن یتابع الدراسة والب 

 .أن یتفرغ للدراسة بالكلیة لمدة عام على األقل 

   ى ل عل ب حاص ون الطال ل    )٥٠٠(أن یك ى األق ل عل ة تویف ا   )٦(درج تس أو م إیل

ة      ة باللغ ن دورات خاص ة) م ى الجامع ة ف تراطات القانونی از اإلش د اجتی یعادلھا (بع

 ھا مجلس الجامعة.اإلنجلیزیة یحدد

   أن یكون حاصل علي شھادةICDL. 

 .تبدأ الدراسة فى شھر اكتوبر من كل عام 

        ) ریض روع التم د ف ى أح ق ف ص دقی ام وتخص ص ع ب تخص ار الطال  & Majorیخت

Minor.( 

  أسبوع. )١٥(تشمل الدراسة فصلین دراسین مدة كل فصل دراسى 

  صل دراسي.أسبوعیا لكل فمعتمدة ساعة  ١٢ -٩یدرس الطالب من 

 تحدد الكلیة المقررات فى الفصل الدراسى االول علي ان تشمل: 

o  احصاء طبیة متقدم 

o اإلتجاھات الحدیثة في التمریض 

o  إعداد إقتراح المشاریعGrant proposal 

o  النقد البحثىResearch critique  

o  الدراسات النفسیة واإلجتماعیةPsychosocial studies     

 فى الفصل الدراسى الثانى علي ان تشمل: تحدد الكلیة المقررات  

o   ندوات فى موضوع الرسالة 

o ندوات فى العلوم االساسیة التى لھا عالقة فى فرع التخصص 

o ندوات فى مجال التخصص 

o یل التمریض المبنى على الدل Evidence based nursing   

o  التمریض یة فىالمعلومات   Nursing informatics 

 الشامل مرتین فى العام فى مایو ونوفمبر. یعقد إمتحان الدكتوراه 
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      ات الفصول ع امتحان یقوم الطالب بتسجیل مشروع بحث مبتكر وذلك بعد اجتیازه بنجاح جمی

م         ث مجلس القس ي مشروع البح ق عل ي أن یواف دكتوراة عل ائي لل الدراسیة واالمتحان النھ

ي   و ث العلم ا ومجلس    تقره لجنة أخالقیات البح ة الدراسات العلی ة  ولجن اقش    الكلی ى ان تن عل

 نتائج البحث بعد سنتین على االقل من تاریخ التسجیل

 ) ھ       ١یقوم الطالب بنشر عدد دكتوراة المقدمة من ن رسالة ال ث م ة    ) بح وال یجوز تشكیل لجن

دة او          ة والمعتم ة المتخصص الت العلمی دى المج ره بإح د نش الة اال بع ى الرس م عل الحك

 الدرجة العلمیة. ھقبل منحو ا،المؤتمرات العلمیة محلیا او دولی

 .یجوز للكلیة اإلستعانة بمشرف خارجي (أجنبي) علي الرسالة 

 .یجوز للكلیة األستعانة بممتحن خارجي (اجنبي) لمناقشة الرسالة 

            دم نوات دون أن یتق ع س ن أرب ر م دكتوراه ألكث ة ال دا لدرج ى مقی ب أن یبق وز للطال ال یج

اء    ة بن ر المشرف الرئیسى وموافقة مجلس القسم        إلمتحانھا ویجوز لمجلس الكلی ى تقری عل

ن        ب بعد مضى ستة سنوات م أن یعطى الطالب مھلة إضافیة أقصاھا سنتان ویلغى قید الطال

 تاریخ التسجیل.

 .یبدأ القید لدرجة الدكتوراه بالدراسة التمھیدیة 

    ان ول اإلمتح رات دخ دد م ائى ع امل النھ ع  )٤(الش د م  أرب تثنائیة بع رة إس رات وم ة م وافق

 مجلس الكلیة.

       ي أن ك عل ث ذل ة البح تدعت خط ارج القسم إذا اس ن خ ر م رف أو أكث تعانة بمش ن اإلس یمك

 .المختص من القسم الرئیسى یكون المشرف 

    َرا ي تقری رف الرئیس دم المش ع         یق یق م ث بالتنس ي البح ب ف دم الطال دي تق ن م نویا ع س

المشرفین اآلخرین. 

 

ادوار علیا + طابق ارضى ٤المبنى الجدید:  

المبنى القدیم: 

 ن  الكلیة وتتكون الجامعي للحرم الشرقي الجنوبي الجزء في التمریض كلیة تقع ق   م الث  طواب  ث

 :إلي تنقسم

o المختلفة الكلیة وإدارات أقسام 

o التدریبیة والمعامل الدرس قاعات 

o الكلیة إدارة 

o العلمیة األقسام 

o نادى تكنولوجیا المعلومات 
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o   صالة ریاضیة -حاسب الى  -مكتبة  

  

  : باالضافة الي مبني ملحق خلف الكلیة وینقسم الي

 مدرجین للمحاضرات 

 قاعة االنترنت الخاصة بالسادة اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 

   قاعة الحاسب االلي الخاصة بطالب الكلیة 

 قاعة لالمتحانات بالدور الثالث  

 

 

 المسنین) -الحاالت الحرجة  -مریض الباطني والجراحي (البالغین ت .١

o البالغین تمریض Adult nursing 

 الباطنیة و الجراحیة التمریضیة العملیة تطبیق كیفیھ على القسم ھذا یركز 

 قادرین طالب الكلیة تجعل التي الالزمة المھارات تنمیھ و المعلومات تقدیم 

 تواجدھم أثناء البالغین للمرضى الشاملة التمریضیة الرعایة تقدیم على

 المستشفى من الخروج عقب لتطبیقھا الالزمة الخطط عمل أیضا و بالمستشفى

o الحرجة  الحاالت تمریضCritical care nursing 

 في المشكالت حل أسلوب و التمریضیة العملیة تطبیق على القسم ھذا یركز 

 كذلك الطوارئ حاالت في تھمبعائال العنایة و الحرجة الحاالت مرضى تمریض

 من طالب الكلیة تمكن القسم ھذا خالل من المكتسبة والمھارات المعلومات فإن

 . الطوارئ حاالت لمرضى شاملھ تمریضیة رعایة تقدیم

o المسنین تمریض Geriatric nursing 

 على للتعرف األساسیة والمھارات بالمعلومات الطالبات القسم ھذا یمد 

 العملیة تطبیق وكذلك السن لكبار والجسمانیة والنفسیة عیةاالجتما المشاكل

 مع بھم الخاصة المؤسسات في وكذلك المجتمع في بھم للعنایة التمریضیة

 للمسنین. النفسیة الصحة على التركیز

 Psychiatric and mental health nursingنفسیة  وصحة نفسي تمریض .٢

 التمریض ونماذج النظریات عن عامة صورة لطالب الكلیة القسم ھذا یقدم 

 لتقییم التمریضیة العملیة وتطبیق الشخصیة واضطرابات النفسیة لالضطرابات

 في للمریض النفسیة الصحة لتحسین التمریضیة الرعایة خطة وتنفیذ وتخطیط

 .النفسیة الرعایة مجال
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 Pediatric nursing تمریض األطفال .٣

 طالب الكلیة یعطى حیث لاألطفا تمریض في عاما منھجا القسم ھذا یعد 

 والمرض الصحة في لألطفال التمریضیة الرعایة تقدیم كیفیة لتعلم الفرصة

 .التمریضیة العملیة استخدام طریق عن المرض فترة وخالل

 الطفولة فترة خالل والتطور النمو أساسیات أیضا القسم یعرض كما  

 Woman Health And Obestatric Nursingتمریض صحة المراة والتولید   .٤

 على التركیز مع اإلنجابیة الصحة تمریض لطالب الكلیة القسم ھذا یقدم 

 الجوانب أیضا یقدم كما لھم التمریضیة الرعایة وتقدیم المرضى احتیاجات

 عملیة عن الناتجة المضاعفات وكذلك والوالدة الحمل فترة خالل الطبیعیة

 . الوالدة

  لتمریض)تعلیم ا -إدارة التمریض (إدارة التمریض  .٥

o  التمریض إدارة Nursing Administrationِ 

 التي اإلدارة ومھارات ووظائف ومبادئ مفاھیم بدراسة القسم ھذا یختص 

التمریض واكساب مھارة التواصل القیادة واتخاذ القرارات  إدارة في تطبق

 وحل المشكالت والتعامل مع الصراعات

o  تعلیم تمریضNursing Education  

 مفاھیم التعلیم وطرق التدریس المختلفة وطرق  بدراسة سمالق ھذا یختص

التقویم واكساب مھارة التثقیف الصحي والتفكیر الناقد وخلق اتجاه أیجابي 

 نحو التعلم مدي الحیاه 

 Community health nursingتمریض صحة المجتمع   - .٦

 كما المجتمع صحة تمریض عن عامة صورة لطالب الكلیة القسم ھذا یقدم 

 األشخاص احتیاجات على للتعرف األساسیة والمھارات بالمعلومات ھمیمد

 .التمریضیة العملیة تطبیق خالل من والمجتمع واألسر

 مفاھیم على معتمدا األمراض حدوث ومنع الصحة تحسین على أیضا یركز كما 

 األولیة الصحیة العنایة
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  توفر الخطة الفرص لتقدیم تعلیم تفاعلي بمشاركة الطالب في العملیة وتقدیم تكلیفات خاصة بھم.  .١

  احتیاجات سوق العمل.  انشاء تخصصات جدیدة تلبي .٢

ذج التدریبیة ذات من خالل التدریب بالمعامل على النما اعطاء اولویة قصوي لتدریب الطالب .٣

التقنیة العالیة وكذلك التطبیق العملي بالمستشفیات تحت اشراف اعضاء ھیئة التدریس 

  ومعاونیھم وادارة المستشفي التي یتم فیھ التدریس.

وضع الیات لتشجیع الطالب المتمیزین وتحسین اداء الطالب المتعثر طبقا لخطة موضوعة  .٤

  خلق مجال المنافسة بین الطالب لالرتقاء بمستوي التعلیم بالكلیة مع 

 

 
وضع خطة استراتیجیة للبحث العلمي على مستوي االقسام العلمیة بالكلیة على ان تحقق اھداف  .١

 الكلیة والجامعة والخطة القومیة للبحث العلمي.

خبرات في االشراف على الرسائل والتدریس في التعاون بین كلیات التمریض واالستفادة من ال .٢

 مجال الدراسات العلیا.

المستشفیات ووزارة الصحة وتبادل البیانات والمعلومات یري خلق قناة اتصال بین الكلیة ومد .٣

والخبرات حتي یسھل تحدید النقاط البحثیة التطبیقیة التي تساعد في تقدیم خدمة صحیة 

  . وتمریضیة متمیزة

 

 
تدریب العاملین بالمستشفیات الجامعیة والتابعة لوزارة الصحة لالرتقاء بمستوي الخدمة  .١

 المقدمة. 

تنفیذ قوافل صحیة وتوعیة بالمشاركة مع كلیات القطاع الصحي وكلیات الجامعة المعنیة بخدمة  .٢

 والتثقیف الصحي والتمریضي.  المجتمع المحیط لنشر الوعي الصحي

تمریضیة ذات كفاءة عالیة لتقدیم خدمة تمریضیة متمیزة لكافة افراد  اعداد وتوفیر كوادر .٣

 المجتمع في حاالت الصحة والمرض.
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  االلتزام المحلي:  ١-٤-١

دریبیة والبحثیة المالئمة لطالب تلتزم كلیة التمریض جامعة المنیا بتقدیم الفرص التعلیمیة والت

الثانویة العامة والدبلومات الفنیة التمریضیة المتوسطة والراغبیین في الدراسة بالكلیة بعد اجتیاز 

  اختبارات لقدرات الطالب المقبولین بالكلیة ومالئمة دراستھا لعمل ومھنة التمریض.

بھم واعدادھم وامدادھم بالمعلومات تلتزم كلیة التمریض جامعة المنیا بتخریج طالبھا بعد تدری

ومستحداثاتھا واالتجاھات الحدیثة الالزمة لھ وكذلك المھارات لیصبح خریج الكلیة قادر على تقدیم خدمة 

تمریضیة متمیزة وحمایة ووقایة افراد المجتمع من االصابة باالمراض ونشر الوعي الصحي لجمیع 

  افراد المجتمع. 

  

  االلتزام العربي:  ٢-٤-١

  یعتبر العالم العربي من اكبر اسواق العمل والفرص المتاحة لخریجي كلیات التمریض او اعضاء

  ھیئة التدریس للعمل بالدول العربیة. 

  .وعلى ھذا تلتزم الكلیة بالعمل على سد االحتیاجات للدول العربیة من كوادر التمریض الالزمة  

  

  االلتزام القومي  ٣-٤-١

 مع والتكامل بالتنسیق، المنیا جامعةلكلیة التمریض  الخمسیة جیةاإلإلستراتی الخطة تلتزم

 مصر لمواطنى تقدم لكى المصریة الجامعاتب الكلیات المناظرة وذات االرتباط بالقطاع الطبي الصحي

الكلیة  تساھم وبذلكالمجتمعیة على المستوي القومي   لالستفادة والبحثیة والتدریسیة، التعلیمیة، الفرص

 دوافعھم تحقیق وفى المحلیة، مجتمعاتھم وتنمیة خدمة، فى مصر جامعاتكلیات  بقیة مع اتھابإمكانی 

  .عامة بصفة

  

  االلتزام االفریقي:  ٤-٤-١

  .توفیر كوادر تمریضیة طبقا الحتیاجات الدول االفریقیة  

 ات تبادل المعلومات بین كلیة التمریض والكلیات المماثلة بالقارة االفریقیة لمعرفة التخصص

  الالزمة في سوق العمل االفریقي لتوفیرھا عن طریق تحدیث بعض التخصصات. 
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 المنطلق المھني:  ١-٥-١ .١

a.  تلتزم كلیة التمریض جامعة المنیا بالعمل على االرتقاء بمھنة التمریض والعمل على

مواكبة العلم في مستوي عقد المؤتمرات ودروس العمل حتي یستطیع افراد المھنة من 

 التعلیم والتدریس في مھنة التمریض. 

b.  المشاركة في نقابات التمریض والعمل على وضع القواعد والقوانین التي تحافظ على

 حقوق العاملین بمھنة التمریض. 

 

 المنطلق االنساني:  ٢-٥-١ .٢

a.  او یتمیز خریجي كلیات التمریض بتقدیم خدمة تمریضیة للمریض دون النظر للون

 الجنسیة او الدین.

b.  تلزم كلیة التمریض خریجیھا بااللتزام بقواعد واخالقیات المھنة والتي تراعي من

 خاللھا حق المریض. 

c.  تقدم الكلیة خدماتھا للمجتمع من خالل القوافل الطبیة ونشر الوعي الصحي لمقاومة

 االمراض والقواعد الصحیة السلیمة. 
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 واالعتماد جودةالتعلیم لضمان القومیة الھیئة عن الصادرة المعاییراألكادیمیة الكلیة تتبنى

 بجودة الصحیة المنظومة فيه دور ألداء الكلیة خریج لتأھیل وذلك التعلیمیة دماتخال مستوي لتحسین

 حیةالص اتالمؤسس اتمتطلب قنحوتحقی ةإلداریاو ةاألكادیمی اماألقس ةكاف ھتوجی ذلك ویتطلدب وكفاءة،

 في الجامعي األداء لتقویم نظام ووضع ةالتعلیمی مةخدال تمرلجودةالمس ینوالتحس ویرالتط عم لتتفق

 إعداد إلي الكلیة اتجھت لذلك اوتحقیق . الشاملة ومعاییرالجودة المعاییراألكادیمیة بمایحقق جوانبھ كافة
 ةالكلی عواق عليیعتمد يعلم يومنھج ارمرجعيإط يف ةالتعلیمی ةالعملی دةوج  مانلض إستراتیجیة خطة

  .الوصول الیھ والمرج عوالوض

  

 
اعضاء االستراتیجیة من خالل قیادات الكلیة (عمید الكلیة والسادة الوكالء) وبناء الخطة  تم

  والمستفیدین من الخدمة.وذلك من خالل:والطالب والجھاز االدارى  ھیئةالتدریس والھیئة المعاونة

  التخطیط االستراتیجىفي االطالع على الدراسات والبحوث والمقاالت المتخصصة  .١

الطالع على نماذج من الخطط االستراتیجیة  للكلیات المناظرةعلى المستوى العربى ا .٢
  والمحلى.

  كلیةجمع المعلومات الخاصة بالبیئة الداخلیة والخارجیة من داخل وخارج ال .٣

اجراء التحلیل البیئى لتحدید الفجوة بین واقع االداء الفعلىوما تتطلع الیھ الكلیةفى  .٤
  رؤیتھا.

  یةلتحدید االحتیاجات الخاصة بالك .٥

  تحدید الرؤیة والرسالة واالھداف والغایات والقیم المنبثقة من الكلیة. .٦

  االستراتیجیات الالزمة لسد الفجوة التى تكفل تحقیق رؤیتھا. دتحدی .٧
 .وضع الخطة التنفیذیة .٨

تشكیل لجنة للتخطیط االستراتیجى من اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والجھاز  .٩

  االدارى والطالب
  المجال ھذا في بالخبراء واالستعانة اإلستراتیجیة الخطة إلعداد عمل ورش تنظیم .١٠

والفرص  والضعف القوة نقاط تحدید خالل من للمؤسسة الحالي الوضع تشخیص .١١

  اتوالتھدید

 ورؤیة مالمح تحدد التي اإلستراتیجیة األھداف أو األساسیة النجاح عوامل تحدید .١٢
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 .المؤسسة ورسالة
  الرؤیة صیاغة إعادة .١٣

 أبعاد ویمثل الرؤیة ھذه عن التعبیر یضمن بما المؤسسة رسالة صیاغة إعادة .١٤

 وضعال إلى الحالي الوضع من لالنتقال والمناسبة الكفیلة واآللیات المالئمة البیئة

 .المأمول
  . للمؤسسة اإلستراتیجیة واألھداف الغایات تحدید .١٥

 الكلیة وخارج داخل الخدمة من المستفیدین على واألھداف والرسالة الرؤیة عرض .١٦

  الراجعة الرأي تغذیة من لالستفادة
 االستراتیجي التخطیط لجنھ من اإلستراتیجیة واألھداف والرسالة الرؤیة اعتماد .١٧

 .الكلیة ومجلس

 وتحدید اإلستراتیجیة الخطة إطار في تنفیذھا سیتم التي التنفیذیة الخطة دإعدا .١٨

 النجاح ومؤشرات المسئولة والجھة الزمني التوقیت
   .المؤسسي األداء قیاس في ستعتمد التي األداء لمؤشرات مصفوفة إعداد .١٩

  علیھا والتصدیق الخطة مسودة إعداد .٢٠

  الكلیة مجلس قبل من العتمادھا الخطة رفع .٢١
  اإلستراتیجیة الخطة باعةط .٢٢

  المحلي والمجتمع بالكلیة العاملین لجمیع وإتاحتھا وتعمیمھا الخطة عن اإلعالن .٢٣
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م  ما أن التحقق منھا الغرض عملیة ھي ائج ن من  انجازه  ت ة  ت ألداء  فعلی ق  ل ا  مع  یتف م  م تخطیطھ   ت

اك  أن أم اإلستراتیجیة وأھدافھا الكلیة وغایات رسالة ویحقق استراتیجیا لبیات  ھن ات  س تدعي  أو انحراف  تس

 أو األداء بقیاس یتعلق أھمیة ھذه األنشطة أكثر وأن تصحیحیة قرارات خالل من لمعالجتھا التدخل ضرورة

.لھا المخطط باألھداف قارنتھام یمكن حتى الفعلیة النتائج 

  

یتم متابعة تنفیذ الخطة من خالل لجنة التخطیط االستراتیجى بالكلیة ومركز الجامعة للتخطیط -

  االستراتیجى.

  

 
 األطراف مختلف مع الخطة إعداد لفریق النقاشیة والحلقات العمل ورش . 

 الكلیة وإدارة األقسام لرؤساء الدوریة واالجتماعات الكلیة لقیادات الذھني العصف جلسات 

 .والطالب التدریس ھیئة وأعضاء

 ممثلي مع وكذلك والصناعیة الھندسیة المنظمات ممثلي مع الكلیة لقیادات الشخصیة المقابالت 

 .المحلي الحكم قطاعات

 الخارج ومن الداخل من للمستفیدین الموجھة االستبیانات مجموعة*. 

o للمقررات بالطال تقییم · 

o ةیالتعلیم العملیة في الطالب آراء · 

o التعلیمة العملیة في العلیا الدراسات طالب آراء · 

o التعلیمیة العملیة في اإلداریین أراء · 

o ومعاونیھم التدریس ھیئة أعضاء آراء · 

o البرنامج في الخریجین آراء · 

o الخدمة مستفیدي آراء 

                                            
 مرفق بمعیار التخطیط االستراتیجي *
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o والقیادات الخدمة ومستفیدي اإلداریین مع مقابالت · 

o الخارجیة المراجعة تقاریر· 

o للكلیة والحالیة السابقة الذاتیة الدراسات ·  

  

 
  تحقق استمراریة الخطة من : 

 .دعم القیادات االداریة بالكلیة والجامعة  

 .دعم وحدة ادارة المشروعات لتنفیذ انشطة الخطة من خالل الدورات التدریبیة  

 ة واالعتماد بالجامعةدعم مركز ضمان الجود  

   . التقریر الدورى سنویا لما تم تحقیقھ  

  

  

  

  
  

      
 

      
  

          
  

 

  

 مجتمع الجامعة
  

 المجتمع المحلي
  

 مجتمع الكلیة

  

 عمل ورش عمل
  

 توزیع الخطة

  

 تحدیث الخطة باستمرار
  

 طباعة الخطة

 كتابة الخطة

  

 موافقة مجلس الكلیة

رفع الخطة على الموقع 
 للكلیة االلكتروني
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  :البرید االلكتروني الخاص بالكلیةnursing.prt@mu.edu.egmail: -Faculty E 

  :فاكس رقمFax: (086) -2347764  

  :تلیفون رقمTel: (086)-2347765  

  

 

  

  

  
  

  

تحدیث الخطة االستراتیجیة بناءًا علي 
 التغذیة الراجعة  سنویًا

  

  تحلیل االستبیانات 
  عمل تقاریر

 عرض على مجلس الكلیة 

  
  

 البیئي سنویًا استبیان التحلیل
  

استبیان الرؤیة والرسالة یوزع 
 علي االطرف المستفیدة



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٢٩ -
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  للكلیة الداخلیة والخارجیة البیئة تحلیل إلعداد SWOTالرباعي  التحلیل الكلیة تبعتإ 

 SWOTالرباعي  التحلیل

  للكلیة الخارجیة البیئة  الداخلیة للكلیة البیئة

  التھدیدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

 

 
 

    

 

 

اعداد   العام  
  الخریجین

)٢٦٢  )٢٠١٨ -٢٠١٧  
)٢٦٠  )٢٠١٧-٢٠١٦  
)٢١٨  )٢٠١٥/٢٠١٦  
)١٧١  )٢٠١٤/٢٠١٥  
)٢٠٦  )٢٠١٣/٢٠١٤  
)٢٢٠  )٢٠١٢/٢٠١٣  
)٩٢  )٢٠١١/٢٠١٢  
)١٠٤  )٢٠١٠/٢٠١١  
)١١٣  )٢٠٠٩/٢٠١٠  
)٧٩  )٢٠٠٨/٢٠٠٩  
)١٠٠  )٢٠٠٧/٢٠٠٨  
)٣٥  )٢٠٠٦/٢٠٠٧  
)٧٠  )٢٠٠٥/٢٠٠٦  
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  ١٥٨٣  إجمالى الخریجون
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  ٢٠١٧/٢٠١٨الي العام  ٢٠١٤/٢٠١٥من العام نسب تطور اعداد الخریجین 

  
  السنة الدراسیة

اعدد الطالب 
  المقیدین

  الفرقة الثانیة
  النسبة المئویة  اعداد الخریجین  سنة التخرج

٨٦٫٠٦  ١٧٩  ٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٠٨  ٢٠١٢/٢٠١٣%  

٧٩٫٨٥  ٢١٨  ٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٧٣  ٢٠١٣/٢٠١٤%  
٨٥٫٨٠  ٢٦٠  ٢٠١٦/٢٠١٧  ٣٠٣  ٢٠١٤/٢٠١٥%  
٨٩٫٧٣  ٢٦٢  ٢٠١٧/٢٠١٨  ٢٩٢  ٢٠١٥/٢٠١٦%  
٢٧٣  ٢٠١٦/٢٠١٧   ------   ------   --- --  
٤٥٩  ٢٠١٧/٢٠١٨   ------   ------  - - ---  
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 2013-2014 2014-2015 

  االجمالي اناث ذكور  االجمالي  اناث ذكور  الفرقة 

 231 114 117 215 131 84 االولي

 288 193 95 130 88 42 الثانیة 

 26 10 16 178 110 68 الثالثة

 179 112 67 212 116 96 الرابعة 

 724 429 295 735 445 290 االجمالي

  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 االجمالي اناث ذكور  االجمالي  اناث ذكور  االجمالي  اناث ذكور  الفرقة

 381 181 200 394 217 177 362 190 172 االولي

 459 297 162 373 224 149 285 165 120 الثانیة 

 369 222 147 278 162 116 270 186 84 الثالثة

 265 156 109 263 187 76 29 13 16 الرابعة 

 1474 856 618 1308 790 518 946 554 392 االجمالي
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اناث ذكور االجمالي

الطالب المقیدین بالكلیة عن العام الجامعي       ٢٠١٥/٢٠١٦

االجمالي
الرابعة
الثالثة
الثانیة
االولي

  

 

  إسم القسم العلمى

  أعداد أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة

  أستاذ  إجمالى
أستاذ 
  مساعد

  مدرس
  هیئة معاونة

  متفرغ
غیر 
  عامل  متفرغ

مدرس 
  معید  مساعد

  ٢٢  ٤  ١٠  ٤  ٣  ٠٠٠  ٠,٠٠  ١  إدارة التمریض
  ١٩  ٤  ٨  ٤  ٢  ١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  والتولیدتمریض صحة  المرآة 

  ٣٨  ١٣  ١٤  ٩  ٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  تمریض الباطني والجراحي
  ١٥  ٥  ٤  ٤  ٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  تمریض األطفال

ي  ریض النفس والصــــــحة  التم
  ١٧  ٤  ٧  ٥  ١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  النفسیة

  ١٥  ٣  ٧  ٣  ١  ١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  تمریض صحة المجتمع
  ١٢٦  ٣٣  ٥٠  ٢٩  ١١  ٢  ٠,٠  ١  
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  المؤقتین  المثبتین

 أمین  إجمالي
 عام

  الكلیة
  المجموع  فنیة  مكتبیة  تخصصیة  المجموع  فنیة  مكتبیة  تخصصیة

 علــي الموجــودین

  ٨١  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٨١  ١٥  ٢٣  ٤٢  ١  العمل رأس

  ١٣  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٣  ٢  ٣  ٨  ٠٠  الخاصة األجازات

  ٩٤ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠  ٩٤  ١٧  ٢٦  ٥٠  ١  اإلجمالي

  ١٦  ١٦  خدمات معاونة
٠٠ ٠٠ 

١٦  
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تخصصیة مكتبیة فنیة المجموع
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   وهذا وهذا   ٢٠١٨٢٠١٨//٢٠١٧٢٠١٧حتي العام الجامعي حتي العام الجامعي من اإلناث من اإلناث الغالبیة العظمى من طالب الكلیة الغالبیة العظمى من طالب الكلیة
  یعني: یعني: 

oo   ضرورة تخصیص (فى برامج األنشطة الطالبیة بالكلیة) مجاالت لألنشطة خاصة ضرورة تخصیص (فى برامج األنشطة الطالبیة بالكلیة) مجاالت لألنشطة خاصة
بالطالبات، والتى تهدف الى إعدادهن لدورهن فى الحیاة كأمهات، وكزوجات، بالطالبات، والتى تهدف الى إعدادهن لدورهن فى الحیاة كأمهات، وكزوجات، 

ا فى المجاال ا فى المجاالوكمشاركات فى األعمال التطوعیة الخاصة بالمرأة، والفتاة عمومً ت ت وكمشاركات فى األعمال التطوعیة الخاصة بالمرأة، والفتاة عمومً
  الثقافیة، والصحیة، واالجتماعیة، واإلنسانیة.الثقافیة، والصحیة، واالجتماعیة، واإلنسانیة.

oo   ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة لحث، وتشجیع الطالبات على اإلقبال للمشاركة فى هذه ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة لحث، وتشجیع الطالبات على اإلقبال للمشاركة فى هذه
ا فى الجدول الدراسي لهذه األنشطة حتى ال   كلیةكلیةاألنشطة على أن تخصص الاألنشطة على أن تخصص ال ا فى الجدول الدراسي لهذه األنشطة حتى ال وقتً وقتً

ا فى التعطیل عن الدراسة ا فى التعطیل عن الدراسةتصبح ممارسة األنشطة سببً   ..تصبح ممارسة األنشطة سببً
oo  زاید عدد الطالب والطالبات زیادة واضحة وذلك متناسبا مع احتیاجات زاید عدد الطالب والطالبات زیادة واضحة وذلك متناسبا مع احتیاجات ایضا لوحظ تایضا لوحظ ت

  سوق العمل وایضا لتحقیق االستفادة المرجوة من البرنامج وبصدد الحالة االقتصادیة .سوق العمل وایضا لتحقیق االستفادة المرجوة من البرنامج وبصدد الحالة االقتصادیة .
  

 
   هناك توزیع طبیعى الى حد ما داخل الكلیـة ملتـزمین بالعمـل ولكـن یوجـد نقـص فـى بعـض هناك توزیع طبیعى الى حد ما داخل الكلیـة ملتـزمین بالعمـل ولكـن یوجـد نقـص فـى بعـض

األطفـال وتمـریض صــحة المـرأة والتولیــد األطفـال وتمـریض صــحة المـرأة والتولیــد   قسـام (قسـم تمــریض صـحة المجتمـع وتمــریضقسـام (قسـم تمــریض صـحة المجتمـع وتمــریضاالاال
  ..))وتمریض الباطنى والجراحىوتمریض الباطنى والجراحى

  
 
     تـم اسـتالم  المبنــى الجدیـد مـع االحتفــاظ بـالمبنى القــدیم ویـتم تجهیـز المبنــى الجدیـد لیلبــى تـم اسـتالم  المبنــى الجدیـد مـع االحتفــاظ بـالمبنى القــدیم ویـتم تجهیـز المبنــى الجدیـد لیلبــى

لتخطــــیط لبنـــاء مــــدرجات جدیـــدة بالجامعــــة لتخطــــیط لبنـــاء مــــدرجات جدیـــدة بالجامعــــة احتیاجـــات الطـــالب وذلــــك مـــن خــــالل ایضـــا ااحتیاجـــات الطـــالب وذلــــك مـــن خــــالل ایضـــا ا
  تخص الكلیة باالضافة الى المدرجات الحدیثة بالمبنى الجدید.تخص الكلیة باالضافة الى المدرجات الحدیثة بالمبنى الجدید.

  متخصصـــة لتحــــدیث وتطـــویر الخطــــط الدراســـیة لبرنــــامج متخصصـــة لتحــــدیث وتطـــویر الخطــــط الدراســـیة لبرنــــامج   تعمـــل الكلیـــة مــــن خـــالل لجــــانتعمـــل الكلیـــة مــــن خـــالل لجــــان
  ،،البكالوریوس والماجستیر والدكتوراةالبكالوریوس والماجستیر والدكتوراة

     الـدكتوراة مـع اسـاتذة الـدكتوراة مـع اسـاتذة تبـادل الخبـرات العلمیـة مـن خـالل االشـراف علـى رسـائل الماجسـتیر و تبـادل الخبـرات العلمیـة مـن خـالل االشـراف علـى رسـائل الماجسـتیر و
  ..من جامعات اخرىمن جامعات اخرى
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في   المنحةت على تعاقدوقد  لمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالمؤسسة التعلیمیة تقدمت الكلیة 
 كانت المشروع  یلتمو میزانیة. حیث ان ٢٠٠٦ینایر  ٨بدایة المشروع بالكلیة وكانت  ٢٠٠٥نوفمبر ٢٤

تقدیم وثائق وتم  ٢٠٠٦ینایر  ٨في  تاریخ بدء تنفیذ المشروع، وألف جنیھ مصري فقط ال غیر ١٥٠
) في الفترة  DE Site Visitالزیارة المیدانیة ( ، وقد كانت ٢٠٠٧نوفمبر  ١٢في  المشروع للجنة القومیة

  Peer Reviewer Reportظراء النتقریر المراجعین وقد ورد  ٢٠٠٨مارس  ٢٧ حتي مارس  ٢٤من 
  .٢٠٠٨مایو  ٢٨ في 

  

 
وكان یھدف  ٢٠٠٦ تاریخ االنتھاء ، و٢٠٠٤ تاریخ بدء التنفیذكان  )، وجیبایكو( جھة التمویل

 –تنمیة قوي العمل في مجال الطب والتمریض الخاصة باالقسام المعنیة الثالثة (تمریض النساء الي 
  . تمریض صحة المجتمع) وتم التطویر الي باقي اقسام الكلیة –تمریض األطفال 

 الجودة وتلي لضمان نظام إنشاء مشروع نھایة مع لھا ذاتیة دراسة أول إعداد في الكلیة بدأت وقد
بالجامعة، (QAAP) األداء وتقییم التعلیم جودة ضمان لمركز المقدمة الذاتیة الدراسات عدد من ذلك

 الدراسة فعالیات ضمن واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة ذاتیة الخاصة الھیئة دراسة إلي افةباإلض
  .٢٠١٠/٢٠١١الذاتیة في العام الجامعي 

وحدة ادارة مشروعات تطویر التعلیم  من للتقدم للحصول على تمویل جاھدة الكلیة وتسعي
  العالي.

  

 
 تاریخ االنتھاء ، و٢٠١٥مارس  تاریخ بدء التنفیذكان  (ادارة المشروعات)، و لتمویلجھة ا

) مشروعین االول خاص بتعلم الصحة ٢وكان عدد المشروعات التي تم الموافقة علیھا ( ٢٠١٥سبتمبر 
قسم  –ة قسم تمریض صحة المراة والتولید، الثاني تعلم االسعافات االولی –االنجابیة ومفھوم دورة الحیاة 

الوعي للمجتمع المحلي المحیط بالصحة االنجابیة واالسعافات تنمیة تمریض الباطني والجراحي یھدف الي 
  االولیة. 

 

 
 تاریخ االنتھاء ، و٢٠١٦دیسمبر  تاریخ بدء التنفیذكان  (ادارة المشروعات)، و جھة التمویل

تطویر ودعم النظام التعلیمي بالكلیة والتاھیل لالعتماد لبرنامج البكالوریوس  والھدف منھ ٢٠١٧مایو 
  بالكلیة. 
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   ICTP 

  :إنشاء وحدة الخدمات االلكترونیة بالكلیة وتقدم الخدمات التالیة:إنشاء وحدة الخدمات االلكترونیة بالكلیة وتقدم الخدمات التالیة  

oo  إلیكترونیةإلیكترونیة  بوابةبوابة  تحدیث ونشر واعالن اخبار الكلیة من خاللتحدیث ونشر واعالن اخبار الكلیة من خالل..  

oo  اإلداریة اإلداریة   وماتوماتالمعلالمعل  نظمنظمMMIISS  --..  

oo  الثانیةالثانیة  المرحلةالمرحلة  ––  الكلیاتالكلیات  مكتباتمكتبات  میكنةمیكنة..  

oo  التعلیمالتعلیم  فىفى  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  استخداماستخدام  تفعیلتفعیل..  

oo  الجامعةالجامعة  معلوماتمعلومات  لشبكةلشبكة  التحتیةالتحتیة  البنیةالبنیة  تطویرتطویر..  

oo  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  علىعلى  التدریبالتدریب..  
 من البیئة كال عملھا في یؤثر بل مغلق نظام ظل في تعمل ال المنیا جامعة التمریض كلیة

  التخطیط اإلستراتیجي.  لجنة خالل من المؤثرات ھذه مناقشة تم وقد والخارجیة الداخلیة
التعلیم  جودة لضمان القومیة الھیئة معاییر على الداخلیة للبیئة تحلیلھا في الكلیة اعتمدتوقد 

  والضعف داخلیَا)  (نقاط القوة :التعلیمیة والفاعلیة المؤسسیة القدرة لمحوري واالعتماد

 

  
  نقاط الضعف  نقاط القوة    

 تشكیل لجنة للتخطیط االسترایجى . ١

 إستراتیجیة للكلیة وأھداف ورسالة رؤیة وجود ٢

  ومعلنة معتمدة

 أھداف و ورؤیة رسالة إعالنیھ بنص لوح وجود ٣

  الكلیة

  لجامعةل الخطة االستراتیجیة من نسخة وجود ٤

ورؤیة  رسالة تعكس ورؤیتھا لیةالك رسالة ٥

  الجامعة

 من خالل والرسالة الرؤیة بنشر الكلیة تقوم ٦

 متعددة وسائل

بین  الوعي ونشر تنمیة على الكلیة تحرص ٧

ومعاونیھم  التدریس ھیئة وأعضاء الطالب

 برؤیتھا ورسالتھا المجتمعیة واألطراف والعاملین
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على خبیر تخطیط االستراتیجیة  الخطة عرضتم  ٨

 اتیجىاستر

 علمیة عرض الخطة فى ملتقیات ٩

 اإلستراتیجیة الخطة اعتمادتم  ١٠

 و المجتمع لخدمة مفعلة و معتمدة خطة وجود ١١

 المجتمعیة للطالب المشاركة زیادة و البیئة تنمیة

 .المجتمع لخدمة بالكلیة التدریس ھیئة أعضاء و

عقد عدد من ورش العمل للفئات المختلفة (  ١٢

ئة التدریس) عن اعضاء ھی-الخریجین-الطالب

  الخطة االستراتیجیة

  التھدیدات   الفرص المتاحة 

الھیاكل  تطویر لقبول مھیأ الجامعي العام المناخ ١
  االعتماد متطلبات مع للتوافق التنظیمیة

وتوجد  بالجامعة، الجودة لضمان مركز وجود ٢
 بالكلیة، بما الجودة وحدة وبین بینھ وطیدة عالقة
ویساند  فنیًا، دعمھاو دورھا تفعیل في یسھم

مع  تواؤمھا لضمان خطتھا ویراجع أنشطتھا،
سنویًا  تقریرًا الوحدة وتقدم الجامعة، أھداف
  .للمركز

 التطویر لمشروعات على التقدم لحصول الكلیة ٣
 الموارد یدعم لالعتماد المستمر والتأھیل

  المطلوبة
موارد  إلى حاجة في والتي بالدولة التنمیة خطط ٤

  الكلیة يخریج من بشریة

  بمؤسسات التعلیم الخاصة الموازنات كفایة عدم ١
  العمل سوق متطلبات في السریعة التغیرات ٢

  

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

یتم اختیار القیادات األكادیمیة طبقا  للقواعد  -١

الخاصة بقانون تنظیم الجامعات المصریة 

اعد الخاصة واختیار القیادات اإلداریة طبقا للقو

بقانون العاملین المدنیین بالدولة وفق معاییر 

ضعف مصادر التمویل الذاتي للكلیة مع عدم  .١

وجود خطھ حدیثة ومعتمدة لتنمیة الموارد 

 الذاتیة للكلیة.

خطھ مستقبلیھ واتفاقات معتمده لتنمیة ودیة محد .٢
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

 معتمده ومعلنھ.

 وجود آلیة معتمدة الختیار القیادات االداریة  - ٢

 لتدریب وموثقة معتمدة خطة الجامعة توفر - ٣

ورفع قدرات القیادات  اإلداریة المھارات وتنمیة

األكادیمیة واإلداریة بالتعاون مع مشروع تنمیة 

  FLDPئة التدریس قدرات أعضاء ھی

ومشروع تدریب أعضاء ھیئة التدریس 

ومعاونیھم والعاملین بالجامعة علي تكنولوجیا 

نشر   ویتم   ICTPالمعلومات واالتصاالت

خطط التدریب الخاصة بالبرامج التدریبیة علي 

 بمراكز موقع الجامعة ومن خالل اإلعالنات

 اإللكترونیة المراسالت خالل ومن التدریب

  ةوالورقی

 لتنمیة المھارات توفر الكلیة خطة تدریبیھ تھدف - ٤

األكادیمیة  للقیادات والقیادیة والفنیة اإلداریة

والمستقبلیة متضمنھ عدد  واإلداریة الحالیة

 ونوعیة البرامج  التدریبیة وألیات تنفیذھا.

وجود وحدات مستحدثھ بالمؤسسة مثل (وحدة  - ٥

ذات الطابع الخاص ، وحدة األزمات والكوارث 

،وحدة الخدمات 

 اإللكترونیة...............................)

وجود ھیكل تنظیمي معتمد ومعلن لألطراف  - ٦

 المعنیة.

توافر نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول  - ٧

الوثائق باإلضافة الي باقي األنظمة اإللكتروني 

 لمختلف اإلدارة.

توافر وثیقھ معتمده ومعلنھ عن المیثاق  - ٨

  العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجیة في 

 المجتمع.        

       
  

  

  
  

  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤١ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 مایة حقوق الملكیة الفكریة والنشراألخالقي وح

توافر آلیات محدده ومعتمدة للتعامل مع  - ٩

مشكالت التعلم التي تواجھھا المؤسسة مثل ( 

الیة التعامل مع الكثافة العددیة للطالب، الیة 

 تلقي الشكاوي.......)

وجود توصیف وظیفي معتمد ومعلن لألطراف  -١٠

المعنیة یحدد المسئولیات واالختصاصات 

بھ المؤسسة في حاالت التعیین والنقل  وتلتزم

 واالنتداب للوظائف المختلفة.

تتیح الكلیة المعلومات الكافیة عنھا في الوسائل  -١١

والكتیبات  المختلفة مثل الموقع اإللكترونى

  وغیرھا.
  

  

  التھدیدات   الفرص المتاحة 

 بمصر قومي مشروع التعلیم اعتبار ١
  للدولة المستدامة التنمیة خطط ٢
الھیاكل  تطویر لقبول مھیأ الجامعي العام المناخ ٣

  االعتماد متطلبات مع للتوافق ةالتنظیمی
المھارات  لتنمیة تدریبیة وبرامج حزم توافر ٤

 توفرھا إدارة اإلداریة وللقیادات للعاملین اإلداریة
  الجامعة

التعلیم  جودة لضمان القومیة الھیئة تبنى ٥
األكادیمي  المحیط في الوعي نشر واالعتماد
  األكادیمیة بالمعاییر

موارد  إلى حاجة يف والتي بالدولة التنمیة خطط ٦
  الكلیة خریجي من بشریة

رضا  قیاس تیسر المعلومات شبكة وجود ٧
  المجتمعیة األطراف

اللوائح  بعض وصدور اإلدارة، مركزیة ١
 والتي قد بالعمومیة تتصف التنظیمیة والقرارات

 بالكلیة العمل وطبیعة تتالءم ال
  بمؤسسات التعلیم الخاصة الموازنات كفایة عدم ٢

  

  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٢ -

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة    

للكلیة وحدة لضمان الجودة یتوفر لھا الكوادر  ١

 المؤھلة والتجھیزات المالئمة

تضع الكلیة الئحة داخلیة لوحدة ضمان الجودة  ٢

محدد لھا الھیكل التنظیمى للوحدة وتبعیتھا 

الدارة المؤسسة، ومسئولیات والیات عمل 

  الوحدة

مختصة لوضع مسئولیات تم تشكیل لجان  ٣

وآلیات عمل وحدة الجودة ومنھا لجنة ثقافة 

وحدة الجودة واعداد النماذج بالكلیة ولجنة 

الدراسة الذاتیھ ولجنة مراجعة وتحدیث دلیل 

وحدة الجودة ولجنة توصیف البرامج 

  والمقرارت بالكلیة

محاضر للجان وایضا توجد  جمیع توجد ٤

  محاضر خاصة بوحدة الجودة

لیل متكامل لوحدة ضمان الجودة موضح اعداد د ٥

فیھ الالئحة الداخلیة للوحدة شامال الرؤیة 

ف الوحدة والھیكل ورسالة الوحدة واھدا

 ى.التنظیمى الوصف

ركز وم بین وحدة الجودة  االتواصل  الجید ٦

ضمان الجودة بالجامعة (مثل اجتماعات، 

رفع تقاریر دوریة، و طلب دعم فني، 

و ة وغیرھا).وتدریب وزیارات مراجع

حضور المدیر التنفیذى لمركز ضمان الجودة 

  بالجامعة اجتماعات  وحدة الجودة بالكلیة

تضع الوحدة خططا سنویة ألنشطتھا من  ٧

بعض اللجان ال یوجد لھا محاضر داخل  ١

 .وحدة الجودة

  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٣ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة    

  

حیث منھجیة التقویم الذاتى والمراجعة 

  الداخلیة والخارجیة والتدریب وغیرھا.

تتابع الوحدة تنفیذ الخطط السنویة وتقدم  ٨

ھا وانجازاتھا تقاریر سنویة عن أنشطت

وتحتوى على خطط التحسین والتعزیز وتتخذ 

  اإلجراءات التصحیحیة المناسبة.

تنشئ الوحدة قواعد بیانات متكاملة عن  ٩

  أنشطتھا المختلفة

مؤشرات أداء موضوعیة  الكلیةتستخدم -  ١٠

وقابلة للقیاس، وأدوات مالئمة في التقویم 

  الذاتى

تستفید المؤسسة من المراجعات الداخلیة  ١١

لخارجیة في عملیة التقویم الذاتى والتحسین وا

  والتطویر

تعرض المؤسسة نتائج التقویم الذاتى على  ١٢

  األطراف المعنیة لمناقشتھا وإبداء المقترحات

تعرض الكلیة وتناقش نتائج تقویم أنشطتھا  ١٣

  . في مجالسھا الرسمیة

تستفید المؤسسة من النتائج فى إعداد خطط  ١٤

التطویر  التحسین والتعزیز (نماذج من

واإلجراءات التصحیحیة التى اتخذت بناء 

 على نتائج التقییم).

  

  التھدیدات   الفرص المتاحة 

التعلیم  جودة لضمان القومیة الھیئة إنشاء ١
  الھیئة قانون وصدور واالعتماد،

یاكل الھ تطویر لقبول مھیأ الجامعي العام المناخ ٢
  االعتماد متطلبات مع للتوافق التنظیمیة

العالقات  ودائرة المحیط المجتمع طبیعة ١
على  السلبیة وتأثیراتھ والمعارف االجتماعیة

  المصالح تعارض تجنب
  بمؤسسات التعلیم الخاصة وازناتالم كفایة عدم ٢



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٤ -

وتوجد  بالجامعة، الجودة لضمان مركز وجود ٣
 بالكلیة، بما الجودة وحدة وبین بینھ وطیدة عالقة
ویساند  فنیًا، ودعمھا دورھا تفعیل في یسھم

مع  تواؤمھا لضمان خطتھا ویراجع أنشطتھا،
سنویًا  تقریرًا الوحدة وتقدم الجامعة، أھداف

  .كزللمر
 التطویر لمشروعات على التقدم لحصول الكلیة ٤

 الموارد یدعم لالعتماد المستمر والتأھیل
  المطلوبة

رضا  قیاس تیسر المعلومات شبكة وجود ٥
  المجتمعیة األطراف

التعلیم الثانوي  من القادم الطالب مستوي ضعف ٣
 وباالخص في اللغة االنجلیزیة

  

  

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

 العلمى التخصص مالئمة من المؤسسة تتأكد ١

 یشارك في التي للمقررات التدریس ھیئة لعضو

 تدریسھا

 توجد آلیة محددة للتعامل في حالة وجود عجز أو ٢

 ھیئة المعاونةفائض في أعضاء ھیئة التدریس وال

التدریس  ھیئة أعضاء لتدریب آلیة توجد ٣

 خالل مشروع من لالحتیاجات، وفقا ومعاونیھم

ھیئة التدریس وخطة  أعضاء قدرات تنمیة

 التدریب باالقسام العلمیة والكلیة

 معیدین تكلیف/تعیینل خمسیة معلنة خطط وجود ٤

 الفعلیة لالحتیاجات باألقسام طبًقا

مشاركة العدید من أعضاء ھیئة التدریس فى  ٥

 أنشطة البحث العلمي

یتم تقییم مستوى الرضا الوظیفى ألعضاء ھیئة  ٦

 بصفة دوریة. التدریس ومعاونیھم

مشاركة أعضاء ھیئة التدریس فى تنمیة البیئة  ٧

 الذین التدریس ھیئة أعضاء عدد في نقص یوجد ١

تاریخھ نتیجة زیادة اعداد  حتى العمل قید على

 الطالب 

 في نتیجة للنقص األكادیمي الھیكل استكمال عدم ٢

 لبعض االقسام العلمیةالتدریس  ھیئة أعداد

 

 

  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٥ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 وخدمة المجتمع

 ألعضاء التدریبیة اإلحتیاجات لتحدید قواعد توجد ٨

 والھیئة المعاونة التدریس ھیئة

 الوظیفى الرضاء مستوى تقییم و قیاس تم ٩

 ومعاونیھم التدریس ھیئة ألعضاء

 التدریس ھیئة أعضاء من متمیزة عناصر وجود ١٠

 العلمیة الناحیتین من عالیة كفاءة ذوي بالكلیة

 والمھنیة

اد مشاركة بعض أعضاء ھیئة التدریس فى إعد ١١

وثیقة المعاییر القومیة للتعلیم فى مصر وفى 

 إعداد المعاییر التخصصیة

الوظیفى العضاء ھیئة التدریس  وجود التوصیف ١٢

 و توثیقھ إعالنھ و بالمؤسسة ومعاونیھم والعاملین

یتم تقییم اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وفقا  ١٣

 وبصفة دوریة لمعاییر والیھ معلنة للجمیع 

عضو ومعاون كل عام في  یتم اختیار افضل ١٤

 .االقسام العلمیة

التخصص العلمى ألعضاء ھیئة التدریس مالئم  ١٥

 للمقررات الدراسیة التى یشاركون في تدریسھا.

أعباء العمل تتیح ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة  ١٦

 .المعاونة القیام بالمھام التدریسیة والبحثیة 

یوجد وسائل مناسبة إلستطالع آراء أعضاء ھیئة  ١٧

لتدریس والھیئة المعاونة واإلستفادة من النتائج ا

  إلتخاذ اإلجراءات التصحیحیة 
  التھدیدات  فرص المتاحةال

 الفكریة الملكیة حقوق تحمى قوانین صدور .١

التشجیعیة  والدولة الجامعة جوائز وجود .٢

  تمنحھا التي الجوائز وبعض والتقدیریة،

 التعلیم اإللكتروني بوحدة المتاحة اإلمكانیات  .٣

 االقتصادیة واالجتماعیة األوضاع في التغیرات .١

 والمتالحقة المتسارعة

  المتسارعة التكنولوجیة التطورات .٢

 والجامعات العربیة الخاصة الجامعات استقطاب .٣



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

 تقنیة االتصاالت مركز ومن بالجامعة

 حدیثة إدخال طرق في بالجامعة والمعلومات

  علیمللت

  بالجامعة اإللكتروني المكتبات نظام .٤

 البحث العلمي لدعم وعالمیة محلیة جھات توافر .٥

  الخارجي للنشر مكافآت الجامعة رصد .٦

سواء  العلمیة األبحاث على الحصول سھولة .٧

وكذلك  أجنبیة، أو محلیة دوریات في المنشورة

  رقمیة صورة في والمراجع والكتب

عید  الطالب، تدریب التعلیمیة، البرامج إعداد .٨

  العمل وورش والندوات المؤتمرات الخرجین،

 الكفاءات التدریس وخاصة ھیئة ألعضاء واألجنبیة

  المتمیزة

 المقبولین وعدم الطالب أعداد في ةالمطرد الزیادة .٤

  سنویًا األعداد المقبولة في التحكم في الكلیة قدرة

 الجامعة، وضعف من العلمي البحث میزانیة تقلیص .٥

 ھیئة أعضاء تمویل مشاركة في الجامعة مساھمة

  العلمیة في المؤتمرات التدریس

 

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

اعداد العاملین بالكلیة  بما فیة من فنین  ت قاعدة بیانا .١

و مؤھآلتھم وتوزیعھم علي اإلدارات واألقسام 

 العلمیة.

وجود آلیة للتعامل مع العجز و الفائض في اعداد  .٢

 العاملین و الفنین معتمدة من العمیدة و مجلس الكلیة.

وجود وسائل لتحدید األحتیاجات التدریبیة  .٣

س. مراجعة برامج للعاملین واعضاء ھیئة التدری

 التدریب للعاملین بناء على التغذیة  الراجعیة.

 االستفادة من الموارد البشریة المتاحة .٤

وجود خطة متكاملة لتدریب الجھاز اإلداري  .٥

 وفقًا لالحتیاجات التدریبیة معتمدة من  مجلس الكلیة

تنفذ الكلیة برامج لتنمیة قدرات الجھاز اإلدارى وتعد  .٦

وعدد ونسبة المتدربین ریبیة المنفذة بیان بالبرامج التد

   سنویا.

  

عدم كفایة العاملینمن الموظفین طبقا لمؤھالتھم  .١

 الوظیفیة 

  نقص في عدد الفنیین  .٢



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٧ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

یوجد وسائل لقیاس مردود التدریب و اثرة علي األداء  .٧

 في العمل

استبیانات ر لتقیم اعضاء الجھاز اإلداري(ییوجد معای .٨

 و تقاریر  كفایة)

ر و األلیات علي األطراف یوسائل لنشر المعایعرض  .٩

 المعنیة

 اإلداریة توجد معاییر واضحة الختیار القیادات .١٠

 واالكادیمیة  توجد الیة ألختیار القیادات األداریة .١١

تقیم  وتحلیل اراء اعضاء الجھاز األداري لتقیم  .١٢

الرضا الوظیفي  ومدي مصداقیة  التقیم و األستفادة 

من النتائج ألتخاذ اإلجراءات الصحیحة المناسبة  

 لتحسین  اداء العمل

بنتائج  تقوم الكلیة بإخطار أعضاء الجھاز اإلدارى .١٣

تقییمھم ومناقشتھا فیھا عند اللزوم من خالل اطالعھم 

على نتائج تقاریر الكفاءة الحكومیة والنظم اللوائح 

 والقوانبن الحكومیة

 عالقات بیئیة متمیزة بین الرؤساء والمرؤسین .١٤

توضیح المردود من الدورات التدریبیة علي تحسین  .١٥

 مستوي األداء 

 .ىتوفیر بیئة عمل مآلئمة لالدار .١٦

  یوجد وسائل اتصال متعددة بالكلیة .١٧

  التھدیدات  الفرص المتاحة

بالجامعة  المعلومات شبكة عبر التواصل توافر .١

 البیئي، من التحلیل في المشاركة مستوى من یرفع

 ، وییسرالكلیة خارج من األطراف مختلف جانب

 وأھدافھا اإلستراتیجیة الكلیة ورسالة رؤیة نشر

  الخارجي للمجتمع

الھیاكل  تطویر لقبول مھیأ الجامعي العام المناخ .٢

  االعتماد متطلبات مع للتوافق التنظیمیة

في  للوظائف المالیة الدرجات تدبیر ةصعوب .١

  التنظیمیة الھیاكل

  التعیین سیاسات تعدیل صعوبة .٢



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٨ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

المھارات  لتنمیة تدریبیة وبرامج حزم توافر .٣

 توفرھا إدارة اإلداریة وللقیادات للعاملین اإلداریة

  الجامعة

  والمادیةالموارد المالیة  ٦-١

  نقاط الضعف  نقاط القوة

یوجد بالكلیة وحدة ذات طابع خاص لزیادة الموارد  .١

 المالیة(وحدة التعلیم التمریضى المستمر)
ات تتضمن مباني یوجد للكلیة وثیقة دلیل األبنیة والمنشئ .٢

 المؤسسة ، أعداد القاعات الدراسیة والمعامل.
 یوجد عقود صیانة مفعلة بصفة دوریة   .٣

 و األمن لتحقیق الالزمة المعدات و التجھیزات تتوافر .٤
  المبنى داخل السالمة

 األنشطة لممارسة كافیة و متاحة تسھیالت و أماكن یوجد .٥
  بالكلیة الطالبیة

  بالكلیة الطالب أعداد مع الحاسبات أعداد تتناسب .٦
 الموقع تحدیث یتم و االنترنت شبكة على موقع للمؤسسة .٧

 العدید عن المفعل لإلعالن الموقع ھذا یوظف و باستمرار
  .بالكلیة الیومیة األنشطة من

 األسبوع طوال بالكامل متاحة بالمؤسسة االنترنت خدمة .٨
الطالب واعضاء ھیئة التدریس  و العاملین لكل

  ومعاونیھم 
 الدروس و قاعات و الطالب بمعامل جد نقاط انترنتتو .٩

السیمنار "مجلس الكلیة" ومدرجات الكلیة ووحدة  قاعات

  شئون االمتیاز والخریجین والنقاط المتصلة بمكتبة الكلیة
 داخلي من سنترال االتصال وسائل جمیع أشكال توافر .١٠

 اإلنترنت بالكلیة وشبكة األماكن جمیع یربط
 خطة اإلنفاق لتغطیة ومصادر ودبن تحدد وثیقة توجد .١١

 .األكادیمیة المختلفة المجاالت في الكلیة
توفر الكلیة مكتبة مالئمة من حیث التجھیزات والمراجع  .١٢

  والخدمات المقدمة بالمكتبة ( االستعارة والتصویر واالنترنت)

 سنویا  المتاحة موارد مالیة ضعف بال .١
 ال یوجد بالكلیة قاعة فیدیو كونفرانس  .٢
  

  التھدیدات  ص المتاحةالفر

 التطویر لمشروعات على التقدم لحصول الكلیة ١
 الموارد یدعم لالعتماد المستمر والتأھیل

  لمتسارعةا التكنولوجیة التطورات ١
في  للوظائف المالیة الدرجات تدبیر صعوبة ٢



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٤٩ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 .المطلوبة
توفر الجامعة البنیة التكنولوجیة على سبیل المثال  ٢

یة، ونظم میكنة إدارة المكتبة اإللكترونیة المركز
  المعلومات ونظام المنصورة .

  

  التنظیمیة الھیاكل
  بمؤسسات التعلیم الخاصة الموازنات كفایة عدم ٣
  المقبولین  الطالب أعداد في المطردة الزیادة ٤

  

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة   

 

في مجالس برامج التعلیمیة و تم مناقشتھا تم تبني المعاییر االكادیمیة لل .١

 توثیقھا فى مجالس االقسام األقسام بالكلیة  و 

اعدت الكلیة الوثائق الالزمھ الثبات توافق المعاییر االكادیمیة المتبناة مع  .٢

 جیةتیاالسترا رسالة الكلیة واھدفھا

لبرنامج نواتج التعلم المستھدفة مع االمتبناة مع توافق المعاییر االكادیمیة  .٣

 التعلیمي  

لمراجعة الداخلیة تتخذ الكلیة واألقسام العلمیة اإلجراءات الرسمیة ل .٤

 والخارجیة للبرنامج التعلیمى والمقررات الدراسیة تتم بصفة دوریة 

 یتم اعتماد تقاریر المراجعین الخارجیین بالمجالس المعنیة. .٥

التعلیمیة  یوجد وسائل لإلطالع األطراف المعنیة على تقاریر البرامج .٦

 .والمقررات الدراسیة

 توجد معاییر اختیار المراجعین الخارجیین .٧

یستفاد من المراجعات داخلیا أو خارجیا في خطط التطویر والتحسین  .٨

 الخاصة بالبرامج والمقررات الدراسیة

ومعتمد في مجالسھا  والمقررات الدراسیة  یوجد توصیف للبرامج التعلیمیة .٩

 الرسمیة

ومعتمد في مجالسھا  والمقررات الدراسیة امج التعلیمیةیوجد تقریر للبر .١٠

 الرسمیة

م الذاتى التعلی .١

یتم بشكل للطالب لم 

 .كافى

 
  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٥٠ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة   

 توافق الورقة اإلمتحانیة مع نواتج التعلم بتوصیف المقررات. .١١
 تتحدیث الوسائل المستخدمة للتدریس والتعلم ، طبقا للمقررا .١٢

تزاید اعداد الطالب الخریجین والحاصلین على تقدیرات بدءا من جید  .١٣

 وحتى امتیاز
 المختلفة. للبرامج التعلیمیةدلیل  وجود .١٤

  

  التھدیدات  الفرص المتاحة

 على السطو على الكشف التي تسھل البیانات قواعد ووجود النشر وسائل تعدد١
  الفكریة الملكیة

  الھیئة قانون وصدور التعلیم واالعتماد، جودة لضمان القومیة الھیئة إنشاء٢
 الجودة وحدة وبین بینھ وطیدة وتوجد عالقة بالجامعة، الجودة لضمان مركز وجود٣

 خطتھا ویراجع ویساند أنشطتھا، فنیًا، ودعمھا دورھا تفعیل في یسھم بالكلیة، بما
  .سنویًا للمركز تقریرًا الوحدة وتقدم الجامعة، مع أھداف تواؤمھا لضمان

 (NARS) القومیة الھیئة اجعھاوتر قومیة تصدرھا مرجعیة أكادیمیة معاییر وجود٤
 دوریة بصفة واالعتماد التعلیم جودة لضمان

 المحیط في الوعي نشر التعلیم واالعتماد جودة لضمان القومیة الھیئة تبنى٥
  األكادیمیة األكادیمي بالمعاییر

 والندوات المؤتمرات عید الخرجین، الطالب، تدریب التعلیمیة، البرامج إعداد٦
  العمل وورش

 الموازنات ایةكف عدم ١
 بمؤسسات التعلیم الخاصة

  

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

 معتمدةبالكلیة  والتعلم للتدریس إستراتیجیة یوجد .١

 تقلیدیة غیر أنماط الكلیة استراتیجیة و تتضمن

تتسق مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة للتعلم 

 وتالئم نواتج التعلم المستھدفة.

للطالب  التعلم فرص توفیر على الكلیة تعمل .٢

 مع أنماط متتالئ والتي الذاتي التعلم ومصادر

المكتبة اإللكترونیة  /(اإلنترنت  المستخدمة التعلم

 والدوریات والمراجع التخصصیة الكتب .١

 محدودة الورقیة

  



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٥١ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 )والتعلم االلكتروني

توصف برامج التدریب المیدانى وفقا لنواتج  .٣

 التعلم المستھدفة.

توفر الكلیة الموارد االزمة للتدریب والجھات  .٤

 ة فیھ وتحدد نوعیھ مشاركتھا.المشارك

تستخم الكلیة وسائل وأسالیب متنوعة في تقویم  .٥

التعلم الطالب في التدریب تتفق مع نواتج 

 المستھدفة وتوازن توزیع الدرجات علیھا

یوجد ألیة للتأكد من مدى توافق وربط  .٦

 اإلمتحانات بمخرجات التعلم المستھدفة.

 الفاعلیةوتعزیز  لتطویر تنفیذیة خطة الكلیة لدى .٧

 اآللیات مع توفیر زمني، جدول ضمن التعلیمیة

 اإلجراءات التنفیذ واتخاذ بمتابعة الخاصة

 التصحیحیة 

 و الطالب تقویم عدالة من للتاكد آلیات یوجد .٨

 بنتائج الطالب إعالم و االمتحان نتائج توثیق

  المختلفة التقویم

 الطالب تقویم نتائج تحلیل یتم .٩

ة للتأكد من عدالة دالكلیة ألیات محدتوفر  .١٠

 نظام اإلمتحانات

 الممتحنیین نظام المؤسسة تستخدم .١١

 الخارجیین

عن   الطالب رضا مستوى قیاس یتم .١٢

  التدریب العملى والمیدانى

یوجد دلیل لنظم اإلمتحانات معتمد  .١٣

 ومعلن 

تضع الكلیة إجراءات إلدارة اإلمتحانات  .١٤



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٥٢ -

  نقاط الضعف  نقاط القوة

بما یتیح كفاءة وعدالة األداء والكنتروالت 

بأوراق اإلمتحانات بصورة مأمنة  واإلحتفاظ

 وسریة

یعلم الكلیة الطالب بنتائج الطالب  .١٥

 المختلفة وتناقشھا معھم لدعم تعلیمھم

 لتوثیق فعالة آلیات بوجود الكلیة تھتم .١٦

 ائھا عند الحاجةوتأمینھا واستدع نتائج االمتحانات

مع  للتعامل موثقة قواعد الكلیة تضع .١٧

 ، وتعلنھااالمتحان نتائج من الطالب تظلمات

 تطبیقھا وتراقب

تعد الكلیة احصائیات عن تطور نسبة  .١٨

النجاح للمستویات المختلفة وتعرضھا على 

 مجلس الكلیة لإلعتماد 

المناسبة  التجھیزات بالمكتبة یتوافر .١٩

 الكافیة الورقیة والدوریات الحدیثة والمراجع

 واإللكترونیة

 المكتبات لتطویر مشروعات وجود .٢٠

 اإللكترونیة للمكتبات حدالمو الفھرس مشروع"

 ."الجامعیة

 وجود المكتبة الرقمیة  .٢١

توجد الیھ للتعامل مع الكثافة العددیة  .٢٢

 للطالب

 تقنیة بمركز الفارابي نظام وجود .٢٣

ییسر  بالجامعة المعلومات االتصاالت وتكنولوجیا

 التعلیمیة الفاعلیة عن الطالب رضا استقصاء

 بالجامعة اإللكتروني للتعلیم وحدة وجود .٢٤

  اإللكترونیة إلنتاج المقررات



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

تیسر  بالجامعة المعلومات شبكة وجود .٢٥

الكلیة  خارج المعنیة األطراف مع التواصل

  والتعلم التعلیم إستراتیجیات ومراجعة لتطویر

  التھدیدات  الفرص المتاحة

جامعة بال المعلومات شبكة عبر التواصل توافر ١
 البیئي، من التحلیل في المشاركة مستوى من یرفع
 نشر الكلیة، وییسر خارج من األطراف مختلف جانب
 للمجتمع وأھدافھا اإلستراتیجیة الكلیة ورسالة رؤیة

  الخارجي
في  الصحیة الھیئات و المستشفیات إقبال تزاید ٢

  الكلیة خریجي على العمل سوق
لتعلیم ا جودة لضمان القومیة الھیئة إنشاء ٣

  الھیئة قانون وصدور واالعتماد،
 التطویر لمشروعات على التقدم لحصول الكلیة ٤

  المطلوبة الموارد یدعم لالعتماد المستمر والتأھیل
التعلیم  بوحدة المتاحة اإلمكانیات من االستفادة ٥

 تقنیة االتصاالت مركز ومن بالجامعة اإللكتروني
  للتعلیم حدیثة إدخال طرق في بالجامعة والمعلومات

  بالجامعة اإللكتروني المكتبات نظام ٦
عید  الطالب، تدریب التعلیمیة، البرامج إعداد ٧

  العمل وورش والندوات المؤتمرات الخرجین،

  المتسارعة التكنولوجیة التطورات ١
 الخاصة الجامعات استقطاب ٢

 ألعضاء واألجنبیة والجامعات العربیة
 الكفاءات التدریس وخاصة ھیئة

  المتمیزة
 الخاصة الموازنات فایةك عدم ٣

  بمؤسسات التعلیم
 سوق متطلبات في السریعة التغیرات ٤

  العمل
 الطالب أعداد في المطردة الزیادة ٥

 التحكم في الكلیة قدرة المقبولین وعدم
  سنویًا األعداد المقبولة في
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

 

  ضحة ومعلنة.قواعد قبول وتحویل الطالب وا .١

اعداد ونسب الطالب المقبولین للكلیة موضحة  .٢

  .ومعلنة

 ماليالو ماديال الكلیة الدعم الطالبي مثلوفر ت .٣

 .جتماعياالو صحيالو

تعد الكلیة تقاریر بأعداد المستفیدین من الدعم  .٤

  الطالبي

تتخذ الكلیة اجراءا لتفعیل المشاركة الطالبیة في  .٥

 یھیة، ........)مختلف المجاالت (لجان، أنشطة ترف

تسعي الكلیة لتوفیر خدمات التوجة المھني للطالب  .٦

عن طریق تدریبھم في االماكن المختلفة اثناء 

  ساعات العملي.

 یوجد نظام للریادة الطالبیة مفعل  .٧

تقوم الكلیة بدعم الطالب المتفوقین ورعایتھم  .٨

   .وتشجیعھم

تضع الكلیة الیة الكتشاف الطالب المتعثرین ودعمھم  .٩

 .میة مھارتھموتن

تتخذ الكلیة اجراءات الستطالع أراء الطالب  .١٠

باستخدام الوسائل المناسبة (االستبیانات والمقابالت 

 الفردیة)

دى الكلیة قواعد بیانات للخریجین وتحدث یوجد ل .١١

 بصورة دوریة

 وبھا آلیةتم إنشاء  وحدة  لمتابعة الخریجین  .١٢

 الیوجد بالكلیة طالب ذوي احتیاجات خاصة حیث ان .١٣

 ذلك الیناسب طبیعة الدراسة بالكلیة والعمل فیما بعد
 توجد الیات لجذب الوافدین  .١٤
عید  الطالب، تدریب التعلیمیة، البرامج إعداد .١٥

  العمل وورش والندوات المؤتمرات الخرجین،

  .الیوجد طالب وافدین بالكلیة .١

عدم كفایة االماكن والتجھیزات المالئمة لالنشطة  .٢

 .الطالبیة

 ة الرعایة النفسیة للطالبعدم توافر خدم .٣
اماكن التدریب المتاحة غیر كافیة نظرا لتجدیدات  .٤

 المستشفى الجامعى
  

  التھدیدات  الفرص المتاحة



 الخطة االستراتیجیة 

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

 المعلومات شبكة عبر التواصل توافر ١
 في المشاركة مستوى من بالجامعة یرفع

 األطراف مختلف جانب البیئي، من التحلیل
 لةورسا رؤیة نشر الكلیة، وییسر خارج من

 للمجتمع وأھدافھا اإلستراتیجیة الكلیة
  الخارجي

في  الصحیة الھیئات و المستشفیات إقبال تزاید ٢
  الكلیة خریجي على العمل سوق

مستوى  لمتابعة الفرصة تتیح اإلنترنت شبكة ٣
 العمل سوق في الخریجین

لسنوات  الكلیة خریجي یستوعب عمل سوق ٤
  قادمة

ت العالقا ودائرة المحیط المجتمع طبیعة ١
على  السلبیة وتأثیراتھ والمعارف االجتماعیة

  المصالح تعارض تجنب
 والجامعات العربیة الخاصة الجامعات استقطاب ٢

 التدریس وخاصة ھیئة ألعضاء واألجنبیة
  المتمیزة الكفاءات

  العمل سوق متطلبات في السریعة التغیرات ٣
  

 
  اط الضعفنق  نقاط القوة

 

مرتبطة بخطة الجامعة توجد خطة للبحث العلمي - ١

  ومرتبطة باحتیاجات المجتمع

الخطة البحثیة موثقة ومعتمدة من مجالس األقسام  -٢

 .ومن مجلس الكلیة

ینشر أعضاء ھیئة التدریس العدید من بحوثھم في  -٣

  .المجالت والدوریات العلمیة الدولیة

  لعلمى موثقة ومعلنةلجنة ألخالقیات البحث ا وجود - ٤

  الیة لتسویق البحث العلمى. وجود  - ٥

 البحث توافر الیة فاعلة لنشر الوعي بأخالقیات - ٦

 العلمي 

 توافر الیھ فعالة لتشجیع وتحفیز البحث العلمى - ٧

وجود نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث  - ٨

 المتمیزة

 

ممولة من مؤسسات محلیة مشاریع جد ال یو - ١

 دولیة 

عدم حصول اعضاء ھیئة التدریس على  - ٢

  براءات اختراع



 الخطة االستراتیجیة 
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  اط الضعفنق  نقاط القوة

االستفادة من البحوث العلمیة ونتائجھا في تعزیز   - ٩

 .لیمیةالعملیة التع

االنتاج البحثى بالكلیة في نمو مستمر ویتناسب مع  -١٠

 أعضاء ھیئة التدریس.

 أقامت الكلیة عدة مؤتمرات  منھا المحلى والدولى -١١

یوجد بالكلیة قواعد بالبیانات والبحوث واألنشطة  -١٢

 العلمیة 

تشجیع الكلیة وادراة الجامعة على النشر الدولى  -١٣

  لالبحاث ووضع جوائز خاصة بذلك.

 

  التھدیدات  الفرص المتاحة

 الفكریة الملكیة حقوق تحمى قوانین صدور .١
التي  البیانات قواعد ووجود النشر وسائل تعدد .٢

  الفكریة الملكیة على السطو على الكشف تسھل
التشجیعیة  دولةوال الجامعة جوائز وجود .٣

  تمنحھا التي الجوائز وبعض والتقدیریة،
التعلیم  بوحدة المتاحة اإلمكانیات من االستفادة .٤

 تقنیة االتصاالت مركز ومن بالجامعة اإللكتروني
 حدیثة إدخال طرق في بالجامعة والمعلومات

  للتعلیم
 البحث العلمي لدعم وعالمیة محلیة جھات توافر .٥
  الخارجي رللنش مكافآت الجامعة رصد .٦
سواء  العلمیة األبحاث على الحصول سھولة .٧

وكذلك  أجنبیة، أو محلیة دوریات في المنشورة
  رقمیة صورة في والمراجع والكتب

 والجامعات العربیة الخاصة الجامعات استقطاب .١
 التدریس وخاصة ھیئة ألعضاء واألجنبیة
  المتمیزة الكفاءات

الجامعة،  من العلمي البحث میزانیة تقلیص .٢
 تمویل مشاركة في الجامعة مساھمة ضعفو

  العلمیة في المؤتمرات التدریس ھیئة أعضاء
  بمؤسسات التعلیم الخاصة الموازنات كفایة عدم .٣
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

یوجد برامج للدراسات العلیا موثقة ومعتمدة  .١
وتوافق نواتح التعلم المستھدفة لكل برنامج مع 

 معاییر القیاسیةال
بدأت الكلیھ بتبني المعاییر المرجعیھ القومیھ  .٢

لبرامج الدراسات العلیا والصادره عن الھیئھ 
القومیھ لضمان جوده التعلیم واالعتماد 

)NARS) وتم تحدیثھا الي ((ARS  
توفر الكلیة الموارد المادیة والتجھیزات  .٣

 والتسھیالت للدراسات العلیا
د بیانات تتعلق بأعداد یتوافر لدي الكلیھ قواع .٤

 وأنواع الدرجات العلمیھ
تحدد الكلیھ متوسط الفتره الزمنیھ للحصول  .٥

 علي الدرجھ العلمیة
تستخدم الكلیھ أسالیب متنوعھ لتقویم طالب  .٦

 مالئمة لنواتج التعلم المستھدفة الدراسات العلیا 
یوجد بالكلیة اجراءات محددة تضمن  .٧

ضوعیة وعدالة التسجیل وتوزیع ١مو
 إلشراف ومتابعة طالب الدراسات العلیاا

تعلن الكلیھ عن اجراءات التسجیل واالشراف  .٨
في الدراسات العلیا وتحتفظ بقواعد بیانات 

 لطالب االدراسات العلیا المسجلین لدیھا
مراجعھ وتحدیث توصیفات البرامج  .٩

والمقررات الستیفاء  البیانات األساسیة 
ھیئة والمینیة  المتخصصة وفق النموذج  ال

 القومیة 
وضع  قواعد وضوابط لتنظیم عملیة  .١٠

االمتحانات  لضمان  عدالة وموضوعیة  
 االمتحانات

تتخذ الكلیة اجراءات رسمیة للمراجعة  .١١
 الدوریة للبرامج والمقرات الدراسیة.

تطلع الكلیة األطراف المعنیة عن  .١٢
والبرامج التقاریر السنویة للمقررات الدراسیة 

 التعلیمیة
خطط للتحسین والتطویر  تعد الكلیة .١٣

 بناءا على التقاریر السنویة 
توجد ألیھ لقیاس رضا طالب  .١٤

 واالستفادة من النتائج الدراسات العلیا
  

 

ال تتخذ المؤسسة اإلجراءات والضوابط  .١
المناسبة تابعة والمراجعة الدوریة لتفعیل 

 البرامج التعلیمیة المشتركة
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  التھدیدات  الفرص المتاحة

 الفكریة الملكیة حقوق تحمى نینقوا صدور .١
التي  البیانات قواعد ووجود النشر وسائل تعدد .٢

  الفكریة الملكیة على السطو على الكشف تسھل
  بالجامعة اإللكتروني المكتبات نظام .٣
 البحث العلمي لدعم وعالمیة محلیة جھات توافر .٤
سواء  العلمیة األبحاث على الحصول سھولة .٥

وكذلك  أجنبیة، أو محلیة دوریات في المنشورة
  رقمیة صورة في والمراجع والكتب

العالقات  ودائرة المحیط المجتمع طبیعة .١
على  السلبیة وتأثیراتھ والمعارف االجتماعیة

  المصالح تعارض تجنب
 والجامعات العربیة الخاصة الجامعات استقطاب .٢

 التدریس وخاصة ھیئة ألعضاء واألجنبیة
  المتمیزة الكفاءات

  بمؤسسات التعلیم الخاصة اتالموازن كفایة عدم .٣
  

  

 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

 تنمیة و المجتمع لخدمة معتمدة و موثقة خطة توجد .١
على  الخطة تعتمد المحیط والتي یجب ان  البیئة

 وتطبیق المجتمع الحتیاجات القومیة األولویات
 الخطة

مة المجتمع بما یتفق مع اعداد الخطة التنفیذیة لخد .٢
 الخطة االستراتیجیة بناء على احتیاجات المجتمع.

 مثل المؤسسة أنشطة فى المجتمعیة األطراف تشارك .٣

 تدریب -التعلیمیة المناھج الخریجین  تطویر عید
 المساھمة  - للطالب میدانیة زیارات -الطالب تقدیم

 العمل لسوق الطالب إعداد محاضرات إلقاء فى
وحدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ذات  تم انشاء .٤

رؤیة ورسالة واھداف خاصة بھا ولھا دلیل وھیكل 
تنظیمى وجارى العمل بھا ویوجد خطة للعمل 

 ومعاییر لمتابعة ونشر انشطة الوحدة. .
 تنمیة في مجال الممارسات من رصیدًا الكلیة تمتلك .٥

 الفردي على المستویین المجتمع، وخدمة
 والمؤسسي

 الخدمة المجتمعیة في متخصص بالكلیة سمق وجود .٦
 ) مجتمع (صحة

 المجتمعیة الخدمات لدعم المالیة الموارد قلة .١
 إلي األماكن الكلیة من نقلال وسائل عدم كفایة .٢

 المجتمعیة تقدیم الخدمات فیھا یتم التي األخرى
 وذلك (األیتام دور – المصانع– المدارس –القرى

والمشاركات  الخدمات تقدیم لسرعة وتسھیل
 .المجتمعیة
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  نقاط الضعف  نقاط القوة

 والدراسات في البحوث خالل من الكلیة تساھم .٧
 تواجھ المجتمع التي الصحیة المشكالت معالجة

 ذات للوحدة معتمدة وإداریة مالیة الئحة وجود .٨
 الخاص الطابع

توجد انشطة متنوعة لخدمة المجتمع من خالل  .٩
 ش العمل.الندوات والقوافل الطبیة وور

مشاركة االطراف المجتمعیة فى اعداد رؤیة ورسالة  .١٠
 الكلیة وتمثیلھم فى صنع القرار.

قیام الكلیة بالعدید من ورش العمل  والندوات  .١١
 التثقیفیة.

تستخدم الكلیة الوسائل المناسبة من استبیانات  .١٢
ومدى رضا  ولقاءات فى قیاس اراء المجتمع

 فادة منھامنظمات العمل عن اداء الكلیة واالست
  ومتطلبات سوق العمل.

  
  التھدیدات  الفرص المتاحة

بالجامعة  المعلومات شبكة عبر التواصل توافر .١
البیئي،  التحلیل في المشاركة مستوى من یرفع
الكلیة،  خارج من األطراف مختلف جانب من

وأھدافھا  الكلیة ورسالة رؤیة نشر وییسر
 الخارجة للمجتمع اإلستراتیجیة

في  الصحیة الھیئات و المستشفیات إقبال تزاید .٢
 الكلیة خریجي على العمل سوق

المؤسسات  مع التدریس ھیئة أعضاء تواصل .٣
مشاركة  ییسر مما التنفیذیة واألجھزة الصحیة

وتطویر  تصمیم في المختلفة المعنیة األطراف
 المختلفة التعلیمیة البرامج

  لسنوات  الكلیة خریجي یستوعب عمل سوق .٤
 البحث العلمي لدعم وعالمیة محلیة جھات توافر .٥
رضا  قیاس تیسر المعلومات شبكة وجود .٦

  المجتمعیة األطراف

  بمؤسسات التعلیم الخاصة الموازنات كفایة عدم .١
 العمل سوق متطلبات في السریعة التغیرات .٢
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في  دور لھا یكون قد التي الخارجیة والمؤثرات العوامل مجموعة تأثیر دراسة ذلك ویتضمن

 المتغیرات المتوقعة بعض تمثل فقد وبالتالي بالكلیة المحیطة الخارجیة الظروف تغییر في مستقبلال

 مجموعة علي الخارجیة للكلیة البیئة تحلیل استند وقد .منھا االستفادة یجب للكلیة فرص تتیح أو تھدیدات

 :وتشمل والمؤثرة الخارجیة العوامل من

 المستفیدین المصلحة أصحاب· 

 العمل سوق اتجاھات· 

 المنظمة والقواعد القوانین· 

 والتنظیمیة السیاسیة العوامل· 

 االقتصادیة العوامل· 

 االجتماعیة العوامل· 

 التكنولوجیة العوامل  

 العوامل الخارجیة من مجموعة على الخارجیة البیئة تحلیل في للكلیة اإلستراتیجیة الخطة تعتمد

 التعلیم جودة القومیة لضمان الھیئة معاییر في المحددةو للكلیة المختلفة الجوانب على التأثیر ذات

 لخریجي العمل سوق المستفیدین اتجاھات المصلحة أصحاب :في الخارجیة العوامل وتتمثل .واالعتماد

 التكنولوجیة التطورات  االجتماعیة العوامل  االقتصادیة العوامل  السیاسیة العوامل  كلیات التمریض

  .المتسارعة
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           : 

  
درة  استكمال  .١ ة  المؤسسیة  الق ة  التمریض  لكلی ا  جامع ز  كأحد  المنی ة  المراك زة  العلمی ي  المتمی  عل

  المحلي المستوي

  التنفیذ آلیات  الھدف

ة  الھیئة معاییر تحقیق تكمال  في  القومی درة  اس  الق

  التقدم لالعتماد بھدف المؤسسیة

 بالھیكل المستحدثة الوحدات استكمال 

 تحدیث الھیكل التنظیمي للكلیة  

ارات  وتنمیة تدریب   اإلداري والجھاز والحوكمة القیادات دعم ة  المھ ادات  اإلداری ة  للقی از  األكادیمی  والجھ

  اإلداري

 لوظیفیة إعادة توزیع  العاملینمن الموظفین طبقا لمؤھالتھم ا  

 الفكریة الملكیة حقوق حمایة إجراءات نشر   واألخالقیات المصداقیة توطید

  لجنة اخالقیات البحث العلميتفعیل 

  دلیل المیثاق االخالقياالعالن عن 

 اخالقیات البحث العلمي ب التوعیة  

  والمنشات وتحیث عقود الصیانة لألجھزة الصیانة نظام دعم   والمادیة المالیة الموارد وتنمیة دعم

 العمل وبیئة الكلیة داخل والسالمة األمن وإجراءات آلیات دعم  

  تشجیع الوحدات الخاصة 

 وضع خطة الوافدین 

 العمل على تسویق البحث العلمي والمجلة العلمیة 

    ابع دة ذات ط تمر ( وح یم المس دریب والتعل ز الت ویق لمرك التس

  خاص) 

  الداخلیة المراجعة نظام دعم   األداء روتطوی الجودة ثقافة تعزیز

  مردود من واالستفادة الخارجي المقیم دور تفعیلاالستمرار في 

  التقییم

 األقسام مستوي علي الجودة إلدارة آلیات تفعیل 

  دریس اونین   -عقد ندوات وورش عمل ( اعضاء ھیئة الت  –المع

 الطالب ) للتوعیة بمفاھیم الجودة  -االداریین والعمال

  داد ام       اع ا في اقس ن الجودة وتوزیعھ ات ع منشورات ومطبوع

  الكلیة المختلفة 
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ز  كأحد المنیا جامعة التمریض بكلیة التعلیمیة الفاعلیة معاییر تطویر .٢ ة  المراك زة  العلمی ي  المتمی  عل

  المحلي المستوي

  التنفیذ آلیات  الھدف

  الوافدین الطالب جذبل نظام وضع   للكلیة الذاتیة الموارد تنمیة

 العامة الخدمة وحدة إنشاء  

 الكلیة لبرامج الجید والتسویق اإلعالن  

  ق رامج  تطبی دبلوم  ب ي  ال وم  في  مھن ریض  عل  التم

  المعتمدة الساعات بنظام

  الطالبي الدعم خطة تطبیق   الطالبي للدعم نظام إنشاء

  ة  األنشطة  تشجیع ین  التفاعلی الب  ب اء  الط  وأعض

  التدریس ھیئة

 التعلیمیة العملیة في الطالب دور تفعیل  

 األكادیمي لإلرشاد نظام وضع  

 والترفیھیة الطالبیة األنشطة تشجیع  

  الطالب واتحاد الطالبیة األسر دور تفعیلدعم  

ات  وضع   متمیزة تعلیمیة برامج ة  آلی ة  للمراجع ة  الخارجی امج  الدوری  للبرن

  التعلیمي

 لضمان المقررات توصیف كفاءة لضمان آلیة وضع 

رق  وافقت ویم   ط یم والتق ع  التعل ائج  م ة  النت  التعلیمی

  المستھدفة

  ع ة  وض تفادة  آلی ن  لالس ائج  م  في  العلمي  البحث  نت

  الدراسیة المقررات تطویر

 المعتمدة الساعات بنظام الدراسة الئحة تطبیق  

  للطالب المیداني التدریب نظم مراجعة   متطورة تعلیمیة عملیة

 الطالب تقییم نظم تطویر  

 بالكلیة التمریضي التعلیم تطویر وحدة ردو تفعیل  
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  التنفیذ آلیات  الھدف

ق    التدریس ھیئة أعضاء كفاءة تحسین ة  خطة  تطبی درات  لتنمی دریب  ق اء  وت ة  أعض  ھیئ

  التدریس

  تكمال ل  اس ادات  ھیاك ام  القی ن  باألقس الل  م ادة  خ  زی

  االنتدابات ومسابقات التعیین 

   
ع  .٣ اءة  رف ة  كف ة  التمریض  كلی ا الم جامع ي  نی ا  الدراسات  مجال  ف ث  العلی ي  والبح ز  كأحد  العلم  المراك

  المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة

  التنفیذ آلیات  الھدف

  العلیا الدراسات لوائح اعتماد تحدیث   العلمي للبحث الداعمة البیئة توفیر

 بالكلیة العلیا الدراسات برامج جودة لضمان نظام إنشاء  

 العلمي البحث أخالقیات لجنة دعم  

 الدولیة والمنح التمویل لمشاریع للتقدم الباحثین حث  

 للتدریس أساتذة بانتداب الھیكل استكمال  

ا  الدراسات  برامج نشر   العلیا الدراسات برامج وتطویر تحدیث جیل  ونظام  العلی راف  التس  واإلش

  األكادیمي

  ع ات  وض ة آلی ة  للمراجع ة  الخارجی رامج الدوری  لب

  العلیا الدراسات

  المتمیزة للبحوث والجوائز للمكافآت داخلي نظام وضع   متمیزة تطبیقیة بحوث

  ع ات  وض جیع  آلی ع  المشتركة  البحوث  لتش  جھات  م

  المحیط والمجتمع العملیة التعلیمیة وتخدم خارجیة
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   البیئة وتنمیة تمعیةالمج المشاركة مجال في المنیا جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة زیادة .٤

  التنفیذ آلیات  الھدف

ع    البیئة وتنمیة المجتمعیة الخدمة في الكلیة دور تعظیم ات  وض راك  آلی ات  إلش نع  في  الصحیة  الجھ  ص

  بالكلیة القرار

  ع ة  سیاسة  وض الن  للدعای ن  والتسویق  واإلع  ع

  الكلیة تقدمھا التي الخدمات

 بالطال بین المجتمعي التطوعي العمل روح نشر  

 التوعیة وندوات صحیة قوافل دعم  

  الخریجین مع التواصل دعم   معھم التواصل وسبل الخریجین متابعة

 للخریجین سنوي ملتقي تنظیم 

 تحدیث قواعد بیانات الخریجین  

  

   )    ( 
  

وتحلیل  وتشخیص دراسة من بالكلیة جياإلستراتی التخطیط فریق أعضاء انتھى أن بعد
 القوة ومجاالت مجاالت تحدید ثم ومن للكلیة، الداخلیة البیئة في اإلستراتیجیة والعوامل المتغیرات

 العوامل وإلعداد مصفوفة .البیئي التحلیل لھذا اإلستراتیجیة الدالالت استخالص اآلن وجب الضعف،

 :لتالیةا الخطوات خالل من الداخلیة اإلستراتیجیة

         فنقاط الضع من نقطة ولكل )إستراتیجي عامل( القوة نقاط من نقطة لكل نسبى وزن تحدید .١
 ٠٫٠٥ الضعف لنقاط ٠٫٠٥ القوة لنقاط النسبیة األوزان مجموع أن ومراعاة  )إستراتیجي عامل (

 ٠٫١ الضعف ونقاط القوة لنقاط النسبي الوزن مجموع یكون بحیث

 الترتیب بحیث أن تنازلیًا ترتیبًا ) الضعف ونقاط القوة نقاط( الداخلیة تراتیجیةاإلس العوامل ترتیب .٢
 نقطة أو القوة لنقطة الترتیب األخیر بینما األكبر، النسبي الوزن ذات الضعف أو القوة لنقطة األول

 .األصغر النسبي الوزن ذات الضعف

 حالة في  ٤ ×النسبي  وزنال ضرب طریق عن القوة نقاط من نقطة لكل المرجح الوزن حساب .٣

 ٣   ×النسبي  وبضرب الوزن % ١٠٠ % -٩٠بنسبة  القوة نقطة من االستفادة على الكلیة قدرة
 .%٩٠ - %٧٥بنسبة  القوة نقطة من االستفادة على الكلیة قدرة حالة في

 الوزن ضرب طریق فیكون عن الضعف نقاط من نقطة لكل المرجح الوزن لحساب بالنسبة أما .٤
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 % ، وبضرب١٠٠-%٩٠نقطة الضعف  على التغلب على الكلیة قدرة حالة في ٢ × النسبي
 %٩٠-%٧٥بنسبة  الضعف نقطة على على التغلب الكلیة قدرة حالة في ١× النسبي الوزن

 الكلى المرجح الوزن إلى للوصول الضعف ونقاط القوة نقاط من لكل المرجحة األوزان جمع .٥

 كلما ) البیئة الداخلیة عوامل مع التعامل على الكلیة قدرة عن یعبر الرقم وھذا للكلیة، بالنسبة

 :التالي الجدول في ھو موضح وكما .(صحیح والعكس أكبر القدرة كانت ٣ من واقترب الرقم زاد

           :  

  المعیار
  للكلیة الخارجیة یئةالب  الداخلیة للكلیة البیئة

  التھدیدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

  ٢  ٤  ٠  ١٢  ) التخطیط االستراتیجي  ١معیار (

 ٢  ٧  ٢  ١١  ) القیادة والحوكمة  ٢معیار (

 ٣  ٥  ٣  ١٤  ) إدارة الجودة والتطویر  ٣معیار (

  ) اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  ٤معیار (
٨  ٢  ١٧  

  

٥ 

 ٢  ٣  ٢  ١٧  لجھاز اإلداري  ) ا٥معیار (

 ٤  ٢  ٢  ١٢  ) الموارد المادیة والمالیة  ٦معیار (

 ١  ٦  ٢  ١٤  ) المعاییر االكادیمیة والبرامج التعلیمیة  ٧معیار(

 ٥  ٧  ١  ٢٥  ) التدریس والتعلم٨معیار (

 ٣  ٤  ٤  ١٤  ) الطالب والخریجون ٩معیار (

 ٣  ٧  ٢  ١٣  ) البحث العلمي واالنشطة العلمیة ١٠معیار (

 ٣  ٥  ١  ١٤  ) الدراسات العلیا ١١معیار (

 ٢  ٣  ٢  ٨ ) المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة ١٢معیار (

 ٣٥ 61 ٢٣ 1٧1  العوامل مجموع

  
  االتي: الجدول السابق استقراء یالحظ من 

  من اجمالي نقاط البیئة الداخلیة. ٨٤٫٩ان نقاط القوة تشكل % 

  ال البیئة الخارجیة. % من اجم ٥١٫٠ان الفرص المتاحة تشكل 

حیث تدل المؤشرات انھ عند استثمار نقاط القوة الواردة في البیئة الداخلیة وكذلك اقتناص 

  استراتیجیة النمو والتوسعالفرص المتاحة الواردة في البیئة الخارجیة فانھ یوصي باتباع 
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   )  
 الوزن  القوة مجاالت

  يالنسب

 الترتیب

  )٤-١التأثیر(

  المرجحة النقاط

  الترتیب) X الوزن(

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) التخطیط االستراتیجي  ١معیار (
 0.15 3  ٠٫٠٥  ) القیادة والحوكمة  ٢معیار (
  ٠٫٠٥  ) إدارة الجودة والتطویر  ٣معیار (

٣ 0.15 
ة  ٤معیار ( ) اعضاء ھیئة التدریس والھیئ

  المعاونة  
٠٫٠٥  

٣ 
0.15 

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الجھاز اإلداري  ٥ر (معیا

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الموارد المادیة والمالیة  ٦معیار (

ار ( رامج   ٧معی ة والب اییر االكادیمی ) المع

  التعلیمیة  
٠٫٠٥  

٤ 0.2 

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) التدریس والتعلم ٨معیار (

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الطالب والخریجون ٩معیار (

ار ( ي وا ١٠معی ث العلم طة ) البح النش

  العلمیة 
٠٫٠٥  

٣ 0.15 

 0.2 4  ٠٫٠٥  ) الدراسات العلیا ١١معیار (

ار (  ة   ١٢معی ة وتنمی اركة المجتمعی ) المش

 البیئة 
٠٫٠٥  

4 0.2 

 1.95  االجمالي     
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   )  
 الوزن  القوة مجاالت

  النسبي

 الترتیب
  )٤-١التأثیر(

  جحةالمر النقاط

  الترتیب) X الوزن(
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫١ ١  ٠٫٠٥  
٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  

 ٠٫٦  االجمالي     

 

 ادارة الجودة والتطویرالقوة وتحتوي على معیار  مجاالت تأثیر أن إلي الجدول ھذا یشیر

االنشطة العلمیة والدراسات والتخطیط االستراتیجي و التدریس والتعلم والبحث العلمي ووكذلك معیار 

 إلى فرصة یؤدى مما )  ٠٫٦( الضعف مجاالت تأثیر من اكبر " ١٫٩٥" النقاط إجمالي ویبلغ العلیا

و بناء تنمیة حقیقة طویلة االجل مع التخطیط على المستوي القصیر للخروج من  الضعف نقاط تقلیل
االزمات التي تواجھ الكلیة 
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   )  ( 
  

 وتحلیل وتشخیص دراسة من بالكلیة اإلستراتیجي التخطیط فریق أعضاء انتھى أن بعد

 وجب والتھدیدات، الفرص تحدید ثم ومن للكلیة، الخارجیة البیئة في اإلستراتیجیة والعوامل المتغیرات
 اإلستراتیجیة العوامل مصفوفة وإلعداد .البیئي التحلیل لھذا اإلستراتیجیة الدالالت استخالص اآلن

  : التالیة الخطوات خالل من الخارجیة

 مجموع أن تھدید) ومراعاة أو إستراتیجي (فرصة عامل لكل نسبى وزن تحدید .١

 الوزن مجموع یكون بحیث ٠٫٠٥ التھدید لنقاط ٠٫٠٥ الفرص لنقاط النسبیة األوزان
 المحتمل التأثیر ضوء في وذلك) ١( صحیح احدو التھدید ولنقاط الفرص لنقاط النسبي

 للكلیة اإلستراتیجي الموقف على عامل لكل

 تنازلیًا ترتیبًا) التھدیدات ونقاط الفرص نقاط ( الخارجیة اإلستراتیجیة العوامل ترتیب .٢
 بینما األكبر، النسبي الوزن ذات التھدید أو الفرصة لنقطة األول الترتیب أن بحیث

 األصغر النسبي الوزن ذات التھدید أو الفرصة نقطةل األخیر الترتیب

 × النسبي الوزن ضرب طریق عن الفرص نقاط من نقطة لكل المرجح الوزن حساب .٣

 وبضرب % ١٠٠ % -٩٠بنسبة الفرصة استغالل على الكلیة قدرة حالة في  ٤
 .%٩٠ - %٧٥بنسبة الفرصة استغالل على الكلیة قدرة حالة في ٣  ×النسبي الوزن

 ضرب طریق عن فیكون التھدید نقاط من نقطة لكل المرجح الوزن لحساب بالنسبة أما .٤

-%٩٠التھدید بنسبة مع التعامل على الكلیة قدرة حالة في ٢ × النسبي الوزن
 التھدید مع التعاملعلى  الكلیة قدرة حالة في ١× النسبي الوزن وبضرب% ، ١٠٠

 %٩٠-%٧٥بنسبة 

 الكلى الوزن إلى للوصول التھدید ونقاط الفرص نقاط من لكل المرجحة األوزان جمع .٥

 البیئة عوامل مع التعامل على الكلیة قدرة عن یعبر الرقم وھذا للكلیة، بالنسبة المرجح
 ھو وكما  )صحیح والعكس أكبر القدرة كانت ٣ من وأقترب الرقم زاد كلما ( الخارجیة

 :التالي الجدول في موضح
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   ) (  
 

 الوزن  فرص   مجاالت
  النسبي

 الترتیب

  )٤-١التأثیر(

  المرجحة النقاط

  الترتیب) X الوزن(

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) التخطیط االستراتیجي  ١معیار (
 ٣  ٠٫٠٥  ) القیادة والحوكمة  ٢معیار (

0.15 

 ٣  ٠٫٠٥  ) إدارة الجودة والتطویر  ٣معیار (
0.15 

ار (  ة الت ٤معی اء ھیئ ة ) اعض دریس والھیئ

  المعاونة  
٠٫٠٥  

٣ 

٠٫١٥ 

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الجھاز اإلداري  ٥معیار (

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الموارد المادیة والمالیة  ٦معیار (

ار ( رامج    ٧معی ة والب اییر االكادیمی ) المع

  التعلیمیة  
٠٫٠٥  

٤ 0. 2 

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) التدریس والتعلم ٨معیار (

 2 .0 ٤  ٠٫٠٥  ن ) الطالب والخریجو٩معیار (

ار ( طة   ١٠معی ي واالنش ث العلم ) البح

  العلمیة 
٠٫٠٥  

٤ 0. 2 

 0.15 ٣  ٠٫٠٥  ) الدراسات العلیا ١١معیار (
ار (  ة  ١٢معی ة وتنمی اركة المجتمعی ) المش

 البیئة 
٤  ٠٫٠٥  

0.2 

 ٢  االجمالي     
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   )  ( 
 الوزن  القوة مجاالت

  النسبي

 الترتیب
  )٤-١التأثیر(

  المرجحة النقاط

  الترتیب) X الوزن(
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  
 ٠٫٠٥ ١  ٠٫٠٥  
 ٠٫١ ١  ٠٫٠٥  
٠٫١ ٢  ٠٫٠٥  

 ٠٫٦  االجمالي     

  
اعضاء ھیئة التدریس والھیئة  أن للكلیة، الخارجیة اإلستراتیجیة العوامل مصفوفة نتائج وتعكس

 ما " وھو٢ النقاط إجمالي ویبلغ المتوسط من اكبر للكلیةلمجتمعیة وتنمیة البیئة والمشاركة ا  المعاونة

" وھذا یدل على امكانیة استغالل ١٫٠٠" أنھا على تؤخذ والتي المتوسطة من القیمة القرب یعكس

 وتجنب الفرص الستغالل تستجیب الكلیة أن إلى الجدول ھذا الكلیة الغلب الفرص الخارجیة وكذلك یشیر
.القصیر المدى على التھدیدات على التغلب إلى یؤدى ایجابي مما بشكل تھدیداتال
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والبحث   يالتمریضفي مجال التعلیم المنیا ان تكون مركزًا متمیزًا  ةجامعتتطلع كلیھ التمریض 

  رة على التنافس محلیًا وإقلیمیَا.المجتمع وان تكون قاد العلمي وخدمة

  

 
تقدیم رعایة تمریضیة على قادر   خریج في اعدادتكمن رسالة كلیة التمریض جامعة المنیا 

  .عالیة الجودة وتقدیم بحوث علمیة متطورة والقیام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع

 

 
 : فى تتحدد القیم من مجموعة على ترتكز الكلیة ورسالة

 .االنضباط .١

 .والنزاھة الشفافیة .٢

 .الموضوعیة .٣

 .العدالة .٤

 . ةكالمشار .٥

 .االلتزام .٦

 االنتماء .٧

 المحاسبة .٨

  

       : 
 القومیة لضمان ھیئةال عن الصادرة الشاملة الجودة ومعاییر األكادیمیة المعاییر الكلیة تتبنى

 في دورة ألداء خریج الكلیة لتأھیل وذلك التعلیمیة الخدمات مستوي لتحسین واالعتماد التعلیم جودة
 تحقیق نحو واإلداریة األقسام األكادیمیة كافة توجیھ ذلك ویتطلب وكفاءة، بجودة الصحیة المنظومة

 ووضع التعلیمیة الخدمة لجودة لمستمرا التطویر والتحسین مع المختلفة الصحیة المؤسسات متطلبات

 .الشاملة الجودة ومعاییر األكادیمیة المعاییر یحقق بما جوانبھ كافة في الجامعي األداء لتقویم نظام

 إطار في العملیة التعلیمیة جودة توكید لضمان إستراتیجیة خطة إعداد إلي الكلیة اتجھت لذلك وتحقیقًا
  إلیھ الوصول المرجو والوضع الكلیة عواق علي یعتمد علمي ومنھجي مرجعي
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 من التمیز والریادة تنشد ومجتمعیة وبحثیة تعلیمیة مؤسسة ھي المنیا بجامعة التمریض كلیة إن

 ، التكیف لھا نیضم بما (وقومیا– محلیا  ) المجتمعیة المتغیرات مع والمرن ، الدینامیكي تفاعلھا خالل

 الذي المنظم اإلستراتیجي التخطیط عملیة تبني على – ذلك سبیل في – تعتمد وھي .البقاء على والقدرة

  الجھود تكامل لھا ویضمن ، األداء عشوائیة یجنبھا

 تسعى التي اإلستراتیجیة الغایات من مجموعة لنفسھا حددت قد الكلیة فإن اإلطار ھذا وفي

 :وھي المستقبل في التحقیق محتملة األھداف من مجموعة إلى لترجمتھا

 علي المتمیزة العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة تطویر .١

 .المحلي المستوي

a. التقدم لالعتماد بھدف المؤسسیة القدرة استكمال في القومیة الھیئة معاییر تحقیق 

b. اإلداري والجھاز والحوكمة القیادات دعم 

c. واألخالقیات المصداقیة توطید 

d. والمادیة المالیة الموارد وتنمیة دعم 

e. األداء وتطویر الجودة ثقافة تعزیز 

 

 علي المتمیزة العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض بكلیة التعلیمیة الفاعلیة معاییر تطویر .٢

  .المحلي المستوي

a. للكلیة الذاتیة الموارد تنمیة 

b. لطالبيا للدعم نظام إنشاء 

c. متمیزة تعلیمیة برامج 

d. متطورة تعلیمیة عملیة 

e. التدریس ھیئة أعضاء كفاءة تحسین 

 

 المراكز كأحد العلمي والبحث العلیا الدراسات مجال في المنیا جامعة التمریض كلیة كفاءة رفع .٣

 المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة

a. العلمي للبحث الداعمة البیئة توفیر 

b. العلیا الدراسات برامج وتطویر تحدیث 

c. متمیزة تطبیقیة بحوث 
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 البیئة المجتمعیة وتنمیة المشاركة مجال في المنیا  جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة زیادة .٤

a. البیئة وتنمیة المجتمعیة الخدمة في الكلیة دور تعظیم 

b. معھم التواصل وسبل الخریجین متابعة 

  
  

     
 
 

جامعة المنیا مع استراتیجیة جامعة المنیا لكلیة التمریض اتسقت الخطة االستراتیجیة 

ة؛ الحكومة لتطویر التعلیم العالي في اإلطار العام لمكونات االستراتیجی مع استراتیجیةوبالتالي 

حیث اشتملتا على محور للتحلیل البیئي، ثم الخروج منھ بأبعاد البیئة الداخلیة (نقاط القوة 

ات)، ومن ثم االنتقال إلى تحدید الرؤیة، دیئة الخارجیة (الفرص والتھدوالضعف)، وأبعاد البی

ة للخطة والرسالة، والقیم، والغایات واألھداف االستراتیجیة، ثم االنتھاء بوضع الخطة التنفیذی

  ستراتیجیة.اال

 

 
 على المستوى المحلي، واإلقلیمي. التأكید على بعد التنافسیةتم ؛ حیث الرؤیة 

 ؛ حیث تم التأكید على ضرورة تقدیم تعلیم فعال، یتناسب وطبیعة تغیرات العصر.الرسالة 

  سـتراتیجیة للجامعـة فـي بعـض القـیم، وهـي: مـع الخطـة اال الكلیة؛ وقد التقت استراتیجیة القیم
  المسئولیة والمحاسبیة، المصداقیة والشفافیة، التمیز، والعدالة.

األمـر الـذي یؤكــد االتفـاق حــول مالمـح التوجــه االسـتراتیجي لــدى كـٍل مــن اسـتراتیجیة الكلیــة، 
  والخطة االستراتیجیة للجامعة.

 

 
، أعضاء ھیئة التدریس الفرصسارات الرئیسة لالستراتیجیة، ومنھا: اتفاق حول الم ھناك

  والقیادات الجامعیة، اإلداریون والقیادات اإلداریة، الطالب، البحث العلمي، القیادة والحوكمة.
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طـویر التعلـیم العــالي بـالرجوع إلـى الغایـات واألهـداف االسـتراتیجیة المتضـمنة فـي اسـتراتجیة ت

سالف اإلشارة إلیهـا، وكـذلك بـالنظر فـي الغایـات واألهـداف االسـتراتیجیة للخطـة االسـتراتیجیة لجامعـة 
المنیا، یُالحظ ثمة اتفاق ملحوظ بینهما، ویتأكد ذلك من خالل التالي: 

  

یـــة الخامســـة للخطـــة االســـتراتیجیة فـــي " تمثلـــت الغا
عضــو هیئـــة التــدریس، مكتســـب لمهــارات التـــدریس، 
والتقویم، وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي یمثل 
إضـــافة إلـــى المعرفـــة اإلنســـانیة، ویســـهم فـــى تنمیـــة 
البیئـة وخدمــة المجتمــع"، وقــد انبثـق مــن هــذه الغایــة 

  سبعة أهداف استراتیجیة.

 جامعـة التمـریض لكلیـة ةالمؤسسـی القـدرة زیـادة

 المجتمعیـة وتنمیـة المشـاركة مجـال فـي المنیـا 

  البیئة

الغایة األولى " جهاز إداري كفء .."، وقـد ترجمـت 
إلــى عــدد مــن األهــداف اإلســتراتیجیة، والتــي منهـــا: 
اإلعداد لموارد بشریة ذات كفاءة إداریة متمیزة لتولي 

ا لمعاییر تنافسیة.    المناصب القیادیة وفقً

 جامعـة التمـریض لكلیـة المؤسسـیة القـدرة طـویرت

 المستوي المتمیزة علي العلمیة المراكز كأحد المنیا

  المحلي

خــــــــریج متمیــــــــز   الغایة الثانیة، والتي تمثلت في " 
قادر على المنافسة، وتنمیة البیئة وخدمة المجتمع"، 

توثیق الصلة وقد انبثق منها عدة أهداف، من بینها 
  .بالخریجین.

 التمـریض بكلیـة التعلیمیـة الفاعلیـة معـاییر تطـویر

 علـي العلمیـة المتمیـزة المراكـز كأحـد المنیـا جامعـة

  المحلي المستوي

تشـــــجیع البـــــاحثین علـــــى النشـــــر الـــــدولي، وتســـــویق 
  اإلنتاجیة البحثیة.

 مجـال فـي المنیـا جامعـة التمـریض كلیـة كفـاءة رفع

 المراكـز العلمـي كأحـد والبحـث العلیـا الدراسـات

  المحلي المستوي علي المتمیزة ةالعلمی
حصـول كلیـات الجامعـة،   الغایة السادسة، حیث " 

ــــــــى  وبعــــــــض المعامــــــــل، والمراكــــــــز، والوحــــــــدات عل
  االعتماد". 

  التقدم لالعتماد المؤسسي 
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 ھو الوضع وما للكلیة الحالي الوضع معرفة ثم للكلیة والخارجیة الداخلیة البیئة تحلیل خالل من

 للوصول المأمول الحالي والوضع الوضع بین الفرق وھي الفجوة تحدید تم فقد ثم ومن المرجو أو المأمول

 :اآلتي في والمتمثلة الكلیة التي تقدمھا الخدمات لجمیع بالنسبة وذلك الفجوة وسد المأمول الوضع إلي

 الخریج .١

 العلمي لبحثا .٢

 والمجتمعیة البیئیة الخدمات .٣

  

 الفجوة بین لسد الالزمة المصادر وتحدید محددة إستراتیجیات تطویر الكلیة تستطیع وبناء علیھ،

 وبناء أساسیة، مرجعیة الخریج جودة باتخاذ الفجوة تحلیل تم .المستھدف الوضع وتحقیق الراھن الوضع

 یوضح والذي التالي بالجدول المبینة الفجوات لمصفوفة وفقًا تالفجوا بعض أنواع من تحدید تم ذلك على

 :الفجوات بھذه تتأثر أو التي تؤثر المعاییر أھم

 إلیھ الوصول والمستھدف الحالي الوضع بین الفرق تقییم ھو الخطوة ھذه من الھدف

    

   

  

 ھیئة أعضاء عدد
  العمل قوة علي التدریس

 ھیئة أعضاء عدد
 رأس علي تدریسال

  العمل

 ھیئة أعضاء عدد
 قوة علي التدریس

  العمل

 ھیئة أعضاء عدد
 رأس علي التدریس

  العمل

  مدرس
 أستاذ

  مساعد
  مدرس  أستاذ

 أستاذ
  مساعد

  معار  منتدب  دائم  معار  منتدب  دائم  أستاذ

  ٠٠  ٠٠  ٢٨  ٠٠  ٠٠  ٣٧  ١  ٧  ٢٠  ١  ١١  ٢٥  إناث

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ذكور
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  الخاصة اإلجازات /المعارین عدد

  الخاصة األجازات عدد  المعارین عدد

  مدرس
 أستاذ

  مساعد
  مدرس  أستاذ

 أستاذ
  مساعد

  أستاذ

  ٠٠  ٤  ٤  ٠٠  ٤  ١  االعضاء

  

  

 قوة علي المعاونة الھیئة أعضاء عدد
  العمل

 رأس علي المعاونة الھیئة أعضاء عدد
  العمل

مدرس 
  مساعد 

  اجمالي  معید 
مدرس 

  د مساع
  اجمالي  معید 

  ٧٨  ٣٢  ٤٦  ٧٨  ٣٢  ٤٦  معاوني اعضاء ھیئة التدریس

  

  
  اإلداري بالجھاز العاملین عدد

 للحالة وفقًا اإلداري بالجھاز العاملین عدد

  الوظیفیة

  اجمالي  مؤقت  دائم  اجمالي  ذكور  إناث

      ١٢٠  ٠٠  ١٢٠  ١٢٠  
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ویتولى  ،حجر الزاویة في إعداد القیادات اإلداریة واألكادیمیةعلى أنه التدریب  النظر إلى
مركز تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس والقیادات المسئولیة كاملة بالتنسیق مع الجهاز 

  للتنظیم واإلدارة. يالمركز 
 

 

األداء،  يلغرس ثقافة اإلدارة االلكترونیة، وثقافة الجودة ف ؛بناء برنامج للتدریب المستمر
  ة.النتماء للكلیة وللجامعة، وثقافة المحاسبوثقافة العمل كفریق، وثقافة ا

 

 

ا ا، وتصنیفهم ا ومهنیً یً ا والكترونداریً إالكفاءات المتواضعة  ذويتحدید العاملین    وفقً
عادة تدریبهم من خالل إستراتیجیة الحتیاجاتهم التدریبیة و    .للتأهیل الوظیفيإ

 

 

القادرة على إدارة وصیانة و  المؤهلةتحقیق أعلى كفاءة لإلدارة االلكترونیة، وتوفیر الكوادر   
  الوقت المناسب. ياتخاذ القرار على أسس علمیة وفن القیادات الجامعیة من مكّ هذا النظام بحیث یُ 

 

 

للوحدات ذات االستراتیجیة تقوم على الخطط  للكلیة يبناء خطة إستراتیجیة للتمویل الذات
  الطابع الخاص.
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ن، والعمال ) اإلداریین، والفنییReorganizingبناء إستراتیجیة داعمة إلعادة تنظیم (
 بحیث تدعم فرصهم في التدریب والتطویر والترقیة

 

 

لتدریب المستمر للقیادات وللعاملین بالجامعة من خالل ورش عمل على ا إستراتیجیة متابعة .١
ن یتم تصنیف برامج التدریب، لالحتیاجات الفعلیة على أاالستراتیجیة مدار سنوات الخطة 

  .للمتدربین
ا عن وتقییم أدائهم بواسطة لجان مستقلة بعیدً  بالكلیةتابعة المیدانیة ألداء العاملین الم .٢

، يالرئیس المباشر للعمل، وذلك على كل المستویات بدًءا من تقویم ومتابعة األداء الفرد
  جمیع األقسام اإلداریة واألكادیمیة ویمتد لیشمل

لى بیان إتهدف  –ضاء هیئة التدریس تقوم بها لجنة مستقلة من أع -إجراء دراسة علمیة  .٣
  تقاریر األداء. موضوعیةمدى 

حتى تتمكن اإلدارات من  ؛الرقابیة تفعیل دور إدارة المتابعة والشئون القانونیة ودور األجهزة .٤
د من تأكللالالزمة لتحدید األداء مؤشرات الالقیام بدورها المنوط بها، وذلك استناًدا إلى 

  استخدام التغذیة الراجعة.، و تحقیق أفضل الممارسات
ومقارنته  نجاز یتضمن جمیع مهارات ومتطلبات الوظیفة لكل فرد في اإلدارةإإنشاء ملف  .٥

  .MISوذلك بتوظیف إمكانیات واإلقلیمیة نجاز العالمیة بملفات اإل
ن یتقدم للطالب، والعامل ياالستمرار في دعم البنیة األساسیة المعلوماتیة، والخدمات الت .٦

ا إل   ستراتیجیة الجامعة لتكنولوجیا المعلومات.وفقً
الستیعاب وتطبیق أسس تكنولوجیا  الكلیةدعم التعلیم والتدریب المستمر لمجتمع  .٧

  المعلومات.
تقوم به من  في ماتصمیم نظم فعالة إلدارة نظم المعلومات حتى تصبح أكثر فعالیة  .٨

  وة من واقع ما تقوم به من أعمال. ا بالفجأعمال، وأكثر وعیً 
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اعتبار التدریب حجر الزاویة المكمل للعملیة التعلیمیة، حیث یتم من خالله توظیف   
وینقسم التدریب إلى  مع توفیر األماكن المناسبة لذلك وتطبیق ما یدرسه الطالب من مقررات،

  قسمین:
 :ة المقررة على الطالب قبل التخرج من البرامج الدراسی اجزًء التدریب بوصفه  األول

  خالل سنة اإلمتیاز. الشامل والمكثفوالتدریب 
 :لخریج من اكتساب المهارات الالزمة ان مكّ یُ  يالتدریب المستمر بعد التخرج، والذ الثاني

  .للمنافسة، واالستمرار في سوق العمل
 

 

تمكنه  يمج الدراسیة، وبرامج التدریب نحو بناء العقلیة البحثیة للطالب التتتجه غایة البرا  
 متخرجومن ثم یكون لدینا  ،من الحصول على المعلومة من مصادرها المتعددة، وتحلیلها، ونقدها

الالزمة لمواجهة المشكالت، والوقایة من االنزالق فى دهالیز  يیملك مهارات التفكیر العلم
  البطالة. االنحراف، وتجنب

 

 

یشكل االستخدام األمثل ألدوات تكنولوجیا التعلیم، ومصادر التعلم، واستثمار أدوات   
تكنولوجیا المعلومات، وتوظیف طرق التدریس، والتقویم الحدیثة، وتفعیل برامج التوجیه واإلرشاد 

یمیة الالزمة لاللتحاق ببرامج التدریب أهم وسائل إكساب الطالب الخبرات التعل ي، والمهنياألكادیم
  بعد التخرج المؤهلة للمنافسة على االلتحاق بسوق العمل.

 

 

تشجعهم على االكتشاف واالبتكار، واالختراع،  يالتلبیئة التعلیمیة الداعمة للطالب توفیر ا  
مجتمع، ومتحمس، ویقدم برامج والمتمثلة في وجود مجتمع أكادیمي مرن، وتشاركي مع مؤسسات ال
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تعلیمیة عالیة الجودة، ویتیح الفرص للتنافس من خالل مناهج تسمح باالختیار، وطرق التدریس 
  الحدیثة والتقویم المستمر.

 

 

 يج التعلیمیة، والمهنیة التتنویع فرص التعلیم، والتدریب المتنوعة لیلتحق الطالب بالبرام .١
  تمكنهم من التمیز.

 محورها االهتمام بالطالب.والتي تهیئة البیئة التعلیمیة عالیة الجودة  .٢

ا. .٣  تقدیم مناهج، وبرامج عالیة الجودة، ومراجعتها، وتقییمها دوریً

 االلتزام بالتجدید، والتحدیث المستمر في طرق وأسالیب التدریس، والتعلیم، والتقویم. .٤

 Research Ledدیم نموذج التدریس القائم على البحث والتعلیم القائم على البحث تق .٥

Learning.واألنشطة على مستوى جمیع البرامج الدراسیة ،( 

  اكساب الطالب الخبرات لحل المشكالت العلمیة من خالل التعلیم القائم على الدالئل. .٦

 
 

دعم سیاسة التكافل الطالبي التي یسهم من خاللها الطالب، واألساتذة، االستمرار في  .١
والعاملون، والقادرون من المجتمع المحلي بما لدیهم من فائض في المالبس، والكتب، 

 والمراجع، واألدوات االلكترونیة وغیرها.

ا لتقوم بدور أكثر فعالیة لكي ت .٢ ا، وفنیً حقق الغایة االستمرار في دعم األسر الطالبیة مادیً
 من إنشائها، بحیث یحقق الطالب من خاللها ذواتهم.

إتاحة الفرص للطالبات بصفة خاصة للتدریب الالزم إلعدادهن للمستقبل كزوجات،  .٣
 وكأمهات لبناء  المجتمع المتحضر.

تفعیل وحدة متابعة الخریجین بالكلیات حتى یمكن تقدیم برامج التدریب (فى التخصص،  .٤
 ) الالزمة بعد التخرج.والتدریب التحویلي

واألكادیمي، والنفسي واالجتماعي الذي یمكن الطالب من  يتقدیم التوجیه واإلرشاد المهن .٥
 اكتشاف قدراتهم، ومیولهم، وااللتحاق بالبرامج التعلیمیة المالئمة لهم.

یجعل  يتقدم في قاعات الدراسة مع التعلیم بالتجریب الذ يربط الخبرات التعلیمیة الت .٦
 .العمل على اتصال بمجاالت البحث في كلیته، وبعالم سوق الطالب
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المجالت  اشهر يتوفیر متطلبات اإلنتاجیة البحثیة عالمیة المستوى، والقابلة للنشر ف  
في اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانیة، وذلك من خالل اتفاقیات الشراكة تُسهم  يالعلمیة العالمیة، والت

العلماء العالمیین، بصفة عامة،  رموزمع الجامعات ذات المكانة الدولیة العالیة، واستضافة 
، على رسائل الدكتوراه والعلماء المصرین المقیمین بالخارج بصفة خاصة، لإلشراف المشترك

 ألبحاث الالزمة لتحقیق التنمیة فيوتنتج ا، الباحثین خبراتن خاللها ین فرق بحثیة تتكامل موتكو 
  مواجهة مشكالتها.محافظة المنیا و 

  
  
  

 

 

للبحث العلمي من خالل آلیة تستند على أسس علمیة  ياالعتماد على التمویل الذات  
ا، وتقدیم االستشارا ا، وعالمیً ا، وقومیً ت العلمیة، ودعم الباحثین بإكسابهم لتسویق األبحاث محلیً

  مهارات التنافس على المنح العالمیة.
 

 

تطویر وتحدیث برامج الدراسات العلیا بحیث تكون برامج رائدة ومتمیزة ومنسقة مع  .١
  خصوصیة محافظة المنیا.

وید الباحثین عن طریق مكافأة الباحثین المتمیزین، وتز  يدعم االمتیاز في البحث العلم .٢
 باألدوات، واألجهزة الالزمة إلنتاج أبحاث عالمیة المستوى.

الالزم إلجراء األبحاث عالمیة المستوى عن طریق توفیر مهمات علمیة  يتقدیم الدعم الفن .٣
اإلفادة  تمكن الباحثین من استخدام األجهزة واألدوات الحدیثة غیر المتوافرة فى مصر، و 
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ا لمتطلبات بعض من الفنیین القادرین على  تصمیم التجارب، وتصمیم األجهزة وفقً
 بحاث.األ

 االلتزام بمعاییر تقویم األبحاث عالمیة المستوى. .٤

الكلیة  يیمكن أن تعط ي، والتالكلیةتحدید األنشطة البحثیة التي یمكن أن تركز علیها  .٥
 سمعة عالمیة، وتُستثمر فیها خصوصیة محافظة المنیا. والجامعة

ث التطبیقیة، وأهمیة تسویقها واستقدام خبراء عالمیین فى تسویق همیة البحو التأكید على أ .٦
 األبحاث لتحقیق أكبر عائد منها.

توفیر البیئة الداعمة لطالب الدراسات العلیا، واستخدام التغذیة الراجعة لتطویر بیئة  .٧
 البحث العلمي، والتدریب، واالرتقاء بالمستوى المهني لألساتذة المشرفین.

 .يلممارسات البحث العلم يظ على أعلى مستوى أخالقالحفا .٨

الجید الذي  يتدریب طالب الدراسات العلیا على تحقیق (تطبیق) مؤشرات األداء البحث .٩
 یتمشى مع المستویات العالمیة لألبحاث المنشورة.

توفیر برامج التدریب المستمر (على أعلى مستوى) لألخصائیین، والفنیین القادرین على  .١٠
 الدوریة لألجهزة، واألدوات العلمیة. الصیانة

من وسائل تكنولوجیا المعلومات اإلفادة  تدریب الباحثین وطالب الدراسات العلیا على  .١١
 توفرها الجامعة. يواالتصال الت

 

 
 

عدة بإتقان من خالل فریق من األساتذة تقدیم خدمة مجتمعیة متكاملة، وبشكل منظم، ومُ 
  المتخصصین، 

 

 

 يلدى الطالب من خالل نشاط إلزام ينحو حب العمل التطوع يبناء االتجاه االیجاب  
وفق تخصصه، واعتبار  ، بحیث یتم توجیه الطالب لخدمة أفراد المجتمع كلٌ الكلیةلجمیع طالب 

  من شروط التخرج. اشرطً  جعلهسنوات الدراسة، مع  هذا النشاط موزًعا على جمیع
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  الفرص  -الضعف استراتیجیات

  WO )تحسین و تطویر(

  الفرٍص – القوة استراتیجیات

 SOتوسع)  و نمو(

ة  األنظمة  تطویر  .١ یم  الداخلی  خالل  من  للتعل

 جدیدة دیمیةكاا برامج طرح

ة  .٢ ي  التوسع  إمكانی یم  ف ام  وازىالم  التعل  الغتن

 جذب  طریق عن الكلیة موارد لزیادة الفرصة

 .الوافدین الطالب

امج  تطویر  .٣ ل  تواصل  برن  خریجي  مع  متكام

 .التمریض لیاتك

ة  تطویر  .٤ ة  البنی ات  استخدام  و التحتی  التقنی

ة  ى  الحدیث یم  ف دریب  و التعل ة  أعضاء  ت  ھیئ

درة  ثركأ لیكونوا علیھا معاونیھم و التدریس  ق

 .النتائج وتحقیق اإلنجاز في وتمیز

 .بالكلیة االداریة الداخلیة األنظمة تطویر .٥

 .الخاص القطاع مع ةكالشرا تطویر .٦

اون  تطویر  .٧ ع التع ات م حیة القطاع  الص

   ة.الصحی الوحدات و المستشفیات الحكومیة
تشجیع الباحثین للتقدم للبعثات والمنح الدراسیة   .٨

 الخارجیة
ة ذات     .٩ ائل العلمی اث والرس دد االبح ادة ع زی

ي    ا ادل المعرف دعم التب ترك ل راف المش الش

   والثقافي والبحث العلمي

 .لالعتماد الكلیة تأھیل .١

 متطلبات تالئم متطورة وخدمات برامج طرح .٢

 .العمل سوق واحتیاجات

 .المتاحة التطویر مشروعات فى االشتراك .٣

ا  استخدام  .٤ ى  التكنولوجی یم  ف دء  و التعل ى  الب  ف

ل  ررات تحوی یة المق ى الدراس ررات  ال  مق

 .الكترونیة

ى  النادرة التخصصات على یزكالتر .٥ ال  ف  المج

 التمریضى

    استغالل البعثات والمنح الدراسیة المتاحة .٦

  التھدیدات – الضعف استراتیجیات

  WT) إنكماش(

  التھدیدات – القوة استراتیجیات

 ST) إستقرار و (ثبات

تطبیق برامج تدریب العاملین بالكلیة على  .١
 یا المعلومات.استخدام أسالیب تكنولوج

 
ى  المحافظة  .٢ ا  وضع  عل  و ادارى و دیمىاك

 .الكلیة في متزن مالي

دیم  .٣  دعم  من  للطالب  المقدمة  الخدمات  تق

 .المناظرة الكلیات مع فعالة اتصال نظم تبادل .١

 .المجتمعیةورات للمشا خطط تنفیذ إعداد .٢

ع  .٣ اءة  رف ة  الكف ة  العلمی ة  ألعضاء  والمھنی  ھیئ

 .بالكلیة معاونیھم و التدریس

 .متمیز تعلیمى مناخ تھیئة .٤
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 .ادیمىكا و ارشادى

ھ  .٤ ة ك توجی ة كاأل األنشطة  اف ة  ادیمی  والبحثی

  االھداف تحقیق نحو والمالیة واإلداریة

دریس  قاعات  و المدرجات تجھیز .٥ ائل  الت  بوس

  حدیثة تدریسیة
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 .ا  عدم كفایة الموازنة العامة المخصصة للكلیة سنویً

   صعوبة توفیر الموارد المالیة الذاتیة الالزمة لشراء األجهزة العلمیة، وأدوات تكنولوجیا
 المعلومات.

 یمكن  يرجال األعمال والصناعة فى تمویل البرامج البحثیة الت ضعف ثقافة المشاركة لدى
  أن تطور صناعتهم ومشروعاتهم االنتاجیة وتمكنهم من حل مشكالتهم.

 المتاحة االمكانیات عن ومستقبالً  حالیاً  لیةالك طالب أعداد زیادة . 

 التخصص مجال فى التدریس هیئة اعضاء اعداد فى نقص. 

 االستیراتیجى التفكیر تجاة بالمؤسسة العاملین و التدریس هیئة اعضاء ثقافة ضعف. 

 التدریس هیئة اعضاء من المتمیزة الكوادر هجرة. 

 والقوانین اللوائح جمود. 

 للتنفیذ الالزمة ةالمالی الموارد قلة. 

 للكلیة العلیا اإلدارة واولویات اتجاهات تغییر . 

 للتغییر الطبیعیة المقاومة . 
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 .ا لخطة تنفیذیة واضحة لزمة للحصول على االعتماد وفقً  عدم وجود آلیات مُ

  للحصول على االعتماد. يللتطویر، والسع مقاومةوجود 

 .قلة توفر الموارد الذاتیة 

 فة المحاسبیة.غیاب ثقا 

  تكنولوجیا  أسالیبعلى استخدام  بالكلیةمن تطبیق برامج تدریب العاملین اإلفادة عدم
 .المعلومات

  تؤثر بالسلب على  خاصةارتباط بعض أعضاء هیئة التدریس بمشاریع وأعمال وأنشطة
 ، وخدمة المجتمع.يدورة فى التعلیم، والبحث العلم

 عدم الحصول على  لعواقبهم، واالداریین معاونیوعي بعض أعضاء هیئة التدریس و  عدم
 .االعتماد

  تیة للكلیة ومواعید التجدید معلن عن عناصر البنیة التحالمعلومات النظام  استكمالعدم
 .الصیانة الدوریةجهزة واألدوات، وكذلك مواعید لصیانة، وعن األحالل واواإل
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 ومنطلقة من للمجتمع، والتنمویة االجتماعیة القضایا على باستمرار منفتحة تبقى أن للكلیة البد

 والثورة العلمیة التقدم مطالب عن ومعبرة المعاصرة القومیة التوجھات ظل في ومطالبة احتیاجاتھ

 رھنًا بعوامل ستظل للكلیة الشاملة الجودة لتحقیق مستقبلیة تخطیطیة طموحات یةأ فإن كذلك .التكنولوجیة

 :أھمھا وضمانات

 للتنفیذ إجراءات فعلیة واتخاذ عمل لبرامج وتحویلھا الخطط بھذه واإلداریة األكادیمیة القیادات إیمان .١

 .والمتابعة

 تأكید یرسخ علیھا بما درجنا التي لمفاھیموا المعاییر في النظر یعید نحو على "األكادیمیة الثقافة" تغییر .٢

 .الجودة

 .واستخدامًا وتنظیمًا، وتمویًال، فكرًا، الكلیة؛ أنشطة في "المدني المجتمع مشاركة تعظیم .٣

 للكلیة الموارد الذاتیة وزیادة تحسین إلى یقود بما المتاحة للموارد والمخطط المكثف االستخدام تعظیم .٤

 أسالیب إلى استخدام التقلیدیة االمتحانات مستوى من الطالب تقویم یبأسال في التحول في االستمرار .٥

 .التعلم لنتائج العلیا الحقیقیة القدرات عن تكشف

 الطاقات ، وتفجیر الذاتي التعلم على الطالب لتدریب فاعلة وتكنولوجیة تدریسیة أسالیب توفیر تدعیم .٦

 .لدیھم اإلبداعیة

 لتحقیق مقاییس واضحة ووضع التدریس ھیئة ألعضاء والبحثي يالمھن األداء لتقییم ونظم أسس بلورة .٧

 .التقییم ھذا

 وجذبھم للدعم والءھم یضمن بما الكلیة خریجي مع المستمر التواصل لتحقیق فاعلة آلیة إیجاد .٨

 .الخریجین متابعة وحدات خالل من المختلفة المجتمعیة برامجھا في والمشاركة

 في ملموس ، وبشكل إیجابیا یساھموا بأن المنیا جامعة – لتمریضا بكلیة التدریس ھیئة أعضاء یلتزم .٩

 واالرتقاء ، الصحیة تعلیم الرعایة نوعیة تحسین خالل من المحلیة، للمجتمعات الصحي المستوى

 ھیئة أعضاء ویسعى ، المحلیة المعاییر األكادیمیة وفق التعلم عملیات وتحسین ، الخریجین بنوعیة

 .واإلعجاب للفخر تدعو ممیزة نماذج – فردیا وجماعیا – دائما یكونوا نأ إلى بالكلیة التدریس

 العملیة خفض جودة إلي یؤدي قد العلمیة األقسام من مقترح أي تعتمد أو تدعم ال العلیا اإلدارة .١٠

 .التعلیمیة

 العلمي یتعلق بالبحث عمل في وقتھم من % ١٥ األقل علي التدریس ھیئة أعضاء ینفق أن یجب .١١

 .التقلیدي عملھم عن وبعیدًا

 ھم من عن النظر بغض رائدة في مجالھا وتخصصھا تكون الن المؤسسة تسعي أن یجب .١٢

 .في المنطقة منافسیھم
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  المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض لیةلك المؤسسیة القدرة تطویر 

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
        النھایة  البدایة

ة   -١ دیث  الخط تح
ة  تراتیجیة للمؤسس اإلس
طة  ات واألنش والسیاس

  .اعمةالد

  .تشكیل اللجنة الخاصة بوضع الخطة االستراتیجیة 
 اعتماد اللجنة من مجلس الكلیة.-
مع اعضاء   قیام اللجنة المشكلة بعقد عدد من االجتماعات-

د    -االداریین-الطالب-ھیئة التدریس تفیدى الخدمة لتحدی مس
 نقاط القوة والضعف.

    ل اإلداري رار بالھیك دور ق ص
 للجنة المشكلة

 جنة معلن ومعتمدتشكیل الل  
 نسبة الحضور بالندوات  

  مستمر١
  

١٠٠ /
    لجنة التخطیط االستراتیجي  جلسة 

ودة    -٢ ة الج ر ثقاف نش
ي   ز ف ة والتمی والمعرف

  -األداء 

       ة وعي بثقاف دي ال ن م ائیة ع ات استقص ل دراس عم
 الجودة

  عقد ندوات للتوعیة بثقافة الجودة والمعرفة والتمیز في
 دواتھااألداء وتطبیق فلسفتھا وأ

     ن دوات م ور بالن دد الحض ع
 اعضاء ھیئة التدریس 

     ن دوات م ور بالن دد الحض ع
  االداریین العاملین بالكلیة

  مستمر
    اعضاء لجنة نشر ثقافة الجودة  ١٥٠٠  

تنمیة القیم التي تتعلق -٣
ة    اعي والثق ل الجم بالعم

  .والوالء واالنتماء

ا      عقد ورش عمل  - ق بالعمل الجم یم التي تتعل ة الق عي تنمی
اء   والء واالنتم ة وال ة    والثق اء ھیئ ین و اعض لالداری

 العاملین. التدریس

   بة ور نس اء  ٧٥حض % أعض
ة    املین بالكلی ھیئة التدریس والع

  للندوة
  مستمر

    اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  ١٢٠٠  

ع  وظیفي   رف اء ال الرض
املین     ع الع دى جمی ل

  بالكلیة

  عن طریق استبیانات قیاس الرضا
ستبیانات اعضاء ھیئة التدریس واالدارین توزیع وجمع  اال

  والعاملین بالكلیة مع تحلیل البیانات 

  تبیانات ائج االس ور  نت حض
بة  املین  ٧٥نس ن الع % م
  بالكلیة

 ورشة العمل موثقة ومعلنة  
    ا ة ورقی ات معلن ائج الدراس نت

  والكترونیا

من شھر مایو الى سبتمبر 
  وحدة الجودة  ٢٠٠٠  من كل عام

    امین الكلیة 

اء   - ارات اعض ة مھ تنمی
  ھیئة التدریس

ة  - تشجیع اعضاء ھیئة التدریس لحضور الدورات التدریبی
ة          اء ھیئ درات اعض ة ق ز تنمی ى مرك ة ف ل فئ ة بك الخاص

  التدریس.
  تحدید احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس التدریبیة  -

بة   - اء ٧٥حضور نس ن اعض % م
  ھیئة التدریس ومعاونیھم

من عدد الدورات التى تم تنفیذھا -
وحدة التعلیم والتدریب  خالل 

  ٢٥٠  مستمر
  رؤساء االقسام العلمیة

وحدة التعلیم والتدریب  
  المستمر 
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٢ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
        النھایة  البدایة

ة       - دریس وتلبی ة الت اء ھیئ دریب أعض ة لت ع خط ووض
دة التعل     الل وح ن خ اتھم م دریب  احتیاج تمر   یم والت المس

 بالكلیة

  المستمر بالكلیة

ى    ل التنظیم دیث الھیك تح
  للكلیة

  یق لكل قسم ادارى بالكلیةجنة لوضع توصیف دقتشكیل ل-
  مناقشة التوصیف مع العاملین وشرحھ.-
توثیق التوصیف االدارى من مجلس الكلیة واعالنھ -

  لالقسام لاللتزام بھ.
وضع دلیل للجودة یشمل الخطط والھیاكل التنظیمیة -

والسیاسات واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفیذ ونظام 
 ت الجودةلتوثیق إجراءا

     م و د ومالئ ھیكل وظیفي معتم
ع   ن لجمی ق ومعل موث

 العاملین
  
  
  
  

   اللجنة  المخصصة  ٢٠٠٠  ٢٠١٨ -٢٠١٧
    وأمین الكلیة

ي  - ام داخل ع نظ وض
ة   ة والمراجع للمتابع
ي     ة ف ود الكلی یم جھ لتقی

  الجودة مجال توكید

   تحدید الفریق المسئول-
  مقارنة المعاییر باالداء الفعلى-
  التى تحتاج الى تحسین تحدید النقاط-
 وضع خطة لتحسین ھذه النقاط-

 ارجي  قرار یم الخ ف للمق لتكلی
  والداخلي

 التقاریر الخاصة بالمقیمین  
 تقریر لجنة المتابعة 
 نظام المتابعة معلن ومعتمد 
 خطة التحسین معلنة ومعتمدة  

من شھر مایو الى سبتمبر 
  وحدة الجودة ( فریق المتابعة)  ٥٠٠٠  من كل عام

    

ام  تفع- ل نظ االت ا ی التص
  والمعلومات

عمل دورات تدریبیة متخصصة للعاملین بالكلیة عن -
  تكنولوجیا المعلومات.

 متابعة اداء العمل وتحدیث البیانات.-

   ھ ات مفعل دة البیان ود قاع  وج
  ومحدثة.

 تقییم العاملین تقاریر  
   itوحدة   ٣٠٠٠  ٢٠٢٥-٢٠١٧

   وأمین الكلیة

  لحنة لجنة لصیاغة الرؤیة والرسالة. تشكیل-  تحدیث الرؤیة والرسالة-
  عقد ورش عمل للفئات االتیة:-
  اعضاء ھیئة التدریس-

الطالب والعاملین ومستفیدى الخدمة لشرح الرؤیة 
  والرسالة واستطالع رایھم فى الرؤیة والرسالة.

  عمل التعدیالت الالزمة فى الرؤیة والرسالة.-
 رسالة.اتخاذ االجرات الالزمة العتماد الرؤیة وال-

 .الرؤیة والرسالة موثقة ومعلنة 
 نتائج قیاس استطالع الراى 
    بة ور نس ن ٧٥حض % م

دریس    ة الت اء ھیئ اعض
دوبي     ومعاونیھم املین ومن والع

ة     الب بالكلی اد الط ن اتح ع
  ومستفیدي الخدمة

  لجنة التخطیط االستراتیجي  ٥٠٠٠  ٢٠١٨-٢٠١٧
    وحدة الجودة بالكلیة



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٣ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
        النھایة  البدایة

داد االدارات   اع
م العملیة المتخصصة لدع

  التعلیمیة

تدریب العاملین كال فى تخصصھ (المعامل وشئون الطالب -
  وغیرھا من االدارات).

تطبیق الجودة وتقییم األداء في اداء العاملین ومدى متابعة 
 الكلیة بواسطة اللجنة  المخصصة

 إنشاء قاعدة بیانات

    ة ة ومتخصص ادارات فعال
  لدعم العملیة التعلیمیة

   املین و بة الع ادات نس القی
  %٧٥المدربین بنسبة 

٣٠٠٠  ٢٠٢٥  ٢٠١٧  

  

  وحدة الجودة بالكلیة 
    وأمین الكلیة 

دیث  از اإلدارى   تح الجھ
   والقیادى

  )تشكیل اللجان-
زیادة وعي األطراف المعنیة بمضمون معاییر اختیار  -

 -القیادات وكیفیة تطبیق تلك المعاییر من خالل عقد ندوات
تصفح -العمل مطبوع علي األقسامتوزیع كتیب آلیات 

-معاییر اختیار القیادات من خالل الموقع اإللكتروني للكلیة
  عمل لوحات مطبوعة لمعاییر اختیار القیادات.

تفعیل المجالس العلمیة واإلداریة (األقسام والكلیات) فى  - -
 إتخاذ القرارات

  معاییر اختیار القادة موثقة ومعلنة-
ل ا  - ات داخ ن االلی خ م ام نس القس

  وعلى موقع الكلیة.
  
عدد االجتماعات الخاصة باالقسام   -

والمجالس العلمیة واالداریة التى تم 
  عقدھا.

  اعالن معاییر اختیار القیادات 
 لجنة معلنة ومعتمدة  

شھر 
  ینایر من
بدایة كل 

  عام 

  ١٠٠٠٠  

  رؤساء االقسام
  عمید الكلیة والوكالء

  itوحدة 
  وحدة الجودة

  

ل التو  داد دلی یف اع ص
ائف   وظیفى للوظ ال
المختلفة باقسام وادارات 

  الكلیة

تشكیل لجنة لعمل كتیبات توصیف وظیفى للوظائف 
  المختلفة بالكلیة.

  اعداد الكتیب-
  توثیق الكتیب-
 

 كتیب التوصیف معلن ومعتمد 
     ي ات ف ن الكتیب خ م ود نس وج

  المكاتب
 ة   ٧٥ ى درای املین عل ن الع % م

 .جباتابالمسئولیات والو
 ادات ال م    الوقی ى عل املین عل ع

ئولیات الخاصة    بالوحدات والمس
  بكل مركز وظیفى

شھر 
  ینایر من
بدایة كل 

  عام 

  ٥٠٠٠  
  وحدة الجودة

ومدیري الوحدات اإلداریة  
  وأمین الكلیة

  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٤ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
        النھایة  البدایة

ات    ق الممارس تطبی
  العادلة وعدم التمییز

 والعاملینتنظیم ورشة عمل للقیادات االكادیمیة واالداریة-
  ة وعدم التمیزعن العدال بالكلیة

 والعاملینلقیادات االكادیمیة واالداریةاستبیان عن رضا ا-
 عن العدالة وعدم التمیز بالكلیة

 

 نتائج االستبیان 
      ذھا م تنفی ى ت دورات الت دد ال ع

 لتدریب العاملین
     ة املین  معلن یم للع ائج التقی نت

  ومعتمدة 

٩/
٥٠٠٠  ١١/٢٠١٨  ٢٠١٨  

بوحدة  لجنة المراجعة الداخلیة
  الجودة

  
  

ام  - ویر نظ تط
ات  ویم   -اإلمتحان التق

  المستمر

  .توعیة جمیع االدارات المتخصصة لدعم العملیة التعلیمیة-
 أسالیب تقییم واضحة وعادلة ومعلنة وضع -
بیة للقیادات والعاملین فى االدارات یدورات تدر-

 المتخصصة لخدمات دعم العملیة التعلیمیة
علمیة بمسئولیتھا التأكید على ضرورة قیام المجالس ال-

 المحددة بقانون تنظیم الجامعات

  اعالن اسالیب التقویم والقیاس  
 اعالن نتائج التغذیة الراجعة 

  من كل عام ٨ - ٩شھر   
  وكیل الكلیة لشئون الطالب   ٣٠٠٠   

    القیاس والتقویم لجنة

وضع ألیة لمتابعة تفعیل دور المجلس العلمي ومجالس 
  .لقانون تنظیم الجامعات والئحتھ الكلیات في القرارات طبقًا

تعدیل ترتیب االمتحانات حسب التوقیت المعلن من قبل -
 ادارة الجامعة

   نسخ من ابداءات الراي الخاصة
د   دیل مواعی الطالب لتع ب

  االمتحانات 
  أول كل عام دراسي

  وكیل الكلیة لشئون الطالب   ٢٠٠٠  ٩شھر 
    مكتب شئون الطالب

 اداتعقد ندوات وورش عمل للقی-
تقییم آداء األقسام العلمیة واإلتفاق على نظام لتقییم متابعة 

  .اإلنجاز لدعم اإلیجابیات ومواجھة السلبیات
 التدریب على استخدام نظام بنك االسئلة -

   نسبة  حضور القیادات 
 ة    إ د المنظم ر القواع الن ونش ع

ائج   ن النت تظلم م ات وال لإلمتحان
  وأخالقیات إدارة اإلمتحانات

  تخ لئة    اس ك االس ام بن دام نظ
  وتفعیلھ 

  أول كل عام دراسي
  وكیل الكلیة لشئون الطالب   ٢٠٠٠  ٩شھر 

    مكتب شئون الطالب



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٥ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
        النھایة  البدایة

  عدد قاعات الدرس كافیة والمعامل التدریبیةتوفیر•  توفیر بیئة تعلیمیة فعالة
  تاسیس المعامل داخل الكلیة -
توفیر اماكن اضافیة للتدریب بالمستشفیات  والمراكز -

  حیة الص
  توفیر الوسائل التعلیمیة الالزمة للتدریس-
  وضع الیة للتواصل مع الطالب واعضاء ھیئة التدریس.-
مستوى استیعاب الطالب  عمل استبیان لبیان مدى -

   للدروس النظریة والعملیة
  

    درس ات ال دد قاع ة ع  كافی
  والمعامل التدریبیة

   الب ارتفاع مستوى استیعاب الط
لیة بنسبة للدروس النظریة والعم

٨٠% 
  
  
  
  

  یولیو
من كل 

  عام

  سبتمبر
  من كل عام

٥٠٠٠٠
٠  

  عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة لشئون الطالب 

  
  االدارة الھندسیة 

لجنة الشئون المالیة 
  والمشتریات

  

  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٦ -

 :المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض بكلیة التعلیمیة الفاعلیة معاییر تطویر   
  

 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

ة   وق الملكی زام بحق االلت
  الفكریة والنشر

وق     - ة حق ر ثقاف ل لنش د ورشة عم عق
ر   ة للنش ة الفكری ة   الملكی العضاء ھیئ

  ونیھم.التدریس ومعا
ى  -- دربین عل ادات للمت ع ارش وض

وابط    زامھم بالض اة  الت ة لمراع المكتب
ة     انون الملكی ى ق ا ف وص عنھ المنص

  الفكریة

 
ر   - ة والنش ة الفكری وق الملكی ق لحق ل موث دلی

ا    ة عملی ة تطبیق ولى متابع ع وتت اح للجمی تت
  .الموسسة التعلیمیة

  
بة  - ور نس ة   ٨٠حض اء ھیئ ن اعض % م

  ل.التدریس لورشة العم

٣٠٠٠  ٢٠١٨- ٥-٢  ٢٠١٨- ٥-١  

لجنة اخالقیات البحث 
  العلمي

رؤساء - الوكالء-العمید
  االقسام

  

ة     ات المھنی زام باالخالقی االلت
  للمؤسسة التعلیمیة

   ى اق االخالق ل المیث داد دلی اع
  للموسسة

    اق داد للمیث ة االع كیل لجن تش
  االخالقي

     دوات وورش ن الن دد م د ع عق
ول    اش ح ة والنق ل للتوعی العم

  .وم المصدقیة واالخالقیاتمفھ
   ق ة تطبی ة المؤسس مراقب

الممارسات االخالقیة للوظیفة على 
  كافة المستویات

  م   ٨٠ ى عل % من فئات الكلیة المختلفة عل
ة     ى للمؤسس اق االخالق ة بالمیث ودرای

 التعلیمیة
 میثاق  الخالقیات المھنة مفعل 
 
  

       
  یولیومن كل عام     –مایو   

  
٥٠٠٠  

 
 

  

 
 
وحدة 

  جودةال

عمید الكلیة والوكالء 
    ورؤساء االقسام



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٧ -

 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

ودة     داخلى للج ام ال م النظ دع
ة   ات المنظم ع السیاس ووض

  للعمل

    ى ودة عل ات الدارة الج ل الی تفعی
 مستوى االقسام

    دریس ة الت اء ھیئ یم اعض تقی
 ومعاونیھم و العاملین بالكلیة

   ع ودة ذات   وض ى للج ام داخل نظ
ى     درة عل ة وق اءة عالی كف

 راریة وتحقیق االھدافاالستم
   ن ل ع یم ورش العم ة   تنظ اھمی

  وضرورة التغیر والتطویر

 وجود نظام داخلى للجودة 
 
  یم ائج التقی ة   نت اء ھیئ العض

 ومعاونیھم و العاملین بالكلیةالتدریس
  

دریس       ة الت اء ھیئ ن  اعض ور م بة الحض نس
  ومعاونیھم والعاملین بالكلیة

٣٠٠٠  ٢٠٢٣  -٢٠١٩  

وحدة الجودة بالتعاون 
مع مركز ضمان الجودة 

  بالجامعة
عمید الكلیة والوكالء 

  ورؤساء االقسام
  وحدة الجودة

  

امل   ویم الش ز التق تعزی
ة   تمر الداء المؤسس والمس

  التعلیمیة

    ع تمر   وض ویم شامل ومس ام تق نظ
 .الداء المؤسسة التعلیمیة

     یم ویم متطورة لتق وضع اسالیب تق
ة   ادات االداری املین والقی اداء الع

 كلیةداخل ال
    داخلیین المراجعین ال تعانة ب االس

 والخارجیین
    اط وضع خطة لتحسین ومعالجة نق

 الضعف داخل الموسسة
    ذاتى ویم ال ائج التق ة نت مناقش

  للمؤسسة

  نتائج التقییم أداء العاملین  بالمؤسسة

١٥٠٠  مستمر  مستمر
٠  

 القیاس والتقویم لجنة
  بوحدة الجودة

  لجنة المراجعة الداخلیة
تقریر لجنة كتابة ال
  السنوي

  

ارجیین    راجعیین الخ اریر للم ود تق وج
  والداخلیین في كل االقسام.

  
  وجود خطة موثقة ومعلنة

ویر   ودة وتط ة الج ز ثقاف تعزی
  االداء

  د ورش ودة     عق ة الج ر ثقاف لنش
 .وتحسین اداء المؤسسة

  

بة  - ور نس ة   ٨٠حض اء ھیئ ن اعض % م
    لجنة نشر ثقافة الجودة  ٥٠٠٠  مستمر  اول العام  التدریس لورشة العمل.



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ٩٨ -

 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

اییر   ات للمع ى الكلی تبن
  األكادیمیة القیاسیة 

)NARS(  
  

  د ورش ل   عق اییر  عم للمع
  .)NARSاألكادیمیة القیاسیة (

  ر اییر  نش امج    المع ل البرن ى دلی ف
  للكلیة وموقع الجامعة

 تبني المعاییر على مستوي االقسام  
    اییر ة بالمع عقد ورش عمل للتوعی

ة با ةاألكادیمی الب  لكلی للط
  والعاملین

   ة اییر االكادیمی ى المع وع ال الرج
ات      داف ومخرج یاغة اھ د ص عن

  التعلم المستھدفة 

  
 دلیل البرنامج للكلیة وموقع الجامعة 
  بة ور نس ة   ٨٠حض اء ھیئ ن اعض % م

  التدریس لورشة العمل.
   توصیف البرامج والمقررات طبقا للمعاییر 

الب    ٧٥ ن ط ل م ور ورش العم بة حض % نس
املین     ال دریس والع ة الت اء ھیئ ة واعض كلی

  ومستفیدي الخدمة 
ة   اییر االكادیمی ین  المع ق ب فوفة تواف مص

  واھداف ومخرجات التعلم المستھدفة

  اول العام
  السنة االولى

  اول العام
  مایو

  مستمر
  مستمر

  

١٢٠٠
٠  

وحدة تكنولوجیا 
  المعلومات بالكلیة  

  مجالس االقسام العلمیة
  وحدة الجودة

برامج و منسقى ال
  المقررات الدراسیة

  

ع - راءات  وض ات وإج سیاس
ررات     رامج والمق دیث الب لتح

  وإضافة تخصصات جدیدة

    ى دریب عل ل للت د ورش عم عق
 تحقیق نظام الساعات المعتمدة.

  توفیر اإلمكانیات الالزمة لبدء نظام
 الساعات المعتمدة 

   تنفیذ نظام الساعات المعتمدة على
  برامج الكلیة

ن طالب الكلیة واعضاء ھیئة % م٧٥حضور 
دوة    الب  بالن ئون الط املین بش دریس والع الت

   التعریفیة للنظام الجدید
اونیھم      دریس ومع ة الت زیادة عدد أعضاء ھیئ
ة      ل الالزم ة والمعام ة التحتی ین البنی وتحس

  للتدریب
رامج  بدء تنفیذ  نظام الساعات المعتمدة على ب

   الكلیة

- ٢٠١٨اول العام الجامعى 
٢٠١٩  

٢٠٠٠
٠٠  

تطویر المناھج لجنة 
  الدراسیة 

  عمید الكلیة 
  رؤوسا ء االقسام 

  امین الكلیة 

  

    ین اون ب ل للتع ط عم ع خط وض
  االقسام العلمیة 

  

   نشر واعالن خطط البرامج بین التخصصات 
  منسق االقسام العلمیة   ١٠٠٠  مستمر  اول العام  وجود تخصصات حدیثة

    المرشد االكادیمي

 والمقررات  البرامج إعداد دلیل عن
والدراسات  لمرحلتى البكالوریوس 

ع   ى موق رھا عل ة ونش ا بالكلی العلی
   الجامعة

ة    ع الكلی نشر واعالن وتوزیع الدلیل على موق
١٠٠٠  مستمر  اول العام  من خالل موقع الجامعة

٠  

لجنة شئون التعلیم 
  والطالب

لجنة شئون الدراسات 
  العلیا

  

ة   رامج التعلیمی یف الب توص
اییر    للكل وء المع ى ض ة ف ی

  األكادیمیة 

 رامج الخاصة   إستكمال توصیف ا لب
ل  الب یة لك رارات الدراس ة والمق كلی

اییر     وء المع ى ض امج ف برن

یف   ررات  ٨٠توص رامج والمق ن الب % م
٥٠٠٠  مستمر  الدراسیة 

٠  
  منسق الجودة

    اعضاء ھیئة التدریس
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 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

   األكادیمیة
     راي داء ال راجعین الب ة الم مخاطب

  والمقرراتفي البرنامج 
  تقریر المراجعین 

١٠٠٠  في نھایة كل عام دراسي  مراجعة داخلیة وخارجیة للبرامج والمقررات
    رؤساء االقسام العلمیة  ٠

   تطویر تشكیل لجنة للنظر في مدي
  البرامج والمقررات الدراسیة

ا      كلة وتوثیقھ ة المش یات اللجن الن توص اع
یة    ررات الدراس إستكمال تطویر البرامج والمق

تھدفة (     ات المس ث المخرج ن حی ) ILOSم
  وأدوات قیاسھا

تطویر البرامج لجنة   ٥٠٠٠  مستمرة
    والمقررات

      اریر داد التق ي إع تمرار ف االس
ررات    رامج والمق نویة للب الس
وة     اط الق د نق یة لتحدی الدراس
ة    ة التعلیمی ى العملی ور ف والقص

  بالكلیة
  

د      ة بح نویة الدوری اریر الس عدد اثنین من التق
بة ادن ررات   ٨٠ى ونس رامج والمق ن الب % م

    مدیر وحدة الجودة  ٥٠٠٠  مستمرة   الدراسیة

ة  كیل لجن ة  تش ة تنفیذی داد خط إع
ة    للتحسین ومواجھة المشاكل التعلیمی
رامج    اریر الب ل تق ى تحلی اء عل بن

  والمقررات
  

  معتمدة  خطة تنفیذیةوجود 
  
  
  
  

  یولیو 
  من كل عام

  سبتمبر
  من كل عام

٥٠٠٠  
    اجعة الداخلیةلجنة المر  

ع  ترایجیات  وض یم إس  التعل
ى    تحدث ف والتعلم تواكب المس

  النظم التعلیمیة الحدیثة

   لتعلیم والتعلم اإستراتیجیة تحدیث
   متمركزة حول الطالب

دة      یم الجدی تراتیجیة التعل ق اس الن وتوثی اع
ي      یلھم الدراس ي تحص الب ف ار الط ع مس تتب

  بدایًة من تسجیلھم و خالل فترة الدراسة
  یولیو 

  من كل عام
  سبتمبر

  ٥٠٠٠  من كل عام

وكیل الكلیة لشئون 
  الطالب 

  رؤساء االقسام 
  

  

  إستراتیجیة التعلیم الذاتى  استخدام
   والمستمر

تمر       ذاتي والمس یم ال ة للتعل اذج موثق وجود نم
  التقدم بمقترح خطة التعلیم الذاتي والمستمر

  یولیو 
  من كل عام

  سبتمبر
الكلیة لشئون  وكیل  ٢٠٠٠  من كل عام

    الطالب 
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 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

ف         انشاء نظام للدعم الطالبى ع مختل ل م ة للتعام ع آلی وض
 المستویات التعلیمیة للطالب 

      ر الب الغی ة لمساعدة الط وضع آلی
 وفقا لالحتیاجاتقادرین مادیا 

  

  

   طة ین لألنش ت مع یص وق تخص
  الطالبیة في الجداول الدراسیة.

  

 نظام دعم طالبى مفعل  
 -دمات   % من الطالب یس ٧٥ ن خ تفیدون م

 نظام الدعم الطالبى
    الب دعم الط ة ب ات الخاص اد االلی اعتم

 الطالب الغیر قادرین مادیا
  رضي المستفیدینقیاس 
  

  اول العام
  

  مستمر
  ٢٠٠٠  

وكیل الكلیة لشئون 
  الطالب 

مكتب رعایة الطالب 
  بالكلیة
  

  

  
  وجود جداول دراسیة موثقة

  قیاس رضي المستفیدین
  اول العام

  لعاماول ا
  مستمر
    مستمر

وكیل الكلیة لشئون 
  الطالب 

مكتب رعایة الطالب 
  بالكلیة

  

ة   تفعیل دور الطالب فى العملی
  التعلیمیة

      ى الب ف ن الط د م تراك العدی اش
ة   ة بالعملی ان الخاص م اللج معظ

  التعلیمیة 

طة    ٧٥ ى االنش اركون ف الب یش ن الط % م
ة   ة (علمی ة المختلف ة -الطالبی ة  -اجتماعی -فنی

  ریاضیة)
الس   ان والمج ي اللج ام ف اركة االقس مش

  الرسمیة

  اول العام
  ١٠٠٠  مستمر  مایو

وكیل الكلیة لشئون 
  الطالب 

مكتب رعایة الطالب 
  بالكلیة

  مكتب شئون طالب 
  القیاس والتقویم لجنة

  

  

  
   اد ام لالرش ة ونظ ع الی وض

 االكادیمى
  تدریب اعضاء ھیئة التدریس على

 االرشاد االكادیمى
  
  

ال ٧٥ ن الط ام  % م دمات نظ ى بخ ى وع ب عل
  االرشاد االكادیمى

اد    دمات االرش ن خ الب ع ا الط یم رض تقی
  االكادیمى

  مستمر  اول العام

٥٠٠٠  

وكیل الكلیة لشئون 
  الطالب 

مكتب رعایة الطالب 
  بالكلیة

  مكتب شئون طالب 

  

ور  دریس   ٧٥حض ة الت اء ھیئ ن اعض % م
  سبتمبر  یولیو   االرشاد االكادیمىلى ع

ة لشئون وكیل الكلی
 الطالب ووكیل الكلیة

  الدراسات العلیا
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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 األنشطة الرئیسیة الھدف
 

 مؤشرات النجاح
 (قابلة للقیاس)

التنفیذ عن المسئول التكلفة فترة التنفیذ  مالحظات 
  النھایة  البدایة

مشاركة االطراف المجتمعیة ا 
داد  ي اع ة   ف تراتیجیة فعال اس

  والتعلم دریسللت

     راف ن االط ة م مشاركة اعداد كافی
 المعنیة فى اعداد االستراتیجیة 

     راف ع االط اءات م ات ولق اجتماع
دریس     اء الت ة (اعض المعنی

الب)  ة  للوالط ات االداری جھ
  یطةالمح

تراتیجیة   یم اس دة    التعل ة ومعتم تعلم موثق وال
ویم     اریر التق الب وتق تبیانات الط ائج اس نت

  %٨٠المستمر مرضیة بنسبة 
  ٥٠٠٠  سبتمبر  یولیو 

وكیل الكلیة لشئون 
التعلیم والطالب 
  والدراسات العلیا

  

ق   و مان تواف ة لض ع الی ض
ع    ویم م یم والتق رق التعل ط

  النتائج التعلیمیة المستھدفة

 ت ن اس تفیدین م طالع راى المس
 البرامج التعلیمیة

  وضع الیھ لمناقشة نتائج امتحانات
ط   ع خط ا ووض الب وتحلیلھ الط

  للتحسین وتطبیقاتھا

ائج     ع النت ة م ویم متوافق یم والتق رق التعل ط
  التعلیمیة  المستھدفة 

ین       الب وتحس یل الط توى تحص اع مس ارتف
  %٨٠ملحوظ فى نتائج االمتحانات بنسبة 

  ٢٠٠٠  بتمبرس  یولیو 
وكیل الكلیة لشئون 

التعلیم والطالب 
  والدراسات العلیا

  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٢ -

 المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة المراكز العلمي كأحد والبحث العلیا الدراسات مجال في المنیا جامعة التمریض كلیة كفاءة رفع  
  

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

اء     الب واعض ة للط مساھمة فعال
ة      رامج خدم ى ب دریس ف ة الت ھیئ

  المجتمع

  االعداد للقوافل الطبیة 
جیع   ز تش الب وتحفی الط

ى    دریس ف ة الت اء ھیئ واعض
  الخدمات التطوعیة المجتمعیة 

  قافلة طبیة. ١٥تنفیذ عدد 
 - حیة  توعی ة ص

اركة  ن  ٢٠مش % م
ة    الطالب واعضاء ھیئ

دمات    ى الخ دریس ف الت
  المجتمعیة

    سبتمبر 
  ٥٠٠٠  یولیو 

اعضاء ھیئة 
  التدریس

وكیل الكلیة 
لشئون 
الطالب 
ورعایة 
  الشباب

  

ل   دات والمعام زة والمع األجھ
  محدثة

زة    ر األجھ تكمال حص اس
  والمعدات بكل معمل

ى      دات الت زة والمع د األجھ تحدی
  ى صیانة أو إصالحتحتاج إل

    ود ن عق دد م د ع عق
ة   یانة الخاص الص

 باالجھزة
   راءات اذ االج اتخ

زة   االزمة لشراء االجھ
  وتجھیزات المعامل 

  یولیو
حسب   أغسطس  سبتمبر 

  التكلفة

لجنة الشئون 
المالیة 

  والمشتریات
  

  

    ان ائل األم وفیر وس ت
  المناسبة لكل معمل

   وفیر ة لت ع خط وض
ا    ى تحتاجھ زة الت األجھ

ة   االق ة المختلف ام العلمی س
فى ضوء الموارد المتاحة  

  وموارد الجامعة الذاتیة

ود  ان  وج ائل األم وس
  المناسبة لكل معمل

  توثیق واعالن الخطة 
    وفیر ة الت الن خط اع

ادر  ات ومص الحتیاج
  التمویل 

  ٥٠٠٠  مستمر  سبتمبر

لجنة الشئون 
المالیة 

  والمشتریات
  

  

دیث  االت   تح ائل اإلتص وس
  لوماتوتكنولوجیا المع

ن   ة م ات الكلی ر إحتیاج حص
ة    ال الحدیث ائل اإلتص وس

  وتكنولوجیا المعلومات
ائل    راء لوس ة ش رح مناقص ط

  االتصاالت محدثة بالكلیة

    ة بیان باحتیاجات الكلی
  من وسائل االتصال 

  ١٠٠٠  أغسطس  یولیو
لجنة الشئون 

المالیة 
  والمشتریات

  

زة    دورى ألجھ دیث ال ود    التح ن عق دد م د ع   لجنة الشئون حسب   مستمر  سبتمبرعق
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 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

  ھاالكمبیوتر بالكلیة وصیانت
  بیان باالجھزة التي تم صیانتھا

زة   یانة الجھ الص
  الكمبیوتر

المالیة   التكلفة 
  والمشتریات

ت   إستكمال توصیل نقاط األنترن
ة     اء ھیئ ب أعض ى مكات إل
املین    اونیھم والع التدریس ومع

  بالكلیات

    زة راء االجھ ش
ن   ة م المطلوب

وترات وا الھا كبی تص
  بشكبة االنترنت

  توصیل االجھزة بشبكة
  االنترنت 

حسب   مستمر 
  التكلفة

لجنة الشئون 
المالیة 

  والمشتریات
  

  

متابعة الخریجین وسبل التواصل 
  معھم

وحدة اداریة لخدمات تخصیص 
  جینیالخر

ود  ة  وج دة اداری وح
  جینیلخدمات الخر

ات- ر بیان  جینیالخ
ة بكة   معلن ى ش عل

    المعلومات
  د دد ال م  ع ى ت ورات الت

 تنظیمھا 
  نتائج االستطالعات  

سبتمبر 
  ١٠٠٠  مستمر   ٢٠١٧

  عمید الكلیة 
وكیل الكلیة 
  لشئون البیئة 

  

ات     دة بیان ر قاع تكمال ونش اس
ر بكة  یالخ ى ش جین عل

  المعلومات
  ١٠٠٠  مستمر  سبتمبر 

البوابة 
االلكترونیة 

  بالكلیة 
  

اء   دورات لالرتق یم ال تنظ
  ٣٠٠٠  مستمر  مبر سبت  بمستوى الخریجین

  وحدة الجودة
مركز 

   التدریب 
  

عمل استطالع راى جھات عمل 
ر  ائى   یالخ تفید النھ جین والمس

ائج   ل النت ریجین وتحلی ن الخ م
دة     ر بواسطة الوح واعداد تقری

  االداریة لخدمات الخریجین

  ٢٠٠٠  أغسطس  یولیو

القیاس  لجنة
  والتقویم
لجنة 

  الخریجین

  

ا   ارات اعض درات ومھ ة ق ء تنمی
ى    اونیھم ف دریس ومع ة الت ھیئ

  العملیة التعلیمیة

درات      ة ق ة لتنمی داد خط اع
ة   اء ھیئ ارات اعض ومھ
  التدریس فى العملیة التدریسیة

  

    ة ة تدریبی ود خط وج
درات    ة ق دة لتنمی معتم
دریس   اعضاء ھیئة الت

 فى العملیة التدریسیة
   اء اءة اعض ادة كف زی

  ٥٠٠٠  مستمرة  مستمرة

وكیل الكلیة 
للدراسات 

  العلیا 
لجنة 

الدراسات 
  العلیا
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 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

تشجیع اعضاء ھیئة التدریس -
دورات وورش    ور ال ى حض عل

  العمل والندوات

ي   دریس ف ة الت ھیئ
ة  ة التعلیمی العملی

 %٨٠بنسبة 
% من ٨٠حضور 

 اعضاء ھیئة التدریس
الدورات وورش العمل 

  والندوات
  

الیة فعالة لتقییم اداء 
  اعضاء ھیئة التدریس 

      مستمرة

كلیة وكیل ال
للدراسات 

  العلیا 
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

یم اداء    ة لتقی ة فعال ع الی وض
دریس والعمل     ة الت اعضاء ھیئ
على االتحسین وفقا الحتیاجات  

  اعضاء ھیئة التدریس

  ١٠٠٠  أغسطس  یولیو

  
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

عقد دورات تدریبیة على كیفیة 
ى    ة ف ائل الحدیث تخدام الوس اس

  دریسالتقییم والت

 اء  ٨٠ ن اعض % م
دریس  ة الت ھیئ

تخد ائل موا ایس لوس
ى    ة ف یم  الحدیث التقی

  والتدریس

  ٣٠٠٠  مستمرة   مستمرة

وكیل الكلیة 
للدراسات 

  العلیا 
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

اء     ارات اعض اءة ومھ ع كف رف
ى    اونیھم ف دریس ومع ة الت ھیئ
  مجال وتقیم الطالب بطرق حدیثة

رامج    ة وب د دورات تدریبی عق
ات   متخ صصة عن نظم االمتحان

  وتقویم الطالب

 اء  ٨٥ ن اعض % م
دریس  ة الت ھیئ
ویم  ون تق یمارس

  الطالب بفاعلیة
  مستمرة

 مستمرة

٢٠٠٠  

وكیل الكلیة 
لشئون 
  الطالب 

مكتب شئون 
  الطالب

  

دریس     ة الت تشجیع اعضاء ھیئ
ویم     ام التق تخدام نظ ى اس عل
وعى   ى الموض االكلینیك

(OSCE)  مستمرة  

كلیة وكیل ال مستمرة
للدراسات 

  العلیا 
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

دریس     ة الت اء ھیئ ة اعض كفای
  ومعاونیھم

ة     دة وموثق ة معتم داد خط اع
دد      ى ع ز ف ع العج ل م للتعام

    ة اء ھیئ بة اعض وبر من كل أكت  أغسطس نس
  عام 

  
  

وكیل الكلیة 
  لشئون 



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٥ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

ة   اعضاء ھیئة التدریس والھیئ
  المعاونة  بالمؤسسة

اونیھم   دریس ومع الت
ع    ة م الب متفق ى الط ال

  المعدالت المرجعیة

  
  

١٠٠٠  

الطالب وكیل 
الكلیة 

للدراسات 
  العلیا 

دابات     ادة االنت ة لزی ع خط وض
داد      ي اع ز ف ى العج ى تغط حت
ة    دریس والھیئ ة الت ھیئ

  المعاونة
  

من كل  أغسطس  یولیو 
  ١٠٠٠  عام

وكیل الكلیة 
لشئون 

الطالب وكیل 
الكلیة 

للدراسات 
  العلیا 

  

ة ا  ات  مراجع ة لسیاس لمؤسس
ًا     دیلھا تبع ا وتع ین دوری التع

أغسطس من كل   یولیو   للمستجدات
  ١٠٠٠  عام

وكیل الكلیة 
لشئون 

الطالب وكیل 
الكلیة 

للدراسات 
  العلیا 

  

   تطویر لوائح الدراسات العلیا  توفیر بیئة داعمة للبحث العلمى
وائح   ة ل ة لمتابع كیل لجن تش

  الدراسات العلیا

 اث   نس دد االبح بة ع
ى مج ورة ف ة المنش   مستمر ل

   
  مستمر

  ١٠٠٠٠  
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٦ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

ة    دریس  تشجیع أعضاء ھیئ الت
ة و   ة الكلی ي مجل ر  ف للنش
ل    ا معام ة لھ الت  الدولی المج

  تأثیر قوى
ث    ات البح ة اخالقی م لجن دع

  العلمى
  المراجعة الدوریة لنظم التقویم

لیة ود الكلیة والمجالت
اثیر   ل ت ا معام لھ
(Impact factory) 

الى عدد اعضاء ھیئة  
  التدریس الكلى

 ل تحدیث وتوصیف معد
رارات   رامج والمق الب
ة    ة الراجع نتیجة التغذی
ة   راف المعنی ن االط م

  %٨٠بنسبة 

  
  لجنة الدراسات العلیا

  

رامج   ة للب ة الدوری المراجع
  والمقررات

    مستمر 

٢٠٠٠  

وكیل الكلیة 
للدراسات 

  العلیا 
لجنة 

الدراسات 
  لیاالع

  

زین     رفع كفاءة العملیة البحثیة احثین المتمی جیع الب تش
  مادیا ومعنویا

    اء دد اعض ادة ع زی
دریس  ة الت ھیئ
ى جوائز    الحاصلین عل

 علمیة محلیة/ عالمیة
  

    مستمر 

  
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

ث   ل البح ة تموی ع خط وض
  العلمى

   الخطة معلنة ومحدثة 
أغسطس من كل   یولیو   

  عام

لجنة 
سات الدرا

  العلیا
  

دریس     ة الت اء ھئی ریم اعض تك
تركة  وث المش ذوى البح

  والتطبیقیة

    د ن ومعتم ان معل بی
  مایو من كل عام   أبریل   بالسادة المكرمین 

لجنة 
الدراسات 

  العلیا
  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٧ -

 مؤشرات النجاح األنشطة الرئیسیة الھدف
 (قابلة للقیاس)

ة التنفیذفتر  عن المسئول التكلفة 
 التنفیذ

 مالحظات
  النھایة  البدایة

نویة    ة س یص موازن تخص
  مالئمة النشطة البحث العلمى

  
أغسطس من كل   یولیو 

    عام
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  

ة     نشطة العلمیةتفعیل اال ات البحثی ع المنظم اون م التع
  العالمیة

دوات وورش   ى الن اركة ف المش
ة   ؤتمرات العلمی ل والم العم

  المحلیة االقلیمیة والدولیة
ة   ة علمی ة دوری دار مجل اص

  خاصة بالمؤسسة التعلیمیة
رات    ادل الخب ى تب جیع عل التش
ة   ات التعلیمی ع المؤسس م

  المناظرة اقلیمیا ودولیا

 د اون اتفاقی عق ات التع
  البحثي المفعلة

   ة اء ھیئ داد اعض اع
اونیھم   دریس ومع الت
اركین   الب المش والط
ث     طة البح ى انش ف

 العلمى بالكلیة
نماذج من اصدارات 

  المجلة
 الخطة معلنة ومعتمدة 

  

  مستمرة
  

  مستمرة
  ٢٠٠٠  

  
لجنة 

الدراسات 
  العلیا

  



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٨ -

 :البیئة وتنمیة المجتمعیة المشاركة مجال في لمنیا ا جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة زیادة 

  مؤشرات النجاح  األنشطة الرئیسیة  الھدف
 عن المسئول  التكلفة  فترة التنفیذ  (قابلة للقیاس)

  التنفیذ
  مالحظات

ى    الكلیةتفعیل دور  ة ف التعلیمی
  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

ات   داد الھیئ ام
ات   ة بمطبوع المجتمعی
رامج   ن الب ة ع دوری
ودة   ة الموج التطبیقی
  بالكلیة وما یستجد منھا

  
     ع ة  المجتم ذة لخدم ة تنفی خط

أغسطس من كل   یولیو   انشطة لخدمة المجتمع وجود 
  عام

٢٠٠٠  
  

وكیل الكلیة 
  لشئون البیئة

اركة     تف  مش یدى مس
ة  اذ  الخدم د اتخ عن

القرارت الالزمة لتطویر 
  التعلیم. 

    مستمرة 

ع   اشتراك ممثلى المجتم
    مستمرة   مجلس االدارة فى

ل   رامج  تفعی ع  ب ة المجتم خدم
  وتنمیة البیئة المحیطة

رامج   ة وب ع خط وض
ة   ع وتنمی لخدمة المجتم

  البیئة المحیطة
عقد لقاءات مع اعضاء  
ل    دریس لعم ة الت ھیئ

  خطة محكمة
كالت    ول للمش ع حل وض
ا   ة طبق المجتمعی

  لأللویات
طة     ن انش الن ع االع
یكة    ى ش دات عل الوح

ات  المعلو ان  –م لج
  استشاریة

    تقبلیة ل المس ة العم الن خط اع
 محددة بتوقیت التنفیذ

 
  اللقاءات موثقة  
    كالت ل المش تیراتیجیات ح اس

  معلنة ومعتمدة 

أغسطس من كل   یولیو 
  عام

5000 
وكیل الكلیة 

   لشئون البیئة
  وحدة الجودة

  

 االسبوع األول من كل شھر

  
  مستمر

 



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٠٩ -

  مؤشرات النجاح  األنشطة الرئیسیة  الھدف
 عن المسئول  التكلفة  فترة التنفیذ  (قابلة للقیاس)

  التنفیذ
  مالحظات

ات و  ة االزم وارث مواجھ الك
  بطرق اكثر فاعلیة

دة   ة معتم ل خط عم
  ومؤثقة الدارة االزمات

االت   ام اتص ود نظ وج
  داخلى وخارجى فعال

التدریب من خالل ورش 
التخطیط   ة ب ل خاص العم

  الدارة االزمات

   الخطة معلنة وموثقة  
 م التعامل   ٧٥ % من االزمات ت

د  م نظام االتصاالت معلن ومعتم
  عھا بطرق فعالھ

 ن مدربین% من العاملی٧٥  
  سبتمبر من كل عام 
  
  

٢٠٠٠٠  

  
اعضاء 
اللجنة 

المختصة 
بمعرفة عمید 

ووكالء 
  الكلیة

  

 



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٠ -

 
 

 

 

          – 
– 

            

  

    

 

              
 

 

    



اتیجیة الخطة االستر  

  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١١ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٢ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٣ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٤ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٥ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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– 
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٨ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١١٩ -
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
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  كلیة التمریض جامعة المنیا 
- ١٢١ -
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 ) المعدلھ لھ.بشأن تنظیم الجامعات والقوانین  ١٩٧٢) لسنة ٤٩بعد اإلطالع على القانون رقم 
 ) في شأن إصدار الالئحة التنفیذیة  ١٩٧٥) لسنة ٨٠٩وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم

 في شأن تنظیم الجامعات والقرارات المعدلھ لھ.  ١٩٧٢) لسنة ٤٩للقانون رقم (
 ) في شان قانون العاملین المدنیین بالدولة والئحتھ  ١٩٧٨) لسنة ٤٧وعلى القانون رقم

 تھا.التنفیذیة وتعدیال
  وعلى كتاب مدیر مركز التخطیط االستراتیجي بالجامعة بتشكیل لجنة التخطیط االستراتیجي

 لتحقیق معیار التخطیط االستراتیجي المحددة بواسطة الھیئة العلیا لضمان الجودة واالعتماد.
  وعلى كتاب المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بشان تشكیل لجنة التخطیط

 اتیجي تحت مظلة وحدة توكید الجودة واالعتماد بالكلیة. االستر
  .وعلى موافقتنا  

 
 

 
 

 محمد                 عمید الكلیة عزة محمد محمدأ.د.  .١
 بد الرازق محمد            عضوًاأ.د. عواطف ع .٢
 رئیسًا                 أ.د.سناء محمد عارف .٣
 أ.د ھدى عبدالعظیم محمد                   عضوًا .٤
 أ.د. إنشراح رشدي محمد                 عضوا .٥
 د. ابتسام احمد محمد                        عضوًا .٦
    ضوًاد.آمنھ نجاتى  أبوالمجد                     ع .٧

  

 

 أ.د/ صفاء محمد عبد الرحمن               رئیس   .١
 یسریة محمد السید                            عضوا .٢
 أ.د. إقبال عبدالرحیم إمام                    عضوًا .٣
 عضوًا       د. سحر احمد عبودأ. .٤
 عضوًا     م. د. لبني محمد جمال على أ. .٥
 منى ثابت عبد الباسط                     عضواد.  .٦

 
                                                                                                                                                                                                                  

 
  على جمیع الجھات المختصة تنفیذ ھذا القرار كل فیما یخصھ. 

   
   
   

 
 


