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 كلمة العميد

بكافلللة اقسلللامما والمنتسلللبين إليملللا لتحايلللث رسلللالتما المتم للللة  جامعلللة اسللليوط  –التملللريض عملللل كليلللة ت

، وهلللو األملللر اللللمن ي لللاع  ملللن مؤسسلللة تعليميلللة بحتلللر تكتلللب الرسلللالة الخاصلللة بالكليلللةفلللي إيجلللاد 

ا بالطالللللب، ولللللي  ا تمللللاء باألسللللتاذ الاللللادر عللللل   مسللللؤولية كافللللة اطللللراف العمليللللة التعليميللللةس بللللدءب

طاقلللات طالبلللرس لال طلللال  ملللن اسلللا  اكلللاديمي رصلللين، او اكتسلللاب مملللارات  وعيلللة تمكلللنمم اسلللتنفار 

ملللن التعاملللل ملللع تحلللديات العنلللر  وال شلللمك ا لللر ملللن األهميلللة بمكلللان ان يلللتم ذللللم فلللي إطلللار سللليا  

ي لللع خارطلللة طريلللث للوصلللول إللللي تللللم المااصلللد، وهلللي رؤيلللة الجامعلللة وخطتملللا االسلللتراتيجية، 

والدوليلللة اعلللداد خلللريجين متميللل ين فلللي مجلللاالت ااعلللال ، قلللادرين علللل   ومعلللايير االعتملللاد الوطنيلللة

مواكبلللللة احللللللدث التطللللللورات والمسلللللتجدات التكنولوجيللللللة، يمتلكللللللون مملللللارات الممارسللللللة الممنيللللللة 

بمسلللتوا علللال ملللن الجلللودة، وإجلللراء البحلللوث العلميلللة التلللي تخلللد  ق لللايا المجتملللع وتحالللث التنميلللة 

شلللتبام المجتمعلللي الفاعلللل، والايلللا  بلللدورها باعتبارهلللا المسلللتدامة، ف لللال علللن إحلللداث حاللللة ملللن اال

ا لالستشارات والتدريب  .بيتبا للخبرة، ومرك ب

 عميد الكلية                                                                                             

"أ.د/ سماح محمد عبد هللا"
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 كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع 

 جامعلللة اسللليوط  -التملللريضالمشلللاركة المجتمعيلللة هلللي احلللد المحلللاور الماملللة للالللدرة المؤسسلللية لكليلللة 

 للكلية  والخارجيوالتي تستطيع من خاللما خدمة المجتمع الداخلي 

للكليلللة تشلللمل تالللديم مجموعلللة ملللن األ شلللطة ألع لللاء هيئلللة التلللدري  والميئلللة  اللللداخليخدملللة المجتملللع 

مجموعلللة ملللن البللللرام  المتنوعلللة م للللل بلللرام  التوعيللللة  فلللليالمعاو لللة والطلللالب والعللللاملين وتتم لللل 

 النحية والبيئية والندوات وورش العمل المتخننة والبرام  التدريبية للطالب 

ير متطلبلللات األملللن والسلللالمة للكلللوادر البشلللرية وجميلللع واي لللا العملللل علللل  تلللعمين بيئلللة العملللل بتلللوف

مرافللللث البنيللللة التحتيللللة بالكليللللة وكللللملم التواصللللل مللللع الخللللريجين للمسللللاعدة فلللل  التللللدريب المسللللتمر 

 وتوفير فرص عمل لمم 

خدملللللة المجتملللللع الخلللللارجي للكليلللللة ملللللن مؤسسلللللات المجتملللللع الملللللد ي تلللللتم ملللللن خلللللالل مشلللللاركتمم 

بلللرام  التلللدريب الميلللدا ي للطلللالب والبلللرام  المؤهللللة لسلللو  العملللل بالفعاليلللات التلللي تنلمملللا الكليلللة و

للخلللريجين وكلللملم التعلللاون المشلللترم فلللي المشلللاريع البح يلللة التطبيايلللة وورش العملللل لحلللل مشلللكالت 

 بيئية فعلية 

ويمتللد هللما التعللاون مللن خللالل الخللدمات واألعمللال المادمللة لمللم مللن المراكلل  والوحللدات ذات الطلللابع 

لتعميلللللث مفملللللو  المشلللللاركة المجتمعيلللللة ا تمجللللل  الكليلللللة  للللللا  طملللللو  لتوقيلللللع الخلللللاص بالكليلللللة، و

 برتوكوالت تعاون مع العديد من الجمات الخارجية 

واخيلللرا ادعلللو جميلللع األطلللراف المجتمعيلللة ملللن مؤسسلللات المجتملللع الملللد ي و مال لللي ملللن اع لللاء 

ة فلللي جميلللع األ شلللطة هيئلللة التلللدري  والميئلللة المعاو لللة والعلللاملين وابنلللا ي الطلللالب للمشلللاركة الفعالللل

والبللللرام  المادمللللة مللللن شللللئون خدمللللة المجتمللللع وتنميللللة البيئللللة لتحايللللث اقنلللل  معللللدالت المشللللاركة 

 المجتمعية لنحاث ما  عمل إلير من رق  وتاد  

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

د/ مرفت علي خميس" "أ.                                                                                      
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  -:رؤية الكلية 

تتطلع كلية تمريض جامعة اسيوط للتمي  والريادة في مجاالت تعليم التمريض والبحث العلمي والخدمة 

 المجتمعية

  -:رسالة الكلية

 مؤهللللة كلللوادر إعلللداد علللل  تعملللل بح يلللة تعليميلللة حكوميلللة مؤسسلللة اسللليوط جامعلللة التملللريض كليلللة

 لمشللللكالت والتنللللدن العمللللل سللللو  فللللي والمنافسللللة االبتكللللار عللللل  قللللادرة وممنيللللاب  اومماريلللل علميللللاب 

 اكاديميللللة معللللايير عللللل  تسللللتند تعليميللللة بللللرام  خللللالل مللللن وذلللللم التمللللريض مجللللاالت فللللي المجتمللللع

 الكليلللة وتالللو   الجلللودة معلللايير ويراعللل  والمسلللتابل الحاضلللر متطلبلللات يواكلللب علملللي وبحلللث معتملللدة

  عليما المتعارف الجامعية والتااليد الايم من إطار في رسالتما بتعدية

 للكلية ستراتيجيةاالاألهداف 

  البكالوريو  لمرحلة التعليمية للادرة المستمر التطوير 1

 الطالبية واأل شطة الطالبي الدعم تع ي  2

 العليا الدراسات مرحلة في التعليمية العملية تطوير 3

  للكلية البح ية الخطة تحديث 4

  الخريجين ورعاية متابعة 5

  المجتمعية المشاركة في الكلية دور تع ي  6

  بالكلية األكاديمية والايادات اادارن بالجما  العاملين اداء تطوير 7

  الجودة ضمان وحدة اداء مستوا تطوير 8

 شللللئون قطللللا  – والطللللالب التعللللليم شللللئون قطللللا ) بالكليللللة اللللل الث للاطاعللللات المسللللتمر التاللللويم 9

 ( البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطا  – العلمي والبحث العليا الدراسات
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 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمات 

 المجتملللع خدملللة فلللي الكليلللة دور تحايلللث تكفلللل التلللي البلللرام  و الخطللل  علللدادإ علللل  شلللرافاأل -

 البيئة تنمية و

 بعلللض او خلللدماتما تالللد  التلللي و بالكليلللة الخلللاص الطلللابع ذات الوحلللدات شلللئون علللل  االشلللراف -

 الطالب لغير خدماتما

 الطالب لغير خدماتما تاد  التي الكلية منشآت عل  شرافاا -

 للجممور الفني و الممني التدريب برام  اعداد -

 المجتملللع خدملللة تسلللتمدف التلللي العاملللة المحاضلللرات و العلميلللة النلللدوات و الملللؤتمرات تنلللليم -

 البيئة تنمية و

 الجملللات و الشلللركات لحسلللاب الكليلللة تجريملللا التلللي التطبيايلللة البحلللوث جلللراءإ علللل  االشلللراف -

 الخار  في او الداخل في االخرا

 ابالغملللا و  المجتملللع لخدملللة بالنسلللبة للكليلللة العلميلللة للملللؤتمرات التوصللليات و التالللارير اعلللداد -

 البيئة تنمية و المجتمع خدمة لشئون الجامعة ر ي  لنا ب

 و المجتمللللع خدمللللة مجللللل  و الجامعللللة مجللللل  و للجامعللللات عللللل األ المجللللل  تقللللرارا تنفيللللم -

 البيئة تنمية و المجتمع خدمة بشئون يتعلث فيما البيئة تنمية

  العالقة ذات المجاالت جميع في الكلية وحدات مع  التنسيث -

  المعنية الجمات إل  تااريرها ورفع للوكالة التابعة اللجان ر اسة -

 بر، المناطة للمما  وفااب  لر التابعة بالوحدات العمل سير عن الكلية لعميد دورية تاارير تاديم -

  تواجمما التي والنعوبات

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة صلر ب ذات موضوعات من إلير يحال ما تنفيم عل  ااشراف -

  الخدمات البيئة والمجتمعية  يخص فيما الكلية موقع تحديث متابعة -

  اعمال من الكلية عميد بر يكلفر ما تنفيم -
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 خدمات وكالة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

  البحوثو العليا للدراسات الكلية سياسة ومتابعة تنفيم -

  العليا بالدراسات الابول شروط ومراجعة تطوير عل  ااشراف -

  ولجا ما واختباراتما الكلية في العليا الدراسات عمليات عل  ااشراف -

  تنفيمه ومتابعة العليا، الدراسات لطلبة التعريفي البر ام  فعاليات عل  ااشراف -

  العلمي البحث مجال في الكلية قدرات وتطوير  شاطات عل  ااشراف -

 الكلية في تنفيمها آليات ووضع وخطتما البحوث استراتيجية تطوير عل  ااشراف -

  خارجما التمويلية الجمات ومن الجامعة من للبحوث المادن الدعم توفير عل  ااشراف -

  والمعيدين التدري  هيئة واع اء الباح ين من األقسا  احتياجات ومتابعة استابال -

  الخار  في الكلية مبتع ي احوال متابعة عل  ااشراف -

 األقسا  عل  وتو يعما العليا الدراسات لعمادة المتادمين العليا الدراسات طلبة ملفات ستابالا -

  الكلية في المختلفة

 الدراسات عمادة إل  وإرسالما العليا الدراسات طلبة طلبات بخنوص األقسا  قرارات ستابالا -

  الكلية مجل  من اعتمادها بعد العليا

 وااضافة الحمف عمليات وكملم الدراسة، عد  عن واالعتمار التعجيل طلبات عل  ااشراف -

  العليا الدراسات لطلبة الخنوص بمما النادرة والارارات لأل لمة وفااب   الحرمان وقوا م

 البح ية والمؤسسات الكلية في البحوث ومرك  الجامعة في العلمي البحث عمادة مع التنسيث -

  لما دعم عل  والحنول البحوث بإجراء يتعلث فيما األخرا

 بعملية يتعلث فيما الجامعة في والباح ين التدري  هيئة اع اء ستاطابا إدارة مع التنسيث -

  االستاطاب

 والبحث العليا بالدراسات ختناصا ذات موضوعات من إلير يحال ما تنفيم عل  ااشراف -

  العلمي

  لما التابعة اادارية والوحدات وكالتر يخص فيما الكلية موقع تحديث متابعة -
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 التعليم والطالب  لشئون الكلية وكالة خدمات

 

  بالطالب المتعلاة التنفيمية وقواعدها الجامعة ولوا ح بع لمة الطالب توعية عل  العمل -

 من بين التخننات المختلفة  المال ماختيار التخنص  فيمساعدة الطالب  

 لملللم المادملللة الخدملللة علللل  واالشلللراف للطاللللب المادملللة واال شلللطة   البلللرام علللل  االشلللراف  -

 تطويرها وتحدي ما  عل  والعمل

  ا تلاممم ومتابعة الطالب ح ور ل ب  االجراءات االل امية  وضع -

 الطالللللب بحاللللو  والعنايللللة تحللللدي يا عللللل  والعمللللل بالطالللللب المتعلاللللة البيا للللات قواعللللد بنللللاء 

  عليما للمحافلة الال مة الوسا ل واتخاذ

 الجملللات  ملللع ذللللم فلللي والتنسللليث المال ملللة الحللللول قتلللرا وا ومشلللكالتمم الطاللللب تلللللم دراسلللة -

 العالقة في الكلية  ذات

 وتطبيلللللث المخلللللالفين الطلللللالب تعديلللللب لجلللللان ور اسلللللة الطالبيلللللة الحلللللاالت لجلللللان دراسلللللة -

  حامم في النلامية االجراءات

  الكلية  في طالبي  ارشاد  خطة واقترا  االرشاد االكاديمي في الكلية  ثاافة  شر 

 الطالبية بالكلية والعمل علي تنفيمها   شطةاأل خطة قترا ا

 ومتابعلللة المناسلللبة الوظلللا   علللل  حنلللولمم  ودعلللم الخلللريجين ملللع روابللل  بنلللاء علللل  العملللل -

     الكلية مخرجات مع العمل سو  ارباب   رضا لمعرفة الخريجين

  الموضوعة والسياسات لأل لمة وفاا االمتحا ات  تا   اعتماد -

 األقسللللا مختللللل  التخننللللات بالتنسلللليث مللللع  فلللليالتحاللللث مللللن تللللوفير المراجللللع الدراسللللية  

 والمراجلللع اللللتعلم منلللادر تلللوفير علللل  والعملللل ومكتبلللة الكليلللة  والمكتبلللة المرك يلللة العلميلللة 

 الجامعلللة فلللي العالالللة ذات اللجلللان ملللع بالتنسللليث بالكليلللة التخننلللات مختلللل  فلللي الدراسلللية

  الكلية في التاويم وادوات اساليب وتطوير

 الخطللل  تنفيلللم علللل  واألشلللراف الكليلللة فلللي األكاديميلللة لألقسلللا  الدراسلللية الجلللداول اعتملللاد  -

  المختلفة العلمية  واقسامما للكلية الدراسية

  والتعلم التعليم عمليات في التدري  هيئة اع اء كفاءة  رفع في المساهمة 

 عمليلللات فلللي والتعكلللد عللللي توظيفملللا  المال ملللة التعليميلللة التجميللل ات تلللوفير علللل  ااشلللراف -

   بالكلية المعامل وتحديد التعليمية المرافث ومتابعة  الكلية  في والتعلم التعليم

الدراسللللية و التواصللللل مللللع  مسللللتوياتممتنللللليم وتوثيللللث إجللللراءات امتحا للللات الطالللللب وتاللللويم  -

 يساعده في اداء ممامركل ما  في بالجامعة المناظرة واالدارية االكاديمية  الوحدات
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 الخدمات التي تقدمها

 األقسام األكاديمية بالكلية
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 قسم إدارة التمريض .1

 ما يخص المهام التدريسية اوال:

 

 طالب البكالوريوس -أ

 مهنة التمريض ادأبتحضير المادة العلمية للمقررات الدراسية لطالب الفرقة االولى  -1

 ادارة التمريض فيتحضير المادة العلمية للمقررات الدراسية لطالب الفرقة الثالثة مادة مقدمة  -2

 تحضير المادة العلمية للمقررات الدراسية لطالب الفرقة الرابعة لمادة ادارة التمريض -3

 لطالب الفرقة الرابعة لمادة ادارة التمريض. الدراسيللمقرر  العمليتحضير الجزء  -4

 تدريس المقررات الدراسية للفرق االولى والثالثة والرابعة. -5

 فيديوهاتعلى اليوتيوب لطالب الفرقة )االولى والثالثة والرابعة( ورفع الكتروني عمل موقع  -6

 للتمريض. الفنيالمحاضرات للفرق المختلفة )االولى والثالثة والرابعة( والفرقة الثانية بالمعهد 

 اليوتيوب الخاص بالقسم. اإللكترونيللفرقة الرابعة على الموقع  العملي الجزء فيديوهاترفع  -7

 والمقررات االلكترونية. الفارابيعمل اختبارات الكترونية لبرامج  -8

 متابعة المقررات االلكترونية وتفعيل الطالب لها. -9

للتمريض  الفنيللتمريض، معهد  الفنياالنتدابات خارج الكلية وتشمل )معهد فنى صحى، معهد  -11

 بجامعة االزهر(.

 اعمال الكنتروالت لطالب الفرق المختلفة. فياالشتراك  -11

 طالب الدراسات العليا -ب

 الئحة قديمة والئحة حديثة(. ودكتوراهتدريس مقررات برنامج الدراسات العليا )ماجستير  -1

 اعمال الكنتروالت لطالب الدراسات العليا  فياالشتراك  -2
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جامعة  -كلية التمريض  دكتوراه خارج الكلية لتدريس الدراسات العليا )ماجستير واالنتدابات  -3

 (.الواديسوهاج وجامعة جنوب 

 (وخارجي داخلياالشراف وتحكيم رسائل الدراسات العليا ) -4

 ثانيا: ما يخص مهام الخدمة المجتمعية

 االنشطة الطالبية فيمشاركة اعضاء هيئة التدريس مع رعاية الشباب  -1

عمل دورات تدريبية للفئات المختلفة انشطة الريادة العلمية لمساعدة الطالب  فيالمشاركة  -2

مقل دورات القيادة واالشراف، ادارة الصراع وغيرها لطالب االمتياز بالكلية والمعهد القنى 

 للتمريض.

 عمل دورات علمية وثقافية للمستفيدين من الخدمة مثل مشرفات التمريض والهيكل اإلداري -3

 والعاملين.

 عمل مؤتمر دولي سنوي للقسم. -4

 المتعثرين ودعم الطالب المتميزين.  -5

 االمتحانات. ألداءاالجراءات االحترازية الخاصة بالمعامل  فيالمساهمة  -6

 .وضع وتنفيذ خطة االزمات والكوارث بالكلية -7

 ثالثا: مهام اخرى

 .الحكومياعمال جائزة مصر للتميز  فياالشتراك  -1

 للتمريض القنىاعمال الكنتروالت للمعهد  في االشتراك -2

 جميع اللجان بالكلية فياالشتراك  -3

 معايير الجودة فياالشتراك  -4

 اعمال مركز القياس بالكلية فياالشتراك  -5

 تنسيق اعمال طالب االمتياز خالل السنة التدريبية -6

 اعمال القبول واختبارات الكلية والمعهد. فيمشاركة اعضاء هيئة التدريس  -7
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 التمريض الباطني الجراحي قسم .2

 :اوال: ما يخص المهام التدريسية

 طالب البكالوريوس 

 ول  ماررات الدراسية لطالب الفرقة األتح ير المادة العلمية لل  -

 المنطلحات الطبية   1

 اساسيات التمريض  2

 التمريض الباطني والجراحي   3

 تح ير المادة العلمية للماررات الدراسية لطالب الفرقة ال ا ية   4

 التاييم النحي   1

 التمريض الباطني والجراحي   2

 والجراحي الباطنيالتمريض   3

ول  للمواد التالية ) اساسيات التمريض ماررات الدراسية لطالب الفرقة األتح ير الج ء العملي لل -

و التمريض  والجراحي الباطني( ولطالب الفرقة ال ا ية )التمريض والجراحي الباطنيوالتمريض 

 (يوالجراح الباطني

 ولي وال ا ية ات بر ام  البكالوريو  للفرقة األتدري  مارر   -

 عمل موقع الكترو   عل  اليوتيوب   -

 ول  وال ا ية عل  موقع اليوتيوب الخاص بالاسم  هات المحاضرات النلرية للفرقة األرفع فيديو 

   رفع فيديوهات الج ء العملي  للفرقة االول  وال ا ية عل  موقع اليوتيوب الخاص بالاسم 

 لكترو ية  اا والمارراترابي اوبرام  الف االكترو يةعمل االختبارات  -

، المعمد الفني للتمريض جامعر اسيوط  بعسيوطخار  الكلية وتشمل المعمد الفني النحي  اا تدابات -

 واال هر 

 دراسات العلياطالب ال:- 

 ال حة حدي ر   –)ماجستير ودكتوراه( ال حة قديمة  تدري  ماررات بر ام  الدراسات العليا -

 تدريب طالب الدراسات العليا بمعمل الممارات   -
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 الدراسات العليا لطالب عمال الكنتروالت افي  االشترام -

جامعة سوها   –خار  الكلية وتشمل دراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( كلير التمريض  اال تدابات -

  وجامعر اسوان 

 شراف وتحكيم رسا ل ماجستير ودكتوراه ) داخلي وخارجي( إ -

الممني  عمل بر ام  خاص بالمشرو  االوربي ) لمرضي  ر  الكبد( للماجستير والماجستير -

 جامعر ااسكندرية والمنوفية  وربي وباالشترام مع االتحاد األ

 

 :المجتمعيةما يخص مهام الخدمة : ثانيا

 -:دورات تدريبيةعمل   -

 ولية لشركة البترول  سعافات األدورة اا 

 ولية لطالب االمتيا  بالكلية دورة ااسعافات األ 

  بالكلية  االمتيا دورة العمليات الجراحية لطالب 

  دورة العناية بالمسنين 

  -عمل ندوات علمية وثقافية :  -

  دوة ت ايفير عن سرطان ال دن للعاملين بجامعر الوادن الجديد  

 دوات ودورات للعاملين بإدارات الكلية حسب الخطة المعلنة من قبل الميكل االدارن بالكلية   

  الداء السكرن  عن للاسم سنون يو  علميعمل 

  األ شطة الطالبيةفي ب مع رعاية الشباع اء هيئر التدري  ا مشاركة  -

  الكليةوالح ور في  دوات ومؤتمرات  االشترام -

 شطة الريادة العلمية لمساعدة الطالب ممن لديمم مشاكل وذوا صعوبات التعليم ووضع ا فيالمشاركة  -

 حلول مناسبة لممه المشاكل 

  االمتحا اتداء الخاصة بالمعامل أل االحترا يةجراءات المساهمة في اا -

 ال مة فير  كرو ا  التوعيةعمل قنوات تواصل من خالل شبكر اال تر   في  -
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جما  عرض الشرا ح  -شاشر عرض -جم ه تكيي ا -جم ة كومبيوترا)  الكليةالتبر  بعدوات لمعامل  -

من قبل اع اء هيئر التدري  داخل الاسم والمعارين بالخار  وذلم للمساهمة   (جما  قيا  الحرارة –

 ملية التعليمية  في تطوير الع

 مهام أخرى:  ثالثا

 والمعمد الفتي للتمريض للطالب  بالكليةاالشترام في اعمال الكنتروالت  -

   الكليةاالشترام في جميع لجان  -

   الماليةالموارد  –الميكل االدارن  –االشترام في معايير الجودة م ل معيار التدري  والتعليم  -

شراف وتنسيث العمل لطالب االمتيا  خالل التدري  والميئة المعاو ة في اا تكلي  احد اع اء هيئة -

 السنة التدريبية 

الابول للطالب الجدد بالكلية والمعمد  اختبارات فيئة التدري  والميئة المعاو ة مشاركة اع اء هي -

 للتمريض  الفني
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 قسم تمريض النساء والتوليد .3

 طالب الدراسات العليا . –تدريب طالب الفرقة الثالثة  -
يمدددا  اإل مستشدددف  –صددداة المدددر    بمستشدددف  متيدددا االاإلشدددرال  لددد   – متيدددا االتددددريب طدددالب  -

 التخصص  .
 مع مؤتمر الكلية الدول   . شتراكاال–قامة يوم  لم  بالكلية إ -
العمدداا الطددالب    –تنفيد  خطددة مدد  الدددورات والندددوات التدد  تخددم البيلددة الداخليددة للكليددة المو في   -

 سيوط الجديد   .  –والخارجية للمجتمع  بالمدارس المدينة الجامعية 
 المساهمة ف  يوم اليتيم والمشاركة ف  معرض المالبس الخاص بالطالب  -
 يل الدول  .نالمشاركة باألبااث الدولية والمالية لرفع الكلية ضم  التص -
رونا لتعقيم معاما ومددرجات قسدم و يم ضد جالاة كالمساهمة مع الكلية بالمستل مات الخاصة للتعق -

 تمريض النساء والتوليد .
كمبيدوتر كامدا بالطابعدة  –داتاشدوالدوات الت  تخدم العملية التعليميدة مثدا  التبرع بمجمو ة م  األ -

 Sound System)–ميكروفو  –ثالجة  –2Doppler –كيسه كمبيوتر –
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 قسم تمريض االطفال .4
 

 األطفال بتاديم الخدمات االتيةياو  قسم تمريض 

 أوال: الخدمات التعليمية 

 تدري  مارر تمريض األطفال لطالب الفرقة ال ال ة بالكلية 

  تدري  مارر االتجاهات والنلريات الحدي ة في التمريض لطالب الفرقة ال ال ة ال حة حدي ة

 وطالب الفرقة الرابعة ال حة قديمة

  وتمري ما لطالب الفرقة ال ا ية كلية التربية للطفولة المبكرةتدري  مادة امراض األطفال 

 تدري  مادة تمريض األطفال لطالب الفرقة ال ا ية بالمعمد الفني للتمريض 

 تدري  مادة تمريض األطفال لطالب المعمد الفني للتمريض جامعة األ هر 

   صة بو 51المشاركة في تحسين الخدمات التعليمية عن طريث شراء شاشة عرضLG  

 الايا  بععمال االمتحا ات والتنحيح 

 ثانيا: الدراسات العليا

 تدري  المواد التمري ية لطالب الج ء االول وال ا ي ماجستير ال حة حدي ة وال حة قديمة 

 تدري  المواد التمري ية لطالب الدكتوراه الج ء االول وال ا ي وال الث ال حة حدي ة 

 دكتوراه ال حة قديمة تدري  المواد التمري ية لطالب ال 

 تدري  مادة طر  البحث لطالب الدراسات العليا 

  االشراف علي رسا ل الماجستير والدكتوراه بالاسم 

 اجراء االبحاث العلمية 
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 ثالثا: الجودة

  المشاركة في العديد من المعايير األكاديمية م ل معيار البحث العلمي ، الدراسات العليا والخدمات

 المجتمعية

   العمل كمنسث ماررات مرحلة البكالوريو 

  العمل كمنسث ماررات الدراسات العليا بالكلية 

 العمل بوحدة الايا  والتاويم بالكلية 

 العمل بوحدة التنحيح االلكترو ي بالكلية 

 الايا  بعمل مدير وحدة الريادة العلمية ساباا 

 رابعا: خدمات بيئية 

 العمل كمنسث لأل شطة الطالبية 

  ، المشاركة في اللجان المنب اة من مجل  الكلية )معامل ، بيئة ، عالقات ثاافية ، شئون طالب

 مكتبات ، دراسات عليا (

     العمل بوحدة اخالقيات البحث العلمي لمراجعة البروتوكوالت واالبحاث العلمية 
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 قسم تمريض صحة المجتمع .5

 

تي :بتدريس اآليض صحة المجتمع يقومون عضاء قسم تمرأ  

 لماد  تمريض صاة المجتمع الفرقة الرابعة  اللاة اديثة    سطالب مرالة البكالوريو  -1 -
 دار  صاة المجتمع الفرقة الرابعة  اللاة قديمة  لمجتمع وماد  إتدريس ماد  تمريض صاة ا -2 -
المعتمددد   ضدداء هيلدده التدددريس بالقسددم بتدددريس طددالب الماجسددتير بن ددام السددا ات  كمددا يقددوم  -3 -

 يضا طالب الماجستير  اللاة قديمة    اللاة اديثة   و 
 تدريس طالب الدكتوراه ن ام السا ات المعتمد   اللاة اديثة    -4 -
 تدريس طالب الدكتوراه  اللاة قديمة     -5 -
 مومة والطفولة تدريب ميدان  ف  مراك  ر اية األ -6 -
مدددا والندددور بمديندددة وماطدددة الميددداه ومدرسدددت  األ يدددارات ميدانيدددة بمراكددد  الت هيدددا بندددي  وبندددات  -7 -

 سيوط  
 سيوط  قامة ندوات التثقيل الصا  ببعض مدارس مدينة إ -8 -
 مومة والطفولة  قامة ندوات تثقيفية ف  وادات ومراك  ر اية األإ -9 -
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 قسم تمريض الحاالت الحرجة .6

 

-: والطوارئ بتقديم الخدمات االتيه الحرجة العنايةيقوم قسم  .  

  التعليميةاوال: الخدمات 

.    بالكلية الثانية الفرقةوالطوارئ لطالب  الحرجة العنايةتدريس مقرر تمريض     - 

. قديمة الئحة الثانية الفرقةحديثه وطالب  الئحة الثالثة للفرقةالتمريض  فيتدريس مقرر طرق البحث     

- 

 - للجامعةللتمريض التابع  القنىبالمعهد  الثانية الفرقةتدريس طرق البحث لطالب        

عن طريق شرائح وعمل ترمومتر حرارى وجهاز قياس نسبه التعليميةتحسين الخدمات  في المشاركة  - 

 االوكسجين 

االمتحانات والتصحيح بأعمالالقيام  - 

دورات االمتياز فيمشاركه القسم  -  

األوليةدورات االسعافات  فيمشاركه القسم  -  

 ثانيا :الدراسات العليا 

وقديمةحديثه  الئحةماجستير  الثانيلطالب الجزء  التمريضيةتدريس المواد  -  

حديثه الئحةوالثالث  والثانيتدريس المواد التمريضه لطالب الدكتوراه الجزء االول  - 

  - قديمة الئحةتدريس المواد التمريضيه لطالب الدكتوراه 

والدكتوراه بالقسماالشراف على رسائل الماجستير  -  

العلميةاجراء االبحاث  -  

االرزمس بلس( األوروبي) برنامج االتحاد  مشروع في المشاركة  
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الجودة ثالثا:   

والدراسات العليا األكاديميةمثل المعاير  األكاديميةالعديد من المعاير  في المشاركة -  

 -العمل كمنسق مقررات مرحله البكاليورس

بالكليةالعمل كمنسق مقررات الدراسات العليا  -  

 - بالكليةالعمل بوحدة القياس والتقويم 

 - بالكلية اإللكترونيالعمل بوحدة التصحيح 

  بيئيةرابعا : خدمات 

 - الطالبية لألنشطةالعمل كمنسق 

 مكتبات، )معامل، بيئه،عالقات ثقافيه، شئون طالب، الكليةمن مجلس  المنبثقةاللجان  في المشاركة

-دراسات عليا (   

العلميةلمراجعه البروتوكوالت واالبحاث  العلميالعمل بوحدة اخالقيات البحث  -  
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 قسم تمريض المسنين .7

 

بالجمعية نادي المسنين  -سالميعمل زيارات لنوادي المسنين )نادي المسنين بالمركز الثقافي اإل -1

عطاء خدمات تثقيفية إنادي المسنين باألربعين ( سنويا لتدريب طالب الفرقة الرابعة بالكلية و -الشرعية 

 للمسنين.

 قام القسم بعمل دورات تدريبية للخريجين تجاه التغيرات الفسيولوجية لكبار السن.  -2

 في الدورات التدريبية للتدريب على جليس المسن مع جمعية كل الناس. شتراكباالقام القسم  -3

قام القسم بعمل دورات تدريبية لكبار السن بنادي المسنين بالجمعية الشرعية عن المشاكل  -4

 الفسيولوجية الشائعة بين كبار السن ، هشاشة العظام ، تغذية المسنين وحماية المسنين من الحوادث.
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 لنفسيقسم التمريض ا .8

 

 تدريس طالب مرحلة البكالوريوس )الفرقة الرابعة (. - 1

تدريس طالب مرحلة الدراسات العليا بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية )الئحة قديمة وحديثة  -2

 ماجستير ودكتوراه(. –

 بحاث العلمية  في تخصص التمريض النفسي والصحة النفسية .جراء األالمشاركة في إ -3

 زهر.سيوط والمعهد الفني للتمريض جامعة األأللتدريس بالمعهد الفني للتمريض جامعة  نتدابياتا -4

 عمل ندوات لخدمة المجتمع .  فيالمشاركة  -5

 عمال الجودة الخاصة بالقسم والكلية .أ فيالمشاركة  -6

 عمال االمتحانات لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.أ فيالمشاركة  -7

 يز محتويات المقررات الخاصة بالقسم .تجه -8

 بحاث العلمية ومناقشة الرسائل )داخل وخارج الكلية (تحكيم األ فيالمشاركة  -9

 شراف على الرسائل العلمية .اإل -11

 للطالب بوحدة الريادة العلمية. النفسيمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم باإلرشاد  -11

 شئون خدمة البيئة والمجتمع. ن أعضاء هيئة التدريس بالقسم في لجنةمشاركة مجموعة م -12
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 تقدمها  يالخدمات الت

 إدارات الكلية 
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 إدارة شئون الطالب .1

 أوالً :البكالوريوس المكثف 

 

الابول بالكلية ( اختبارات/  الشخني االختبار/  الطبياستخرا  استمارات ) الكش   -1  

 تحرير سجل قيد الطالب -2

 جمالية للفرقةوالاا مة اا –ماء الفرقة للمواد اعداد قوا م اس -3

 إدخال جميع بيا ات الطالب للفرقة عل  بر ام  قاعدة بيا ات الطالب -4

 إ ماء إجراءات تحويل طالب الفرقة من وال  الكلية  -5

 تحرير خطابات ا تدابات التدري   -6

 الميدا يتحرير بطاقات التدريب  -7

 إ مارات غياب الطالب بناءب عل  ما يرد من اقسا  الكلية وإرسالما عل  عنوان الطالب تحرير -8

 شمادات الايد لطالب الفرقة استخرا  -9

 إعداد مكافعة التفو  لطالب الفرقة -11

 تحرير بطاقات االمتحا ات الشفوية والعملية -11

 تحرير خطابات تشكيل لجان الممتحنين للمواد -12

 ( الخاصة بامتحا ات كل دور العمليختم كراسات االمتحا ات ) ااجابة /  -13

 تحرير ارقا  الجلو  ووضعما عل  تربي ة االمتحا ات -14

 لتسليمما إل  مراقب اللجان ااجماليإعداد استمارة حمراء وااخطار حنر غياب الطالب و -15

السجل واعتمادها وإرسالما إل   فيوتدوينما  ت اهمراجعة واستكمال استمارات التنحيح للسادة  -16

 شئون العاملين بالكلية المختنة

/تحويل المراقبة  الكارنيه استخراجأذون الدفع/ استخراجإنهاء إجراءات كل ما يلزم الطالب من )  -17

البطاقة الشخصية/استمارة اشتراك السكة الحديد/ طلبات اإلقامة بالمدينة  استمارة اعتمادالطبية/

 الجامعية/طلبات تأدية التربية العسكرية(

 شارك  بما داخل إدارة شئون الطالب )الترقية( التياستخرا  بيان حالة للسادة ا ه  ت باألعمال  -18

 لطالب الفرقة   / فنل  عن التربية العسكرية سنونمتابعة وإعداد تارير  -19

  

 :                      ثانياً : المراجعة

 عل  ان تتول  جميع مما  مدير اادارة في غيابر وتاو  باألعمال اآلتية :

 منما  اال تماء  األربع الممكورة سابااب بعد مراجعة كافة اعمال الفر -1

 وتو يع ايا  المالحلة والمراقبة االمتحا اتول إعداد جدا -2

 مراجعة جميع المكاتبات النادرة من اادارة والواردة إليما -3

 إعداد الرد عل  كافة المكاتبات طبااب للوا ح والاوا ين  -4

 إعداد الجداول الدراسية -5

 للفر  األربع متابعة تشكيالت الكنتروالت  -5
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 ثالثاً: التجنيد والتدريبات العملية :    

 

 وياو  باألعمال اآلتية :       

 تحرير سجل التجنيد وإدخالر عل  بر ام  قاعدة بيا ات الطالب -1

 إ ماء اعمال التربية العسكرية لجميع الفر   -2

 متابعة جميع مكاتبات التدريبات العملية للجمات داخل وخار  الكلية لجميع الفر   -3

  تدابات التدري /تشكيل لجان الممتحنين ( لجميع الفر  إمتابعة خطابات )  -4

 

 رابعا: أعمال الكتابة على الكمبيوتر :  

 وياو  باألعمال اآلتية :

  كتابة جميع مكاتبات اادارة عل  الكمبيوتر -1

  متابعة صيا ة اجم ة الكمبيوتر داخل اادارة مع الجمات المختنة -2
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 إدارة الدراسات العليا .2

 

 (دكتوراه -ماجستير دبلوم) العليا الدراسات لطالب القبول باب فتح عن اإلعالن*

  المختلفة العلمية والدرجات العليا الدراسات للدبلومات القيد أوراق ستيفاءا* 

 الطالب قيد إجراءات واتخاذ بالجامعة العليا الدراسات بإدارة الطالب قبول عتمادا إجراءات اتخاذ* 

  المقررة الرسوم سداد بعد لهم الجامعية البطاقات ستخراجاو لذلك المخصصة السجالت في

 سيرها حسن ومتابعة العليا الدراسات لطالب الدراسة تنظيم* 

 للطالب(دكتوراه -ماجستير)  درجتي بطالب الخاصة األبحاث موضوعات تسجيل أوراق ستيفاءا*

 والوافدين المصرين

        علي للعرض تمهيدا المذكرات إعداد ثم الرسائل علي الحكم لجان بتشكيل األقسام قتراحاتا تلقي*  

 لمراجعتها بالجامعة العليا للدراسات العامة لإلدارة الموضوعات هذه جميع وإرسال الكلية مجلس

 عتمادهاا

 الفرعية السجالت في االمتحانات نتائج وتسجيل وقيد العليا الدراسات متحاناتال والتنظيم اإلعداد* 

  بها الجامعة دارةإ وإخطار

 مكافأة وصرف للوائح طبقا   العلمية الرسائل علي الحكم لجان مكافآت صرف إجراءات اتخاذ* 

  والشفهية النظرية العليا الدراسات متحاناتا تصحيح

 االقسام مجالس موافقة بعد والدكتوراه الماجستير لطالب التسجيل فترة مد إجراءات اتخاذ*  

  العربية الجامعات من والوافدين المصريين الطالب أعداد عن اإلحصاءات إعداد* 

  لها سجل وإمساك المقررة الرسوم تحصيل مراقبة*

  تباعا الكلية مجلس بقرار بالجامعة المعنية واالدارات والبحوث العليا للدراسات العامة اإلدارة إخطار*

  المناقشات  وحضور العلمية الرسائل علي الحكم لجان تشكيل إجراءات تخاذا*

  دراسي فصل لكل التسجيل نماذج عتمادا* 

 الشهادات واستخراج المختصة الجهات من عتمادهاا بعد العلمية الدرجات منح جراءاتإ تخاذا -*

  المطلوبة

  التدريس هيئة أعضاء السادة أبحاث تسجيل*

  بالكلية الثقافية والعالقات العليا الدراسات بلجنة الخاصة جتماعاتاال ومحاضر المراسالت إعداد* 

  سنوية النصف األشراف تقارير  إعداد* 

 Mis برنامج علي الطالب بيانات إدخال*
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 إدارة شئون االفراد .3

  -المرتبات:

العاملين  –العاملين المؤقتين بعقود  –العاملين الدائمين  –) السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 0العاملين المؤقتين باليومية على صناديق خاصة (  –المؤقتين على صناديق خاصة 

 : اللجان المنبثقة من  ةمكافأ –) مكافأة مجلس الكلية  -مكافآت السادة أ. ه . ت ومعاونيهم
 –مكافأة ساعات التدريس الزائدة عن النصاب  –مكافأة مجالس األقسام  -مجلس الكلية 

 تمكافأة عن االختبارا –مكافآت المناقشة واإلشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير 
مكافأة عن التدريب الميداني للطالب                –الشخصية لقبول الطالب الجدد كل عام 

مكافأة عند نهاية الفصل الدراسي األول والثاني لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس  –
 ومعاونيهم ( .

  سبتمبر ( لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس  –يونيو  –مكافأة امتحانات األدوار ) يناير
مكافأة المراقبة والمالحظة للمكلفين بها في امتحانات األدوار   –ومعاونيهم والعاملين الدائمين  

 مكافأة حافز الكنتروالت لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .  –

 متحانات ) مرحلة البكالوريوس   مرحلة الدراسات العليا   الساعات مكافآت تصحيح اال
 المعتمدة للدراسات العليا(  

  مرافقة الزوج  و رعاية الطفل  .  إجازاتإجراءات تجديد االعارات  و 

  رعاية الطفل شهريا .  إجازاتسداد معاشات 

  المستشار الطبي لرئيس د/ 0المرضية واعتمادها من السيد أ اإلجازاتإجراءات الحصول على
 الجامعة  .

  .  إجراءات ترقيات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

  إجراءات تعيين المعيدين كل عام واستكمال ملف التعيين لكل منهم وتسليمه لإلدارة العامة
 لشئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . 

 بأثر رجعى وعمل مستندات صرف  تنفيذ قضايا حافز اعتماد الجودة وعمل مستندات الصرف
 كل ثالث شهور . 
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 . إجراءات انتداب السدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية للقيام بالتدريس خارج الكلية 

 .د / العميد على المعهد الفني للتمريض شهريا .  عمل مكافأة إشراف أ 

 د/ وكيل الكلية للدراسات العليا . جرد المكتبات للسيد أ. ةعمل مكافأ 

 يونيو من  5د/ وكيل الكلية لشئون البيئة عقب اليوم العالمي للبيئة الموافق  مكافأة أ. عمل
 كل عام .

 .د/ وكيل الكلية لشئون الطالب عقب انتهاء أعمال التحويالت . عمل مكافأة أ 

 د/ وكيل الكلية لشئون الطالب  د/ عميد الكلية   أ.0إشراف على لجان الرصد أ ةعمل مكافأ
 راسي عن كل فصل د

 

بدل انتقال  –ميزة القيد والحفظ  –ميزة المخازن    – اإلضافي) األجر  مكافآت العاملين الدائمين
تنفيذ األحكام القضائية وصرف المستحقات  –مكافأة جرد المكتبات  –مكافأة الرسائل العلمية  –

المكتبة  – رعاية الشباب  –دراسات عليا  -مكافآت اإلدارات ) شئون الطالب  –بأثر رجعى 
000000  . ) 

 مرضى ( لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين  .  –عارضة  –) اعتيادي  اإلجازات 

  رعاية طفل ( . –مرافقة زوج  –إجراءات الحصول على إجازات بدون أجر ) إعارة 

  . سداد معاشات رعاية الطفل شهريا 

عمل التقييم  – 11/11حتى  1/7عمل تقارير كفاية العاملين ) عمل التقييم األول عن الفترة من 
عن المدة  والثانيعمل تقرير شامل بالتقييمين األول  – 10/6حتى  1/1عن المدة من  الثاني
 0من كل عام (  10/6حتى  1/7من 

 *     إجراءات الترشيح للعالوة التشجيعية .

 الترشيح للترقية*     إجراءات 
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  إجراءات عمل التسويات الضريبية لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين
 الدائمين في شهر يناير من كل عام . 

  إجراءات عمل بطاقات األجور المتغيرة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 والعاملين الدائمين في شهر يناير كل عام .

  على جميع مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات .الرد 

 . أعمال الكتابة على الكمبيوتر 

 0د/ عميد الكلية والسيدة / أمين عام الكلية  0ما يتم تكليفه إلينا من أعمال من السيدة أ 

  يتم عمل جميع هذه االعمال على برنامج الفاروق ومراسلة جميع ادارات الكلية عبر البريد
 ادارة اإللكتروني لكل 
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 إدارة رعاية الشباب

 .الرسوم دفع على قادرين الغير الطالب مساعدة بغرض االجتماعية األبحاث استالم •

 (الكلية – الجامعة) لطالب الخيرية المعارض إقامة •

 .الكتابية األدوات معرض إقامة •

 وجبات خمس لعدد جنيها  ( 41) البون قيمة( المركزي المطعم من مطهي) التغذية بونات توزيع •
 . غير ال فقط  جنيها   8 الوجبة قيمة أسبوعيا   كاملة

 .الكلية من الطالب بها يقوم التي للتوعية الصحية القوافل فى المشاركة •

 (.الكلية – الجامعة) اليتيم بيوم االحتفال •

 .العملي التدريب في الطالب يستخدمها التى الطبية المستلزمات توزيع •

 .االربعة الفرق لطالب العملي الزي توزيع •

 .سنويا   العامة الخدمة معسكر اقامة •

 .الكلية لطالب الطبيعي النجيل ملعب تشغيل •

 .البدنية اللياقة وصالة الطاولة تنس صالة تشغيل •

 .الطالبية االنشطة جميع في للطالب والمسابقات المهرجات قامةإ •

 .والترفيهية العلمية الرحالت قامةإ •

 (.االم بعيد واالحتفال الجدد الطالب استقبال وحفل التخرج عيد) حفالت اقامة •

 .سنويا   الطالب اتحاد انتخابات على شرافاإل •

 .الجمهورية مستوى على التمريض لكليات والعلمية القمية الملتقيات قامةإ •

 المقترحات 

 .الكلية مسرح عمل •

 .بأجهزة البدنية اللياقة صالة تزويد •

 .الموسيقية اآلالت ببعض الفنية نشطةاأل صالة تزويد •

 .والمعلومات تكنولوجيا نادى قامةإ •
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 عليها الطالب تواصل يتم التى المواقع

 .التمريض كلية الشباب رعاية إدارة جروب •

 .العامة العالقات إدارة صفحة •

 .التمريض كلية طالب اتحاد صفحة •
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 المجلة العلمية .4
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 المكتبات .5

 عضاء ت العليا والبكالوريوس( وكذلك األعلي أحدث الكتب للطالب )مرحلة الدراسا طالعاال

 وهيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين داخل الكلية وخارجها.

  خدمة االطالع علي الدوريات العملية للباحثين من طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة

 التدريس ومعاونيهم.

  العلمية لطالب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس علي الرسائل  طالعاالخدمة

 ومعاونيهم.

 عداد المسموح بها من قبل الجامعة.رسائل العلمية في حدود النسب واألالتصوير من الكتب وال 

 العمل حتي السادسة مساء  أثناء العام الدراسي حتي تكون المكتبة متاحة أطول وقت  متدادا

 ليها.كاف أمام المترددين ع

 .االطالع علي أبحاث الترقية لدرجة أستاذ واستاذ مساعد ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 نترنت عن عناوين الكتب والرسائل العلمية من خالل نافذة اتحاد البحث من خالل شبكة األ

 المكتبات الجامعية.

 .تسجيل قاعدة بيانات لجميع الكتب والمراجع والرسائل العلمية داخل المكتبة 

 عوام السابقة لطالب الدراسات العليا و مرحلة البكالوريوس علي نماذج االمتحانات األ االطالع 

 .توفير كتب ثقافيه غير متخصصة في مجال الدراسة لتوسيع أفق وفكر الطالب والباحثين 

 عارة الخارجية والداخلية للطالب وأضاء هيئة التدريس و العاملين.خدمة اإل 

 مجال التمريض من خالل التواصل مع شركات بيع الكتب العلمية. توفير أحدث الكتب في 

 نترنت.توفير خدمة البحث من خالل األ 

 .فهرست وتصنيف لجميع الكتب الموجودة بالمكتبة 

 .تزويد المكتبة بأحدث الكتب العملية 
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 وحدة الحاسب االلي .6

 

 :ًأعمال البنية التحتية والشبكة -أوال. 

  ( جهاز كمبيوتر تخدم العملية التعليمية 114مزودة بعدد ) اآلليربعة معامل حاسب أيوجد عدد

 بالكلية

 ( جهاز نت 12( ، عدد )315اجمالي عدد نقاط النت بالكلية )وجارى تركيب عدد  هوائي ،

 .  ( نقطة نت بمبنى المعامل تخدم العملية التعليمية بالكلية48)

  بشبكة بالمعلومات بالجامعة. فيبرتتصل الكلية بخط 

 لبعض الفيديو مقاطع من مجموعة تعرض اليوتيوب خاصة بالوحدة على تليفزيونية قناة يوجد 

 وغيرها. العلمية والتجارب الدراسية الموضوعات

  الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع المستخدمين ستخداماالمتابعة 

  القيام بتوصيل األجهزة على شبكة( اإلنترنت وإضافةMac address الخاص بها على )

 الشبكة

 عالنات(.شاشة العرض )اإلعلى  يتم عرض االعالنات واالحداث الجارية الخاصة بالكلية 

  قسام بالكلية على اليوتيوب منذ جائحة كورونا نشاء العديد من القنوات التعليمية لجميع األإتم

 ة الكلية بالروابط التالية:.صفح -لتكون متاحة على موقع جامعة اسيوط 

 ( روابط خاصة بمحاضرات التعليم عن بعد للفرق االربعة. 21عدد ) 

 ( روابط خاصة بنماذج 13عدد )االسترشادية متحاناتاال . 

 ( روابط خاصة بالتدريب المستمر للكلية والمعهد والخريجين. 1عدد ) 

 (روابط خاصة 88عدد )الدراسية للدراسات العليا. بالمقررات 

  تم إنشاء البريد اإللكتروني لكافة المعنيين والتوعية باستخدامه عن طريق ورش العمل كطريقة

 سريعة وموفرة في تبادل الخطابات واألخبار 

 مثل لجنة قطاع التمريض بين المجلس االعلى  جتماعاتاالتتيح عقد الفيديو كونفرانس  قاعة

 ندوات –لمي لألقسام اليوم الع –للجامعات 

 

 أعمال البوابة اإللكترونية. -ثانياً:

  21خبر باللغة العربية و  31نشر أخبار الكلية على الموقع اإللكتروني للكلية بمتوسط شهري 

 خبر باللغة اإلنجليزية

 ( 99نشر المقررات الدراسية اإللكترونية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من خالل 

 اليوتيوب(قناة على 

  اإللكترونية لالختباراتنشر الموقع اإللكتروني 
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 تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على صفحاتهم بالموقع اإللكتروني للكلية 

  فاعليات المقامة بالكلية )المؤتمرات العلمية، األيام العلمية، ورش العمل.......إلخ(النشر 

  ملحق( 8عدد +  21)نشر أعداد المجلة العلمية 

 إتاحة آلية للشكاوي والمقترحات من خالل صفحة الشكاوي والمقترحات بالموقع اإللكتروني 

  نشر الجداول الدراسية لمرحلة البكالوريوس 

 نشر جداول االمتحانات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

  لمرحلة البكالوريوس االمتحانات نشر نتائج 

  الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليانشر اللوائح 

 نشر دليل الطالب لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

  واآلليات الخاصة بالكلية واالستراتيجياتنشر السياسات 

 إنشاء صفحات إلكترونية للوحدات والمراكز الموجودة بالكلية 

 

 :ًثالثا- ( أعمال نظم المعلومات اإلداريةMIS.) 

 عن طريق هذا اللينكيتم الدخول علية نسبة لموقع الفارابي بال 

 https://alfarabi.mans.edu.eg/ 

  يتم ادخال الجداول الدراسية للفرق األربعة وكذلك بيان بالقائمين بالتدريس لجميع الفرق

 األربعة للفصل الدراسي األول و الثاني . 

 م ملء االستبيانات الخاصة بالعملية التعليمية للطالب علي نظام الفارابي.يت 

 .ت.( إلدخال توصيفات وتقارير المقررات علي نظام  هـ كذلك يتم التنسيق مع اعضاء ) أ.

 الفارابي. 

 . ادخال المسئول عن توصيف وتقرير المقرر علي نظام الفارابي 

  برنامج الفارابي وتنسيقها وطباعتها.يتم تنزيل نتيجة االستبيان من علي 

  ورقية + نسخة (  وأرسال نسخةSoft.  من نتيجة االستبيانات الي وحدة ضمان الجودة ) 

  وكذلك يتم عمل  االستبيانات االلكترونية الخاصة بآراء الطالب في عملية التقويم في الفصل

 الدراسي األول والثاني.

 ي برنامج الفارابي وتنسيقها وطباعتها وارسالها الي وحدة ثم يتم تنزيل نتيجة االستبيان من عل

 التقويم والقياس.

  يتم  أرسال نتيجة االمتحانات للفرق األربعة في الفصل الدراسي األول والثاني علي االيميل

 (MISالي مركز نظم المعلومات االدارية بالجامعة) 

 ( 3211تم االنتهاء من عمل )ج الفارابي لطالب الكلية لعدد ) الكترونية علي برنام استبانة

 م.2118/2119(  مقرر دراسي بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 19

https://alfarabi.mans.edu.eg/
https://alfarabi.mans.edu.eg/
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 ( 6959تم االنتهاء من عمل )(  24الكترونية علي برنامج الفارابي لطالب الكلية لعدد )  سبانهإ

 م.2118/2119مقرر دراسي بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  (  28لكترونية علي برنامج الفارابي لطالب الكلية لعدد ) إ إسبانه( 6386عمل )من  االنتهاءتم

 م.2119/2121مقرر دراسي بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ( استبانة الكترونية للعملية التعليمية علي برنامج الفارابي لطالب 2337تم االنتهاء من عمل )

م و 2121/ 2119دراسي الثاني للعام الجامعي ( مقرر دراسي بالفصل ال22الكلية لعدد )

 رسال خطاب يفيد ذلك الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .إ

 

 .أعمال التعليم اإللكتروني -رابعاً:

 :متاح بالكلية خمس مقررات إلكترونية هي-  

 مقدمة في العملية التعليمية  –تمريض النساء والتوليد  –تمريض المسنين  -إدارة التمريض– 

 -وجاري انتاج ثالث مقررات اخري هي: (أساسيات التمريض )مقدمة في تمريض البالغين 

 مقدمة في إدارة التمريض( –التمريض النفسي النظري  –)المصطلحات الطبية 

 ية بكلية التمريض جامعة أسيوط بعقد ورش عمل دورية لطالب تقوم وحدة الخدمات التكنولوج

الفرق الدراسية عن كيفية تفعيل المقررات االلكترونية وذلك بالتنسيق مع مركز انتاج 

 المقررات االلكترونية بالجامعة

  حساب علي  173يوجدGoogle scholar   بالكلية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 فقط بها أبحاث منشورة حساب  115منها 

  حساب علي  41يوجد Research gateألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  كال  من: ستخداماورشة عمل عن كيفية  16تم عقد- 

 بنك المعرفة 

 Google scholar 

 Advanced Word 

 Mendeleyev 

 Office365-Prezi 

 EndNote 

 Research gate 
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 وحدة الخدمات الطالبية .7

 كافتيريا الكلية  .1

 السريعة الوجبات لتاديم الكمربا ية واآلالت األدوات بعحدث مجم ة تاع في حدياة الكلية كافتيريا

          والباردة الساخنة والمشروبات

   

 البدنية اللياقة صالة -2

 األدوات بعحـدث مجم ة وهي البد ية اللياقة بمبني المعامل بالكلية صالة األرضي الدور في توجد

 ويستطيع متخننون مشرفين عليما بااشراف ياو  البد ية اللياقة علي بالمحافلة الخاصة الرياضية

  األدوات همه استخدا  وخارجما الكلية من والعاملين والطالب ومعاو يمم التدري  هيئة اع اء

 

 العيادة الطبية  -3

جم ة الستابال الطالب األدوات ومجم ة بعحدث األ جميع علي وتحتون ول بمبني المعامل بالدور األ تاع

قسا  المختلفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واأل ستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئونويشرف عليما السيدة األ

 بالكلية 

 

 الجامعية المدن -4

 بالمدينة إلحاقمن يتم للطالبات والكا نة بجوار الكلية وبالنسبة والطالبات  للطالب الجامعية المدينة

 بجوار مبني الكلية  للطالبات الجامعية

 

 الكلية  مالعب-5

 بالجامعة الخاصة بالمنشئات ذلم ويكون الرياضية باأل شطة الفردية واأللعاب الرياضية الفر  تشارم

 جامعة اسيوط -كلية التمريضكرة الاد   ملعب  -1:م لوالكلية 

 بالجامعة ولمبيةبالارية األ الر يسي ااستاد -2

                      

 علمياً  المتفوقين الطالب رعاية برنامج-6
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 : البرنامج أهداف

 مواهبمم وتنمية وممارن ثاافياب  الطالب بادرات االرتااء

 الطالب بين الشري  التناف  رو  خلث

   وقدراتمم طاقاتمم من اابدا  عل  لح مم والمعنوية المادية الحواف  تاديم

 

 : بالبرنامج االلتحاق شروط

 : وهي بالبر ام  لاللتحا  الطالب تؤهل التي الشروط من مجموعة عل  البر ام  يشتمل

 بالبر ام  لاللتحا  اد ي كحد% 91 عن الطالب تادير يال اال

 دراسية فرقة كل من األوا ل ال الثة الطالب اختيار يتم

  طالبي  شاط لجنر كل في الطالبية األ شطة كافة في البار ين المتمي ين الطالب من( 2) عدد اختيار يتم

   آخر بطالب ويستبدل استبعاده يتم بعد فيما – بالبر ام  لاللتحا  المؤهلة الشروط احد الطالب فاد إذا

 

 : البرنامج مميزات

  الكلية وحفالت ا شطة ضمن الطالب هؤالء تكريم م ل: ادبية ممي ات

  اآللي الحاسب من المتادمة البرام  من الثنين الطالب دراسة تمويل م ل: عينية ممي ات

  المجتمع خدمة وقوافل البيئة عل  الحفاظ حمالت في المشاركة م ل: ثاافية ممي ات

 دراسياب  المتع رين الطالب ودعم اكتشاف بر ام  

 -:دراسياب  المتع رين الطالب ودعم اكتشاف آلية 

 الدراسي الفنل و ماية العملي والتدريب الفنل  ن  اختبارات  تا   بمراجعة األكاديمي المرشد ياو 

 51من واقل والطبية التمري ية الماررات في%  61 من اقل عل  الحاصلين) المتع رين الطالب لتحديد

 (  األخرا الماررات في% 

 والعمل مشاكلمم عل  للتعرف األكاديمي المرشد بواسطة الطالب هؤالء من لكل شخنية ماابلة إجراء

 عملية حلول وضع عل 
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 النفسي رشاداا وحده عن المسئول التدري  هيئر ع و مع الطالب هؤالء من لكل شخنية ماابلة إجراء

 بالكلية

 وحده مسئول من كال بين والتواصل المشكلة حل متابعة يتم الطالب تع ر سبب عل  الوقوف حال في

 حت  المعن  العلمي والاسم  االكاديمي والمرشد والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل ، النفسي االرشاد

   الطالب إ جا  معدل يرتفع

 لحل اتخمت التي الخطوات – المشكلة طبيعة بر مدو اب  الطالب لمؤالء بمل  األكاديمي المرشد يحتفظ

   للطالب الدراسي اا جا  مدا – المشكلة

 

 الوافدين  الطالب رعاية برنامج -6

  الوافدين الطالب رعاية آلية

   دراسية فرقة بكل الوافدين بالطالب قا مة بإعداد والطالب التعليم شئون قسم ياو 

 تادمما التي والخدمات الدراسة و لا  العلمية باألقسا  بالكلية التحاقمم بداية في تعريفمم العلمي الاسم ياو 

 مشكلة ان وجود حالة في الير اللجوء يمكن الما والشخص الكلية

  استيعابمم من والتعكد الطالب لمؤالء اللغوية النعوبات بالتدري  الاا مون األساتمة مراعاة -

  بعول اوال للوافدين العامة اادارة من الواردة بالتعليمات الطالب بإعال  والطالب التعليم شئون قسم ياو 

   حلما عل  والعمل إدارية مشكلة الطالب مواجمة حال في بالجامعة للوافدين العامة باادارة االتنال

 ف   مال مم لمسايرة بالدراسة االلتحا  في المتعخرين للطالب المختص العلمي الاسم بواسطة خطة إعداد

   والعلمية النلرية الدراسة

 

 -:االجتماعي التكافل صندوق-7

 (اخرن مساعدات ان -الكلية منروفات -المدينة) الخاصة المادية المساعدات

 -:الشروط

  فرقتر في مستجد الطالب يكون ان-1

  الجنسية منرن الطالب يكون ان-2

  المساعدات من واحد بنو  يستفيد  -3
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 -:المطلوبة المستندات

  الطالب لما التابع السكنية بالمنطاة المتواجدة االجتماعية الشئون وحدة من اجتماعي بحث

  األمر لولي ال راعية الحيا ة او المعاش سركي او مرتب مفردات

  الشباب رعاية لمكتب تاديمما يتم

 

 :البحث ألية

 األمر لولي العا لية البطاقة من وصوره المرتب ومفردات االجتماعي البحث بتاديم الطالب ياو 

  االجتماعي لألخنا ي

 الفرد دخل متوس  بعمل وياو  بملم خاص سجل في الطالب بيا ات بتفريغ االجتماعي األخنا ي ياو 

  األسرة افراد وعدد

 وعدد الخاصة الحاالت لمعرفة االجتماعية األخنا ية/  األخنا ي بواسطة الطالب ابحاث مراجعة يتم

 يحنل المن الطالب متوس  تحديد يتم علير بناءاب  و الموجودة المي ا ية ومعرفة للدعم المتادمين الطالب

  الدعم علي

 منروفات كان سواء بالكلية االجتماعي التكافل صندو  خالل من الطالب لمساعدة المبلغ قيمة تحديد يتم

  اخرن مساعدات او جامعية مدينر/  دراسية

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل   د  ا علي الخاصة الحاالت تعرض

 

 التأديب بنظام الخاصة الجامعية والتقاليد واللوائح القوانينتطبيق  -8

  -:الطالب تأديب نظام:  أوال

  الجامعية المنشاة او  الكلية بنلا  المخلة عمالاأل

  خارجما   او الجامعة داخل والسلوم السير بحسن مخل او والكرامة الشرف مع يتناف  فعل كل

  تلب  حالة في وي ب  فير  عاوشر او امتحان في غش يرتكب طالب كل 

 واألعمال والمحاضرات الدرو  ح ور عن المدبر االمتنا  او علير التحريض او الدراسة تعطيل

 عليما بالمواظبة اللوا ح تا ي التي األخرا الجامعية

 تبديدها او الجامعية الكتب او واألجم ة للمنشآت إتالف كل
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 الاا و ية الشئون قبل من إلير منسوب هو فيما اقوالر وسما  حار في المشكو الطالب مع تحايث إجراء يتم

  بالكلية

 للمخالفة طباا مستابال ذلم لم ل العودة لعد  بالعاوبة الطالب مجا اة يتم

 

 : التأديبية العقوبات: ثانيا

   الطالب عل  كتابر او شفاهر التنبير يتم

  الطالبية الخدمات بعض في االشترام من الطالب حرمان يتم

  شمر جاو تتال  لمده الماررات احد درو  ح ور من الطالب حرمان يتم

   النما ي االمتحان دخول من الطالب حرمان يتم

 دراسياب  فنال ألتجاو  لمدة الكلية من الطالب فنل يتم

 صالحية عد  علير ويترتب األخرا الجامعات إلي الفنل قرار ويبلغ الجامعة من  ما ياب  الطالب فنل يتم

 الطالب امر ولي إلي الارارات وتبلغ جامعة ان في االمتحا ات إلي التاد  او للايد الطالب

  

 صحيـــــة رعـــــاية-9

 والشر  منر في واكبرها والعالجية التعليمية المستشفيات اقد  من اسيوط جامعة مستشفيات تعتبر

 األطباء بعممر العالم إمداد في الف ل إليما يرجع حيث العربية المنطاة في الطب قلعة وه   األوس 

  والمعالجين

  الطب فرو  جميع في والعالجية التعليمية المستشفيات من مجموعة اسيوط جامعة مستشفيات وت م

 والعيون والباطنة الجراحة لفرو  عالجي كمستشف  العيني قنر بمستشف  المستشفيات همه بدات وقد

 اطباؤه ويرفع اللروف كل في السامية رسالتر يؤدا العيني الانر ستمراو والتناسلية الجلدية واألمراض

  اجمع العالم سماء في م يئا عاليا منر اسم

 اسيوط الجامعي  مستشف    -1

 صحة المراة الجامعي مستشف    –2
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 الجديد الجامعي األطفال مستشف    -4

 ا لراجحي الجامعي مستشف   -5

 ورمان الجامعياأل مستشف    -6

 الكلي والمسالم البولية الجامعي مستشف  -7

 مراض العنبية والنفسية األ مستشف  -8

 ورا  الجامعيةمعمد األ مستشف   9

 المراقبة الطبية -11

 

 

  


