
  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الخطة االستراتيجية لكلية التمريض جامعة بدر بالقاهره

2019-2024 

 

 



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

Page 1 of 93 

 

 
 
 

 
 
 



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

Page 2 of 93 

 

 :الفهرس
 الصفحه الموضوع:

 3 كلمة األستاذه الدكتوره عميده الكلية
 4 امعه بدرج -وحدة ضمان الجودة كليه التمريض 

 5 الخطة اإلستراتيجية: أعدادلجنه 

 6 مقدمه
 6 السمات المميزه للخطه األستراتجيه

 7 الخطة اإلستراتيجية أعدادمنهجية ومراحل 
 9 الخطة اإلستراتيجية للكلية  أعدادالخطوات التنفيذية 

 10      آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم
 11 الخطةمصادر المعلومات وأداوت 

 13 الخطة اإلستراتيجية أعدادأولويات الكلية خالل فترة 

 13 الخطةالصعوبات المحتمله عند انشاء 

 15 بالكلية التعريف: األول الباب

 الثاني الباب
 للكلية البيئي التحليل

23 

 24 تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة

 25 المرحلة األولى: وضع خطط لجمع البيانات

 26 وأساليب جمع البيانات اتستبياناألالمرحله الثانيه: تصميم 

 26 المرحلة الثالثة: مرحلة جمع البيانات

 28 الخطة اإلستراتيجية لكلية التمريض جامعة بدر بالقاهرة أعداد(: منهجيه 2شكل )

 29 تحليل البيئة الداخلية

 37 تحليل البيئة الخارجية

 45 الرسالةوالرؤية  :الباب الثالث

 48 القيم الحاكمة للكلية

 49 اإلستراتيجية واإلستراتيجيات البديلة المتبناه الغايات واألهداف: الباب الرابع

 54 المخاطر التي تواجه تطبيق اإلستراتيجية إدارة

 54 السياسات المرشدة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 59 للخطه األستراتجيه التنفيذية تابعة تنفيذ الخطة: الباب الخامس

 60 آلية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية

 60 أهداف التقييم والمتابعة

 



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

Page 3 of 93 

 

 :الكلية هعميد هالدكتور هاألستاذ كلمة
ي عليمفي يومنا الحاضر تحظى مهنة التمريض بإهتمام كبير من روادي ومسؤلي القطاعين الت

لعالي اعليم وعملياً من خالل دعم الت علمبآوتتركز هذه االهتمامات في تطوير المهنة  والصحي،

 اسياً في أسوالتدريب المهني في المؤسسات الصحية. وإنه لفخر لنا أن كلية التمريض تؤدي دوراً 

ومن  م.2014م منذ نشأتها في عا بدرتطوير المهنة كونها أحد الكليات الرائدة والتابعة لجامعة 

يجى تراتهذا المنطلق قامت الكلية ممثلة فى وحدة ضمان الجودة وأعضاء معيار التخطيط اإلس

 ندارييوبالمشاركة مع مسئولى المعايير االخرى من أعضاء هيئة التدريس والطالب واإل

 .2024 - 2019من  إستراتيجية للفترة الزمنيةخطة  أعدادواألطراف المجتمعية ب

 

                                                      
 ميد الكليةع                                                                                              

 
 .د/ شهرزاد غازىأ                                                                               
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 امعه بدر:ج -كليه التمريض  ضمان الجودةوحدة 
 نياجامعة فبال واإلعتمادمركز ضمان الجودة  وتتبعهي وحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا  

 أعدادبالى الوحدة الكيان التنظيمي المختص فنيا بتطبيق معايير الجودة في التعليم الع وتعد

ع ممن االهداف تتوافق  التطوير المستمروتبني مجموعه علىاستراتيجيه الكليه والعمل 

 كليه. ماد للالقوميه لضمان الجودة واإلعتماد لضمان اإلعت الهيئةوأهداف  الجامعةإستراتيجية 

م نظ قبتطبيتص يخ إدارى ككيان 3/6/2018الثاني بتاريخ سست الوحدة بقرارمجلس الكلية تأ

م اختيار وت.  داخل الكلية األداءالجودة ومعايير جودة مؤسسات التعليم العالى لمتابعة وتقويم 

ديرا الده ماألم وحديثى الو صحةابو الخير فرج األستاذ المساعد بقسم تمريض  فاطمةالدكتوره 

 للوحده.
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 :الخطة اإلستراتيجية أعداد لجنه

 
 

 المالحظات  التخصص األسم

 رئيس اللجنة كلية العميد  أ.د/ شهرزاد محمد غازي
أ.د/ زينب عبد الحليم 

 عثمان
 مستشار اللجنة أستاذ التمريض النفسي 

لشئون التعليم كلية الوكيل  الجنديرياض أ.د/ غادة 
 والطالب

 عضو

أ.م.د/ فاطمة أبو الخير 
 فرج

مسؤل قسم  -مدير وحدة الجودة 
 ىتمريض صحة األم وحديث

 الوالدة

رئيس معيار التخطيط 
 عضواألستراتيجي 

 أ.م.د/ نجالء فتحي
 محمود

 صحةاستاذ مساعد تمريض 
 مسؤل قسم- الطفل

رئيس معيار المعايير 
- تعليميةاألكادميه والبرامج ال

 عضو

د/ إجالل حسانين عبد 
 الحكيم

صحة  مساعد تمريضاستاذ 
 مسؤل القسم - البالغين

رئيس معيار التدريس والتعلم 
 عضو

صحة البالغين مدرس تمريض  د/ سماح زيدان مهني
 مسؤل القسم –

رئيس معيار البحث العلمي 
 عضو

مدرس تمريض صحة المجتمع  د/ هدي سيد محمد
 مسؤل القسم –

رئيس معيار اعضاء هيئه 
 عضوالتدريس 

 رئيس معيار الجهاز األداري  البالغين صحةمدرس تمريض  هناء فرحات د/ 
 عضو

مدرس تمريض صحة األم  جودةاماني عرفات  /د
 وحديثى الوالدة

 رئيس معيار القياده والحوكمه
 عضو

 عضو البالغين صحةتمريض   م.م. بشاير محمد

تمريض صحة األم وحديثى  م.م. نجالء شعبان
 الوالدة

 عضو

 عضو معيد  حمدم اماني كامل م.

مدير تمريض وحدة الحاالت  د/ مني شعبان
الحرجة بمستشفيات جامعة 

 القاهرة

 عضو

سارة عبد الطالبة/  
 المحسن

 عضو ثالثهطالبة بالفرقة ال

عبد الرحمن الطالب/ 
  مصطفي

 عضو الفرقه الثالثهطالب ب

 مقرر مدير مكتب العميد الهادى سيد محمدأ/ هند 
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 :مقدمه
لطريق هو افيعد التخطيط هو العامل الرئيسى لتحقيق النجاح ألي مؤسسة سواء ربحية أو خدمية، 

هو  ط الناجحلتخطياالعمل واالهتمام بتوفير الموارد الالزمة لتنفيذ العمل في الذي يحدد كيفية سير 

و يتعلق ة فهالذي يعتمد على وضع خطة مجدولة زمنيًا وماليًا لتحقيق النتائج النهائية المحدد

يتم ذي سبتحديد أولويات العمل والشكل النظري للتخطيط هو الخطوة التي تتكون من الهدف ال

وفي  دات،ج العمل الذي يتضمن خطوات تحقيق الهدف والتأثير المالي على العائتحقيقه وبرنام

 النهاية تحقيق المستهدف.

 امعهالتمريض ج بكليةات ملحة تجعل التخطيط لمستقبل التمريض يهناك اسباب رئيسية وضرور

 ى عآ فواضالمرجوة بأمان وبأقل مجهود  بدر السبيل الوحيد لتنظيم الجهود للوصول لألهداف

 -االسباب: قعه ومن هذه المخاطر واكتشاف المتغيرات المتواالعتبار تقليل 

ً ق في مهنه التمريض حالتغير المستمر والمتال .1  لتخطيطاوالذي يجعل من  آودولي محليا

 ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات.

ي زيادة كبيرة في حجم سوق العمل وتوفر العديد من التخصصات التي تالئم خريج .2

 كليات التمريض 

جامعه  – كلية التمريض على آلزاماولذا أصبح  التمريض،المنافسة الشديدة بين كليات  .3

 سة فيالمناف على أات خاصة وقدرات فائقة ليصبح قادربدر تخريج طالب متميز بمواصف

 سوق العمل.

 ر السريع في مجاالت المعلومات والتكنولوجيا.التطو .4

 السمات المميزه للكليه:
مة تعد كليه التمريض من الكليات الحديثة التى تم انشائها ضمن كليات القطاع الطبي للمنظو

من اإليمان العميق بأهمية مهنه التمريض كواحدة من أهم المهن  آوانطالق بجامعه بدر ،  الصحية

للمتغيرات  أستجابةاإلستراتيجية والرئيسية في نظم الرعاية الصحية للنهوض بالواقع الصحي، و

ً للمعايير والمرجعية القومية  األكاديميةوالمستجدات العالمية في تعليم التمريض ، وتطبيقا

مج البكالوريوس بتعدد طرق التعلم األلكتروني والتعليم عن بعد والتي يتميز برنا والعالمية

والتحول الرقمي بالتعليم وطرق التقييم وقد تم مراجعه برنامج البكالوريوس من قبل جامعات 
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نظيره مثل جامعه القاهره وجامعات عالميه مثل تكساس بالواليات المتحده األمريكيه وتعد الكليه 

بها توفر فرص للكثير من المحافظات المختلفه كما تضم الكليه  االلتحاق الوحيده بمدينه بدر وبنود

 علوم التمريض.تدريس كوادر رائده من اعضاء هيئه التدريس لها تميزها الفائق في مجال 

 :األستراتجيه ةالسمات المميزه للخط

اصة فات ختكليالخطة الفرص لتقديم تعليم تفاعلي بمشاركة الطالب في العملية وتقديم توفر -

 بهم.

 تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل. نشاءا -

 دريبيةلتدريب الطالب من خالل التدريب بالمعامل على النماذج الت قصوىاعطاء اولوية  -

 ريسة التدالتقنية العالية وكذلك التطبيق العملي بالمستشفيات تحت اشراف اعضاء هيئ ذات

 .المستشفي التي يتم فيها التدريب إدارةهم وومعاوني

طبقا لخطة  ينالمتعثر البالطليات لتشجيع الطالب المتميزين وتحسين اداء آوضع  -

 لالرتقاء بمستوي التعليم بالكلية مع خلق مجال المنافسة بين الطالب موضوعة

 الكلية هدافأالكلية على ان تحقق علمي على مستوي وضع خطة استراتيجية للبحث ال -

 والجامعة والخطة القومية للبحث العلمي.

 علوماتوالم خلق قناة اتصال بين الكلية ومديري المستشفيات ووزارة الصحة وتبادل البيانات -

 ة صحيةيسهل تحديد النقاط البحثية التطبيقية التي تساعد في تقديم خدم حتىوالخبرات 

 وتمريضية متميزة.

 دمةي الخلتابعة لوزارة الصحة لالرتقاء بمستوتدريب العاملين بالمستشفيات الجامعية وا -

 المقدمة.

ة لمعنياية بالمشاركة مع كليات القطاع الصحي وكليات الجامعة وتنفيذ قوافل صحية وتوع -

 المجتمع المحيط لنشر الوعي الصحي والتثقيف الصحي والتمريضي. بخدمة

 وتوفير كوادر تمريضية ذات كفاءة عالية لتقديم خدمة تمريضية متميزة لكافة افراد أعداد  -

 المجتمع في حاالت الصحة والمرض.

 :الخطة اإلستراتيجية أعداد منهجية ومراحل
 -مايلي: دراسة  مراعاةالخطة االستراتيجية لكلية التمريض  أعداد المهم عندكان من 

 جودة التعليم واالعتماد.معايير الهيئة القومية لضمان  .1
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 الخطة االستراتيجية لجامعة بدر.مقترح   .2

لعمل اسوق  وأيضا ،وتطورةفهم واستيعاب لفلسفة التعليم الجامعي المصري وأهدافة  .3

 لمهنه التمريض. المصري

 :الفلسفة التي تستند عليها استراتيجية الكلية

ودة جة لضمان لقوميومعايير الجودة الشاملة الصادرة عن الهيئة ا األكاديميةتتبنى الكلية المعايير 

ورة في دداء التعليم واالعتماد لتحسين مستوي الخدمات التعليمية وذلك لتأهيل خريج الكلية أل

نحو  اريةواإلد األكاديميةالمنظومة الصحية بجودة وكفاءة، ويتطلب ذلك توجيه كافة األقسام 

خدمة الصحية المختلفة مع التطوير والتحسين المستمر لجودة التحقيق متطلبات المؤسسات 

 يميةألكاداالجامعي في كافة جوانبه بما يحقق المعايير  األداءالتعليمية ووضع نظام لتقويم 

ً لذلك اتجهت الكلية إلى  ن توكيد لضما خطة استراتيجية أعدادومعايير الجودة الشاملة. وتحقيقا

لمرجو ضع اجودة العملية التعليمية في إطار مرجعي ومنهجي علمي يعتمد على واقع الكلية والو

وتعزيز  بنشر ومن ثم فإن الكلية فى سعيها نحو تحقيق الجودة تعتمد على األلتزام الوصول إليه.

ن الكلية معة بنظم واالجراءات المتبثقافة الجودة مع العمل على تحقيق الترابط والتجانس بين ال

 خالل الخطة االستراتيجية والتى تلتزم باألتى:

 الكلية ووحداتها برسالة وغايات الكلية وقيمتها واهدافها. إدارةالتوجة فى  .1

 المسئولية الواضحة وفهم كل فرد لدورة فى تطبيق ونشر الجودة. .2

 والبيئة. تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع .3

 قابلبما ي زمة فى اسلوب تقديم الخدمةالالتحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونه  .4

 .احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة

 بتكار.بداع واألتلفة والممكنة لتحقيق التميز واألتحديد المجاالت المخ .5

 .كليةوالبحثية بالااللتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية  .6

 المستقبلية للمجتمع. ألحتياجاتاتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ با .7

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء على ضوء األهداف والمعايير الموضوعة  .8

  :الخطة اإلستراتيجية للكلية أعدادمنهجية وخطوات 
 ى:  فبناءا على خطوات التخطيــط االستراتيجى فى مؤسسات التعليم العالى والتى تتمثل 

   ملخص تاريخى عن الكلية   .1
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  SWOTأسلوب  أستخدامالتحليل البيئى ب .2

 التنبوء بإتجاهات المستقبل.  .3

 ياغة استراتيجية الكلية. صتصميم و .4

 تنفيذ االستراتيجية.  .5

 . تقييم ورقابة تنفيذ االستراتيجية .6

   :الخطة اإلستراتيجية للكلية أعدادالخطوات التنفيذية 
ة وعدد معاونالخطة اإلستراتيجية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة ال أعدادـ تشكيل فريق عمل 1

 التعليم سساتألعمال التخطيط االستراتيجي بمؤ عدادلتنفيذ خطوات العمل لأل دارىمن الجهاز اإل

 العالى. 

ل عن رش عمالخطة واألدوات، وو أعدادلمنهجية  آألعمال التخطيط االستراتيجي وفق عدادـ األ2

 مفهوم التخطيط اإلستراتيجى 

 ـ تحديد المرجعيات األساسية للخطة.  3

 ـ تحديد الهدف من الخطة في ضوء رسالة الكلية والجامعة. 4

 . كلية من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجيةلـ دراسة وتقييم الوضع الراهن ل5

 ـ تحديد أهم نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية. 6

 ـ دراسة الوضع التنافسي للكلية. 7

 غة الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية. وصياـ تحديد 8

ف على األطراف الداخلية هدااقشة وترتيب أولويات الغايات واألـ عرض مقترح ومن9

 والخارجية 

لفنى وا رىداالتدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإل وأعضاءهيئة األكاديمية )القيادات

 . (المخصص للكلية من الجامعة والطالب

 ية(الخارج )األطرافعلى  ألنشطةومناقشة وترتيب أولويات الغايات واألهداف وا ـ عرض10

 مستشفيات التدريب من هيئه التمريض ومديريأعضاء هيئة التدريس المنتدبين وممثلى 

  المحيط.من المجتمع المدنى  الصحيه ومستفيديالمستشفيات والمراكز 

مع  التعامل ووسائل ألحتياجاتـ تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف وتحديد ا11

 المخاطر.  
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 . خطة التنفيذية ومهام وآليات التنفيذ لتحقيق األهدافالعمل والبرنامج ـ تحديد 12

  اإلستراتيجية.ـ وضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ 13

  بالجامعة.مركز ضمان الجودة  اإلستراتيجية منـ المراجعة الخارجية للخطة 14

 مجلس الكلية إلعتمادها.  علىـ عرض الخطة 15

 ـ طباعة الخطة اإلستراتيجية.   17

 . فئات الكليةالن عن الخطة وتعميمها لجميع ـ اإلع12

      :آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم
ً أل  عمال يلية لأللتفصاالخطة التنفيذية  عدادبعد إعتماد الخطة اإلستراتيجية وتشكيل الكلية فريقا

وفى  يجية،المحددة بالخطة اإلسترات ألنشطةوا البرامجالواردة بالخطة اإلستراتيجية فى ضوء 

ً لألولويات المحددة بال خطة ضوء المخصصات المالية المبدئية المحددة لكل عمل، وطبقا

 الخطة التنفيذية للكلية وإعتمادها.   أعداديتم  اإلستراتيجية،

  :آليات التنفيذ أوال:
 . ذية ككلحدة وبالخطة التنفي علىة بكل نشاط الخاص األداءـ وضع مؤشرات المتابعة وتقييم 1

مجال  ن فيـ تشكيل الفرق التنفيذية لألعمال بما يسمح بمشاركة أكبر قدر ممكن من المتخصصي2

 التنفيذية.  ألنشطةكل نشاط من ا

لمخصصة ايات ـ مراجعة وإعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة اإلستراتيجية وتوفير الميزان3

 لألعمال. 

 التنفيذية للكلية وإعتمادها.  الخطة أعدادـ 4

 ـ تطبيق وتنفيذ نظام للمتابعة والمراقبة. 5

  المتابعة:: ثانيا
 كليةالاللجان التنفيذية المنبثقة من وحدة ضمان الجودة ب والمتابعة أحدتشكيل لجنة التخطيط     

الخطة التنفيذية وكتابة تقارير الخطط السنوية المنبثقة  واإلختصاصات لمتابعةوالمحددة المهام 

والجامعة اى معوقات فى تنفيذ الخطة على قيادات الكلية  الخمسية وعرضمن الخطة التنفيذية 
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الموقف التنفيذي للخطة التنفيذية وحل المشكالت والصعوبات التي تعترضها  علىالوقوف  بهدف

 من خالل:  

  الخمسية:المنبثقة من الخطة التنفيذية تقارير سنوية عن الخطط   -أ
وزها م تجاتتحليل اإلنجازات التي تم تحقيقها طوال عام كامل والعقبات التي  علىمل تيش     

 رفهمع ىعلوتلك التي لم يتم حلها بجانب توقعات اإلستمرارية للخطة. وتساعد هذه التقارير 

ساعد يوما لمشكالت والعقبات وحلولها وهالموقف الراهن للخطة ومعرفة الدروس المستفادة من ا

 تجنبها أو مواجهتها عند تكرارها في المستقبل.  على

 

  :مصادر المعلومات وأداوت الخطة -ب
 (Data Sources and Collectionالمعلومات )مصادر 

   الهندسية بالجامعة دارةبيانات البنية التحتية للكلية من اإل -

 بيانات الطالب المقيدين   -

 بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   -

  .كليةلبيانات أعضاء الجهاز اإلداري وفنيين المعامل المخصصين ل -

 الصلة بدراسة الكلية ذات البيانات اإلحصائية الرسمية من الجامعة والجهات  -

 أساليب وطرق جمع البيانات  -ج
 ـ المقابلة الشخصية  1

ية، الكل عميد وهم:ات الصلة داخل الكلية ذن المقابالت الشخصية مع األطراف تم إجراء عدد م

 ووكالء الكلية، ورؤساء األقسام العلمية.  

 Brain Storming Session)) العصف الذهنيجلسات  -2
ء هيئة وأعضا األكاديميةالكلية  وقياداتالخطة  أعدادبين فريق  هنيذتنظيم جلسات عصف  -

 التدريس والهيئة المعاونة.   

 واإلدارية.  األكاديميةعقد لقاءات متكررة مع قيادات الكلية  -

ج الخار أعضاء مجلس الكلية من) الكلية عالقة بدراسةلقاءات مع بعض األطراف التي لها  -

في  (الكلية سةالعالقة بدرات ذاوالمراكز الطبية  وممثلى المستشفياتاألمور ومديرى  وأولياء

 سوق العمل.
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 ـ ورش العمل 3
 ية(المعن بمشاركة األطرافالخطة اإلستراتيجية بعقد ورش عمل  أعدادقيام فريق عمل  -

الفنى وداري ـ الجهاز اإل ـ الطالبـ هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة  األكاديميةالقيادات 

 الكلية ةالعالقة بدراسوالمراكز الطبية ذات  وممثلى المستشفياتومديرى المخصص للكلية 

يم جودة التعل فيمركزضمان الجودة بالجامعة من قبل  الدورات المنظمه المشاركة فى -

 بمؤسسات التعليم العالى. 

 التحليل البيئي:   اتأستبيانـ 4 
لقومية لهيئة اافي تحليلها للبيئة الداخلية على معايير اإلعتماد الصادرة من  كليةالإعتمدت  -

بيئة إلستطالع رأى ال (2015 الثالث يوليو اإلصدارواإلعتماد )لضمان جودة التعليم 

  الداخلية.

 ة   الخارجية فى رؤية ورسالة الكلي والبيئةج استطالع رأى البيئة الداخلية نماذ  -

 الفرص /القوة والضعف)البيئة الداخلية والخارجية للتعرف على نقاط  إستطالع رأىج نماذ -

 (والتهديدات

داف ت وأهج استطالع رأى البيئة الداخلية والبيئة الخارجية في ترتيب أولويات غايانماذ -

 الكلية 

 نموج تحليل الوضع التنافسي  -

  SWOT Analysisمصفوفة التحليل البيئي الرباعي  -

ية ستراتيجـ مصفوفة العوامل اإل (القوة والضعف) اإلستراتيجية الداخليةمصفوفة العوامل  -

 (فرص وتهديدات)الخارجية 

   SWOT Analysisمصفوفة  أستخدامج تنمية اإلستراتيجيات البديلة بنموذ -

 ج تحليل الوضع التنافسى للكلية نموذ -

 الحالي األداءوالمتوقع  األداءج الفجوة بين موذن -

 ج الخطة التنفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية ذنمو  -
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 ـ المالحظات  5
 كليةباله والمكتبه الفرعي الدراسية ومعامل المهاراتتم إجراء مالحظات للمدرجات والقاعات 

ت مة مساحارمالءوالمرافق الالزمة للكلية من خالل تقييم لمدى إستيفاء معايي الجامعةوالمركزيه ب

 . (Norms)وتجهيزات مباني الكلية والمرافق 

 

 : Secondary Dataـ البيانات الثانوية 6
  (تعليم ـ بحث علمى ـ خدمة مجتمع)تضمنت إحصائيات فعاليات أنشطة الكلية 

 اإلمتحانات  نتائجإحصائيات  -

  والفنى  دارىالجهاز اإل التدريس وألعضاءإحصائيات الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة  -

 إحصائيات رضا الطالب عن الخدمات التعليمية   -

   الدراسية التعليمى والمقررات جإحصائيات تقييم الطالب للبرنام -

  .الخريجين  أعدادإحصائية نسب و -

 

  :الخطة اإلستراتيجية أعدادكلية خالل فترة الأولويات 
على  العمل هيل الكلية لإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد معتا  .1

 التحسين والتطوير المستمر لتطبيق مؤشرات معاييرجودة التعليم. 

   تر.وكمبيوومعامل مهارات المستمر لبيئة العمل من مدرجات وقاعات دراسية  التطوير  .2

ز ء الجهاهيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضا تدريبية ألعضاءبرامج التوسع فى تنفيذ  .3

وق ج لسللخرو لهيأوطالب الفرق المختلفة والتدريب العملى لطالب اإلمتياز للت دارىاإل

 العمل.  

 عليم فىا التتكنولوجي أستخداماألنظمة اإللكترونية المركزية بالجامعة و أستخدامالتوسع فى  .4

 العملية التعليمية. 

عضاء أوالمراجع واستخدم  بالجامعة )تخصص التمريض( بالكتبتزويد المكتبة المركزية   .5

  العالمية.هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب لقواعد البيانات 

ية جتماعالثقافية واإل)الطالبية المختلفة  ألنشطةالتعليمية وا ألنشطةالدعم المستمر ل .6

   ( ياضيةوالر

 دعم وتعزيز تطبيق نظم جودة التعليم.   .7
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نية مات ميداالرعاية الصحية وتقديم خدمراكز  علىمترددين ات المجتمعيه للخدمالالتوسع فى  .8

تمع للمجبئه الصحيه لتعزيز الصحه ومنع انتشار األمراض واألو رعاية  اللوقاية ولتثقيفية 

 المحيط.

 :الخطةعند انشاء  الصعوبات المحتمله
 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة إكتمالعدم  -

 لكونها مركزيه ومتشعبه وقله خبره العاملين بها.بطء االجراءات االداريه  -

 لتخرج دفعة واحده مكونه من اربعه طالب. نظرآالخريجين قله عدد  -

 يسدرتال يئةبسبب النقص الشديد في اعضاء ه حضور الدورات التدريبيه علىضعف االقبال  -

 المعاونه. الهيئةو

 والتقويم لمتابعةقصور في نظام ا -

 هيئةالوخاصه النقص الشديد في اعضاء هيئه التدريس و قلة الموارد الماديه والبشريه -

 المعاونه.
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:جامعه بدربكلية التمريض  التعريف  

 اوال: جامعه بدر بالقاهره:
ة بدر، طريق م، وتقع في مدين2014سنة  تم تاسيسهاجامعة بدر بالقاهرة هي جامعة تعليمية  -

م االن )الهندسة والصيدلة وطب الف حتىكليات  10جامعة بدر على  وتحتويالجامعات، 

ن لفنواألعمال ولغات وترجمة وا إدارةواألسنان والعالج الطبيعى والتمريض واالقتصاد و

مجتمع  موقع جامعه بدر في مدينة بدر، وهو (.الحيوية التكنولوجياوبشري وطب  التطبيقية

ة قافيالتعليمية والث ألحتياجاتحضري جديد شمال شرق القاهرة، وهو موقع مثالي لخدمة ا

امعي الج المتزايدة للسكان وتوفر جامعه بدر مجموعة واسعة من المنشأت والمرافق في الحرم

 .(1وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي. صوره رقم ) داريينللطالب والموظفين اإل

 ثانيا: كليه التمريض جامعه بدر:
 3534وذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم ( 2014امعة بدر عام )ج -انشئت كلية التمريض -

للطالب  تمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم التمريض .(2014لسنة )2014 /19/8بتاريخ 

ت ( ساعا5ساعة معتمدة موزعة على أربعة مستويات دراسية وعدد ) 138 الذي يحصل على

ة م األساسيات الكلية والعلوفصول دراسية، شاملة متطلبات الجامعة ومتطلب 8متطلبات جامعة و

لسنة ضي االطبيعية وعلوم التمريضية. وبعد اجتياز الطالب للمقررات واالمتحانات بنجاح يق

ة مصريالخامسة )االمتياز( في التدريب بمستشفى جامعي أو مستشفى تابع لوزارة الصحة ال

  تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس الكلية.

لية منذ إنشائها (.  وتعمل الك2014/2015في العام الجامعي ) ةبالكليوبدأت الدراسة الفعلية  -

 أعدادها وعلى تحقيق التميز ولذلك تسعى الكلية من منطلق مسئوليتها القومية لتحقيق رسالت

  .كفاءةمها بالتنافسية وأداء مها علىكوادر تمتلك مهارات مواكبة لسوق العمل ولديها القدرة 
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  قيادات الكلية

ية تم تعيين ا.د/ شهرزاد غازي استاذ متفرغ تمريض صحة المجتمع عميدة لكل (2014)  -

  .التمريض جامعة بدر

لكلية اتمريض جراحي باطني وكيل متفرغ غادة رياض الجندي استاذ /تم تعين أ.د  (2014)  -

 لشئون الطالب والتعليم. 

 لوالدةم وحديثى ااأل صحةاستاذ مساعد تمريض  فاطمة ابو الخير /تم تعين ا.م.د (2018)  -

  .الجودةضمان مدير لوحدة 

عالي الجودة في ظل  األداءووتتخذ الكلية مهمة تخريج أخصائيين تمريض يتميزون بالكفاءة  -

من  جزءا كبيراهو مشروعه الذي يجند له  األداءعالم أصبح فيه تأكيد الجودة وتحسين 

وعالجية اقتصادياته وعلمائه وتتباري فيه الدول لتقديم أفراد قادرين علي تقديم خدمات وقائية 

 علمبآخريج متميز  أعداددر تلتزم بإن كلية التمريض جامعة ب احتياجات المجتمع. إطار في

 األكاديميةللمعايير  آساليب الحديثة والبحث العلمى وفقالتقنيات واأل أستخدامقادر على  آومهني

المرجعيه القوميه لتقديم رعايه تمريضية متميزة ذات جودة ترتكز على الدالئل والبراهين 

 وتقديم خدمات مجتمعيه فى إطار المعايير األخالقية والقيم المجتمعية.

 جامعه بدر–( الحرم الجامعي 1صوره رقم )
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 تعلم اتجونو أهدافتتبنى الكلية إستراتيجيات متنوعة للتدريس والتعلم والتقوييم لتحقيق  من ثم
 البرنامج المستهدفة وضمان جودة العملية التعليمية وتشمل:

      Problem Based Learning                           التعليم المبنى على حل المشكالت -

        

       Community Based Education                  المجتمع.التعليم المرتكز على   -

                                                  واإلنسانيةتكامل العلوم التمريضية مع العلوم الطبية 

            Integration of Nursing Sciences with Medical Sciences and 

Humanities 

   Competency Based Learning                  التمكن من الكفاءات علىالتعلم القائم  -

 Evidence Based Nursing           األدلة.   علىالتمريضي المبنى التعليم 

Education    

 Self-Learning                              التعلم الذاتي                                                -

 Cooperative Based learning                             التعلم القائم على العمل الجماعى. -
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 بالقاهرة بدر جامعة التمريض لكلية التنظيمي الهيكل

 (1) رقم شكل
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لتزام اال يفتقوم فلسفة الكلية في مجال تحقيق الجودة الشاملة علي مجموعة من المبادئ تتمثل 

 باألتى:
 التوجه نحو معرفة إحتياجات المستفيدين من الخدمة، والتحسين المستمر لألداء. -

 .األداءمشاركة جميع عناصر المنظومة التعليمية في تحقيق جودة  -

 .األكاديميةتطبيق نظام التقويم الشامل لألداء الجامعي بما يحقق المعايير  -

 تلتزم بـ: وإنطالقا من فلسفة الكلية فإن الكلية
 خدمة المجتمع والبيئة المحلية والعمل علي تحقيق أهدافها. -

 تحقيق الترابط بين الكلية والمجتمع بكل مكوناته. -

 المسئولية الواضحة لكل فرد في تطبيق ونشر ثقافة الجودة وإيضاح دوره في ذلك. -

 لكلية.ااخل ل داإللتزام بمبادئ المساواة والعدالة والشفافية والمرونة في جميع أوجه العم -

عايير ضوء م الطالب بما يحقق توقعاتهم وفقا لقدراتهم وفي الفردية بينالتعامل مع الفروق  -

 التي يجب إن يحققها الخريج . األداءجودة 

درة قدة الإطار تحقيق  المعايير المنشودة من اجل زيا واإلبداع فيتحديد مجاالت التميز  -

 التنافسية للكلية وخريجيها.

 ة. الكليبالتحسين المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية  والمشاركة المجتمعية  -

 المستقبلية للمجتمع والسعي نحو توفيرها  . ألحتياجاتالتنبؤ با -

 .األداءالمتابعة والمراجعة والتقويم المستمر كأحد متطلبات التطوير في  -

 :إحصائيات عن الكلية

 :األقسام العلمية
 الرمز الكودي القسم مسلسل

 NF أساسيات التمريض قسم 1

 AHC البالغين قسم تمريض صحة 2

 MHC قسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 3

 CHC والمراهق قسم تمريض صحة الطفل  4
 MHC قسم تمريض الصحة النفسية  5

 CHC قسم تمريض صحة األسرة والمجتمع 6
 NAD التمريض إدارةقسم  7

ً  الكلية تطورت - والبشرية  المادية اإلمكانيات وحجم والخريجين المقبولين الطالب عدادأل وفقا

 طالب( 5غ )يبل الطالب من بعدد األولي الجامعية المرحلة في الكلية والتوسعات، حيث بدأت
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 788حتى وصل إجمالي عدد الطالب الملتحقين بالكلية ) 2014/2015في العام الجامعي 

 .2019/2020لعام الجامعي طالب وطالبة( في ا

 2019   -2014( عدد طالب الكلية من 1جدول )
 األجمالى إناث ذكور العام الجامعي

2014/2015 4 1 5 

2015/2016 18 12 30 

2016/2017 55 34 89 

2017/2018 153 135 288 

2018/2019 250 241 491 

2019/2020 519 269 788 
 

ث كان نشأتها حي منذ والهيئة المعاونة بالكلية التدريس هيئة أعضاء أعداد تطورت وقد -

لعام ومدرس مساعد في اواحد استاذ واستاذ مساعد ومدرس ( 4)معينون للإجمالي العدد 

المعينون الي إلى إجمالي عدد  2019/2020عام  في وصلت حتى 2015/2016الجامعي 

معاونه هيئه ( 22)و درس(م 5-استاذ مساعد 4 - )عدد واحد استاذ ( عضو هيئة تدريس10)

 معيد( 14مدرس مساعد و 8)

 :2019/2020 حتى الموارد البشرية بالمؤسسة
 جزئيا.  ينمنتدب 12منهم  22عدد أعضاء هيئة التدريس: اجمالي: -

 )بواقع تعاقد جزئي( منتدبين جزئيا 16منهم  38:المعاونة: إجماليعدد أعضاء الهيئة  -

 والهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية( أعضاء هيئة التدريس 2) جدول

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 
 أستاذ
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
 مساعد

 اإلجمالي مدرس
مدرس 
 مساعد

 اإلجمالي معيد

 38 22 16 22 8 7 5 2 العدد

 %100 %57.9 %42.1 %100 %36.5 %31.8 %22.7 %9.0 النسبة
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 والهيئة المعاونة باألقسام العلمية ( أعضاء هيئة التدريس 3جدول )

عدد أعضاء هيئة  القسم
 التدريس

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة

 **(8*+8)16 **(8*+3)11 .أساسيات تمريض1

 *(1*+11)12 **(4*+2)6 .تمريض صحة البالغين2

.تمريض صحة األم وحديثي 3

 الوالدة

3(2+*1)** 5(1+*4)** 

.تمريص صحة الطفل 4

 والمراهق

2(1+*1)** 5(1+*4)** 

.تمريض صحة األسرة 5

 والمجتمع

2(1+*1)** 3* 

 *1 **(2*+1)3 .تمريض الصحة النفسية6

 *(2*+1)3 **2 دارة.تمريض اإل7

 ** انتداب جزئي                                      *معين او معار              

 واحدة ( عدد الخريجين: قامت الكليه بتخريج دفغه 4جدول )
 

  

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي 2019-2018 العام الدراسي

 4 4 العدد
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 الثاني الباب
 للكلية البيئي التحليل

 

 جيةالخار البيئة تحليل  الداخلية                         البيئة تحليل

 خارجيةال العوامل تقييم الداخلية             مصفوفة العوامل تقييم مصفوفة

 الفجوة تحليل للكلية                       التنافسي الوضع
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 تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة

SWOT Analysis 

د لضعف، وقت ايهدف التحليل البيئي الداخلي للكلية إلى تحديد مجاالت القوة، وكذلك تحديد مجاال

لية بها الك تميزتأوضحت نتائج تحليل البيئة الداخلية للكلية أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي 

الضعف  واحيالتي يجب تفعيلها واستثمارها، وأيضاً أوضحت نتائج تحليل البيئة الداخلية بعض ن

 التحليل تائجالتي تعوق، وتؤثر في كفاءة وفاعلية الكلية في تحقيق أهدافها ورسالتها، أوضحت ن

ية، عيم الكلي تدفالبيئي أن الكلية أمامها العديد من الفرص المتاحة، والتي يمكن االستفادة منها 

والتي  لة،يدات المحتموتحقيق غاياتها وأهدافها االستراتيجية، كما أن هناك مجموعة من التهد

حليل يهدف التا، ويتحتم على الكلية أن تحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقها رسالتها وغاياته

 ة.  المحتمل ة أوالبيئي الخارجي للكلية إلى تحديد الفرص المتاحة، وكذلك تحديد التهديدات الحالي

الهيئة القومية  ( إستنادا إلي معايير( SWOT analysis أستخدامتم إجراء التحليل البيئي للكلية ب

ت كونالضمان جودة التعليم واإلعتماد بحثا عن نقاط القوة والضعف وذلك عن كل مكون من م

ن أول موفمان طبقا لنموذج )كوفمان للتخطيط اإلستراتيجي(:نموذج ك الخارجيةو البيئة الداخلية 

ي األن حت آيجي التي مازال العمل به جاريالنماذج القوية التي أسست نماذج التخطيط اإلسترات

وفمان عالم التفكير والتخطيط اإلستراتيجي ويتكون نموذج ك1999ومؤسسه هو روجر كوفمان  

 يطلتخطمن ثالثة مراحل رئيسية ويتمثلوا في األسئلة الثالثة التي دائما تذكر إذا ذكر ا

 أين نحن األن؟ -

 أين نريد أن نذهب؟ -

 نريد؟كيف سنحقق ما  -
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 :الخطة األستراتجيه الخمسيه  عدادثالث مراحل أل على ويعتمد النموذج
 مرحلة الرؤيه الكلية  -

 مرحلة التخطيط  -

 مرحلة التطبيق والتطوير -

 مرحلة الرؤية الكلية
 –لرسالة ا –الرؤية وفيها تم تحديد وصياغة تصور كامل للمقاصد الرئيسية للخطة وهي )

نها كل متي تكون المرجعية الدائمة للخطة وتنبثق العناصر ال القيم الحاكمه( –األهداف العامة 

 التفاصيل األخرى

 مرحلة التخطيط
( S W O Tالمشهور )النموذج  أستخداموفي هذه المرحلة تم أوال تحليل الواقع ودراسته جيدا ب

عوامل ل ستقبليةوتحديد التهديدات والفرص المللكليه الداخلية  والضعف للبيئهنقاط القوة  ومعرفة

جوة بين الف اسوقيأهداف تفصيلية  إلىالرؤية واألهداف العامة  تم تقسيمالبيئه الخارجية للكليه 

 الواقع الذي اكتشفناه وبين الرؤية اإلستراتيجية الموضوعة

 والتطويرطبيق مرحلة الت
م من مها ةفيذيفي هذه المرحلة تم تحديد عدة عناصر التي تشملها الخطة التشغيلية أو الخطة التن

مة حاك وسائل ومتطلبات وأهداف قصيرة المدى ووسائل لتنفيذ هذه المهام واألهداف وسياسات

 على الخطة التنفيذية.

 قسمت مراحل التحليل البيئي للكلية إلى أربعة مراحل

  وضع خطط لجمع البيانات :المرحلة األولى

ستراتيجي قام ورشة عمل للتخطيط األية فى أعقاب ستراتيجالخطة األ أعدادعقد اجتماع لفريق تم 

تم تحديد عناصر  ، حيثالجامعةببالتعاون مع مركز الجودة  بالكلية الجودةها مدير وحدة أعدادب

تم تكليف أعضاء الفريق بوضع خطط عمل لجمع  دراستها. كماالبيئة الداخليه للكليه المطلوب 

د مصادر جمع البيانات واألساليب البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئه الداخليه مع تحدي

 منية والموارد الماليه الالزمه.واألدوات الالزمة لجمعها. وكذلك الفترة الز
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 البيانات وأساليب جمع اتستبياناألالمرحله الثانيه: تصميم 

يكلة مه يرمقابالت غبتصميم طرق وأساليب جمع البيانات من  التخطيط األستراتيجىقام فريق    

 ق هذهسيتولى تطبي الذيتحديد أعضاء الفريق التنفيذى وبطاقات مالحظة. وتم  اتأستبيانو

اء جرأو اء الفريقين لمراجعة خطط العملبين أعض أجتماعاتاألساليب، كذلك فقد تم عقد عدة 

 التعديالت الالزمة.

 المرحلة الثالثة: مرحلة جمع البيانات

ط لخط مع أعضاء الفريق التنفيذي في تجميع البيانات طبقا دارةحيث شارك أعضاء فريق اإل

 جمع البيانات السابقة.

 طرق ومصادر جمع البيانات

 .بالكلية الجودةأوال: جلسات عصف ذهنى مع أعضاء وحدة 
 :التحليل البيئي اتأستبيانثانيا: 

 الستطالع رأى الطالب في العملية التعليمية. اتأستبيان -

 لقياس ارضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. أستبيان -

 معاونى أعضاء هيئة التدريس. أستبيان -

 .دارىالرضا الوظيفي للجهاز اإل أستبيان -

 دارىالتحليل الوظيفي للجهاز اإل أستبيان -

ي از االدارأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجه–التحليل البيئي للقيادات  أستبيان -

 ومستفيدي الخدمه والخريجيين.

 ثالثا: فحص وثائق: تم فحص الوثائق التالية:

الجمهورى  والقرار 2009لسنة  التنفذيه للجامعات الخاصه قانون تنظيم الجامعات والالئحه -

 بشأن تنظيم الجامعات. 2010لسنه  453ه رقم ئحه التنفذيبالال
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 للعاملين بالدولة. 1978 ( لسنة47قانون رقم ) -

 الهيكل التنظيمى للكلية. -

 التوصيف الوظيفى للعاملين بالكلية. -

 .بالكلية الجودةدليل وحدة  -

 الجودة بالكلية. إدارةوثائق نظام  -

 توصيف وتقرير البرنامج -

  2019-2018 توصيفات وتقارير المقررات للعام -

 2019-2018للعام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  أعدادبيان ب -

المستويات )  2019-2018 م الطالب في المراحل الدراسية المختلفة للعا أعدادبيان ب -

 ( األربعة

 2019-2018 للعام بيان بالنسب المئوية للنجاح والتقديرات  -

 2019-2018 للعام ومجموعاتهم النوعية  دارىالعاملين بالجهاز اإل أعدادبيان ب -

 سجالت المكتبة. -

 المرحلة الرابعة:

راهن الوضع ال علىوالوقوف  وجلسات العصف الذهني جتماعاتاألو اتستبياناألتحليل نتائج 

 للكليه
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 لقاهرةاب الخطة اإلستراتيجية لكلية التمريض جامعة بدر أعداد(: منهجيه 2شكل )

 

 

  



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

Page 30 of 93 

 

 للكليةالتحليل البيئي 

 (SWOT Analysis) أستخدامب

 تحليل البيئة الداخلية

 التخطيط اإلستراتيجي

 نقاط الضعف نقاط القوة

مشاركة جميع األطراف المعنية في صياغة  .1

 والرسالة. وتحديث الرؤية

عدم وجود مصفوفة للغايات النهائية واألهداف  .1

 موثقة ومعتمدة.  اإلستراتيجية

للكلية محدثة معتمدة وجود رؤية ورسالة وأهداف  .2

 ومعلنة.

 التحليلفي لدى األعضاء المشاركين  الوعيقلة  .2

 .البيئى

لوح إعالنية بنص رسالة ووجود مطويات ونشرات  .3

 ورؤية الكلية.

قلة عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .3

 بالكلية.

 

للتعامل مع المشكالت  واضحةوجود سياسات  .4

 المختلفه

فيما يخص  األداءعدم وجود نظام ضبط جودة  .4

 .التوثيق للألنشطه والمهام المختلفه

وعي اعضاء هيئة  لزيادةوجود ندوات تعريفيه  .5

 االستراتيجيه الخطةالتدريس عن 

 التخطيط االستراتيجي . غياب الفهم لفلسفة وأهمية .5

 عضاء المشاركة.األلدي بعض 

الخطة االستراتيجية  عدادوجود فريق مؤهل أل .6

 الخطة وفقا للمعايير الهيئة أعدادللكلية وجاري 

 القومية لضمان الجودة واالعتماد

 والمسؤليات ألنشطةعدم وجود خطة تنفيذية محددة ا .6

ال يوجد للكلية خطة استراتيجية سابقة ولكن يوجد  .7 

توصيف للوضع الراهن ثم إنجازه في مرحلة انشاء 

 وحدة الجودة
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 القيادة والحوكمة

 نقاط الضعف نقاط القوة

 القيادات إلختيارومعلنه  واضحةوجود سياسات  .1

 بالجامعة( )مركزيه

 ومعاونيهمجميع أعضاء هيئة التدريس  إشتراكعدم  .1

و الهيئة اإلدارية و المستفيدين في وضع الضوابط 

 .األكاديمية عند اختيار القيادات

تتوافر تقارير سنوية عن متابعة سير العمل  ال .2 يوجد نمط ديموقراطي في القياده .2

 بالكلية.

البوابه االلكترونيه  علىال تتوافر كل البيانات  .3 العمل بروح الفريق .3

 والكليه للجامعة

مشاركه االطراف المجتمعيه في اتخاذ القرار  .4

 وتمثيلهم في مجلس الكليه

 االزمات والكوارث غير مفعله إدارة .4

 ال يوجد نظام تطوير وتدريب مستمر للقيادات .5 الكليه واالستماع الرائهمتمثيل الطالب في مجلس  .5

ل لتفعيل تطبيق نظام الجودة داخ لجان مختلفه وجود .6

 العلميه األقسام

 في االرشفة الورقية وااللكترونية للوثائق قصور .6

 Student علىقواعد البيانات للطالب  اتاحه .7

information Sytem (SIS) 

 

ل التقنيات الحديثة في ميكنة األعما أستخداميوجد  .8

 اإلدارية.

 

وجود وحدة إدارية لنظم المعلومات مركزيه   .9

 الجامعةب

 

  االزمات والكوارث بالجامعة. إدارةيوجد  .10

  الخريجين مركزية بالجامعة لمتابعةيوجد وحدة  .11

  ة.يوجد آلية لتقييم الجهاز األداري سنويا بالجامع .12
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 والتطوير الجودة إدارة

 نقاط الضعف نقاط القوة

بها الكوادر المدربه  الجودةيوجد وحده لضمان  .1

 والتجهيزات المالئمه

 الجودة.يكل التنظيمي لوحدة ضمان عدم استكمال اله .1

عدم وجود معايير واضحة لتعيين مدير ونواب  .2 .واضحةيوجد بها الئحه داخليه  .2

 الوحدات

يير فريق الجودة على فترات قصيرة وذلك بسبب تغ .3 يوجد تقرير سنوي عن نشاطات الوحده .3

 الغاء بعد العقود والتعينات

ثقافة  ولنشراعمال الوحده  لمتابعة أجتماعاتعقد  .4

 الجودة بالكلية والجامعة.

 الوحدة  ألنشطةاليوجد قواعد بيانات متكاملة  .4

اعضاء هيئة التدريس لحضور  أستجابةضعف  .5 يوجد دليل معتمد وموثق لوحدة ضمان الجودة .5

 .الجودةندوات وحدة 

 اليوجد تقارير سنويه عن متابعة نشاطات المؤسسه.  .6 خاصة بوحدة الجودة. أجتماعاتيوجد محاضر  .6

االستراتيجية  الخطة عدادوجود فريق مؤهل أل .7

الخطة وفقا لمعايير الهيئة  أعدادللكلية وجاري 

 القومية لضمان الجودة واالعتماد

 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةقله  .7

عدم وجود نظام لحفظ الوثائق الخاصة باعمال  .8 

 الجودة.

اليوجد للكلية خطة استراتيجية سابقة ولكن يوجد  .9 

توصيف للوضع الراهن تم انجازه في مرحلة انشاء 

 وحدة الجودة

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 نقاط الضعف نقاط القوة

 الهيكل األكاديمي للكليه إكتمالعدم  .1 داخل كل قسم األداء لمتابعةيوجد تقارير  .1

للتعيين اعضاء هيئه  واضحةيوجد سياسات  .2

 المعاونه الهيئةو التدريس

 نقص االساتذة المعينين واالعتماد علي المنتدبين .2



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

Page 33 of 93 

 

متميزة بالكلية من النقص في كفاءات وخبرات  .3 يوجد نظام للتعامل مع العجز بالهيئة المعاونة. .3

 أعضاء هيئة التدريس.

 الهيئةوجود خطة تدريبية ألعضاء هيئه التدريس و .4

 على تحديد احتياجات مسبقة. آالمعاونه بناء

ة ال يوجد قاعدة بيانات لالنتاج العلمي العضاء هيئ .4

 التدريس

  التدريبية. ألحتياجاتوجود بيانات لتحديد ا .5

  الدورات التدريبيةتوجد مؤشرات لتقييم مردود  .6

 .يوجد تقييم ألعضاء هيئة التدريس من قبل الطالب .7

للحصول  الجامعة إدارةبل قمن الدعم المستمر  .8

 علي األعتماد

 

 
 الجهاز اإلداري

 نقاط الضعف نقاط القوة

وذلك بسبب العجز في عدد  وظيفيةالباء عتعدد األ .1 يوجد هيكل اداري.  .1

 المعينين

عن الهيئة اإلدارية  محدثه  قاعدة بياناتاليوجد  .2 .معةبالجا دارىللجهاز اإل األداءيوجد اليات لتقييم  .2

 بالجامعة.

الكوادر االداريه معلنة  إلختياريوجد معايير .3

 بالجامعة.

 

ة لخطالتدريبية للكلية وا ألحتياجاتعدم التنسيق بين ا .3

 التدريبية للجامعة.  

 غير مفعله األداءاليات تقييم  .4 

 المالية والماديةالموارد 

 نقاط الضعف نقاط القوة

عدم وجود معامل كافيه مجهزة تتناسب مع الزيادة  .1 بالجامعة. الدورية والصيانة خطط للطوارئوجود  .1

 الطالب أعدادب

نظم المعلومات في بعض األقسام  إدارةوجود نظام  .2

 اإلدارية

األحتياج المتزايد لوجود وسائل مواصالت إلتمام  .2

 عدادالميداني تتناسب مع زيادة األالتدريب 
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 -ألنشطةا )مركزوجود وحدات ومراكز مثل    .3

 لجامعة........( با -معمل لغات

 وحدة االزمات والكوارث غير مفعله بالجامعة. .3

 غياب وجود آلية حقيقية للثواب والعقاب. .4 وجود مكتبة مركزية للطالب بالجامعة.  .4

ية المعلومات الخاصة بالميزانيه واوجه االنفاق وكيف .5 مركزية بالجامعة. ITيوجد وحده  .5

 تحديد االولويات غير متاحة للكليه

مدربون في مجال تطبيق أسس  إداريينوجود  .6

 وسالمة بيئة العمل مركزيه بالجامعة. أمينت

 أعدادلزيادة  نظرآعدم وجود قاعات تدريس كافيه  .6

الطالب مما أدى لتزاحم الكلية وعدم القدره على 

 تنظيم العملية التعليمية.

 رارموقع الكلية ال يتم تحديثها باستم علىالمعلومات  .7 .الجامعةوجود موقع مكتمل للكلية على موقع  .7

واإلداري المالي  األداءفر نظم الرقابة على توا .8

 .بالجامعة

 

 والبرامج التعليمية األكاديميةالمعايير 

 نقاط الضعف نقاط القوة

مية للهيئه القو المرجعية األكاديمية تبني المعايير .1

جودة التعليم واإلعتماد لمرحلة  لضمان

 البكالوريوس

قلة أعضاء هيئة التدريس القادرين على التقييم  .1

 الذاتي

المناهج عدم وجود آلية ومعايير لتطوير  .2 .لبرنامج البكالوريوسوجود توصيف  .2

 والمقررات.

يوجد مصفوفة توافق بين المقررات الدراسية  .3

 ونواتج التعليم المستهدفة

 عدم تفعيل دور المراجعين القرناء. .3

 عدم وجود ممتحن خارجي لالمتحان .4 الطالب في عملية التقييم. إشتراك .4

مع رسالة وأهداف  األكاديميةتتوافق المعايير  .5

 الكلية.

 لألقسام العلمية.عدم وجود مراجع خارجي  .5

 اليوجد وزن نسبي للورقة االمتحان .6 ةمالئمة البرنامج التعليمي مع رسالة ورؤية الكلي .6

ة وجود جدول زمني للتقييم الشامل والمستمر للعملي .7

 التعليمية
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 إدارةتوافر وسائل النقل والمواصالت من قبل  .8

 الجامعة

 التدريس والتعلم

 نقاط الضعف نقاط القوة

 ير مفعلة بشكل كافياستراتيجية التعليم والتعلم غ .1 .استراتيجيه للتعليم والتعلم معتمدة وموثقةيوجد  .1

 افيكاالنماط الغير تقليدية للتعليم غير مفعله بشكل  .2 يوجد انماط غير تقليدية للتعلم. .2

ة تنوع الطرق المستخدمه للتعلم الذاتي مثل الحقيب .3

 التعليمية

 أعدادال يوجد مشاركه من كافة الجهات المعنية في  .3

 استراتيجية التعليم والتعلم

 علمال يوجد مراجعة دوريه الستراتيجية التعليم والت .4 ة يوجد مقررات تعزز التعليم الذاتي ودراسات الحال .4

 في ضوء نتائج االمتحانات

 المستفيدين من المكتبهال يتم قياس رضا   .5 يوجد خطه للتدريب الميداني للطالب .5

 عدم حداثة المراجع الموجود بالمكتبة .6 تنوع اساليب تقويم الطالب .6

 تكدس الطالب داخل المعامل .7 يشارك مستفيدي الخدمة في تقييم البرنامج. .7

ق يوجد آليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب وتوثي .8

نتائج االمتحان واعالم الطالب بنتائج التقويم 

 المختلفة.

 

  يوجد دليل لنظم االمتحانات معتمد ومعلن .9

 يوجد لدي الكلية قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات .10

 الطالب من نتائج االمتحانات المعلنة

 

يوجد مصفوفة لتوافق طرق التدريس والتعلم مع  .11

 المقررات

 

  الدراسية وطرق التدريس وطرق التقييم  .12
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 الطالب والخريجين

 نقاط الضعف نقاط القوة

 ال يوجد آلية لجذب الطالب الوافدين .1 وجود آليات لدعم الطالب ماديا واجتماعيا .1

عدم وجود مكتب لمتابعة الخريجين وكذلك قاعدة  .2 (.اتأستبيانوجود آليات استقصاء اراء الطالب ) .2

 البيانات.

تضع الكلية آلية الكتشاف الطالب المتعثرين  .3

 ودعمهم.

تتواكب مع اليوجد دورات التعليم المستمر التي  .3

 سوق العمل.

يوجد خطة معدة ومنفذة ومعتمده لإلرشاد  .4

 األكاديمي.

 الطالبية  ألنشطةفي ا ضعف المشاركة .4

 ألنشطةحصول الكلية على مراكز متقدمة في ا .5

 الطالبية على المستوى المحلي.

الموقع  علىعدم طباعة دليل الطالب ورفعه  .5

 اإلليكتروني للكلية

  ومعلنة.وجود قواعد للقبول والتحويالت واضحة  .6

  يوجد دليل للطالب .7

 

 :البحث العلم

 نقاط الضعف نقاط القوة

توجد خطة بحثية موثقة بالكلية تتوافق مع الخطة  .1

 للجامعة.البحثية 

 الخطة البحثية غير معلنة. .1

مشتركة مع مؤسسات علمية ال يوجد بحوث علمية  .2 الماجستير والدكتوراه  ورقية لرسائل وجود نسخ .2

 محلية ودولية.

وجود كفاءات وخبرات متميزة من أعضاء هيئة  .3

 التدريس.

 ال يوجد للكلية مؤتمر علمي سنوي  .3

ال توجد قواعد بيانات محدثه للبحوث العلمية  .4 ت البحث العلميأخالقيآتوافر اليات لنشر  .4

 بالكلية.

 يوجد وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين من قبل .5

 فيما يخص النشر الدولي الجامعة

 ال توجد خطط بحثية واضحة باألقسام العلمية .5
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التدريس  الطالب واعضاء هيئهيوجد مشاركة من  .6

 في المؤتمرات المحلية

 وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين غير كافيه.  .6

هيئة التدريس  عدم توافر عدد كافي من أعضاء .7 

 للمشاركة في الخطة البحثية )األساتذة المساعدين

 واألساتذة(.

 ت البحث العلمي غير مفعلهأخالقيآاليات نشر  .8 

 عدم وجود دراسات عليا .9

 االنشاء( )تحتالدراسات العليا 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئه

 نقاط الضعف نقاط القوة

هيئة التدريس  وأعضاءمشاركة الطالب  .1

 ومعاونيهم في الخدمات المجتمعية.

ه ونتائجها خاص اتستبيانال يوجد قاعدة بيانات لأل .1

 باحتياجات المجتمع

احتياج سوق العمل لخريجي الكلية من جميع  .2

 األقسام العلمية.

 واالطرافعدم وجود مشاركه من االقسام العلمية  .2

 في وضع خطه خدمة المجتمع الخارجية

 الكلية بأنشطة لحل المشكالت الصحية التيتساهم  .3

 تواجه المجتمع.

 

ة تتوافر آلية الستطالع رأي المستفيدين من الخدم .4

 المجتمعية.

 

يوجد تقييم من مستفيدى الخدمة المجتمعية  .5

 لخريجي الكلية

 

وجود تنسيق بين الكلية ومؤسسات المجتمع  .6

 المحلي لالستفادة من خدمات الكلية وخبراتها

 

الكلية بالعديد من ورش العمل والندوات  قيام .7

 والقوافل

 

وجود خطه للمشاركة المجتمعية تتوافق مع  .8

 الخطة االستراتيجية للكلية واحتياجات المجتمع.
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 تحليل البيئة الخارجية
شطة تم دراسة القوي والمتغيرات الخارجية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أن

 (PEST)هي وقرارات الكلية وتخرج عن نطاق سيطرتها وهذه القوي 

 (Political &legal Forcesالقوي السياسية والقانونية ) -

 (Economic Forcesالقوي اإلقتصادية ) -

 (Social & Culture Forces)القوي اإلجتماعية والحضارية  -

 (.Technological Forces) القوي التكنولوجية -

 التهديدات الفرص

 ضاألحتياج الدائم والعجز الشديد لكوادر التمري .1

 ً  وعالميا محليا

لبعد  عدم إقبال األساتذة للتدريس بالكلية .1

 .المكان

 اهتمام الدوله من خالل وزارتي الصحه والتعليم .2

 التمريضالعالي بمهنه 

 سفر الكفاءات الى الخارج .2

توافر نماذج من الهيئة والتقارير الخاصة  .3

 بالجودة.

الطالب سنويا وعدم تالئم  أعدادزيادة  .3

 قاعات التدريس والمعامل.

بكالوريوس  علىالحصول  علىالطلب  زيادة .4

ه قبل المعاهد الفنيه وطلبه الثانوي التمريض من

 العامه وغيرها

انظمه واجهزه المجال النمو السريع في  .4

 الصحي

متطلبات المناطق  أحدوجود كليه تمريض  .5

ه للتنمي العمرانيه الجديدة والبعيده عن القاهره

 الصحيه

 زيادة وجود الكليات المناظرة.  .5

سوق  ألحتياجاتمالئمه البرنامج التعليميي  .6

 العمل

عليا بالكليات  برامج دراسات وجود .6

 .النظيره

بالمستشفيات  تكدس أماكن التدريب العملي .7 زيادة الطلب علي خريج الكلية  .7

 والمراكز الصحيه

المعلوماتيه والريبوت  التطور السريع في .8 الشراكه مع الجهات المحليه والدوليه .8

 في المجال الصحي
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المجتمع المدني من  مؤسساتالتعاون مع  .9

 مصانع مراكز - مدارس-انديه -مستشفيات 

 حكوميةوغير  حكوميةمنظمات  -صحية

ات . المقابل المادي المغري للعاملين بالمستشفي9

المعاونه مما يؤدي الى  الهيئةمن راتب  أكبر

اعضاء  وأحياناالمعاونه  الهيئةالنقص الشديد ب

 هيئه التدريس

 

 : بالقاهرة كلية التمريض جامعة بدرلالضعف(  -)القوةمصفوفة العوامل الداخلية 
 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات التالية:  أعدادتم 

 الضعف عامل إستراتيجي( ولكل نقطة من نقاطالقوة )تحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط  .1

 0.5عف الض ولنقاط 0.5)عامل إستراتيجي( ومراعاة مجموع األوزان النسبية لنقاط القوة 

 (1صحيح )بحيث يكون مجموع الوزن النسبي لنقاط القوة ونقاط الضعف واحد 

ً تنا (القوة ونقاط الضعف )نقاطترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية  .2 ً ترتيبا حيث أن بزليا

نقطة لير ألخاالترتيب  األكبر، بينمات الوزن النسبي أوالضعف ذاالترتيب األول لنقطة القوة 

 غر. صالوزن النسبي األالقوة أونقطة الضعف ذات 

الة ح في 4×طريق ضرب الوزن النسبي  القوة عنحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط  .3

 3× وزن النسبيال وبضرب 100% - 90قدرة الكلية على االستفادة من نقطة القوة بنسبة %

 %   90 -%  75في حالة قدرة الكلية على االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق ضرب  .4

 - 90بنسبة %في حالة قدرة الكلية على التغلب على نقطة الضعف  2×الوزن النسبي 

 نقطة الضعفلكلية على التغلب على قدرة ا في حالة 1×بضرب الوزن النسبي و %100

  %.90 -%   75بنسبة 

 لمرجحاالكلى ول إلى الوزن صل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوجمع األوزان المرجحة لك .5

لما ك) خليةالدا البيئةبالنسبة للكلية، وهذا الرقم يعبرعن قدرة الكلية على التعامل مع عوامل 

   (.حيحصكانت القدرة أكبر والعكس  3زاد الرقم واقترب من 

 : كماهو موضح في الجدول التالي
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 بدر ةجامع التمريض لكلية( الضعف -القوة) الداخلية العوامل مصفوفة (5جدول )
 بالقاهرة

الوزن  العنصر م
 النسبي

 القيمة
Rate)) 

نقاط 
 الترجيح

 مالحظات

 نقاط القوة
 القيادة أألكاديميهتميز نمط  1

 بالكلية
مناخ العمل يسودة التعاون والجد  0.48 4 0.12

 والعالقات المهنيه

تدريس  وسائلتوافر أساليب و 2
  وتعلم غير تقليدية

تعليم مبني علي حل المشكالت  0.40 4 0.10
ومتوجه نحو حل مشاكل 
المجتمع مع توافر معامل للغات 
والحاسب بالجامعة والمهارات 

 اإلكلينكية والمحاكاة.

جاري تفعيلها ونشرها علي  0.52 4 0.13 للكلية خطه بحثية معتمدةتوجد  3
 الموقع االكتروني للكلية

يوجد بالكلية انشطة لخدمة  4
المجتمع واتفاقيات تعاون 

 مختلفه المجاألت

تخدم كافة المستفيدين داخل  0.15 3 0.05
 وخارج الجامعة

مالئمة البرنامج التعليمي  5
 سوق العمل. ألحتياجات

زيادة الطلب علي خريجي  0.30 3 0.10
 الكلية.

  1.85 المجموع
 نقاط الضعف

عدم كفاية أعضاء هيئة  1
 التدريس والهيئة المعاونة

 عن المدينه الجامعةبسبب بعد  0.22 2 0.11
 وضعف األمتيازات الماديه

وجود نقص في تجهيزات  2
بعض المعامل مع زيادة عدد 

الخبرات الفنيه  الطالب ونقص
 المعامل أمينلدى 

  إداريينبسبب تعيين  0.16 2 0.08

قلة أماكن تدريب العملي  3
 الميداني للطالب

محدودية سعة المستشفي  0.12 1 0.12
التعليمي لتدريب طالب الطب 

 والتمريض والمعاهد الفنية 

ضعف دور األقسام العلميه في  4
 وحدة الجودةالتعاون مع 

 ستجابةصعوبة ومحدودية األ 0.18 2 0.09
 الي اداء ومهام الوحدة المطلوبه  

 إكتمالتعدد المهام بسبب عدم  5
 الهيكل التنظيمى 

مما يؤدي الى تعارض المهام  0.10 1 0.10
اجراءات والتاخير في تنفيذ 

 بالجودة العمل
 Total 0.78 المجموع
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  2.63 استجابه الكليه لعوامل البيئه الداخليه

ا لعوامل واستجابته يعكس أن أداء الكلية ( مما2.63)حيث أن المجموع الكلي للنقاط المرجحة 
 .(2.5) المتوسط ضعف( قريب/)قوه الداخليهالبيئه 

 :هبالقاهر لكلية التمريض جامعة بدر الخارجيةمصفوفة العوامل 
ت خالل الخطوا وتهديدات( منمصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية )فرص  أعدادتم 

 التالية: 

ية النسبن ، ومراعاة أن مجموع األوزاأوتهديد( إستراتيجي )قوةتحديد وزن نسبى لكل عامل  .1

فرص لنقاط التهديد بحيث يكون مجموع الوزن النسبي لنقاط ال 0.5الفرص ولنقاط  0.5

موقف المحتمل لكل عامل على ال التاثيروتلك في ضوء  (1صحيح )ولنقاط التهديد واحد 

 اإلستراتيجي للكلية. 

ً الفرص ونقاط  )نقاطترتيب العوامل اإلستراتيجية الخارجية  .2 ً بحيثتنازلي التهديدات( ترتيبا  ا

خير رتيب األبينما الت األكبر،ات الوزن النسبي ذ القوة أوالتهديدأن الترتيب األول لنقطة 

 غر. صنسبي األت الوزن الذاأوالتهديد  القوةلنقطة 

حالة  في 4×حساب الوزن المرجح لكل من نقاط الفرص عن طريق ضرب الوزن النسبي  .3

في حالة  3× لوزن النسبيا% وبضرب 100 -%90قدرة الكلية على استغالل الفرص بنسبة 

  %.90 -% 75قدرة الكلية على استغالل الفرص بنسبة 

زن هديد فيكون عن طريق ضرب الوأما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل من نقاط الت .4

% وبضرب 100 -% 90في حالة قدرة الكلية على التعامل مع التهديد بنسبة  2×النسبي 

 %. 90 -%75في حالة قدرة الكلية على التعامل مع التهديد بنسبة  1×الوزن النسبي

ى ول إلى الوزن الكلصجمع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديد للو .5 .5

يئة ل البالمرجح بالنسبة للكلية، وهذا الرقم يعبرعن قدرة الكلية على التعامل مع عوام

 كانت القدرة أكبر والعكس وحيح(.  3كلما زاد الرقم وأقترب من الخارجية )

 وكما هو موضح في الجدول التالي:
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 لكلية التمريض جامعة بدر بالقاهرة الخارجية(: مصفوفة العوامل 6جدول )
الوزن  العنصر م

 النسبي
 الترتيب

 

نقاط   
 الترجيح

 مالحظات

 الفرص
تي رإهتمام الدولة من خالل وزا 1

الصحة والتعليم العالي بمهنة 
 التمريض

اهتمام  وهذا ينعكس في 0.80 4 0.20
 بكليات التمريض. الدولة

خريجي  علىالطلب المتزايد  2
المستوي  علىكليات التمريض 
 المحلي واإلقليمي

الثقه في مهارات  0.40 4 0.10
 علمبآو أخالقيآالخريج 

 علىالحصول  علىالطلب  زيادة 3
قبل  التمريض منبكالوريوس 

المعاهد الفنيه وطلبه الثانويه 
 العامه وغيرها

للتميز المادي للحاصلين  0.30 3 0.10
البكالوريوس  على

ومتطلبات اعتماد 
 المستشفيات

الشراكة مع الجهات اإلقليمية  4
 والدولية

الكليه لما هو  إدارةتبني  0.15 3 0.05
حديث من برامج 

وشراكات  تمريضية
 تعليميةالعمليه التدعم 

تعاون الكلية مع مؤسسات  5
 المجتمع المدني

دورات اإلسعافات  أمثلة: 0.15 3 0.05
 -لقوافل الطبيةا - األولية

 التثقيف الصحي.

  1.8 المجموع
 التهديدات

كليات التمريض  أعدادزيادة  1
 الخاصة

 ظهور كيانات منافسة 0.10 2 0.05

المقابل المادي المغري للعاملين  2
 في مهنة التمريض بالخارج.

سفر الكفاءات لخارج  0.20 2 0.10
 البالد

ضعف مستوي الطالب القادم  3
 من التعليم الثانوي

 علىعتمادهم إل 0.20 1 0.20
 إستراتيجية التلقين

 الخريجين )للعملضعف رواتب  4
 بمهنة التدريس(

لوجود كيانات منافسة  0.10 1 0.10
مثل العمل في 

 المستشفيات
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سفر الكفاءات المتميزه في  5
 المجال 

 بسبب الظرووف المادىة 0.05 1 0.05

  0.65 المجموع

  2.45 استجابه الكليه للعوامل الخارجبه

ها لعوامل يعكس أن أداء الكلية واستجابت مما( 2.45حيث أن المجموع الكلي للنقاط المرجحة )
 (2.5المتوسط ) من المتوسط تهديدات( قريبه /)فرص الخارجيةالبيئه 

 الوضع التنافسي لكلية التمريض جامعه بدر بالقاهره:
ها لطبيعة نشاطها ومسئوليت نظرآتتمتع الكلية بمجموعة من الخصائص والسمات المميزة 
 التعليمية والبحثية والمجتمعية فى مجال الرعايه الصحيه.  

 بيئة تعليمية ذات مستوى عالى لتعليم التمريض.    -

 .تطبيق نظم جودة التعليم والتعلم األلكتروني منذ نشاة الكلية -

ً نظيره  تعليمية مؤسساتمراجعة البرنامج التعليمى من قبل  -  –ه ه القاهرودوليا )جامع محليا

 وجامعه تكساس يالواليات المتحده(  

 كفاءة الموارد البشرية لتعليم متميز ومتابعة التدريب العملي.  -

 علمية. ات المكتبة مركزية تحوي العديد من الكتب اإللكترونية والورقية والعديد من الدوري -

  الكلية التعليمية. ألنشطةتوافر مصادر التمويل الالزمة  -

 . ربعةاألإتقان خريج الكلية للغة اإلنجليزية بمستوى عالى لما تم دراسته بالمستويات  -

 إقبال من الطالب الوافدين.  -

 ومعتمدة. تعليميةالتدريب العملي للطلبه يتم في مستشفيات  -

فدين امة الطالب المصريين والواسكن فندقى بجوارالحرم الجامعى على مستوى عالى إلق -

 سعار مناسبة. أب

الطالب( -العاملين  - داريينإلا -وسائل نقل متميزه تابعه للجامعة لنقل أعضاء هيئه التدريس -

 لقاهرة ومناطق المحافظات المحيطة.بانحاء المحيطة األمن الجامعة الى جميع 

تياز اإلم السمعة الممتازة لخريجي كلية التمريض مما أدي إلي زيادة الطلب إللتحاق طالب -

 ستشفيممستشفيات مثل )مستشفي جامعة حلوان بمدينه بدر، مستشفيات جامعة القاهرة، بال

 األداءي فلما يتميز به الخريج  نظرآ( وذلك 57357الدفاع الجوي، مستشفي سرطان األطفال 

 التمريضي.
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 تستهدف التي الخدمة المجتمعية المتميزة والمتمثلة في زيادة عقد دورات اإلسعافات األولية -

نظقة بالم المجتمع داخل وخارج الجامعة وكذلك المشاركة الفعالة في قوافل التثقيف الصحي

 المحيطة بالجامعة.

بها بكلية التمريض جامعة حلوان والتي أنشئت  األداءولذلك اختارت الكلية أن تقارن مصفوفة 
الجامعى  ( حيث انها الكليه التابعه لنفس المنطقه األداريه ويوجد المستشفي2006عام )

. وكانت نتائج مقارنة تقييم مصفوفة الجامعةالخاص بجامعه حلوان في مدينه بدر بجوار 
 ( 7العوامل الداخلية والخارجية بين المؤسستين كما موضح بالجدول )

 
(: مقارنة مصفوفة تقييم العوامل الداخلية والخارجية بين كليتي تمريض جامعة بدر 7جدول )

 .بالقاهرة وجامعة حلوان

 عام اإلنشاء اسم الكلية
إجمالي مصفوفة تقييم 

 العوامل الداخلية

إجمالي مصفوفة 

تقييم العوامل 
 الخارجية

جامعة  –كلية التمريض 
 بدربالقاهرة

2014 2.36 2.45 

امعة ج –كلية التمريض 
 حلوان

2006 3.40 2.59 

 

 تحليل الفجوة بين الوضع المأمول والوضع الحالي

 التمريض كليةبعد إجراء التحليل البيئي والوقوف على نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية ل

ن إجراء بد مجامعة بدر وكذلك الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية المحيطة بالكلية، كان ال

 تحليل للفجوة بين الوضع الحالي للكلية والوضع المأمول لها. 
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 بين الوضع المأمول والوضع الحالي(: تحليل الفجوة 8جدول )

 آليات سد الفجوة الوضع الحالي الوضع المأمول م

نسبة أعضاء  1

هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة 

إلي الطالب 

تتوافق مع 

المعدالت 

 المرجعية

عدم كفاية 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة

تحديد احتياجات األقسام من أعضاء هيئة  -

  والهيئة المعاونة.التدريس 

ية كاف أعدادالجامعة بشأن تعيين  إدارةالتنسيق مع  -

ام األقس ألحتياجاتمن الهيئة المعاونة سنويا طبقا 

 العلمية.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 للحصول علي الدرجة العلمية األعلى.

توافر أماكن  2

كافية للتدريب 

 الميداني للطالب
 

 عدم مالئمة

أماكن التدريب 

الميداني لزيادة 

 عدد الطلبة 

زيادة أماكن التدريب الميداني داخل النطاق  -

الجغرافي لمدينه بدر والمستشفيات الجامعيه 

 بمدينه القاهره.

 أعدادستيعاب وضع خطة للتدريب الميداني إل -

 الطالب المتزايدة.

قلة األبحاث  3

العلمية المنشورة 

دوريا نتيجة لقلة 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة 

بعض األبحاث 

العلمية غير 

 تطبيقية

تحديد إحتياجات المجتمع من البحث العلمي حسب  -

 األولويات.

 إنشاء قواعد بيانات للبحث العلمي. -

عقد ورش عمل لتنمية مهارات البحث العلمي  -

 التدريس والهيئة المعاونة.ألعضاء هيئة 

جهاز إداري  4

 مستوفي للمعايير 

عدم استكمال 

التوصيف 

الوظيفي 

للجهاز 

 اإلداري. 

 .الجودةاستيفاء الجهاز اإلداري لمعايير ضمان  -

 ادأعدو دارىالتدريبية لجهاز اإل ألحتياجاتتقييم ا -

 ألحتياجاتخطة تدريبية ألستيفاء هذه ا
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 الباب الثالث
الرؤية والرسالة والقيم 

 المتبناه

 الرؤية

 الرسالة

 القيم المتبناه
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 الرؤية والرسالة
في  وفي ضوء ما تقدم تم تحديث الرؤية والرسالة وتطويرها بمشاركة كل األطراف ووضعها

 صورتها النهائية في الوقت الحالي:

 الرؤية:

 

 

 

 

 

 الرسالة:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

وذات تميز فى مجال التعليم التمريضى أن تكون كلية التمريض جامعة بدر رائدة 
 .البحث العلمى وخدمة المجتمع محليًا وإقليميآ وعالميآو 

يات قادر على أستخدام التقنومهنيًا  علمبآخريج متميز  جامعة بدر بأعدادتلتزم كلية التمريض 

ضية اية تمريلتقديم رعاألكاديمية المرجعية القومية وفقًا للمعايير واالساليب الحديثة والبحث العلمى 

ة الخالقيذات جودة ترتكز على الدالئل والبراهين وتقديم خدمات مجتمعية فى إطار المعايير ا متميزة

افة باالض لمهارات الذهنية، العلمية والقيادية. وتسعي الكلية إلى إكساب الطالب اوالقيم المجتمعية

 المحلى واالقليمي والعالميالمستوي إلي تبادل الخبرات علي 
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   :الكلية ورسالة رؤية صياغة

 الكلية يخريج بإكساب باإللتزام لكليه التمريض جامعه بدر بالقاهره  العامة الرسالة تتمثل

 زامواإللت قوميةال األكاديمية للمعايير وفقا التعليم التمريضى بمجال متميز وتعليم عالية مهارات

 مرضيلل الجودة عالية والخدمات الرعاية  وتقديم العلمي البحث وتطوير المعرفي بالتنوع

  . الجامعةو يةبالكل والمادية البشرية اإلمكانيات خالل من المجتمع متطلبات تلبية في والمساهمة

  :كليةال ورسالة رؤية في والخارجية الداخلية المعنية لألطراف  المشاركة مستوى

 هذه مثلتت الكلية وخارج داخل من المعنية األطراف جميع بمشاركة والرسالة الرؤية ياغةص تم

 فنىوال دارىاإل الجهاز من وأعضاء المعاونة، والهيئة التدريس هيئة أعضاء فى األطراف

 أمور ءوأوليا ،مشرفي ومديري مستشفيات التدريب العمليو ، بالكلية المختلفة الفرق وطالب

  الطالب بعض

  الكلية ورسالة رؤية نص تحليل

 عليمىالت دورها تعكس رسالتها أن وضوح لبيان الكلية ورسالة رؤية نص تحليل اجراء تم -

 .  المجتمعية ومسئوليتها والبحثى

 تراتيجيةاإلس الكلية خطة بين واإلتساق اإلرتباط الكلية ورسالة رؤية ياغةص فى روعى و  -

  مجتمعيةال ومسئوليتها والبحثى التعليمى دورها تعكس وأن للجامعة اإلستراتيجية والخطة

 .  الجامعة رسالة تحقيق في مستقبلية مساهمة  الكلية لرسالة ويكون

 . الجامعة رسالة تحقيق في الكلية رسالة سهامإ بمدى بيان أعداد وكذلك -

 حليةالم المتغيرات ضوء فى  الكلية ورسالة رؤية وتحديث مراجعة آليات أعداد تم كما -

 .والدولية واإلقليمية
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 :القيم الحاكمة للكلية
 في عرض المشكالت وحلها وإجراءات المحاسبة.الشفافية:  .1

 ت لضمان التميز.خالقيآ: بالقيم واألاإللتزام .2

 المستمر من اجل النهوض بالكلية ولتحسين العملية التعليمية. العطاء .3

 : والتفاني في العمل. اإلخالص .4

 : بين أسرة الكلية والمجتمع المحيط.التعاون .5

 واالنفتاح على كل ماهو جديد في العملية التعليمية والبحثية.اإلبتكار  .6

 تعزيز الصحة ومنع انتشار المرض الرعاية: .7

 ةالتعاون مع سائر المؤسسات المجتمعية والدولية من خالل شراكات هادف التكامل: .8

تيا يتهم ذاي تنمفلتطبيق علوم الحياة العملية مما يساهم  توفير فرصة للطالب التنمية الذاتية: .9

 وتشجيعهم على التعلم مدى الحياة 

 طلبةتنمية العمل الجماعي لدى أعضاء الهيئة التدريسية وال العمل بروح الفريق: .10

 تعميق االنتماء للوطن والجامعة والكلية االنتماء والمواطنة: .11
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 الغايات

 االهداف االستراتيجية

 االستراتيجات البديلة

 الباب الرابع
اإلستراتيجية  واألهدافالغايات 

 واإلستراتيجيات البديلة المتبناه
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 الغايات واألهداف اإلستراتيجية واإٌلستراتيجيات البديلة:
 من ادةوالري تسعي الي التميز ومجتمعية وبحثية تعليمية مؤسسة بدرهي كليه التمريض جامعة

 التكيف، لها ضمني بمااً( وقومياً محلي (المجتمعية المتغيرات مع والمرن الديناميكي تفاعلها خالل

 المنظم اإلستراتيجي خطيطالت عملية تبني على – ذلك سبيل في – تعتمد وهي .البقاء على والقدرة

ن رسالة قا موانطاللجهود وفي هذا اإلطار تكامل ا لها ويضمن ،األداء عشوائية يجنبها الذي

 صفت العمنهجية جلسا أستخدامالكلية و رؤيتها و نتائج التحليل الرباعى التى اعتمدت على 

 عتبار المعايير التالية:الذهنى أخذاً فى األ

ت القوة والضعف والفرص عن التحيز فى توصيف وتشخيص مجاال الموضوعية والبعد -

 والتهديدات.

تها إمكانياولية بحيث يشمل التحليل الرباعى على جميع أوجه أنشطة الكلية وقدراتها الشمو -

 المحيط بها. طار الخارجىاألو

 ،داريينإلس، الهيئة المعاونة، ايئة التدريهأعضاء )طراف المعنية المشاركة الفاعلة لكافة األ -

 (المجتمعية طرافاأل

 طراف المعنية.األالعرض والمناقشة لنتائج التحليل مع جميع  -

مان تتسق مع مبادئ عملية ض ستراتيجية والمخرجات للخطة والتىاألهداف فقد تم تحديد األ -

 جودة التعليم

 تغطية الجوانب التالية: واألعتماد من خالل

 ائه منوالحرص على تحقيق مستويات عالية من رض (الطالب)ساسى ألهتمام بالمستفيد ااأل -

 رغباته وتوقعاته.احتياجاته و مقابلة اللخ

 ستراتيجى والشفافية والموضوعية.الالقيادة الموجهة بالفكر والتخطيط ا  -

 طراف ذات المصلحة.ألالمشاركة الفعالة لكافة ا -

 بتكار بغرض التغيير الهادف والتحسين المستمر.البداع وااال -

بالكلية من طالب وأعضاء هيئة التدريس  الصلهذات األطراف  المنافع المتبادلة بين جميع -

 طراف المجتمعية.واأل ومعاونيهم والعاملين
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ً نحو تصميم الخطة  ميع جستراتجيه للكلية بشكل واضح ومحدد وشامل بحيث يحتوى األوسعيا

  اياتلغعتماد ، فقد تم وضع األالهيئة القومية لضمان جودة التعليم وا متطلباتو جوانب 

 ت الهيئةطلباحدى عشر التى تمثل متلمعاييراألستراتيجية والمخرجات للخطة وفقاً لواألهداف األ

 كاألتي عتماد والسابق توضيحها من قبل وذلكاألالقومية لضمان جودة التعليم و

 .المؤسسى للكلية لخلق مناخ يشجع على التميز واإلبداع واإلبتكار األداءتطوير  .1

ً زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين  .2  وإقليميا.   محليا

 بناء منظومة بحث علمى تواكب إحتياجات المجتمع. .3

 تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع والتنميه المستدامه .4

مجاالت ي الف ةقليميه والمحلياإلتعظيم الشراكه والتعاون بين الكليه والمؤسسات الدوليه وأ .5

 .ةوالمجتمعي تعليميةالبحثية وال

 وهي 2024-2019وتتسق غايات الكلية مع غايات الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

 الغـاية األولي: التميز في مجال التعليم -

 الغـاية الثـانية: التميز في البحث العلمي -

 معيةالغـاية الثالثة: تحقيق اإلرتباط بالمجتمع وتنمية عالقات المشاركة المجت -

 التعاون الدولي واإلنفتاح علي العالم.لغـاية الرابعة: ا -

 2024-2019الغايات واألهداف اإلستراتيجيه للكليه 
 بتكار.اع واإلالمؤسسى للكلية لخلق مناخ يشجع على التميز واإلبد األداءتطوير الغايه األولي: 

 األستراتيجية  الخطةوضع آليات لتفعيل  -

 تحديثها ونشرها(وضع آلية لمتابعة االلتزام بالرؤية والرسالة )  -

 تحديث الهيكل التنظيمى للكلية. -

 .دارىدعم القيادات والجهاز اإل -

 بالكلية. األداءنشر ثقافة الجودة وتطوير  -

 تحديد السياسات واللوائح التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.  -

 تطوير نظم المعلومات والتوثيق -
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 وإقليميا.   محليا  زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين الغايه الثانيه: 

ق تحديث وتطوير البرنامج الدراسى بما يتوافق مع إحتياجات ومتطلبات سو -

 العمل

للبرنامج    2017NARS- nursing القومية المرجعية األكاديميةتبني المعايير  -

 االكاديمي

واكب ستراتجيات التعليم  والتعلم توضع إالمبنيه علي الكفايات والجدارات  -

 المستحدث فى النظم التعليمية الحديثة  

 تطوير نظم التقييم للطالب -

ً دعم الطالب مادي - ً ، إجتماعيا ً  ا  .وصحيا

 تفعيل دور الطالب فى العملية التعليمية  -

 الطالبية ألنشطةتشجيع وتفعيل  ا -

 تعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -

 

 بناء منظومة بحث علمى تواكب إحتياجات المجتمع.الغايه الثالثه: 

 توفير البيئة الداعمة للتميز فى البحث العلمى -

 باحثين متميزين. أعداد -

 بحوث تطبيقيه  أعداد -

 ة.ت فى مهنة التمريض والبحث العلمى بالكليخالقيآتعزيز المصداقية واأل -

 

 جتمع والتنميه المستدامهتطوير خطط وبرامج خدمة المالغايه الرابعه: 

 ليهه للكالمشاركة الفعالة في تنمية خدمة المجتمع والبيئة الخارجية والداخلي -

 نشر الوعى بقضايا البيئة وخدمة المجتمع.  -

سسات متابعة الخريجين وسبل التواصل معهم، باإلضافة إلى ربط الخريجين بمؤ -

 سوق العمل.

 مواجهة االزمات والكوارث بطرق اكثر فاعلية   -
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المحليه يه وقليمإلابين الكليه والمؤسسات الدوليه و تعظيم الشراكه والتعاونالغايه الخامسه: 
 .ةوالمجتمعي تعليميةفي المجاالت البحثية وال

 تدعيم الشراكة بين الكلية والمؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية -

 

 :البديلةاإلستراتيجيات 

 أستخدامب ستنباط إستراتيجيات بديلةإقررت الكلية  (SWOT)بعد تحليل نتائج التحليل البيئي 

 :وهي كالتالي (TOWS)مصفوفة 

في توافر  نقاط القوة الممثلة أستخداموتستند إلي   (SOاستراتيجيات النمو والتوسيع )  -

 ل وزارةن خالأساليب التعليم غير تقليدية بالكلية مع الفرصة المتاحة من اهتمام الدولة م

 ينملتحقالطالب ال أعدادالصحة والتعليم العالي بمهنة التمريض والزيادة المستمرة في 
ض ي  التمريكبر عدد ممكن من أخصائأ  عدادإبالكلية وستتكامل  هذه العناصر في  

ً القادريين علي المنافسة   وإقليميا. محليا

وتتمثل في التغلب علي بعض نقاط  الضعف  (WOإستراتيجية التطوير والتحسين ) -

عجز في سد الوتحسينها لتصبح نقاط قوه مثل كفاية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و

دى نيه لتجهيزات بعض المعامل لكي تتناسب مع  زيادة عدد الطالب  وزيادة الخبرات الف

فعيل ب و تالميداني للطال يجاد أماكن  بديله للتدريب العمليإالمعامل  التوسع في  أمين

ل الهيك الإكتم دوراألقسام العلميه في التعاون مع وحدة  الجودة وتحديد المهام  واألدوار و

 التنظيم

 :آلية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 المتابعة
تهدف المتابعة إلي التحقق إن ما تم إنجازه من نتائج فعلية لألداء يتفق مع ما تم تخطيطه 

ً و يحقق رسالة وغايات واألهداف اإلستراتيجية للطلبة وهل هناك ما يستدعي إلتخاذ إستراتيجيا
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مقارنتاها باألهداف وأو النتائج الفعلية عليه  األداءإجراءات تصحيحية وذلك من خالل قياس 

 المخطط بها. ويتم متابعة تنفيذ الخطة من خالل لجنة التخطيط اإلستراتيجي.

 التنفيذ ويتم من خالل:
 الخطة مع مختلف األطراف. أعدادعقد ورشة عمل وحلقات نقاشية لفريق  -

 جلسات العصف الذهني لقيادات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. -

 المقابالت الشخصية لقيادات الكلية. -

 الموجه للمستفيدين من الداخل ومن الخارج. اتستبياناألمجموعة  -

 اإلستمرارية وتحقق من خالل:
 رية بالطلبة والجامعة.دعم القيادات اإلدا -

 دعم مركز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة -

 التقرير الدوري سنوياً لما تم تحقيقه -

  اإلستراتيجية تطبيق تواجه التي المخاطر إدارة
 وضع عم الخطة، وتنفيذ وتطوير تصميم بعملية المرتبطة والعقبات المخاطر وتقييم تحديد

 .للخطة احالنج ومقومات الدعم وتوفير والعقبات المخاطر تلك مع للتعامل الالزمة اآلليات

  :اآلتية المحاور في المخاطر هذه تمثلت وقد

  .كامل بشكل التدريس هيئة أعضاء تفرغ عدم .1

  .تنفيذه فى البطء أو العمل استكمال على ألنشطةا مسئولى بعض قدرة عدم .2

  .والتنفيذ التطوير خطط فى العاملين جميع مشاركة عدم .3

   )سنويا%  20) األسعار زيادة(  للخطة المالى اإلنحراف زيادة نسبة)األسعار انحراف .4

  المخاطر ت التغلب عليإجراءا
  .بها والمستقبلية الحالية دارةاإل التزام لضمان الجامعة مجلس من الخطة اعتماد .1

 تحقيق فى المشاركة قاعدة لتوسيع المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء من مزيد تعيين .2

 ئولىلمس التدريسى العبء خفض يمكن بحيث ، اإلستراتيجية الخطة وتنفيذ الكلية رسالة

  .الخطة تنفيذ ومتابعة استكمال لهم فيتاح, التنفيذ
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 ارتفاع لمواجهة عام بعد يبدأ نشاط لكل التقديرية للموازنة زيادة% 20 هامش وضع .3

  .األسعار

 .الجودة وضمان لإلعتماد القومية الهيئة من اإلعتماد على للحصول بجدية السعى .4

 السياسات المرشدة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية:
ترتكز كلية التمريض في خططها وسعيها للمستقبل لتحقيق رؤيتها ورسالتها وخططتها 

جموعة من السياسيات تمثل ركائز أساسية وقيمة موجهه ( علي م2024 -2019اإلستراتيجية )

 تلتزم بها الكلية في توجهاتها وهي علي النحو التالي: 

  فيما يتعلق بالتدريس والتعلم 
 لتي تلبي متطلبات سوق العمل.التوسع في البرامج ا -

-  ً جودة ال طةألنشالتقويم المستمر لجميع مدخالت وعمليات ومخرجات العملية التعليمية وفقا

 الشاملة واإلستفادة منها في تطوير البرنامج والمقررات.  

واصل إستراتيجيات تدريس وتقويم تضمن تطوير المهارات المهنية ومهارات الت أستخدام -

ت المقرراورامج للطالب. يلتزم مجلس الكلية بمناقشة إستراتيجية التعليم والتعلم وتقارير الب

لقوة انقاط  صحيحية الالزمة بما يعززتكل عام دراس وإتخاذ اإلجراءات الالدراسة في نهاية 

 تاج إلي تحسين.والنقاط التي تح

 تعظيم مشاركة مستفيدي الخدمة في تحديث البرامج في مرحلة البكالوريوس. -

ر ي وتوفيالذاتتبني كافة أنماط التعلم الحديثة مثل التعليم اإللكتروني والتعلم التفاعلي و -

لعملي اتدريب الكلية بوضع آليات لضمان ال إدارةالتقنيات الحديثة المناسبة لذلك :  تلتزم 

 طلباتالب في مرحلة البكالوريوس علي النظم الحديثة المرتبطة بالتخصص في ضوء متللط

 سوق العمل. 

 التقييم المستمر والموثق لخدمات المكتبة من كافة المستفيدين.  -

 إستحداث نظام إلكتروني لشئون الخريجيين. -

 واإلدارية المؤهلة. األكاديميةإستكمال الكوادر  -

بحاث ذات الصلة وتمثيلهم في األ األكاديميةهم في الشئون أخذ أراء الطالب وإستشارت -

 الخاصة بخدمات الطالب المختلفة لتنمية الدور القيادي للطالب.

 تقييم البرنامج كل أربع سنوات وسنويا وعند الضرورة  -
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 تبني معايير عالمية مرجعية للبرامج الدراسية بالكلية. -

 عضاء هيئة التدريس.وضع آلية لدعم وتشجيع المساهمات العلمية أل -

 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم اإللكتروني. -

 

 سياسات البحث العلمي 
 وضع خطة بحثية للكلية ومتوافقة مع الخطة البحثية للجامعة. -

 دعم البيئة البحثية بالكلية. -

 .والدوليةمشاركة الكلية مع هيئات البحث العلمي والتعاون مع الجامعات المحلية  -

ي مجال ئية فإنشاء برامج دراسات عليا تتصف بالتميز البحثي بما يضمن للكلية القدرة الثنا -

ً الدراسات العليا بين الكليات المناظرة   وإقليميا. محليا

 زيادة نشاط البحث العلمي بالكلية. -

رية ية الفكلكللمااإلرتقاء بالبحث العلمي بالكلية واإللتزام بالضوابط الوارده في وثيقة حقوق  -

 والنشر اإللكتروني.

حث دولي بنشر بمدرس مساعد (  –المعينين بوظيفه معيد    (إلتزام طالب الدراسات العليا -

ً مية محكمة لقل من رسائلهم العلمية في مجلة عواحد على األ ً ف محليا  ي مجالأو دوليا

 .وباسم جامعه بدر التخصص

لمحلية يبية االجامعة بتيسير ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والدورات التدر إدارةتلتزم  -

 والدولية.

 سياسات خدمة المجتمع
 اإلستعانة بالخبرات الموجودة في المجتمع لدعم الكليه وبرامجها. -

 التواصل مع الخريجيين وإطالعهم على تطور الكلية وبرامجها. -

 الخريجيين لمواكبة سوق العملوضع خطة تدريبية لتطوير مهارات  -

 تطوير البرامج المخصصة للتوعيه بخدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

 التسويق واالعالن عن خدمات الكلية وإمكانيتها. -

عة ل الجامتم داختالكلية بتمثيل الكليه في األحداث والمناسبات ذات العالقة التي  إدارةتلتزم  -

 .   وخارجها
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 آليات تقويم الخطة:

ي ـشطة أو علـواألنام مؤشرات أداء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية على مستوي المه قياس .1

 المستوي الشهري.

 مرحله.ل تقويم مستوى األقسام واللجان بعد ك .2

ذي ـالتنفي ديرـمرحله أو عند أي توقيت يحدده المل البرنامج في نهاية كل تقويم أداء مجم .3

 لبرنامج تنفيذ الخطة.

للخطة االستراتيجية للكلية فى ضوء ضمان الجودة ضمانات وتوصيات مستقبلية 

 والتحسين المستمر:

لقة من منطو، معستمرار على القضايا االجتماعية والتنموية للمجتأالبد للكلية أن تبقى منفتحة ب

لعلمية الثورة التوجهات القومية المعاصرة ومعبرة عن مطالب التقدم وال في ظ هاحتياجاته ومطالب

 التكنولوجية.

ل امً بعورهنال فإن أية طموحات تخطيطية مستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية ستظ كذلك

 -وضمانات أهمها: 

فعلية  جراءاتإواتخاذ ل إيمان القيادات األكاديمية واإلدارية بهذه الخطط وتحويلها لبرامج عم -

 للتنفيذ والمتابعة.

ا ليها بمرجنا عدالمعايير والمفاهيم التي تغيير "الثقافة األكاديمية" على نحو يعيد النظر في  -

 يرسخ تأكيد الجودة.

 واستخداماً. ،وتنظيماً، وتمويالً، فكراً؛ "تعظيم مشاركة المجتمع المدني" في أنشطة الكلية -

د لمواراتعظيم االستخدام المكثف والمخطط للموارد المتاحة بما يقود إلى تحسين وزيادة  -

 الذاتية للكلية

دام ى استخفي أساليب تقويم الطالب من مستوى االمتحانات التقليدية إلل االستمرار في التحو -

 أساليب تكشف عن القدرات الحقيقية العليا لنتائج التعلم.

تفجير و، تيتدعيم توفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة لتدريب الطالب على التعلم الذا -

 الطاقات اإلبداعية لديهم.

س مهني والبحثي ألعضاء هيئة التدريس ووضع مقاييبلورة أسس ونظم لتقييم األداء ال -

 واضحة لتحقيق هذا التقييم.
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لدعم ذبهم لوج ئهميجي الكلية بما يضمن والالمستمر مع خرل إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواص -

 وحدات متابعة الخريجين.ل والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة من خال

مستوى ملموس في الل وبشك، اـبأن يساهموا إيجابي الكليةيلتزم أعضاء هيئة التدريس ب -

قاء واالرت، يم الرعاية الصحيةـتحسين نوعية تعلل من خال، الصحي للمجتمعات المحلية

عضاء يسعى أو، ايير األكاديمية المحليةـق المعـوتحسين عمليات التعلم وف، بنوعية الخريجين

نماذج مميزة تدعو للفخر  –وجماعيا  اـرديف –ا ـهيئة التدريس بالكلية إلى أن يكونوا دائم

 واإلعجاب.

 :خطوات اعتماد الخطة من الجهات المعنية ونشرها

 

 

 

 

أجراء ورش عمل توزيع الخطة

ادارة الجامعةالمجتمع الخارجىمجتمع الكلية

كتابة الخطة
لجنة للخطة 
األستراتجيات

مجلس الكلية
للمنااقشة واألعتماد

طباعة الخطة

رفع الخطة على
الموقع

تحديث الخطة
بأستمرار
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 آلية متابعة تنفيذ الخطة 

 أهداف التقييم والمتابعة 

 اإلستراتيجيةالسياسات المرشدة لتنفيذ الخطة 

 آليات تقويم الخطة

 الباب الخامس
للخطه  التنفيذية متابعة تنفيذ الخطة

 األستراتجيه
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 آلية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية: 
تائج نه من تتم عملية متابعة وتقييم الخطة التنفيذية بغرض التحقق من أن ما تم انجاز -

 ً كذلك و ؤسسة، ويحقق رسالة وغايات المفعلية لألداء يتفق مع ما تم تخطيطه استراتيجيا

تها معالجأهدافها االستراتيجية، وما إذا كان هناك انحرافات تستدعى ضرورة التدخل ل

 من خالل قرارات تصحيحية.

علية ج الفأو النتائ األداءأهمية فى هذه الخطوة هو ما يتعلق بقياس  ألنشطةإن أكثر ا -

 المحققة حتى يمكن مقارنتها باألهداف المخططة استراتيجيا.

 م والمتابعة:أهداف التقيي
 لتأكد منلى اع دارةيتمثل الهدف العام لتقييم ومتابعة الخطة اإلستراتيجية فى مساعدة اإل

بة م والرقالتقييالفعلى يتم وفقا للخطط الموضوعة. كما أن هناك بعض األهداف الفرعية ل األداءأن 

 والتى من بينها ما يلي:

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية. -

 التكيف مع المتغيرات التنظيمية.تحقيق  -

 ترشيد التكاليف. -

 توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية. -

 ستراتيجى لفترات زمنية الحقة.المساعدة فى عملية التخطيط اإل -

 تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط. -

 متابعة التقدم فى المراحل المختلفة لتنفيذ االستراتيجية. -
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 القطاعات واإلدارات واألقسام التى تشارك فى التنفيذ. تحقيق التعاون بين -

 

 

 

م وضع آلية لمتابعة تنفيذ ت 2024يونيو  -2019هذا وفي إطار تنفيذ إستراتيجية الكلية يوليو 
سية لمؤسانجاز المخرجات لتحقيق أهداف الكلية االستراتيجية من خالل اإلجراءات إو ألنشطةا

 :التالية

لعام ية اتقسيم الخطة التنفيذية الخمسية إلى خطط سنوية تبدأ وتنتهي مع بداية ونها   -1

 األكاديمى.

اصة الخ ألنشطةعرض الخطط السنوية علي السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية إلدراج ا -2

 بكل من شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الخطة السنوية.

جودة نوية بالكلية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان المراجعة جميع الخطط الس -3

 .للتأكد من اتساقها مع الخطة االستراتيجية )للعام األكاديمى محل التقييم(

 ومسئولي لكليةاتشكيل لجنه سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ممثلة من مسئولى أقسام  -4

 المعايير تختص بفحص النشاط الخاص بها.

لوضع ابين  ر عما تم إنجازه )نقاط االستيفاء بالخطة( وما لم يتم )الفجوةتقاري أعداد -5

 الراهن والمستهدف(. 

ية الكل فحص الوثائق لتحديد األدلة والشواهد وعقد مقابالت مع السيد األستاذ وكيل -6

 ومسئولي وحدة ضمان الجودة بالكلية.

دف لمستهتقرير المتابعة السنوي بوحدة ضمان الجودة يعكس نسبة االنحراف عن ا أعداد -7

 بالخطة ومقترحات التحسين للعام القادم.

خطة تخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة اإلستراتيجية لتعديل الإ -8

 التنفيذية فى ضوء المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة السنوى.

 يذية على المجالس الرسمية للمناقشة واالعتماد. عرض الخطة التنف -9

  :اإلستراتيجية للخطة األساسية المرجعيات
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 السادسالباب 
 التنفيذية للخطه األستراتحيه الخطة 

2019-2024 

 لقوميةا الهيئة من الصادر العالى التعليم لمؤسسات اإلستراتيجى التخطيط دوراتدليل   ـ1

 . واالعتماد التعليم جودة لضمان

  www.naqaae.org (2015 يوليو ـ الثالثصداراإل) العالي التعليم لمؤسسات اإلعتماد دليل ـ2

 واألجنبية يةالمحل والجامعات  المناظرة للكلياتلكتروني اإل  والموقع العلمية المراجع بعض ـ3

 . اإلستراتيجي التخطيط في الجامعةو بالكلية الجودةمستشاري وآراء

 .بدر بالقاهره لجامعة اإلستراتيجية الخطة ـ4    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naqaae.org/
http://www.naqaae.org/
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 المؤسسى للكلية لخلق مناخ يشجع على التميز واإلبداع واإلبتكار. األداءتطوير  الغايه األولي:

المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

آليات لتفعيل  وضع - 

 الخطةاتشطه 

 األستراتيجية 

 الخطةتشكيل اللجنة الخاصه بوضع  -

 األستراتيجية

 من مجلس الكليه  اللجنةاعتماد  -

مع  جتماعاتبعقد عدد من األ اللجنةقيام  -

 –لطالب ا –اعضاء هيئه التدريس 

دمه لتحديد نقاط مستفيدي الخ -دارييناأل

 القوة والضعف

عقد ورش عمل للتوعية باألهداف  -

ع الداخلى بالكلية األستراتيجية للمجتم

 والمجتمع الخارجى 

 مطويات للنشر أعداد -

إدراج األهداف األستراتيجة فى دليل  -

وحدة ضمان   -

 بالكليةالجودة 

رئيس لجنة  -

التخطيط 

 األستراتيجى

مسئولى  -

 المعايير

اعضاء هيئة  -

 تدريس

سنويا 

 ومستمر

ملف آليات تفعيل  - 5000

األستيراتيجية ومعايير 

تشكيل و المتابعة والتقييم

اللجنة الخاصة بوضع 

 الخطة االستراتيجية.  

قراراعتماد اللجنة من  -

 مجلس الكلية. 

قيام اللجنة المشكلة بعقد  -

مع  جتماعاتعدد من األ

-اعضاء هيئة التدريس

مستفيدى -االداريين-الطالب

الخدمة لتحديد نقاط القوة 
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المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

 موقع الكلية اإللكترونى ...إلخ –الطالب 

 الخطةتنفيذ  متابعةوضع اليات  -

 جيهياألسترات

 

 والضعف.

 التقارير السنويه -

األهداف األستراتيجة    -

 معلنه فى الموقع االلكتروني 

 التنفيذية الخطة متابعةاليه  -

 للخطه األستراتجيه

وضع الية لمتابعة  -

األلتزام بالرؤية والرسالة 

 ونشرها(  –)تحديثها 

  

عقد ورش عمل للتعريف بالرؤية والرسالة  -

للمجتمع الداخلى بالكلية والمجتمع 

 الخارجى 

 مطويات أعداد  -

 إدراج الرؤية والرسالة فى دليل الطالب -

عرض الرؤيه والرساله على موقع الكلية  -

 االلكترونى 

تشكيل لجنة لتحديث الرؤية والرسالة  -

وحدة   -

ضمان 

الجودة 

 بالكلية

رئيس لجنة  -

التخطيط 

 األستراتيجى

مسئولى  -

سنويا 

 ومستمر

وبنهايه 

 البرنامج

ملف بآليات متابعة وتحديث  - 5000

 الرؤية والرسالة 

محدثه  الرؤية والرسالة -

ومعتمده وموثقه بدليل 

الطالب ...الموقع 

 األلكترونى.. إلخ

 .اتستبياناألتقارير نتائج  -

حضور ندورات عن الرؤيه  -
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المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

 دوريا

تصميم استمارة لألستقصاء الفئات   -

إعضاء هيئة  -المستهدفة )القيادات

الخريجين  -الطالب – دارييناإل -التدريس

 وريادمستفيدي الخدمه(  –

تحليل البيانات وادراج نتائجها فى الخطة  -

 للتحسين التنفيذية

 المعايير

اعضاء هيئة  -

 تدريس ال

مسئول ال -

 دارياأل

 والرساله للفئات المستهدفه 

حديث الهيكل التنظيمى ت -

 للكلية.

 إستكمال الهيكل التنظيمى للكلية. -

 عضاء هيئه التدريسأ تعيين كوادر من -

عمل توصيف لمهام اللجان المختلفه  -

 بالهيكل 

مناقشه التوصيف الوظيفي وشرحه للفئات  -

 المختلفه

 تفعيل التوصيف الوظيفى  متابعة  -

 الجامعة إدارة  -

مركز ضمان  -

الجودة 

 الجامعةب

وحدة ضمان    -

 بالكليةالجودة 

مسئول معيار  -

سنويا 

 ومستمر.

1000

00 

هيكل تنظيمى معتمد وموثق  -

 ومعلن.

تشكيل اللجان ومهام كل  -

 لجنه معتمد وموثق

 لجنه لإلرشاد األكاديمى. -

 توصيف وظيفى موثق. -

 اتستبياناألنتائج   -
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المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

التوصيف الوظيفي بمجلس  اعتماد وتوثيق -

 الكليه

عضاء هيئه التدريس أتقصاء راي اس -

والجهاز األداري بمالئمه الهيكل التنظيمي 

 يالكليه

الجهاز 

 .دارىاإل

 معتمدة ومعلنة. ألحتياجاتل

لقيادات والجهاز ادعم  -

 .دارىاإل

 

 

 

 

 

تحديد إحتياجات القيادات والجهاز  -

 .دارىاإل

وضع خطة تدريبية للقيادات والجهاز  -

 .دارىاإل

تفعيل معايير إختيار القيادات والجهاز   -

 .دارىاإل

 للكلية. دارىإستكمال الهيكل اإل -

مركز ضمان  -

الجودة 

 الجامعةب

وحدة ضمان    -

 بالكليةالجودة 

مسئول معيار  -

الجهاز 

 دارىاإل

سنويا 

 ومستمر

2000

0 

معايير معتمدة وموثقة  -

القيادات والجهاز  إلختيار

 .دارىاإل

 تقارير المراجعة الداخلية -

 والخارجية.

تقارير بعدد الدورات  -

 التدريبية ومردودها.

التقرير السنوى لوحدة  -

 .بالكليةضمان الجودة 
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المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

ثقافة الجودة  نشر -

 بالكلية. األداءوتطوير 

 

 

 

 

 

 

عقد ندوات وورش عمل ألعضاء هيئة  -

 التدريس والهيئة المعاونة والطالب للتوعية

 بالمعاييرومفهوم اإلعتماد.

تصحيحية بعد إجراءات وضع إجراءات  -

 المراجعة.

وضع خطة معتمدة ومفعلة للمراجعة  -

 الداخلية والخارجية لإلستفادة من المردود.

 تحديد منسق للجودة بكل قسم علمى. -

دورية لوحدة ضمان الجودة  أجتماعاتعقد  -

 بالكلية.

التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة  -

 ومتابعة الدعم الفنى.

وعات ومطويات منشورات ومطب أعداد -

 عن الجودة والعرض اإللكترونى لها. 

مركز  -

ضمان 

الجودة 

 الجامعةب

 

وحدة    -

ضمان 

الجودة 

 بالكلية

 

 

مسئولى  -

 المعايير

سنويا 

 ومستمر

1000

0 

تقارير المراجعة الداخلية  -

 والخارجية.

تقارير بعدد الدورات  -

 التدريبية ومردودها.

التقرير السنوى لوحدة  -

 .بالكليةضمان الجودة 

وجود منسق للجودة فى كل  -

 قسم علمى.

معتمدة  جتماعاتتقاريراأل -

 وموثقة.

مع مركز  أجتماعاتتقارير -

 ضمان الجودة بالجامعة.



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

Page 69 of 93 

 

المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

 تقارير سنويه عن الجودة. أعداد -

حديد السياسات ت -

واللوائح التنظيمية لضمان 

 النزاهة والشفافية. 

وضع نظام للمحاسبة والمسائلة يتسم   -

 بالشفافية والنزاهة.

تحديد لوائح الندب والتعيين ألعضاء هيئة  -

 التدريس والهيئة المعاونة.

للقيادات وأعضاء  األداءوضع ألية لتقييم  -

هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز 

 .دارىاإل

لقياس مستوى الرضا  اتأستبيانعمل  -

 كالت.الوظيفى وتحديد المش

 وضع ألية للتعامل مع المشكالت وحلولها  -

مركز  -

ضمان 

الجودة 

  الجامعةب

 عميد الكلية -

 وكيل الكلية -

وحدة    -

ضمان 

الجودة 

 بالكلية

مسئولى  -

 المعايير

  

سنويا 

 ومستمر

لية المسائلة والمحاسبة آ - 5000

وأعضاء  دارىللجهاز اإل

هيئة التدريس معتمدة 

 وموثقه.

 لوائح اإلنتداب والتعيين. -

للجهاز  األداءألية تقييم  -

 واألكاديمي دارىاإل

 اتأستبيانتقارير نتائج  -

قياس مستوى الرضا 

 الوظيفى

ألية التعامل مع المشكالت  -

 وحلولها
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المسؤل عن  ألية التنفيذ الهدف
 التنفيذ

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت

طوير نظم المعلومات ت -

 والتوثيق

تشكيل لجنة تختص بدراسة احتياجات  -

 الكلية واقسامها االدارية لقواعد البيانات

ونظم المعلومات االدارية لخدمة العملية 

 التعليمية 

وضع آليات تحديث قواعد البيانات ونظم  -

 المعلومات االدارية المطلوبة بالكلية 

التنسيق مع مركز التدريب بالجامعة  -

لتدريب العاملين على نظم المعلومات 

 االدارية بالجامعة 

تقارير سنوىه عن قواعد البيانات  أعداد -

 بالكلية

مركز  -

ضمان 

الجودة 

  الجامعةب

وحدة    -

ضمان 

الجودة 

 بالكلية

مسئولى  -

 المعايير

سنويا 

 ومستمر

5000

0 

 قواعد البيانات -

 آليات تحديث البيانات -

 السنوي األداءتقارير  -

 وإقليميا.  محليا  زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين  الغايه الثانيه:

 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت المسؤل عن التنفيذ ألية التنفيذ الهدف
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 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت المسؤل عن التنفيذ ألية التنفيذ الهدف

حديث وتطوير ت -

البرنامج الدراسى 

بما يتوافق مع 

إحتياجات ومتطلبات 

 سوق العمل.

إحتياجات سوق العمل من ستقصاء لدراسة إ -

 البرامج.

ستقصاء لدراسة اراء مستفيدى الخدمة من إ -

 البرنامج الدراسى.

مراجعة دورية للبرنامج بما يتفق مع  -

 المتبناة من الهيئة. األكاديميةالمعايير 

ستقصاء لدراسة اراء الطالب والخريجين إ -

 في البرنامج والمقررات.

 وضع خطة لتحسين البرنامج. -

مع الجامعات المحلية واألهلية عقد شراكة  -

 والدولية.

 

وكيل الكلية لشئؤن  -

 التعليم والطالب.

وحدة ضمان   -

 .بالكليةالجودة 

مسئول معياري  -

 األكاديميةالمعايير 

وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 

سنويا  -

 ومستمر

 

كل أربع   -

سنوات مع 

تخرج كل 

دفعة من 

 البرنامج

200000 

 

 

تقارير عن نتائج  -

 اتستبياناأل

وإحتياجات المجتمع 

 في البرنامج. ائهوأر

تقارير المراجع  -

الخارجي والداخلى 

للبرنامج معتمدة 

 وموثقة.

مصفوفة توافق  -

مخرجات التعلم 

المستهدفة من 

 البرنامج.

تقارير نتائج أراء  -

الطالب في البرنامج 

 معتمد وموثق.
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 األداءمؤشرات  الميزانية التوقيت المسؤل عن التنفيذ ألية التنفيذ الهدف

 التنفيذيةالخطة  -

لتحسين البرنامج 

 معتمدة وموثقة. 

أتفاقيات وبرتكوالت  -

التعاون مع الجامعات 

المحلية واألهلية 

 والدولية.

ايير تبني المع -

القومية  األكاديمية

 -NARSالمرجعية 

nursing  

للبرنامج  2017

 االكاديمي

المبنيه علي الكفايات 

عقد ندوات وورش عمل لتوعية وتدريب  -

اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي 

في البرنامج  األكاديميةتطبيق المعايير 

 التعليمي.

 القومية كتيبات بالمعايير األكاديمية أعداد -

  NARSالمرجعية 

للبرنامج التعليمي  األكاديميةنشر المعايير  -

 عميدالكليه -

وكيل الكليه لشئؤن  -

 والطالب.

وحدة ضمان   -

 بالكليةالجودة 

مسئول معياري  -

 األكاديميةالمعايير 

سنويا  -

 ومستمر

كل   -

أربع 

سنوات 

مع 

تخرج 

تقارير بعدد ورش  - 20000

 العمل ومردودها

دليل البرنامج  -

المحدث  معلن علي 

موقع الكلية نتائج 

تحليل الفجوه بين 

المعايير السابقه 
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 على الموقع االلكتروني. والجدارات

ات الخريج الجيد مطويه عن مواصف أعداد -

 ومواصفات الطالب الجيد بالبرامج التعليمية

 .NARSوقفا لمعايير 

رسال خطابات من وحدة ضمان الجودة أ -

ن بالكلية لرؤساء االقسام لمناقشة الفجوة بي

ة المعايير القومي 2009المعايير األكاديميه 

 . واعتمادها2017المرجعية 

ة وميالق األكاديميةمناقشة واعتماد المعايير  -

للبرامج التعليمة  NARSالمرجعية 

بالمجالس الرسمية )مجلس الكلية/ 

 الجامعة(.

توصيف البرنامج التعليمي بمرحلة  -

 البكالوريوس.

مصفوفه التوافق بين البرنامج  أعداد -

هيئة  و أعضاء

التدريس والهيئة 

 المعاونة.

كل دفعة 

من 

 البرنامج

 والحديثه  

ورش عمل لكل من  -

رؤساء األقسام 

واعضاء هيئه 

التدريس والطلبه 

 ومستفيدي الخدمه    

مصفوفة توافق  -

بين  المعايير 

االكاديمية 

واهداف 

ومخرجات التعلم 

 المستهدفة
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 القومية. األكاديميةالتعليمي والمعايير 

عقد ورش عمل لمناقشة توصيف البرامج  -

)داخل الكلية التعليمية مع المستفيدين 

 واالطراف الخارجية(.

مناقشة واعتماد التوصيف بالمجالس  -

 الرسمية.

طباعة دليل بالبرنامج التعليمي والمقررات  -

 الدراسية وتوزيعة علي االقسام العلمية.

ستراتجيات وضع إ -

التعليم والتعلم 

تواكب المستحدث 

فى النظم التعليمية 

 الحديثة  

 

 

ل والتعلم المبنى على حتفعيل التعلم الذاتي  -

 المشكالت.

 E-Booksتفعيل  -

 زيادة المشاريع الطالبية التعليمية. -

تطوير مصادر األتصال واإلمكانيات مثل  -

 أستخداملسهولة  Wi-Fiشبكة النت و

 المواقع والمكتبة اإللكترونية.

 الجامعة -

 عميد الكلية. -

 وكيل الكليه. -

مسئول معيار  -

 الطالب والخريجين

 مسئول معيار -

 التدريس والتعلم.

سنويا 

 ومستمر

مصفوفة توافق   - 20000

استراتجيات التدريس 

 والتعلم مع المقررات

توصيف المقرارات  -

 معتمد وموثق.

توصيف البرنامج  -

 معتمد وموثق
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زيادة معامل المهارات، اللغات، الحاسب  -

األلى، باإلضافة إلى زيادة قاعات الدرس 

 الطالب. أعدادبما يتفق مع الزيادة في 

التدريب العملى بما  بروتوكوالتتحديث  -

 الطالب. أعداديتفق مع الزيادة في 

 

أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 الطالب -

 

تقارير المقررات   -

 معتمدة وموثقه.

 أستبيانتقارير نتائج  -

 أراء الطالب

 الجدول الدراسى -

 بروتوكوالت -

التدريب العملي 

 معتمدة وموثقه

طوير نظم التقييم ت -

 للطالب

 ألنشطةللتقييم العملى وا Rubrics أعداد -

 assignmentالطالبية مثل 

presentation, case study, clinical 

evaluation sheet and log book.  

 كتيب المهارات العمليه واألكلينيكيه أعداد -

 وكيل الكليه.

الطالب مسئولى معايير 

والخريجين والتدريس 

 والتعلم.

وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية

سنويا 

 ومستمر

50000 Rubric valid and 

reliable 

Evaluation sheet 

  (Logbook) 

مواصفات الورقة  

اإلمتحانية معتمدة 
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                   (Logbook)  

 وضع مواصفات لمعايير الورقة اإلمتحانية -

لية للعدالة والشفافية لتصحيح أوضع  -

 الورقة اإلمتحانية.

ألية لمتابعة تظلمات الطالب من  أعداد -

 نتائج اإلمتحانات.

تحليل النتائج واإلجراءات التصحيحية  -

 وخطة التحسين.

 وموثقة. 

ألية لضمان العدالة 

والشفافية لتصحيح 

 الورقة اإلمتحانية

تقارير ونتائج  

األمتحانات مقارنه 

 بالثالث سنوات السابقه

الخطة التنفذيه للتحسين 

 معتمدة وموثقة
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عم الطالب د -

ماديا، إجتماعيا 

 وصحيا.

 وسائل لتعريف الطالب بنظام الدعم. -

 تفعيل آلية الطالب المتميز والمتعثر. -

 إنشاء قاعدة بيانات للطالب لمتابعتهم. -

الصحية المتكاملة وضع نظام للرعاية  -

 للطالب.

 وضع ألية لإلرشاد األكاديمي. -

الطالبية  ألنشطةوضع خطة تنفيذية ل -

 بالمشاركة مع الجامعة.

 الية الدعم المادي للطالب )الجامعة(. -

 دليل الطالب. -

 دليل اإلرشاد األكاديمى. -

نائب رئيس    -

الجامعة لشئون 

 والتعليم.الطالب 

وكيل الكلية لشئون  -

 ب التعليم والطال

رعاية الشباب  -

 بالجامعة

مسئولى معيار  -

التدريس والتعلم, 

 الطالب والخريجين

أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 

سنويا 

 ومستمر

 الموقع اإللكترونى - 100000

 المطويات. -

 دليل الطالب. -

 دليل اإلرشاد -

الخطة التنفيذية  -

 الطالبية ألنشطةل

الطالب  أعداد -

المشاركين سنويا 

 ألنشطةبا

نظام الرعاية  -

الصحية معتمد 

 وموثق.

المستفيدين من  أعداد -

 الرعايه الصحيه

ألية الدعم المادي  -
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 للطالب والمنح.

فعيل دور ت -

الطالب فى العملية 

 التعليمية

إشراك الطالب فى األنشطه الخاصة  -

 .بالعملية التعليمية طبقا لمعايير محددة

 ألنشطةأستقصاء أراء الطالب فى جميع ا -

  التعليمية

إتخاذ إجراءات تصحيحة طبقا لنتائج  -

 االستقصاء

وكيل الكلية لشئون  -

  الطالب والتعليم

وحدة ضمان  -

 الجودة

 

سنويا 

 ومستمر

 

 

 

 

 

 

وجود وثائق معتمدة  -

بعضوية الطالب فى 

اللجان الخاصة 

  بالعملية التعليمية

وجود نتائج   -

أستقصاء أراء 

 ألنشطةالطالب فى ا
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 التعليمية

تشجيع وتفعيل  -

 الطالبية ألنشطةا

 

 

 

 

 

 

 

ونشر خطط األسرالطالبية في بداية  أعداد -

 والكليه الجامعةكل عام دراسي ب

في المعسكرات التدريبية  شتراكاإل -

 والترفيهية والرحالت والمسابقات

تنظيم المسابقات والدورات الرياضية  -

 والترفيهية الهادفة

دعم وتشجيع الطالب المتميزين فى  -

 الطالبية ألنشطةا

  أقامة المؤتمرالطالبى بشكل سنوى -

 وأصدارمجلة طالبية أعداد -

مكتب رعاية  -

 الجامعةالشباب ب

 ألنشطةمنسق ا -

 بالكلية

-  

 

 

 

 

 

 

سنويا 

 ومستمر

 

 

 

 

 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركين  أعداد -

 ألنشطةسنويا با

 الطالبية.

 حصول الكلية على  -

مراكز متقدمة فى 

 الطالبية ألنشطةا

% من 75تنفيذ   -

 ألنشطةخطة ا

 الطالبية علي األقل

أنعقاد المؤتمر  -

 الطالبى سنويا

 وجود مجلة طالبية -
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عزيز كفاءة ت -

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس  إلختياروضع ألية  -

 والهيئة المعاونة.

تحديد إحتياجات أعضاء هيئة التدريس  -

 التدريبية.والهيئة المعاونة 

وضع خطة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء  -

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كوالت شراكة مع الجامعات ووضع برت -

 المحلية واألهلية والدولية للتبادل العلمي

 والثقافي.

وضع ألية للتعامل مع العجز في أعضاء  -

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 رئيس الجامعة -

مركز ضمان  -

 الجامعةبالجودة 

 عميد الكلية. -

 وكيل الكلية. -

سنويا 

 ومستمر

 

 

الية إختيار أعضاء  - 20000

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة.

خطة تنمية قدرات  -

أعضاء هيئة 

 التدريس.

برتوكوالت الشراكة  -

المفعله مع الجامعات 

 معتمدة وموثقة.

ألية التعامل مع  -

العجز معتمدة 

 وموثقة.
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 منظومة بحث علمى تواكب إحتياجات المجتمع.بناء  الغايه الثالثه:

 الهدف ألية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية األداءمؤشرات 

خطة بحثية معتمدة  -

 وموثقة.

تقارير قواعد  -

 البيانات البحثيه.

الميزانية السنوية  -

للبحث العلمى فى 

 الجامعة.

عدد األبحاث  -

المنشورة دوليا 

ً و  .محليا

 سنويا  - 100000

وعند  -

تحدي

ث 

  الخطة

نائب رئيس الجامعة  -

للدراسات العليا 

 والبحوث

 عميد الكلية -

 وكيل الكليه -

مسئول معيار البحث  -

 العلمى

اعضاء هيئة  -

 التدريس.

خطة للبحث العلمى بما يتماشى مع  أعداد -

 خطة الجامعة وإحتياجات الدولة.

إنشاء قواعد بيانات بالرسائل واألبحاث  -

 العلمية.

سائل التواصل واإلتصال توفير و -

 األلكترونية.

 منح لألبحاث المتميزة. -

 توفير ميزانية للنشر الدولى. -

 دعم المشاريع البحثية التى تخدم إحتياجات -

 المجتمع.

وفير البيئة الداعمة للتميز ت -

 فى البحث العلمى

تقارير نتائج  -

 أستبيان

 ألحتياجاتا

 البحثية.

سنويا  20000

 ومستمر

نائب رئيس  -

الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث

 عميد الكلية  -

البحثية ألعضاء هيئة  ألحتياجاتتحديد ا -

 التدريس والهيئة المعاونة.

 طة تنمية مهارات البحث العلمى.خ -

تبادل الخبرات البحثية مع المؤسسات  -

 باحثين متميزين. أعداد -
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خطة تنمية  -

مهارات البحث 

موثقة العلمى 

 ومعتمدة.

برتكوالت  -

الشراكة المفعله 

مع المؤسسات 

 الدولية.

 وكيل الكلية -

مسئول معيار  -

 البحث العلمى

أعضاء هيئة  -

 .التدريس

 المحلية والجامعات اإلقليمية والدولية.

تقارير نتائج  -

 اتستبياناأل

 معتمدة وموثقة.

عدد المنح والدعم  -

 للنشر الدولي 

 

سنويا  10000

 ومستمر

نائب رئيس الجامعة  -

للدراسات العليا 

 والبحوث

 عميد الكلية  -

 وكيل الكلية -

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

 تحديد إحتياجات المجتمع البحثية. -

توفير منح لألبحاث التطبيقية فى خدمة  -

 المجتمع.

 دعم المشاريع البحثية. -

 دعم النشر الدولى. -

 بحوث تطبيقيه أعداد -



  

 كلية التمريض

 وحدة ضمان الجودة

 

 

Page 83 of 93 
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مسئول معيار البحث  -

 العلمى.

أعضاء هيئة   -

 التدريس

مطويات بحقوق  -

 الملكية الفكرية.

تقارير مردود  -

ورش العمل 

والندوات لنشر 

الوعى بحقوق 

 الملكية الفكرية.

ميثاق أخالقى  -

لمهنة التمريض 

 معتمد وموثق

الميثاق األخالقى  -

سنويا   5000

 ومستمر

نائب رئيس  -

الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث

 عميد الكلية . -

 وكيل الكلية. -

مسئول معيار  -

 البحث العلمى

أعضاء هيئة  -

 التدريس.

نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية من  -

 خالل ورش عمل وندوات توعوية.

الميثاق األخالقى لمهنة التمريض  أعداد -

 والميثاق األخالقى للبحث العلمى.

ت البحث أخالقيآت المهنة وأخالقيآإدراج  -

 العلمى فى المقررات الدراسية.

 ت البحث العلمى.خالقيآإنشاء لجنة أل -

داقية تعزيز المص -

ت فى مهنة خالقيآواأل

التمريض والبحث العلمى 

 بالكلية.
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 للبحث العلمى.

توصيف مقررات  -

دراسية تحتوى 

ت أخالقيآعلى 

ت أخالقيآالمهنة و

 البحث العملى.

ت خالقيآلجنة أل -

البحث العلمى 

 ة وموثقة.معتمد
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 .تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع والتنميه المستدامهالغايه الرابعه: 
 الهدف الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية المؤشرات

خطة تنمية  -

المجتمع والبيئة 

 معتمدة وموثقة.

الية إلشراك  -

الجهات الصحية 

في صنع القرار 

بما يخص 

إحتياجات 

المجتمع الداخلى 

والخارجى)مجال

س الكلية 

 واللجان(.

سنويا   10000

 ومستمر

 عميد الكلية -

 وكيل الكلية  -

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

مسئول معيار  -

 المشاركة المجتمعية

أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 وضع خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة -

وضع ألية إلشراك الجهات الصحية في  -

 صنع القرار بالكلية

المؤسسات الصحية فتح قنوات إتصال مع  -

المختلفة بالجامعات الحكومية والغير 

 حكومية

إشراك ممثلي المجتمع في مجالس ولجان  -

 الكلية المختلفة

لمشاركة الفعالة في تنمية ا -

خدمة المجتمع والبيئة 

 الخارجية والداخليه للكليه

موقع إلكترونى  -

لقطاع خدمة 

سنويا  10000

 ومستمر

 عميد الكلية -

 الكليهوكيل  -

دله للمساهمه في  خدمة أوكتيبات  أعداد -

 المجتمع وتنمية البيئة

قضايا البيئة نشر الوعى ب - 

 وخدمة المجتمع. 
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 الهدف الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية المؤشرات

المجتمع وتنمية 

 البيئة مفعل

تقارير عن  -

وورش الندوات 

 العمل.

تقارير نتائج  -

األبحاث  

الخاصه بخدمة 

المجتمع 

 وتطبيقاتها. 

تقاريرعن  -

القوافل الصحيه  

ومردودها 

 معتمدة وموثقة.

تقارير الندوات/  -

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

مسئول معيار  -

المشاركة المجتمعية 

 والبيئية

أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة 

 المعاونة 

تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل  -

تتعلق بالمشكالت الصحية والبيئية 

 والمجتمعية.

الخاصة بحل مشكالت تمويل األبحاث  -

 المجتمع

على  تنظيم ندوات وقوافل للتوعية بناءاً  -

الفعلية للمجتمع الداخلى  ألحتياجاتال

 والخارجى للكليه 

استقصاء اثر أنشطة خدمة المجتمع وتنمية  -

 البيئة

لتحديد إحتياجات المجتمع  اتأستبيان أعداد -

 الداخلى والخارجى للكليه.
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 الهدف الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية المؤشرات

القوافل وورش 

العمل عن 

المشاركه 

المجتمعيه  

 معتمدة وموثقة. 

قائمة بإحتياجات  -

 المجتمع

مكتب لمتابعة  -

 الخريجين

قاعدة بيانات  -

لمتطلبات سوق 

 العمل

قاعدة بيانات  -

للخريجين ورقية 

 وإلكترونية.

سنويا  5000

 ومستمر

 عميد الكلية -

 وكيل الكليه -

وحدة ضمان  -

  بالكليةالجودة 

مسئول معيار  -

المجتمع وخدمة 

 البيئية

التواصل المستمر مع  مكتب متابعة  -

  . الجامعةللخريجين ب

 عمل قواعد بيانات لمتطلبات سوق العمل -

 قواعد بيانات للخريجين. أعداد -

وورش عمل عقد دورات تدريبية  -

 للخريجين لرفع كفأتهم.

المشاركه في الملتقى التوظيفى للخريجين  -

 مع المؤسسات الصحية.

تابعة الخريجين وسبل م -

التواصل معهم، باإلضافة إلى 

ربط الخريجين بمؤسسات 

 سوق العمل.
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 الهدف الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية المؤشرات

تقارير بالندوات  -

 وورش العمل

تقارير الملتقى  -

 التوظيفى.

تقرير الملتقى  -

 السنوي.

تقرير نتائج  -

 اتستبياناأل

 معتمدة وموثقة.

 تنظيم ملتقى سنوي للخريجين. -

 إستطالع رأى جهات عمل الخريجين. -

الخطة معلنة  -

 وموثقة 

لدورات حضور ا -

عن األسعافات 

 األوليه

دورات التهامل  -

سنويا  50000

 ومستمر

 عميد الكلية -

 وكيل الكليه -

وحدة ضمان  -

  بالكليةالجودة 

مسئول معيار  -

المجتمع وخدمة 

 االزمات دارةعمل خطة معتمدة وموثقة إل -

التدريب من خالل ورش عمل خاصة  -

  االزمات دارةبالتخطيط إل

ني بوليه بمأوتنفيذ خطه اسعافات  أعداد -

 الكليه 

وتنفيذ خطه التعامل مع االوبئه  أعداد -

مواجهة االزمات  -

والكوارث بطرق اكثر 

 فاعلية  
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 الهدف الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية المؤشرات

والحد من انتشار 

  األوبئه

 واألمراض الساريه البيئية

 والمجتمعيه. تعليميةالبحثية والتعظيم الشراكه والتعاون بين الكليه والمؤسسات الدوليه واألقليميه والمحليه في المجاالت  الغايه الخامسه: 
 الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية  المؤشرات

 

 الهدف/ الغايه

اتفاقيات تعاون مشتركة مع  -

 جامعات دولية

 نتائج قياس مردود اإلتفاقيات  -

عدد أعضاء هيئة التدريس في  -

 المهمات القصيرة وطويلة المدى

 إتفاقيات الشراكة بين الكلية -

 ومؤسسات الرعاية الصحية

درجات علمية مشتركة في الكلية  -

 والجامعات األخري

سنويا  10000

 ومستمر

لشئون  الجامعةنائب رئيس   -

 الدراسات العليا والبحوث

 عميد الكليه  -

 بالكليةوحدة ضمان الجودة  -

 مسئول المعيار -

 اعضاء هيئه التدريس -

 

عقد اتفاقيات الشراكة  -

العلمية والتعاون على 

المستوي المحلي 

 واالقليمي والدولي.

تقييم مدي تفعيل  -

 اإلتفاقيات 

قياس مردود اإلتفاقيات  -

المفعلة من قبل 

 المستفيدين.

دعيم الشراكة بين ت -

الكلية والمؤسسات 

الدولية واإلقليمية 

 والمحلية
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 الية التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيت الميزانية  المؤشرات
 

 الهدف/ الغايه

تبادل الخبرات ألعضاء  -

هيئة التدريس والطالب 

والهيئة المعاونة من خالل 

المهمات العلمية قصيرة 

 وطويلة المدي.

عقد إتفاقيات مشتركة بين  -

عاية الكلية ومؤسسات الر

الصحية المحلية والدولية 

 في مجال خدمة المجتمع. 

إستحداث درجات علمية  -

مشتركة بين جامعات 

دولية لمرحلة 

 البكالوريوس.
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 المدير التنفيذي للخطه األستراتجيه  

 عميد الكليه                                                                                                     

د شهرزاد غازىا.                                                                                                  
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