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انطالقًا من فلسفة الجامعة في متابعة خریجیھا ومساعدتھم في بناء وتنمیة مھاراتھم المھنیة 

واالستعداد لالنخراط في سوق العمل المحلي والخارجي بكفاءة واقتدار وللوقوف على انجازاتھم 

تعزیزھا اضافة الى التواصل المستمر معھم وادامة العالقة بینھم بما ینعكس و  العلمیة والعملیة

على الخریج والجامعة وتجسیدا لھذه الرؤیة ولدور الجامعة تجاه المجتمع، فقد عمل القسم منذ 

بدایة انشاءه على تقدیم الخدمات و متابعة الخریجین ومعرفة أخبارھم والتطورات العلمیة 

مون بھا حرصًا من الكلیة على إبقاء حلقة اتصال دائمة وقویة مع خریجینھا. و والعملیة  التى یقو

 تقدیم اإلرشاد لھم إلتباع الطرق المثلى لتنمیة قدراتھم والمساعدة على توفیر فرص للتدریب .

  

  

  

  

  

 افتتاحیة كلمة
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  

 

 وبـذل الخیـر محبـى مـن جیـل تخـرج والتى التمریض لكلیة عمیدا اكون ان لیشرفنى انه
 هـى التمریض مهنة ان التمریضیة الخدمة وهى اال للمواطنین خدمة اجل لتقدیم الجهد

 حـدود بـال العطـاء مـن بـه تتسم لما المجتمع الى تقدم التى الخدمات افضل ضمن من
 مــع یتعامــل النــه واالحتــرام والعلــم واالخــالق بالهــدوء یتســم ان البــد الخدمــة مقــدم وان

 یشـــعر ان یحتـــاج ابتســـامة الـــدواء قبـــل یحتـــاج الـــذي مـــریضال وهـــو  انســـان اضـــعف
 ان جمیعـا علینـا واجـب بتمریضـه.لذا یقومـون من عیون فى االمل یرى وان بالطمأنینة

 قبــل الرقیقـة بالكلمـة والــدواء القـرص قبـل والعطــف والحنـان بالحـب مرضــانا مـع نتعامـل
  سواه. أحد ولیس اهللا هو یكافئنا من الن والقطن الشاش

  والنجاح بالتوفیق لھم نیاتيتم مع
لیةالك عمید  

         
  عزة محمد محمد حافظأ.د/ 

  

  

 كلمة األستاذ الدكتور /عمید الكلیة
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم                        

  

  
 المنیا جامعة - تمریض كلیة أروقة في بكم أرحب أن یسعدني – والطالبات الطالب بنائيأ

 للتخرج معدأ یكون أن نسعي الذي الھدف ھوو التعلیم في األساسي محورال ھو الطالب إن
 خریج إعداد على الكلیة تعمل الھدف ذلك من وانطالقا .التمریضیة والخبرات المختلفة بالمعارف

 وذلك ، مجتمعھ وتنمیة بیئتھو ذاتھ بناء في الخبرات وتلك المعارف ھذه فتوظی على القدرة لدیھ
 للطالب، األكادیمي المستوي في ومتطورة لمیةع لمعاییر وفقًا الجودة ةعالی رعایة بتقدیم

 قدوة كوننل والتمیز، الجودِة نحو نسعي ونحن المستشفیات داخل للمجتمع الخدمي والمستوي
 جودة اتذ لتكون الكلیة دأبت ولذا .األمم ترقي فبالعلم الحبیبة مصرنا في العلم منارةو بھا حتذيُی

 في نبدع أن ایضا نسعيو ، مصر جامعات مستوي علي تمیزا األكثَرو  المعتمدة كلیاتال ومن عالیة
 كوذل المجتمع، وخدمة العلمي والبحِث التعلیِم مجاالِت في إبداع اصحاب نكون أنو العلمیة ابحاثنا

 .االعلی الدراسات برامج خالل من متطورة علمیة بحوث اخراج كذلك انھدفو ؛للخریج الئمٍةم أكادیمیة بیئٍة توفیِر خالل من
 مجتمعھا خدمة في واإلسھام متمیزة كفاءات إعداد في االستراتیجیة خطتھاو ورسالتھا رؤیتھا خالل من الكلیة تسعى كما
 االبتكار على قادرة مدربة كوادر تخریجل األكادیمي. االعتماد وتحقیق الشاملة الجودة بمنظومة االعتبار في األخذ مع

 الكفاح یةرا لنرفع التقدم نحو تسیر المبزولة الجھود تزال وال .مجتمعاتھم وقیادة تخصصاتھم مجاالت في الریادة وتحقیق
   . والنجاح التوفیق وتعالى سبحانھ اهللا من ملینآ الكلیة ھذة فى والعمل

 وفي الختام ابنائي الطلبھ و الطالبات اسال اهللا أن یوفقنا وأن یحفظ وطننا وشعبنا من كل مكروه وسوء
 
 
 

 واهللا ولي التوفیق
 
 
 

 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
       

 كلمة األستاذ الدكتور /وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
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                                                                                                        أ.د /یسریة السید حسین
  
  

  

  

  
  -ادارة الوحدة من: تتكون

(رئیس مجلس إدارة الوحدة)           عمید الكلیة     عزة محمد محمد حافظاألستاذة الدكتورة /  

رئیسًاوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                           یسرسة السید حسیناألستاذة الدكتورة /   

المدیر التنفیذى              سم التمریض الباطنى والجراحىمدرس بقالدكتورة / جیھان عبد الرحیم محمد                  

عضوًا              مدرس بقسم التمریض الباطنى والجراحى  الدكتورة / مروة محمد عبد الباقي                    

نائب المدیر                                  مدرس بقسم إدارة التمریض الدكتورة / منى ثابت عبد الباسط                   
عضوا                             موظف                 التنفیذى  األستاذ / محمد محمود على الكبیر   

 

 

 

 

 وحدة متابعة الخریجین : إدارة
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 العظیم باهللا اقسم
 مع متعاونًا للمریض الصحیة الرعایة تقدیم وحریصًا على امینا اكون ان(

 .المریض النقاذ الجھد كل باذال خدمتھ على القائمین سائر
 .سره واكتم  عورتھ واستر كرامتھ احفظ وأن
 .االنسان لنفع واسخره العلم طلب على اثابر وأن
 .یصغرنى من واعلم علمنى من اوقر وأن
  ).التمریض بمھنة للنھوض جھدي كل ابذل وأن

 
 شھیدا اقول ما على واهللا

  
  
  
  
  
  

 قسم التمریض
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كلیة التمریض ھي أحدى كلیات جامعة المنیا وتقع داخل الحرم الجامعي. تأسست كلیة التمریض 

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

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

) ٢١١. وقد صدر القرار رقم (٩٧/٩٨لیة التمریض. بدأت الدراسة بھا في العام الجامعىك

م. بتطبیق الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض بجامعة اإلسكندریة على المعھد العالي ١٩٩٧لسنة

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

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

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

) ٢٠٠٦وفي مرحلة الدراسات العلیا صدر القرار الوزاري رقم ( المنیا (في مرحلة البكالوریوس). 

بشآن اصدار الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا في مرحلة الدراسات  ١/٨/٢٠١٣بتاریخ 

  العلیا (نظام الساعات المعتمدة).

  
  
  
  
  

 الكلیة عن نبذة   
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  المنیا جامعة -  التمریض كلیة ورسالة رؤیة              
  
  
 

 يتعلیم التمریضمجال الان تكون مركزًا متمیزًا فى إلي تتطلع كلیھ التمریض 
  بحث العلمي وخدمة المجتمع وأن تكون قادرة علي التنافس محلیًا وأقلیمیًا.وال

  

 
 

إعداد خریج قادر علي تقدیم رعایة تمریضیة عالیة  تكمن رسالة كلیة التمریض في
  الجودة وتقدیم بحوث علمیة متطورة والقیام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع.

  

  

  

  

 الكلیةرؤیة 

 الكلیة رسالة
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 المستوي علي    المتمیزة  العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة  -التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة تطویر.    

 .المحلي
 التقدم لالعتماد بھدف المؤسسیة القدرة استكمال في القومیة الھیئة معاییر تحقیق 
 اإلداري والجھاز والحوكمة القیادات دعم 
 واألخالقیات المصداقیة توطید 
 والمادیة المالیة الموارد وتنمیة دعم 
 األداء وتطویر الجودة ثقافة تعزیز 
 علي العلمیة المتمیزة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض بكلیة التعلیمیة الفاعلیة معاییر تطویر 

  .المحلي المستوي
 للكلیة الذاتیة الموارد تنمیة 
 الطالبي للدعم نظام إنشاء 
 متمیزة تعلیمیة برامج 
 متطورة تعلیمیة عملیة 
 التدریس ھیئة أعضاء كفاءة تحسین 
 العلمیة المراكز العلمي كأحد والبحث العلیا الدراسات مجال في المنیا جامعة التمریض كلیة كفاءة رفع 

 المحلي المستوي علي المتمیزة
 العلمي للبحث الداعمة البیئة توفیر 
 العلیا الدراسات برامج وتطویر تحدیث 
 متمیزة تطبیقیة بحوث 
 البیئة وتنمیة المجتمعیة الخدمة في الكلیة دور تعظیم 
 معھم التواصل وسبل الخریجین متابعة  

   

 للكلیة اإلستراتیجیة االھداف         
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. وذلك الخریجینمن أجل التواصل مع  المنیاتم انشاء وحدة متابعة الخریجین في كلیة التمریض جامعة 
ومتطلبات  المنیالعمل دراسة تبین مدى المواءمة بین مخرجات جامعة  الخریجینبھدف متابعة آخر أخبار 

والھدف من انشائھا متابعة خریجى الكلیة بعد تعیینھم فى )  ٢٠١٨- ٢٠١٧ (الجامعىسوق العمل.في العام 
مؤسسات الرعایة الصحیة والتعرف على أھم المعوقات التى تواجھ الخریج وتؤثر على مستوى أداءه. كما 

متطلبات تقوم الوحدة بدراسة احتیاجات سوق العمل ومتطلباتھ كذلك التعاون مع ادارة الكلیة للتوصل الى ال
في مرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا    الحدیثة للمھارات التمریضیة لیتم اضافتھا للبرامج الدراسیة

.ویتم وضع استبیان لتحدید احتیاجات الخریج ویتم القیام بزیارات ألماكن العمل المختلفة للتعرف على 
قرار في أماكن العمل المختلفة بالنسبة الخریجین العاملین بھا وكذلك التعرف على وجھات نظر اصحاب ال

  ألداء الخریج وتجمیع مقترحاتھم بھذا الشأن.
  

  - تأسیس الوحدة:
بتاریخ    تأسست وحدة متابعة الخریجین كأحدي مخرجات مشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد   

- ٢٢) بتاریخ ٩الكلیة رق(م وعلي موافقة مجلس ٢٠١٨) لسنة ٧بالقرار عمید الكلیة رقم (  ٢٥/٢/٢٠١٨
     م.٢٠١٧- ١١
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متمیزة على المستوى ة وحد أن تكون المنیا الىجامعة  - وحدة متابعة الخریجین بكلیة التمریضتتطلع " 

 لتلبیةالتواصل المستمر مع المجتمع من خالل متابعة خریجي الكلیة و اإلقلیمي فى مجال  المحلى و

  احتیاجات المجتمع "

  

  
  

  

  

لتطویر المستمر واالرتقاء بمستوى الخریجین لیتالءم مع متطلبات سوق العمل بما یحقق رسالة الكلیة "ا

  "واھدافھا االستراتیجیھ

  
  
  

    
  
  

 الرؤیة :    

 الرسالة :    
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لتبادل المعلومات  لالتصال قنوات بناء طریق عن خریجیھا و الكلیة بین العالقة أواصر توطید - ١

 على الصعید المھني  و العلمى بین الخریجین والكلیة. والخبرات

  بالخریجین خاصة بیانات قاعدة انشاء - ٢

 على أھم المعوقات التى تواجھ الخریج وتؤثر على مستوى أدائھالتعرف  - ٣

 رفع كفاءة مستوى اداء الخریجین  - ٤

 دراسة احتیاجات سوق العمل ومتطلباتھ - ٥

 الخریجین فى تقییم البرامج التعلیمیة بالكلیةاستطالع اراء  - ٦

  الكلیة خریجي رابطة إنشاء - ٧

 

 

 

  

  

  

  

 الوحدة : أھداف
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  إعداد ھیكل تنظیمى للوحدة واعتماده. - ١

  الخریجین. و الكلیةالتواصل الفعال بین  قناة لالتصال و إیجاد آلیة و -٢

  إنشاء قاعدة بیانات للخریجین جمع البیانات الالزمة،  -٣

  .الكلیةنشر خدمات الوحدة علي موقع  -٤

   فى االتى :استطالع آراء الخریجین والمستفیدین  -٥

  جامعة المنیا من (مستفیدى الخدمة) –تقییم برنامج البكالوریوس لكلیة التمریض  - أ

  تحدید االحتیاجات التدریبیة الفئة المستھدفة (خریج كلیة التمریض) -ب

 ) المدني المجتمع(  الخدمة لمستفیدي موجھ إستبیان  - ج
   التى تقوم بھا الكلیةمشاركة الخریجین باألنشطة  - ٦

  . الصحیة داخل المحافظة أو خارجھا مناصب قیادیة في مختلف المجاالت توصلوا الى الخریجین الذین تكریم   -٧

اكن عملھم داخل المحافظة أو تقلدوھا منذ تخرجھم وأموجمع معلومات عن الوظائف التي  الخریجین متابعة أوضاع    -٨
  خارجھا. 

 مھارات ومعلومات الخریجین. التمریض لتنمیھ    اعداد دورات متخصصة في مجاالت    .٩

     إقامة یوم للخریجین بصفة سنویة.  - ١٠

  انجازه تم ما و العمل بالوحدة خطھ كذلك و الوحدة اھداف و رسالھ و رؤیھ على یحتوى إرشادي دلیل إصدار - ١١

  

  

 مھام الوحدة
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  والقیادات.   الكلیة خریجینكل عام لتكریم   في للخریجین إقامة یوم سنوي   -١

عن مخرجات  مفي البرامج العلمیة ومدى رضائھ الخریجینإعداد استمارات استبیان لتحدید رأى    .٢
  البرامج التعلیمیة والخدمات التي تؤدیھا الكلیة .

  الكلیة . خریجینتغذیة موقع الجامعة بمعلومات عن    .٣

  بالبرید اإللكتروني . الخریجین. مراسلة ٤

  .مثل مؤتمر الكلیة الدولي لحضور الفعالیات التي تقیمھا الكلیة  الخریجیندعوة     .٦

  .والمعرفیة لھم تتناول المھارات المھنیة  للخریجینإعداد دورات تدریبیھ خاصة    .٧

  سوق العمل.   دراسات خاصة بمدى مالئمة مخرجات التعلیم مع احتیاجات إعداد.٨

  

  

 

 یلي: تجمیع البیانات و تتمثل في ما

  تصمیم موقع خاص للوحدة على شبكة االنترنت   -١

  تصمیم برنامج خاص للطلبة المتوقع تخرجھم والذین تخرجوا     -٢

  لجمع أسماء وعناوین الطلبة الذین تخرجواإجراء االتصاالت الالزمة      -٣

  الكلیةإعداد أرشیف خاص بأسماء وعناوین خریجي      -٤

 الخطة التنفیذیة للوحدة

 لمرحلة االولىا
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  التواصل مع الخریجین، وذلك عن طریق:

  دعوتھم للفعالیات التي تقیمھا الجامعة       -١

  مراسلتھم بالبرید اإللكرتوني أو البرید العادي       -٢

  عمل دورات تدریبیة خاصة لھم مع تقدیم خصم لھم       -٣

  إقامة حفل سنوي للخریجین       -٤

  تكریم المتمیزین منھم       -٥

  نشر قصص نجاح خاصة بھم       -٦

  إنشاء معرض یسمى (بمعرض الخریج)       -٧

 تسھیل زیارتھم للجامعة ومشاركتھم في أنشطتھا وتسھیل انتفاعھم من مرافقھا -٨

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرحلة الثــانیــة
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 والئحھ یمىظتن بھیكل ة المنیاجام التمریض بكلیھ الخریجین لمتابعھ وحده اءشان إعتماد1- 
 .ومعتمده محدثھ تنفیذیھ

 .للوحده سنویة عمل خطھ وجود 2.
لمتابعة أخبار  الكلیھ عموق على للوحده أیكونھ ( الخریجین مع للتواصل قنوات فتح 3.

إنشاء صفحة رابطة اتحاد خریجى كلیة  -الكلیھ لخریجى بوك سیالف على صفحھ و ،الخریجین
 .)yes we canالتمریض جامعة المنیا وشعارھا 

 .الوظیفى التوجھ أماكن متضمنھ بالخریجین الخاصھ البیانات قاعده تحدیث 4-
  عمل دلیل للخریجین -5
  تخرج حفل اعداد -6

  منیا.ال جامعھ التمریض كلیھ خریجى رابطة إلشھار االعداد وجارى 7-
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 انجازات الوحدة
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شھادة البكالریوس.  
  بالكلیة الطالب ھاالتى درس ةاألربع ةالدراسی نواتالس دیراتبتق ھادةش. 

  . اإلمتیاز شھادة  
 األربعة السنوات موادفى  البالط ھادرس التى ةالدراسی عاتالسا ددبع ادةشھ. 

  )ونالكرت ( ةالدائم لیةاألص الشھادات 
  . اإلنجلیزیة باللغة السابقة ھاداتالش عجمی استخراج یتم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الشھادات التى تمنحھا الكلیة
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  ى:التال النحو ىعل العلیا بالدراسات التسجیل یتم
  
  
  
  

 اغسطس شھر ىف التسجیل یبدأ
بالكلیة سالتدری ھیئة اءاعض معاوني من المعینین( یخص فیما( 
 :ىاالت یحضر ان الطالب ىعل
التعیین من سنة مرور بعد الكلیة من حالة بیان 
الكترونیة خدمات رسوم عدف  
البكالوریوس شھادة 
االمتیاز شھادة 
األربعة الدراسیة السنوات بتقدیرات شھادة 
المیالد شھادة 

6  شخصیة صور 
دمغة   
بھا غیرالمعینین الكلیة لخریجي العلیا بالدراسات التسجیل في الراغبین( یخص فیما( 
 ىعل جید عام بتقدیر التمریض علوم ىف بكالوریوس درجھ ىعل حاصال یكون أن

 التخصص مادهى ف جید وتقدیر األقل
 :ىاالت یحضر ان الطالب ىعل
العمل جھة موافقة 
سنتین خبرة شھادة 

 :الماجستیر لدرجة التسجیل :أوال
 

 العلیا بالدراسات التسجیلنظام 
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البكالوریوس شھادة 
االمتیاز شھادة 
األربعة الدراسیة السنوات بتقدیرات شھادة 
المیالد شھادة 

6 شخصیة صور 
دمغات 
دراسیة مصروفات  
  
  
   
فصول ثالثة ىعل الدراسة تكون. 
رمبتك ثببح یتقدم ثم والثانى األول ىالدراس الفصل بنجاح یجتازالطالب أن بعد 
 دمویتق مالقس سمجل ةموافق دبع ةالكلی مجلس علیھ یوافق ) الرسالة موضوع (

 شقوتنا حبنجا ثالثال ىالدراس لالفص زاجتیا بعاد الموضوع بتسجیل الطالب
 دوبح وعالموض جیلتس تاریخ نم األقل على عام بعد الحكم لجنھ أمام الرسالة
 ةالكلی سلمجل وزویج ثالدراسى الثال لالفص زاجتیا دبع أعاوم أربعھ أقصى
 .الطالب حالھ حسب خامسة سنھ أضافھ

  لمناقشة الرسالة. دمالتق لقب ICDL ھادةوش لالتویف ھادةش ریحض ان بالطال على
  
  
  
  
  

 ملحوظة
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 .عام كل من أغسطس شھر خالل الدكتوراه لدرجھ القید باب فتح عن یعلن*
 علومى ف ماجستیر ىعل لحاص الطالب یكون أن التمریض علوم ىف الدكتوراه لدرجھ للتسجیل ترطشی*

 .األقلى عل ) جید ( بتقدیر التمریض
 بعد ةالجامع سمجل رهیق وعموض ىمبتكرف ثببح دمیتق أن بالطال ىعل

 .الكلیة ومجلس العلیا الدراسات ولجنھ القسم مجلس موافقة
 وبعد الموضوع تسجیل ىعل الموافقة ختاری من األقل ىعل عامین مرور بعد الحكم لجنھ أمام الرسالة شتناق*
 .ىوالثان األول ینیالدراس لینالفص راتاختبا حبنجا الطالب یجتاز أن
 ةشمناق خ تاری نم لاألق ىعل ھرینش دبع توراهدكلل ئىالنھا لالمتحان الطالب یتقدم*

  . الكلیة سمجل نم ةلالرسا تقبل إذا إال ىالنھائ ناالمتحا دخولب بللطال یسمح وال الرسالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الدكتوراة لدرجة التسجیل :ثانیا
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 : المصریة الزمالة عن مختصرة نبذة
م 1998 لعام 3 رقم الوزراء مجلس رئیس بقرار الزمالة أتشأن . 
م 1999 مارسى ف ىالتدریب الزمالة برنامج بدأ . 
م 2004 نةلس 240 رقم الوزاري بالقرار كلةشم تنفیذیة لجنة لھا المصریة الزمالة 

 ءسا ؤرع جمی ویةوبعض ةالزمال معا دیرم ومقررھا امالع یناألم ھاویرأس
 یاغةص نع ئولةمس ةاللجن ذهوھ رمص ىف حةالص داتوقیا ةالعلمی لسالمجا

 . المصریة للزمالة والفنیة غیلیةشالت القرارات
 : المصریة الزمالة أھداف

واالكلینكى العلمى المستوى عرف . 
تواالمكانیا رییناشواالست تالجامعا تذةألسا ةالتعلیمی رةالخب ینب عالجم 

 . والسكان الصحة فیاتشبمست المكملة الطبیة والخدمات السریریة
المصریین المواطنین صحة على وعالجیا وقائیا ذلك إنعكاس. 
البرنامج خالل من قومیة صحیة روعاتشوم ألبحاث العلمیة المجالس تبنى . 
دوىالع ةمكافح رقوط الجوالع خیصشالت ىف ةالحدیث مظنال ىعل دریبالت 

 . والتمریضیة الطبیة الخدمات ىف الجودة وتطبیق
 : للتمریض المصریة الزمالة ببرنامج الموجودة التخصصات

أطفال تمریض. 
التمریض إدارة. 
الصحیة المعلوماتیة. 

 : الرسوم
الصحة بوزارة للعاملین جنیھ آالف ثالثة . 
الصحة بوزارة العاملین لغیر جنیھ آالف رةشع .  
  
  

للتمریض المصریة  الزمالة 
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  :المصریة الزمالة شھادة
 Fellow ship of Egyptian board (F.E.B) العلمى للمجلس المصریة- الزماالة شھادة للمتدرب تمنح 

 ھادةشال نع فتختل ھادةشال ھذه. النھائى االمتحانز واجتیا بنجاح التدریبیة السنوات استكمال بعد للتخصص
  . الموثق العلمى بالتدریب تھتم التى ةعملیةمھنی ھادةش بأنھا ةاألكادیمی
 : المصریة بالزمالة التدریب ممیزات

 مادیة: حوافز 1
االساسى المرتب من مادي حافز منح یتم . 
  :معنویة حوافز 2
ىالنھائ االمتحان اجتیازه ختاری من علیا تدراسا ىعل ولبالحص ةالخاص وائحلل طبقًا الزمالة على للحاصلین الترقیة یتم 

 . للزمالة
تدریبھ بعد المصریة الزمالة لبرنامج لمعتمدة ةالتدریبی زوالمراك فیاتشالمستفى  دربینكمت دریبالتى ف ركةاشالم ةإتاح متی 
 . المدربین إعداد دورة ىف
والسكان حةالص ةراوزل ةالتابع تئاوالھی دیریاتبالم التدریب طةشأن ىف أیضًا ةشاركالم. 

 : عامة تعلیمات
ىعل لینللحاص نةس 35 وھ ریةالمص ةبالزمال قلاللتحا نللس ىاالقص دالح 

 . الماجستیر على للحاصلین 37 و الدبلوم على للحاصلین سنة 36 و البكالوریس
سنتین الدراسة مدة. 
وراهدكت أو تیرماجس أو ومدبل ةلدراس جلمس رغی ونیك أن للزمالة المتقدم على 
 . بالزمالة ھتدریب دةم اللخ ةدراس أى ىف جیلھتس دمبع دیتعھ وأن رىأخ ةدراس أى أو
ةالتدریبی زوالمراك فیاتشبالمست ةالمتاح ةالتدریبی لالماكن طبقًا عالتوزی یقبل ان 

 دیلتع ھل قیح وال یقالتنس دلقواع وطبقا فیھا عالتوزی تمی ىالت ظاتبالمحاف
 . التدریبیة المحافظة أو التخصص

رة)المنصو - طنطا - رة البحی – كندریةاالس ( ریةالمص ةالزمال مجبرنا ابھ تتواجد التى تظتالمحاف 
باحضار دیتعھ ان .ةالزمال تالمھإس ختاری نم ھورش تةس خالل فى    

 ICDL وشھادة درجة 500 بمعدل تویفیل شھادة
صالتخص ىف ةالعالق ذات ودورات . Foundation skills   
 الزمالة ِقبل من التدریبیة الدورات بحضور دیتعھ أن
 : على بالبرنامج لاللتحاق الجدیدة بالدفعات القبول إعالن رشن یتم*

Web site// www.drguide.mohp.gov.eg 
االلكترونى البرید بنا اتصل لالستسفار : 

enssaza@zu.edu.eg  
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 التمریض كلیة ىلخریج ىالوظیف التوجھ
 :االتیة والھیئات فیاتشالمست فى التمریض كلیة ى خریج تعیین یتم

 .الجامعیة التمریض وكلیات معاھد
  .الصحة وزارة فیاتشمست

  .العسكریة فیاتشالمست
 .والطفولة األمومة صحة مراكز

  .للتمریض الفنیة الثانویة المدارس
  .الصحیة الفنیة المعاھد

  .الخاصة فیاتشالمست
  .العالجیة المؤسسات فیاتشمست
  .الصحى التأمین فیاتشمست
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 :بالمستشفیات التمریض كلیة لخریجى الوظیفى التوصیف
 :الرئیسیة المسئولیة
 .الفعالة الخدمات أفضل ولتقدیم ، القسم فى التمریض على والفنى االدارى اإلشراف

 :والمسئولیات المھام
 .بالقسم للمرضى یقدم التمریضیة الخدمات من مستوى أعلى من التأكد 1-
 .القسم فى وفعال قیادى دور تلعب أن 2-
 .التمریض لھیئة المعنویة الروح فعلر التمریضى لألداء فعالة بیئة خلق 3-
 .العمل فى الزمالء بین وصل كحلقة العمل 4-
 .بینھا التعاون روح وخلق الیومیة المناوبات فى التمریض ھیئة بین وصل كحلقة العمل 5-
 .القسم فى الیومیة األعمال متابعة على العمل 6-

 .بالقسم التمریض وھیئة المرضى سالمة على الحفاظ 7-
 .أخرى إلى مناوبة من )المرضى أحوال( المرضى عن والبیانات المعلومات وإعطاء استالم 8-
 .التمریض بھیئة الخاص واألجازات المناوبات جدول عووض ترتیب 9-

 .بالقسم التمریض ھیئة إلى مسئولیاتھا من جزء إعطاء 10-
 .الطبیب موافقة بعد وألقربائھ لھ المریض حالة وشرح إعالم 11-

 خ)ال.... الفحوصات الملفات تحضیر( األطباء لمرور القسم تحضیر 12-
  خ)ال.... العالج الملزمة( للقسم الطلبیة بعمل القیام 13-
 .التمریض لھیئة ورةشالم إعطاء 14-
  )األخرى األقسام من الممرضات التمریض – وطالبات طلبة الجدید التعاقد(  القسم داخل الجدد التمریض ھیئة تدریب 15-
 خ)ال..... المغسلةو خالمطب( مثل األخرى فىشالمست أقسام مع التعاون 16-
 .المرضىع لجمی المطلوبة والعنایة العالج وتقدیم الطبیب أوامر بتطبیق القیام 17-
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 اجتماعات یمظوتن األخرى لألقسام اجتماعات فى ركةاشوالم الحضور 18-
 .االجتماع محاضر وتحضیر قسمھا
   )الكیمیائیة المواد المخدرات– المھدئات( امن مكان فى وتخزینھا الخطرة األدویة على الحفاظ 19-

  .األدویة صالحیة تاریخ من والتأكد
 .المستمر والتعلیم التدریب خالل من ذاتھا تطور أن 20-
 .الضرورة وعند وجودھا عدم حالة فى رفةشالم محل تحل أن 21-
 .والتقالید العادات على ةظالمحاف 22-

 .)الحریق طفایات( بالقسم السالمة أجھزة فاعلیة من التأكد 23-
 .الضرورة عند األخرى األقسام مع والتعاون العمل 24-
 .الملفات بداخل التحالیل نتائج وصول من التأكد 25-
 .الرئوى القلبى شلإلنعا دورات عمل فى والتعاون اركةشالم 26-
 .التمریض رفةشم إلى بالقسم تحدث التى الھامة األشیاء عن التبلیغ 27-

 .اختصاصھا ضمن التمریض رفةشم قبل من إلیھا توكل أخرى مھام بأى القیام 28-
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 كوذل ھعن نالمعل تراكاالش ةقیمع دف دبع ریضالتم ةنقاب ھكارنی تخراجاس تمی 1.
 .الزقازیق أو بالقاھرة التمریض نقابة ىبمبن
  : االتیة المستندات تقدیم دبع كوذل ھرةبالقا كانوالس الصحة وزارة من المھنة مزاولة ترخیص استخراج 2.
 التمریض مھنة نقابة كارنیھ -

 وصورة اصل من البكالوریوس شھادة -

 وصورة اصل من االمتیاز شھادة -

 وصورة اصل من المیالد شھادة -

 وصورة اصل من الطرف اخالء -

 الخریجین رابطة ىف االشتراك رسوم سداد ایصال من صورة -

 خصیةشال البطاقة -

 بیھشوت شفی -

 حدیثة ابیض صور 6 عدد -

 قروش 10 فئة ،شقر 45 فئة( جنیھات رشع قیمتھا دمغة -
بالقاھرة التمریض نقابة عنوان: 

  القاھرة المنیل سراي شارع 7
الصحة وزارة عنوان : 

   الثالث الدور التراخیص ادارة القدیمة مصر عبشال مجلس شارع
بالزقازیق التمریض نقابة عنوان:  

   ىاالرض الدور 13 – عمارة االمن یةمدیر شارع
   

 المھنة مزاولة ترخیص استخراج إجراءات
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  مع الوحدة التواصل

 :المعلومات من لمزید
 خالل من التواصل یمكنك
    للكلیة االلیكترونى الموقع

nursing.prt@mu.edu.egmail: -Faculty E  
  Tel: (086)-2347765   كسوالفا التلیفون

Fax: (086) -2347764                                                                                  

 " بوك سالفی صفحھ وعلى
  جامعة المنیا ) –رابطة خریجى كلیة التمریض (
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  نـــــلخریجیسیرة ذاتیة ل وذجـمـــن
 :شخصیة بیانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رباعي االسم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ى)النوع : (ذكر /أنث   .م ٢٠ :      /   /    المیال ومحل تاریخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الجنسیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   التجنید  : من الموقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الحالي العنوان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المحمول :تلیفون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اإللیكتروني لبریدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المؤھل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التخصص / الشعبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التقدیر  ـــــــــــــــــــ م ٢٠:   /   /    التخرج تاریخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التخرج شھادة رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العلیا ساتالدرا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العلمیة الدرجة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :البحث مجال

  :الخاصة المھارات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تجیدھا التي األجنبیة اللغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الكمبیوتر مھارات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العلمیة الخبرة

 :العاملون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العمل مكان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الخبرة سنوات عدد :الوظیفة ومھام الوظیفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :علیھا الحصول في ترغب التي الدورات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/الخریج توقیع
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 نموذج استبیان لتقییم برنامج البكالوریوس لكلیة التمریض – جامعة المنیا من (مستفیدى الخدمة)

اوافق الى  أوافق العناصر
 ال أوافق حد ما

     مع احتیاجات سوق العمل یتوافق البرنامج .١

     المھنیة للممارسة البرنامج احتواء كفایة .٢

     بشكل سلیم بالبرنامج الخاصة األھداف صیاغة .٣

     األھداف مع المخرجات اتفاق : .٤

     تكامل محتوى البرنامج .٥

     تناسب المواد المدروسة مع األھداف وتحقیقھا  .٦

     اسالیب التعلیم والتقویم تساعد على تحقیق مخرجات التعلم .٧

     تعرفت على محتوى البرنامج .٨

     البرنامج واضحة متكاملة اإلرشادات الموجودة بدلیل الطالب مع .٩

     توجد موارد متاحة لتطبیق البرنامج .١٠

     تحدیث المادة العلمیة حتى یتم تطویر البرنامج .١١

     أھداف المقررات تتفق مع أھداف البرنامج .١٢

     ھناك استفادة من البرنامج .١٣

     مقترحات لتحسین البرنامج أيھل لدیكم  .١٤

    ھناك إضافة لبرامج أخرى .١٥

ھناك إضافة لمواد دراسیة أخرى -١٦     

اھداف البرنامج تتفق مع الرؤیة والرسالة -١٧     
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  ة یاستبیان تحدید االحتیاجات التدریبنموذج 
  الفئة المستھدفة (خریج كلیة التمریض)

  العمل:..................................................مكان  االسم :................................................... ....
  الجنس:.........................................................  العمر:.....................................................................

 سنوات الخبرة:...............................................  ...............سنة التخرج:..............................................
  الحالة االجتماعیة:...............................................  الوظیفة الحالیة:.........................................................

  االیمیل:.........................................................  ....................................رقم التلیفون:........................
  حساب التواصل االجتماعي:......................................

  
  العنوان:........................................................

  ضرورة االحتیاج  البند
  غیر ضروري  ضروري  ضروري جدا

        مجال المھارات االداریة للتمریض
        الفعال  االتصال مھارة .١٦
        مھارة التفكیر النقدي .١٧
        مھارة العمل فى فریق .١٨
        واالشرافمھارة القیادة الفعالة  .١٩
        مھارة اتخاذ القرار .٢٠
        مھارة حل المشكالت  .٢١
        مھارة حل الصراع  .٢٢
        مھارة ادارة الوقت  .٢٣
        مھارة القدرة على التغیر  .٢٤
        مھارة التفویض  .٢٥
        مھارة التفاوض  .٢٦
        مھارة التعامل بحزم  .٢٧
        واتباع السیاسات الصحیحة ادارة المستشفیات  .٢٨
        التسجیل الطبي  .٢٩
        ادارة الجودة  .٣٠
       ) Performance Appraisalتقییم ھیئة التمریض ( .٣١
        التكنولوجیا الحدیثة فى التمریضاستخدام  .٣٢
        ادارة االزمات والكوارث  .٣٣

        مجال المھارات التمریضیة العملیة 
        التحكم فى العدوى  .٣٤
        التقییم الصحي للمریض  .٣٥
       )Nursing Processخطوات العملیة التمریضیة (  .٣٦
       اعطاء االدویة و العالج .٣٧
        المركزة)(العنایة  تمریض الرعایة الحرجة .٣٨
       تمریض الطوارئ .٣٩
       تمریض األمومة والوالدة .٤٠
        تمریض صحة المرآة  .٤١
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  ضرورة االحتیاج  البند
  ضروري جدا  ضروري  ضروري جدا

       تمریض حدیثي الوالدة .٤٢
       تمریض صحة الطفل .٤٣
        تمریض المسنین  .٤٤
       تمریض الكلى .٤٥
       تمرض القلب واالوعیة الدمویة .٤٦
       تمریض األورام  .٤٧
       تمریض العظام والكسور .٤٨
       تمریض الصحة النفسیة والعقلیة .٤٩
       تمریض المدمنین .٥٠
       .تمریض إعادة التأھیل للمرضى الذین یعانون من إعاقات دائمة أو مؤقتة .٥١

        مجال البحث العلمي
        خطوات اعداد الرسائل العملیة (ماجستیر ودكتوراه) .٥٢
        خطوات اعداد الورقة البحثة  .٥٣
        مھارات الباحث الجید   .٥٤
        النشر العلمى واخالقیات البحث  .٥٥

        مجال التدریس
        اعداد خطة التدریس .٥٦
        طرق التدریس  .٥٧
        استخدام الوسائل السمعیة والبصریة والتكنولوجیا فى التدریس  .٥٨
        التدریس لألعداد الكبیرة  .٥٩
        التدریس لألعداد الصغیرة  .٦٠

  

  اخري یذكر

............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................ ..............................

.................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. .........................................  
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 ) المدني المجتمع(  الخدمة لمستفیدي موجھ انإستبینموذج        

      مستفید الخدمة/عزیزي 

  ،،،تحیة طیبة و بعد

ستبیان بھدف قیاس و تقییم رؤیة ورسالة الكلیة ومستوى خریجى الكلیة ، إ جامعة المنیا بعمل –التمریض تقوم كلیة 

األداء بالكلیة ، علمًا بان إجابات سیادتكم سوف ویھدف اإلستبیان إلى اإلستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القیمة لتطویر 

  تحاط بسریة كاملة ولیس ھناك حاجة لذكر اإلسم.

  تباع التعلیمات التالیة :إیرجى 

  قراءة جیدة . یانستبقراءة بنود اإل .١

  فى الخانة التى تعبر عن وجھة نظرك.√) ضع عالمة (  .٢

  جازإیجابة عنھ بسؤال مفتوح الرجاء اإل یانستباإلفى نھایة  .٣

  جابة عنھالة بدون اإلئسأستیفاء البیانات و عدم ترك إنرجو الدقة فى  .٤

ىل حسن التعاون ر و الشكر  الص التقد رن لمك    شا

                        
  عمید الكلیة            

  أ.د. عزه محمد محمد حافظ                                
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  ةبیانات أساسی

 ---------------------- /ة سم  المؤسسإ -

  

     ----------------------/ علي األنترنت ةموقع المؤسس -

 

 ---------------------- ة  /مبدي الرأي في المؤسس ةصف -

 

 ---------------------- / في العمل  ةسنوات الخبر -

  

 : ةنوع المؤسس -

  قطاع أعمال  (    )             قطاع حكومي  (     )                    قطاع خاص  (     )      

  

  -:الكلیة ورســالة رؤیـة:  أوًال

   :الرؤیة

صحیة وتمریضیة تتطلع كلیھ التمریض  جامعھ المنیا ان تكون مركزًا متمیزًا فى تعلیم التمریض والقیام باألبحاث العلمیة لتطویر األداء وتقدیم خدمات 
 متمیزة.

   :الرسالة

على الصعید  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھا لیكونوا صفوة من المتمكنین القادرین على المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض 
برامج  وكذلك القیام بدور فعال في حل المشكالت الصحیة للمجتمع من خالل تطبیق وفقا لمعاییر الجودة الخاصة بالھیئة القومیة للجودة واالعتماد  القومي

  .م المستمریاتیة و التعلذو التنمیة ال ھوالمشاركة في البحث العلمى وتطبیقات ھلك القیام بدورفعال فى خدمة المجتمع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، تعل
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  - ثانیًا: األھداف اإلستراتیجیة:  

 :إلى تھدف التمریض كلیة فإن العامة الغایات لتحقیق

 والبرامج التعلیمیة وربطھا باحتیاجات المجتمع وسوق العمل.التطویر المستمر فى المقررات الدراسیة  .١
 تطویر استرتیجیة التعلیم والتعلم والوسائل الداعمة لھا. .٢
 تنمیة مھارات وقدرات اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم. .٣
 تنمیة الموارد الذاتیة. .٤
 تطویر وصیانة البنیة التحتیة. .٥
 متابعة الخریجین وتنمیة العالقة المستمرة. .٦
 توثیق التعاون مع المجتمع وزیادة الوعى بالمشاركة المجتمعیة بین اعضاء ھیئة التدریس واالداریین والطالب. .٧
 زیادة االبحاث العلمیة التطبیقیة لحل المشكالت الصحیة للمجتمع. .٨
 تحلیل ودراسھ مشاكل مھنھ التمریض والمساھمھ فى االرتقاء بالمھنة. .٩

 .مستوى الصحي للمجتمع بالتعاون مع أفراد الفریق الصحيالمساھمة في تحسین واالرتقاء بال .١٠
 وتأھیل الحاالت المرضیة. المشاركة مع أجھزة وزارة الصحة والسكان والجھات المعنیة في الوقایة من األمراض .١١
 .مسایرة التطور العلمي في مجال التمریض والتعلیم المستمر .١٢
 الجودة. وإدارة المؤسسیة والقدرة التعلیمیة للفاعلیة المستمر التقویم .١٣

 ھل الرؤیة واضحة و مفھومة؟ -١

 الى حد ما (    )                          ال (    )        نعم (    )

 ھل الرؤیة یمكن تحقیقھا من وجھة نظر سیادتكم؟ -٢

  الى حد ما (    )                          ال (    )        نعم (    )

 ھل الرسالة واضحة و مفھومة؟ -٣

 الى حد ما (    )                          ال (    )        (    ) نعم

 ھل الرسالة یمكن تحقیقھا من وجھة نظر سیادتكم؟ -٤

  الى حد ما (    )                          ال (    )        نعم (    )

 ھل األھداف اإلستراتیجیة للكلیة واضحة و مفھومة؟ -٥

 ال (    )                     الى حد ما (    )             نعم (    )

 ھل األھداف األستراتیجیة للكلیة یمكن تحقیقھا من وجھة نظر سیادتكم؟ -٦

  الى حد ما (    )                          ال (    )        نعم (    )
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  ثالثا: مستوى ألخریجین:.

  ةخریجي الكلی ةبشكل عام ما ھو تقییم سیادتكم لجود -٧

 )  (   ةضعیفھ (    )        غیر متوفر     (    )            متوسطھ (     )                عالیھ       

 ؟ ةلخریجي الكلی ةما مدي توافر المھارات األساسی -٨

  (    ) ةغیر متوفر      الي حد ما (    )      )        متوفره (            (    )      متوفره تماما     

 ألداء العمل ؟للخریج  ةزمالال ةالفنیما مدي توافر المھارات  -٩

  (    )  ةغیر متوفر    الي حد ما (    )         )      متوفره (       (    )           تماما  ةمتوفر     

 علي أداء المھام التي یكلفون بھا ؟ ةخریجي الكلی ةما مدي قدر -١٠

  (    ) ةضعیف    )         الي حد ما (             )متوسطھ (        (    )          ة        مرتفع

 ؟ ةألداء المھام المطلوب ةالالزم ةما مدي توافر المعارف والمعلومات الحدیث -١١

  )   (  ةغیر متوفر   الي حد ما (    )        متوفره (    )            (    )          متوفره تماما      

 جال العمل ؟في م ةمك لسلوكیات  خریجي الكلییما تقی -١٢

  (    ) ةغیر متوفر   الي حد ما (    )         متوسطھ (    )         (    )                   ممتازه

  ؟ ةخریجي الكلی ةما مدي رضاكم عن كفاء -١٣

  غیر راضي (    )     الي حد ما (    )         راضي (    )           (    )        راضي تماما      

  حتیاجات سوق العمل ؟إل ةخریجي الكلی ةمالئمما مدي  -١٤

  )  غیر راضي (      الي حد ما (    )         مالئم (    )            (    )             مالئم تماما     

 ؟ لعملألداء مھام ا ةالالزم مھارات اإلتصال الفعال والعمل بروح الفریقما مدي توافر  -١٥

  (    )  ةغیر متوفر         الي حد ما (    )    )      متوفره (         (    )          تماما  ةمتوفر

 ھل ینافس خریج الكلیة خریجي كلیات التمریض األخرى؟ -١٦

  ینافس(    )                                ینافس إلى حد ما (    )           ال ینافس (    )               
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 خریج الفي  ةأھم جوانب القوماھي  -١٧

......................................................................................................................  

 أھم نقاط الضعف في الخریج  ماھي -١٨

....................................................................................................................  

 حتیاجات سوق العمل متطلبات الخریج المتمیز وفقا إلما -١٩

....................................................................................................................  

  ؟في رأي سیادتكم  ةما ھي المواصفات والمھارات المطلوب أن یتقنھا خریج الكلی -٢٠

....................................................................................................................  

 ؟ ةتقترح تدریسھا في الكلی ةھل توجد مقررات معین -٢١

....................................................................................................................  

حتیاجات سوق إوفق  ةمؤھل ةلتخریج موارد بشری ةورجال األعمال والمستفیدین من الخدم ةمقترحات سیادتكم لتحقیق التواصل الفعال بین الكلی ماھي -٢٢

                                                                  : ةالعمل المتطور

................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

كم والكلیة:                                                                     مقترحات سیادتكم إلثراء التواصل بین شركت -٢٣

................................................................................................................ 

....................................................................................................................  
  

 

  موفقھوعملیة  ةعملی بحیاه االمنیات اطیب مع

 


