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قارٌر متابعة الخطط التنفٌذٌة  ت

 السنوٌة 



 
 

 (7102-7102تقزيز هتببعت الخطت التنفيذيت للعبم الجبهعى )

 االهداف

 
 الغايات

 تنمية قدرات الطالب التعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية المختلفة 0-0 الهذف:

لميزانية ا مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة
 المطلوبة

 الي من

التويز فى التذريش  -1

والتعلين لزيبدة القذرة 

 التنبفضيت لطالة الكليت

لتدرٌس ااستراتٌجٌة مراجعة وتحدٌث 
بالكلٌة لتتماشى مع المعاٌٌر والتعلم 

 المرجعٌة المتبناه وتطبٌقها .

 7102سبتمبر 

 

لشئون التعلٌم  الكلٌة وكٌل -

 والطالب 

 العلمٌة. األقسام -
 معٌار التدرٌس والتعلم

 نسخة من استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المحدثة
 العتماد االستراتٌجٌة وثٌقة مجلس الكلٌة

مصفوفة تطابق طرق التدرٌس واسالٌب التعلٌم والتعلم مع   -
 نواتج التعلم المستهدفة للمقررات الدراسٌة

تموٌل ذاتى 
+ مٌزانٌة 

 الجامعة

العملى درٌب برامج التتحدٌث 
للطالب وفقا لنواتج واسالٌب التقٌٌم  

 التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌمً
اماكن  مع تعاون اتفاقٌات وعقد

 العملى. التدرٌب
 
 
 

 والتعلم التعلٌم معٌار - 7102سبتمبر 

 األقسام العلمٌة-
 االستبٌانات والتوثٌق لجنة -

 

 خطة التدرٌب العملى المستحدثة -
  مجلس الكلٌة الخطة من اعتمادصورة -

 نماذج من ادوات واستمارات التقٌٌم المختلفة

 واماكن بٌن الكلٌة المشتركة اتفاقٌات التعاون نماذج من  
 جمٌع فى التدرٌب العملى

 التخصصات

 متحاناتلال استرشادىتم عمل دلٌل  
 والكنتروالت

 لجنة شئون التعلٌم و الطالب 7102
 معٌار التدرٌس والتعلم

  نتروالتالك

 والكنتروالت متحاناتلال االسترشادىدلٌل ال

 سبتمبر سنوٌا تمثٌل الطالب فً اللجان ذات الصلة  
 

 

وكٌل الكلٌه لشؤن التعلٌم و 
 الطالب

 لٌمالتع لجنة نموذج من محاضر اللجان المشترك فٌها الطالب )
 – ةالبٌئ شؤن لجنة -االمتٌاز لجنة -الخرٌجٌن لجنة -والطالب

 (الكلٌة مجلس -لمكتباتا لجنة
 



 
 

 االهداف
 

 الغايات

 تنويت  قذراث أعضبء هيئت التذريش والهيئت الوعبونت لتطىيز كفبءة التعلين والبحث العلوي: 2-1الهدف: 

 مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة
 

 الميزانية مؤشرات االداء

 الي من

التعلين التويز فى التذريش و-0

لزيبدة القذرة التنبفضيت لطالة 

 الكليت

 متخصصة تدرٌبٌة دورات عقد
هٌئة التدرٌس  كفاءة اعضاء لرفع

 والهٌئة المعاونة

مارس 

7102 
 

 

 مارس

7103 

 

 االقسام العلمٌه

مركز الخدمه  -

 العامه

 هٌئة اعضاء معٌار  -

 التدرٌس

تنمٌة   مركز - 

قدرات اعضاء هٌئة 

 جامعهالتدرٌس بال

الدورات التدرٌبٌة  % من 011تنفٌذ 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 شهادات الحضور من نماذج -

 استماره تقٌٌم الدورات التدرٌبٌه

تموٌل ذاتى + 
 مٌزانٌة الجامعة

عمل خطة تدرٌبٌة للتنمٌة   
  االمهنٌة وفق

الحتٌاجات وتطورات سوق 
 العمل
 
 
 
 

 )7102(سبتمبر 
 الى
 
 ٌولٌو

)7103) 

 

 
 وحدة الخرٌجٌن
 االقسام العلمٌة

 خطة تدرٌبٌة للتنمٌة المهنٌة  -
دورات تدرٌبٌة مستمرة ومجانٌة بالتعاون  -

مع بعض المستشفٌات الكبرى مثل 
مستشفى السالم الدولى ومركز الطب 

  العالمى ومستشفى العربى الدولى
نموذج من بعض الدورات المقدمة من قبل  -

 المستشفٌات
 



 
 

 

 االهداف

 

 الغايات

 

 والهيئت الوعبونت العلوي و النشز الذولي ألعضبء هيئت التذريش اإلنتبجدعن والوهبراث البحثيت  تنويت: 1-2الهدف: 

 

 الميزانية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة المطلوبة

 الى من

رط٠ٛش ٚدػُ اٌجؾش  -2

اٌؼٍّٟ ٚرشو١ضح ػٍٟ 

 خذِخ اٌّغزّغ

 سبتمبر  البحثٌه للكلٌهخطة ال تنفٌذ

7102 

 اغسطس

7103 

 العلمٌة االقسام -

 العلمى البحث معٌار - 

% من الخطة 011تنفٌذ 

 البحثٌة للكلٌة 

 

ر٠ًّٛ 

رارٝ+ 

١ِضا١ٔخ 

 اٌغبِؼخ

تطبٌق الٌه النشر الدولى 

البحاث أعضاء هٌئة 

 التدرٌس.

 اعضاء هٌئه التدرٌس - 7103 7102

 ٌاالعل الدراسات لجنه -

  العلمى البحث معٌار -

 بحث دولى 011

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 االهذاف

 

 

 الغبيبث
 

 . البيئت وجهىد تنويتالوجتوعيت  تعزيز الوشبركت : 0-3الهذف: 

  هؤشزاث االداء هضئىليت التنفيذ االطبر الزهني االنشطت الوطلىبتالوهبم و 

 الويزانيت

 

 
ر٠ًّٛ رارٝ+ 

 ١ِضا١ٔخ اٌغبِؼخ

 الي هن

دعم العالقات تطوير و -3

والمشاركة مع مؤسسات 
 المجتمع المختلفة

 

 

 اٌّغزّؼ١ٗ اٌغ٠ٕٛٗ ٌٍّؾبسوٗ رٕف١ز اٌخطخ

 دساعخ  اؽز١بعبد ٔزبئظ فٝ ظٛء

 اٌّؾٍٝ اٌّغزّغ

 

2017 

 

2018 

 

ٌغٕخ خذِخ اٌّغزّغ  -

 اٌج١ئخٚر١ّٕخ 

 اٌّؾبسوٗ ِؼ١بس - 

 اٌّغزّؼ١ٗ

اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ خطخ % ِٓ 100رٕف١ز 

 ٌغ٠ٕٛخ ا

 

رفؼ١ً دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ اٌّؾبسوخ 

 اٌّغزّؼ١خ

 

 

ٌغٕخ خذِخ اٌّغزّغ  2018 2017

 اٌج١ئخٚر١ّٕخ 

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ

صفؾخ لطبع خذِخ اٌّغزّغ  ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

 ػٍٝ اٌف١ظ ثٛن



 
 

 7102-7102 ى الجبهع للعبم التنفيذيت الخطت هتببعت تقزيز

 
 

 ٌٙزا اٌزٕف١ز٠خ اٌخطخ فٟ ٌٙب اٌّخطػ اٌزٕف١ز٠خ األٔؾطخ ِؼظُ أغبص رُ أٗ ف١ٗ عبء اٌزٞ ٚ االعزشار١غ١خ اٌخطخ ِٓ اٌزم٠ُٛ ٚ اٌّزبثؼخ ٚ االٔغبص رمش٠ش ئػذاد رُ          

ِضاً رّاش٠ط االغفابي ٚرّاش٠ط ( فاٝ ثؼاط االلغابَ اٌؼ١ٍّاخ  OSCEرطج١ك اعب١ٌت اٌزم١١ُ اٌؾذ٠ضخ ٌٍغضء اٌؼٍّٝ ) اخزجابس  اٌزٕف١ز٠خ األٔؾطخ اُ٘ ِٓ  وبْ ٚ اٌؼبَ

اٌّؾذصااخ ثؼااذ ٌزااذس٠ظ ٚاٌاازؼٍُ ٚاٌزماا٠ُٛ ااعاازشار١غ١خ ٚرااُ اػزّاابد  . (Blueprint)) ٍٛسلااخ االِزؾب١ٔااخصااؾخ االَ ٚؽااذ٠ضٝ اٌااٛالدح ٚمعاازخذاَ عااذٚي اٌااٛصْ إٌغااجٝ ٌ

بذرامج التذدرٌب  تحذدٌثوكذذلك .اٌالئؾاخ اٌذاخ١ٍاخ ٌٍى١ٍاخ ٌٚذساع١خ  ززالئُ ِغ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِظ ٚاٌّمشساد اٌ 2018-2017ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ   اٌّشاعؼخ

 اعزشؽابدٜراُ ػّاً د١ٌاً  . وّاب أاخاٌؼٍّاٝ اٌزذس٠ت اِبوٓ ِغ رؼبْٚ ارفبل١بد ٚػمذ للطالب وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌمًالعملى واسالٌب التقٌٌم  

االئؾٗ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ , لٛاػذ اٌشمفخ , رؾى١ً ٌغبْ , دح ٚٚاظؾخ ٌٕظبَ اٌؼًّ مصٕبء االِزؾبٔبد ٚفٝ اٌىٕزشٚالد٠ؾزٜٛ ػٍٝ اعشاءد ِؾذ ٚاٌىٕزشٚالد ِزؾبٔبدٌال

ِٛاصافبد ,  , ا١ٌٗ رٍمٝ اٌزظٍّبد ٚاٌؾىبٜٚ ِآ االِزؾبٔابد االِزؾبٔبد , رؾى١ً مػعبء اٌىٕزشٚالد , ِؼب١٠ش اٌى١ٍخ الخز١بس ٌغبْ اٌّّزؾ١١ٕٓ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ

ػٍاٝ ِشاواض ِزمذِاخ فاٟ األٔؾاطخ اٌطالث١اخ  اٌى١ٍاخؽصاٍذ  ٚ . ٚاٌىٕزاشٚالد ٠ازُ ِآ خالٌاٗ رٕظا١ُ مػّابي االِزؾبٔابد ذ١ًٌاٌ, ّٔبرط اعبثخ  ٚ٘زا ٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ ا

 .اٌّخزٍفخ

 



 
 

ٚاؽازٍّذ ػٍاٝ اٌاذٚساد اٌزب١ٌاخ  2018َ/ 2017اٌغابِؼٝ  اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌشفغ وفبءح ٚر١ّٕٗ لذساد مػعبء ١٘ئخ اٌزاذس٠ظ ٚا١ٌٙئاخ اٌّؼبٚٔاخ ٌٍؼابَرُ رٕف١ز           

(Basics of research methodology - How to write and publish paper-  ٍّٝاإللزجبط اٌؼPalgarism- َاالِزؾبْ اٌؼٍّٝ اٌزارٝ  -اٌزغز٠خ ٚ األٚسا

ِإرّش داخٍٟ ٚػذد   6ٚلذ ؽبسن مػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ػذد  (.١ُ اٌؼبٌٝاٌزم٠ُٛ اٌزارٝ ٌّإعغبد اٌزؼٍ -Palliative nursing care  -( OSCEٚاٌّٛظؼٝ )

ٚسؽاخ  ؽبسوذ اٌى١ٍخ فٟ رٕظ١ُ ثؼط إٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ثبٌّؾبسوخ ِغ االغشاف اٌّغزّؼ١خ ٚو١ٍخ اٌطت ِضابي:.وّب (   2017-2018ِإرّش خبسعٟ خالي اٌفزشٖ ) 7

و١ٍاٗ اٌطات عبِؼاٗ غٕطاب ٌمغاُ رّاش٠ط –( لذِٙب م.د اثاشا١ُ٘ اٌىجابػ اعازبر اٌصاؾٗ اٌؼبِاٗ (Power analysis and sample size calculationػًّ ثؼٕٛاْ 

( ِإرّشاد ِؾ١ٍخ ؽ١ش رؾًّ: اٌّإرّش اٌؼٍّاٟ 5ػذد ) 2017ٔظّذ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ خالي ػبَ ٚ  صؾٗ االعشٖ ٚاٌّغزّغ  ثى١ٍٗ اٌزّش٠ط عبِؼٗ إٌّٛف١خ .

(, اٌّاإرّش (problem of adolescence and it’s managementٌصاؾخ إٌفغا١خ ٌزّاش٠ط إٌفغاٝ ٚا, اٌّاإرّش اٌضابٟٔ ٌمغاُ اٌمغُ صؾخ األَ ٚؽذ٠ضٟ اٌٛالدح

( ثى١ٍاخ اٌزّاش٠ط عبِؼاٗ إٌّٛف١اخ, New trends and challenges in community nursingاٌغٕٛٞ اٌضبٌش ٌمغُ رّش٠ط صؾخ األعشح ٚاٌّغزّغ ثؼٕٛاْ:)

, اٌّاإرّش  " reliability organization  Teamwork as an essential component of high" :ي ٌمغُ مداسح اٌزّش٠ط رؾذ ػٕٛاْاٌّإرّش اٌؼٍّٝ االٚ

.ٚرُ ٔؾش   Hand In Hand Creating Tomorrow In Medical Surgical Nursing)اٌغشاؽٝ رؾذ ػٕٛاْ: )  ٚ اٌؼٍّٝ اٌضبٌش  ٌمغُ اٌزّش٠ط  اٌجبغٕٝ

 ثؾش ِؾٍٝ الػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. 16دٌٚٝ ٚ ثؾش  106ػذد 



 
 

ارخبر اٌمشاساد ٚؽً ٚاؽزٍّذ ػٍٝ اٌذٚساد اٌزب١ٌخ ) 2018َ/ 2017اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد اإلداس٠خ ٌٍم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ رُ رٕف١ز 

 صابٔٝ ٌٍؾائْٛ االداس٠اخ , ٚٔظاُ ٚ مٚي ِغازٜٛ اٌج١بٔابد لٛاػذ ( ٚدٚسحاٌؾىُ ثبٌّؾبسوخ  -زّبػبداداسح اٌٛلذ ٚاالع -االرصبي اٌفؼبي - االداسح اٌمطج١خ - اٌّؾىالد

ئداسح اٌذساعابد اٌؼ١ٍاب ٚئداسح سػب٠اخ اٌؾاجبة ٚ ئداسح  -& ؽبعت اٌاٟ إلداسح ؽائْٛ اٌطاالة ICDL   رذس٠ج١خ اٌؾىِٛٝ الداسح اٌّؾزش٠بد , دٚساد اٌج١غ ٚ اٌؾشاء

 اٌؾغبثبد ٚئداسح اٌّىزجبد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (7102-7102تقزيز هتببعت الخطت التنفيذيت للعبم الجبهعى )

 االهداف
 
 

 
 الغايات

 

 تنمية قدرات الطالب التعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية المختلفة 0-0 الهذف:

الميزانية  مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة
 المطلوبة

 الي من

التويز فى التذريش  -1

والتعلين لزيبدة القذرة 

 التنبفضيت لطالة الكليت

لتدرٌس والتعلم ااستراتٌجٌة مراجعة وتحدٌث 

بالكلٌة لتتماشى مع المعاٌٌر المرجعٌة المتبناه 

 وتطبٌقها .

 2012سبتمبر 
 

لشئون  الكلٌة وكٌل -

 التعلٌم والطالب 

 األقسام العلمٌة. -
 معٌار التدرٌس والتعلم

% من استراتٌجٌة 100تنفٌذ 
 التدرٌس والتعلم المحدثة 

 
 

تموٌل ذاتى 
+ مٌزانٌة 

 الجامعة

العملى واسالٌب التقٌٌم  برامج التدرٌب تحدٌث 

للطالب وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج 

اماكن  مع تعاون اتفاقٌات وعقد التعلٌمً

 العملى. التدرٌب

 التدرٌس والتعلم معٌار - 2012سبتمبر 
 األقسام العلمٌة-
االستبٌانات  لجنة -

 والتوثٌق

% من خطة التدرٌب 100تنفٌذ -
 العملى 

 
 

رطج١ك ا١ٌخ  رٍمٝ ؽىبٜٚ  ٚرظٍّبد اٌطالة  

 ِٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد.

 ٠َٛ 15 خالي فٝ

 إٌزبئظ اػالْ ِٓ

اٌىٕزشٚالد  -   

ؽئْٛ اٌطالة  -   

 

ظٍّبد ٚاٌشد ّٔبرط فؼ١ٍخ ِٓ اٌز-

 ػ١ٍٙب ٚرؼذ٠ً إٌزبئظ

 



 
 

 االهداف
 

 الغايات

 تنويت  قذراث أعضبء هيئت التذريش والهيئت الوعبونت لتطىيز كفبءة التعلين والبحث العلوي: 2-1الهدف: 

 مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة
 

 الميزانية مؤشرات االداء
 
 
 

تموٌل ذاتى + 
مٌزانٌة 

 لجامعةا

 الي من

التويز فى التذريش -0

والتعلين لزيبدة القذرة 

 التنبفضيت لطالة الكليت

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ.

 ِؼ١بس مػعبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ
رفؼ١ً ا١ٌخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؼغض ٚاٌفبئط فٟ 

 مػذاد مػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ.

 

  ثذا٠ٗ وً فصً دساعٟ

 

  ا١ٌخ اٌزؼبًِ ِغ

ٚاٌفبئط فٟ اٌؼغض 

مػذاد مػعبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ.

وفبءح  ٌشفغ ِزخصصخ رذس٠ج١خ دٚساد ػمذ

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ اػعبء

 

 )2018(عجزّجش 

 

 

 اٌٝ

 

ٛ١ٌٛ٠ 

)2019) 

 

 االلغبَ اٌؼ١ٍّٗ -

 ِشوض اٌخذِٗ اٌؼبِٗ -

 ١٘ئخ اػعبء ِؼ١بس  -

 اٌزذس٠ظ

ر١ّٕخ لذساد اػعبء   ِشوض - 

 اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼٗ ١٘ئخ

% ِٓ 100رٕف١ز   -

اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  

ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚؼب١ُٔٚٙ 

 ؽٙبداد ِٓ ّٔبرط -

 اٌؾعٛس

 



 
 

 

 

 االهداف

 الغايات

 

 والهيئت الوعبونت العلوي و النشز الذولي ألعضبء هيئت التذريش اإلنتبجدعن والوهبراث البحثيت  تنويت: 1-2الهدف: 

 الميزانية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة المطلوبة

 الى من

تطىيز ودعن  -2

البحث العلوي 

وتزكيزة علي خذهت 

 الوجتوع

رٕف١ز اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  ألػعبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

 ٔٛفّجش

2018 

 ٛ١ٌٛ٠ 

2019 

 سؤعبء األلغبَ اٌؼ١ٍّخ -

 ِشوض اٌخذِٗ اٌؼبِٗ -

 ِشوض ر١ّٕٗ لذساد ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ  -

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  % ِٓ 100رٕف١ز   -

 ؽٙبداد اٌؾعٛس ِٓ ٔغخ -

 

ر٠ًّٛ 

رارٝ+ 

١ِضا١ٔخ 

 اٌغبِؼخ
 عجزّجش  اٌجؾض١ٗ ٌٍى١ٍٗخطخ اٌ رٕف١ز

2018 

 اغغطظ

2019 

 اٌؼ١ٍّخ االلغبَ -

 اٌؼٍّٝ اٌجؾش ِؼ١بس - 

 % ِٓ اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ 100رٕف١ز 

 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ الػعبء ؽغبة  أؾبء 

(  (Google scholarٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٍٝ 

 ثٕه اٌّؼشفخٚػٍٝ 

 االلغبَ اٌؼ١ٍّٗ - 2019 2018

 ٌغٕٗ اٌّىزجخ ثبٌى١ٍخ.  -

 اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ثبٌغبِؼخ.-

% ِٓ مػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌذ٠ُٙ صفؾخ 100

 .Google scholar ػٍٝ

ػٍٟ ٌذ٠ُٙ ؽغبة اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ِؼظُ

 ثٕه اٌّؼشفخ  

رطج١ك ا١ٌٗ إٌؾش اٌذٌٚٝ الثؾبس مػعبء  

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

 اػعبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ - 2019 2018

 اٌؼ١ٍب اٌذساعبد ٌغٕٗ -

  اٌؼٍّٝ اٌجؾش ِؼ١بس -

 ثؾش دٌٚٝ 170

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 االهذاف

 

 

 الغبيبث
 

 البيئت وجهىد تنويتالوجتوعيت  تعزيز الوشبركت : 0-3الهذف: 

 الويزانيت هؤشزاث االداء هضئىليت التنفيذ االطبر الزهني الوطلىبت االنشطتالوهبم و 

 الي هن

تطوير ودعم العالقات  -3

والمشاركة مع مؤسسات 
 المجتمع المختلفة

 

 

ر٠ًّٛ رارٝ+ 

  ١ِضا١ٔخ اٌغبِؼخ

 

 اٌّغزّؼ١ٗ اٌغ٠ٕٛٗ ٌٍّؾبسوٗ رٕف١ز اٌخطخ

 دساعخ  اؽز١بعبد ٔزبئظ فٝ ظٛء

 ؾٍٝاٌّ اٌّغزّغ

 

 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

ٌغٕخ خذِخ اٌّغزّغ  -

 اٌج١ئخٚر١ّٕخ 

 اٌّؾبسوٗ ِؼ١بس - 

 اٌّغزّؼ١ٗ

 

 

 

اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ خطخ % ِٓ 100رٕف١ز 

 اٌغ٠ٕٛخ 

 



 
 

 7102 -7102الجبهعي  للعبم التنفيذيت الخطت هتببعت تقزيز
 

 

 األٔؾاطخ اثاشص ِآ  وابْ ٚ اٌؼابَ ٘ازا فاٟ ٌٙاب اٌّخطاػ اٌزٕف١ز٠اخ األٔؾاطخ ِؼظاُأغبص   رُش اٌّخزٍفخ  فمذ ثؼذ ِزبثؼخ ِبرُ رؾم١مخ ِٓ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍّؼب١٠          

زازالئُ ٌ 2019-2018ٌٍؼابَ اٌغابِؼٝ   اٌّؾذصخ ثؼاذ اٌّشاعؼاخٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم٠ُٛ ااعزشار١غ١خ رُ اػزّبد و رؼذ٠ً الئؾخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  اٌزٕف١ز٠خ

للطذالب وفقذا لنذواتج الذتعلم العملذى واسذالٌب التقٌذٌم  بذرامج التذدرٌب  تحذدٌثو .اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍاخ ٚظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ  ِغ ٔٛار

 اٌذساعاابد اٌؼ١ٍااب ٌٍؼاابَ اٌغاابِؼٟ  ز خطااخ ر١ّٕاخ لااذساد غااالة١اافوّااب أااخ رااُ رٕ. اٌؼٍّااٝ اٌزااذس٠ت اِاابوٓ ِاغ رؼاابْٚ ارفبل١ابد ٚػمااذ المسذتهدفة للبرنذذامج التعلٌمذذً

 -ٚوبٔذ ػجبسح ػٓ ِغّٛػاخ ِآ اٌاذٚساد ٚٚسػ اٌؼّاً فاٟ اغابس رطا٠ٛش ٚر١ّٕاخ ِٙابساد اٌجؾاش اٌؼٍّاٟ ِضاً: )اٌزؼش٠اث ثبٌخطاخ اٌجؾض١اخ ٌٍى١ٍاخ  2018/2019

و١ف١اخ اخز١ابس اٌؼ١ٕاخ  -وزبثاخ اٌخطاخ اٌجؾض١اخ  -ٌى١ٍاخ ثبٌازارٟ اٌزؼش٠اث ثّصابدس اٌز٠ّٛاً ا -اٌزؼش٠ث ثّٙابَ ٌغٕاخ اخالل١ابد اٌجؾاش اٌؼٍّاٟ  -مخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ز ١إفراُ رٕو( .األخطبء اٌؾبئؼخ فٟ وزبثخ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاَ لٛاػذ اٌج١بٔابد اٌؼب١ٌّاخ-ِٛاصفبد وزبثخ اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ  -اٌجؾض١خ 

مثذل  ٚوبٔاذ ػجابسح ػآ ِغّٛػاخ ِآ اٌاذٚساد2019/ 2018مػعابء ١٘ئاخ اٌزاذس٠ظ ٚا١ٌٙئاخ اٌّؼبٚٔاخ ٌٍؼابَ اٌغابِؼٝ اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌشفغ وفابءح ٚر١ّٕاٗ لاذساد 

 - ثٕاه األعائٍخ - ٍٛسلاخ االِزؾب١ٔاخعذٚي اٌاٛصْ إٌغاجٝ ٌ - خذِبد ثٕه اٌّؼشفخ اٌّصشٜ ٚوؾث اإلٔزؾبي اٌؼٍّٝ ٌألثؾبس ٚ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ -اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٝ)

 . ثباللغبَ اٌّخزٍفٗ  ثؾش ِؾ١ٍب 20ٚ  ب( ثؾش د170١ٌٚػذد )رُ ٔؾش ( . واإلسؽبد األوبد٠ّٝ - اٌخطخ اإلعزشار١غ١ٗ ٌٍى١ٍٗ ٚاٌغبِؼخ - رٛص١ث اٌّمشساد



 
 

 

مبػاٗ اٌّاإرّشاد ث (رؾغ١ٓ وفبئٗ غالة اٌزّش٠ط اٌجٛاثٗ ٌالؽزشاف فٝ اٌزّاش٠ط ثؼٕٛاْ  ) اٌّإرّش اٌطالثٝ اٌذٌٚٝ االٚي ٌى١ٍٗ اٌزّش٠ط عبِؼٗ إٌّٛف١ٗ رُ ػًّ  

وّب ؽبسن اٌطالة  .     ' 'Improving nursing students competencies: the gate way to be professional nurse "2019-4-23اٌىجشٜ ثبٌغبِؼٗ 

غّؼ١اخ اٌؼ١ٍّاخ ٌطاالة ٚ خش٠غاٝ رّاش٠ط رُ اعزؾذاس ٚؽذح خذِخ اٌغّب١٘ش اٌزبثؼاخ ٌٍ. ٚ  2018 عبِؼٗ مع١ٛغى١ٍخ رّش٠ط اٌزٞ  ػمذ ث فٝ اٌّإرّش اٌذٌٚٝ االٚي 

ٌصاؾٝ ٚ اؽ١ابء اال٠ابَ أغب ٚ ٘ٝ ِٕٛغخ ثبٌخذِخ اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍّزشدد٠ٓ داخً اٌؾشَ اٌغبِؼٝ ٚ اٌزٝ رغبُ٘ فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ ٌم١ابط اٌعاغػ ٚ اٌغاىش ٚ اٌزضم١اث ا

اٌطاالة فاٝ اٌض٠ابساد ا١ٌّذا١ٔاخ ٚؽابسن  . ح ٔاذٚاد رضم١ف١اخ ػآ االدِابْ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّشظٝ ِضاً ِشظاٝ اٌغاىش ٚ اٌعاغػ ٚ ا١ٌاَٛ اٌؼابٌّٝ ٌالدِابْ ٚ اٌّؾابسوخ ثؼاذ

ٚ اثٛ اٌش٠ؼ ٚ ا٠عب اٌض٠بساد اٌّزىشسح ٌّشظٝ لغُ ػالط االٚساَ  57357اٌّخزٍفخ ٌذٚس اال٠زبَ ٚ اٌّغزؾف١بد ِضً ِؼٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ ٚ ِغزؾفٝ عشغبْ االغفبي 

اٌفاٛص ثغابئضح  وازٌهٚ 2018/2019بٔٝ الفعً ثؾاش  ٠خاذَ اٌج١ئاخ ٚ اٌّغزّاغ ػٍاٝ ِغازٜٛ اٌغبِؼاخ اٌؼابَ االوابد٠ّٝ ثبٌّشوض اٌض .  ٚلذ فبصد اٌى١ٍخثغبِؼخ إٌّٛف١خ

  ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ. اٌز١ّض اٌج١ئٝ

 

 



 
 

 

 

 ( 7171-7102تقزيز هتببعت الخطت التنفيذيت للعبم الجبهعى )

 

 



 
 

 

 االهداف
 الغايات

 ج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية المختلفةتنمية قدرات الطالب التعليمية لتخري 0-0الهذف:

التويز فى التذريش والتعلين  - 0

لزيبدة القذرة التنبفضيت لطالة 

 الكليت

 الميزانية المطلوبة مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة

 الي من
التنوع فى أماكن التدريب المختلفة 

مى والخاصة داخل وخارج الحكو
 المحافظة 

 
 دراسى  فصل كل بداية 

 -9102) سبتمبر
  )9191يوليو 

وكيل الكلية لشئون التعليم  -

 والطالب .

 األقسام العلمية.   -

% من الطالب راضين عن أماكن  01
 التدريب العملى. 

 ميزانية الجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام التصحيح األلكترونى فى 
وجميع السنوات  جميع المقررات

اسية لضمان المصداقية رالد
 والعدالة فى التصحيح .

فبراير  –)يناير 
9191) 

 اغسطس -يوليو
9191 

 وحدة التصحيح االلكترونى
 االقسام العلمية-

 الكنتروالت-

% من المقررات 011تصحيح  -
 بالتصحيح األلكترونى.

 

تفعيل المقررات األلكترونية  
ة لمرحلة لالقسام العلمية المختلف

 البكالوريس  .

وحتي   9102أكتوبر 
 9191يوليو

 
 
التعليم االلكترونى  وحدة -

 بالجامعة والكلية.
 األقسام العلمية . -
 الطالب -

نسبة استخدام الطالب للمقررات 
 %.011األلكترونية 

نسبة الدخول وعمل األختبارات القصيرة 
 %.21للمقررات األلكترونية 

لمراحل تفعيل التعليم عن  بعد 
البكالوريس والدراسات العليا  

للتصدى لظروف البلد الحالية      
 )جائحة كورونا (

مارس وحتي   01
 9191يوليو

نسبة استخدام الطالب للمواقع  
األلكترونية التى تم تحديدها مع الطالب  

011.% 
نسبة الدخول وعمل األختبارات على 

 %.011مواقع التواصل األجتماعى 

تواصل والتفاعل مع تعزيز ال
الطالب عن طريق استخدام 

شبكات التواصل االجتماعى  
 المختلفة لمتابعة العملية التعليمية

مارس وحتي   11

 2222يوليو

 األقسام العلمية 
 



 
 

 

 

 

 االهداف   
 

 الغايات
 

 حث العلويتنويت  قذراث أعضبء هيئت التذريش والهيئت الوعبونت لتطىيز كفبءة التعلين والب -7-0الهذف:

 
 االنشطة والمهام المطلوبة

مسئولية  االطار الزمني
 التنفيذ

الميزانية  مؤشرات االداء
 الي من المطلوبة

التويز فى التذريش والتعلين -0 

لزيبدة القذرة التنبفضيت لطالة 

 الكليت

 

عقد دورات تدرٌبٌة مكثفة 
ألعضاء هٌئة التدرٌس 
ومعاونٌهم عن أستخدام 

جٌا ودورها  فى التكنولو
 التعلم عن بعد.

 

 

 

 

 

مارس 
7171 

 ٌولٌو
7171 

 

 

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ.

 

ٚؽذح اٌم١بط 

 ٚاٌزم٠ُٛ

 

ِشوض اٌخذِخ 

 اٌؼبِخ 

ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٚٔٝ

 

% من أعضاء هٌئة التدرٌس 21

ومعاونٌهم تم تدرٌبهم على المهارات 
 االساسٌة للتعلٌم االلكترونى.

ة % من اعضاء هٌئ011اشتراك 

التدرٌس والهٌئة المعاونة فى التواصل 
طالب على مواقع التواصل مع ال
 المختلفة

% من المقررات التعلٌمٌة 011رفع 

 على منصة التعلٌم االلكترونً بالجامعة
 
 
 
 

تموٌل 
ذاتى + 
مٌزانٌة 
 الجامعة



 
 

 

 

 االهداف

 

 الغايات

 

 والهيئت الوعبونت نشز الذولي ألعضبء هيئت التذريشالعلوي و ال اإلنتبجدعن والوهبراث البحثيت  تنويت: 1-2الهدف: 

 الميزانية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة المطلوبة

 الى من

تطىيز ودعن  -7

البحث العلوي 

وتزكيزة علي خذهت 

 الوجتوع

البحثٌه خطة ال تنفٌذ

  للكلٌه

 سبتمبر

7104 

 اغسطس

7171 

 اٌؼ١ٍّخ االلغبَ -

 اٌؼٍّٝ اٌجؾش ِؼ١بس - 

تموٌل  % من الخطة البحثٌة للكلٌة 011تنفٌذ 

ذاتى+ 

مٌزانٌة 

 الجامعة

 ثشرٛوٛالد رؼبْٚ ػمذ

رفبل١بد ِغ اٌذٚي ٚئ

 االخشٜ 

 
 اكتوبر 

2012 
 
 

 
 2020ٌناٌر 

 
 

 اٌؼ١ّذ.

 اٌٛوالء

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ .

 

ب ارفبل١خ ١ٔغ١ش٠ِضً )بٌان بالمشروعات الممولة -

رؾبد االٚسثٝ ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ِؾشٚع االٚ

 اسعّٛط ثالط ثبالؽزشان ِغ عبِؼخ اع١ٛغ

ٚارفبل١خ رؼبْٚ ث١ٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاٌجؾش 

 TIECاٌؼٍّٝ ٚارؾبد رىغبط اٌذٌٚٝ 

 



 
 

 

 االهداف
 

 الغايات

 البيئت وجهىد تنويتالوجتوعيت  تعزيز الوشبركت 1-3الهدف: 

 الميزانية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ طار الزمنياال االنشطة والمهام المطلوبة

 الي من

تطوير ودعم العالقات  -3

والمشاركة مع مؤسسات 
 المجتمع المختلفة

تنفٌذ األسبوع البٌئى للكلٌة  والذى  .0
من خالله تم أعطاء ندوات عن 

كٌفٌة الوقاٌة من األدمان لمختلف 
 الفئات داخل وخارج الكلٌة .

 7104فمبر نو
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 7171 -7102الجبهعي  للعبم التنفيذيت الخطت هتببعت تقزيز

 
 ُاٌخطخ فٟ ٌٙب اٌّخطػ اٌزٕف١ز٠خ األٔؾطخ ِؼظُ أغبص رُ أٗ ف١ٗ عبء اٌزٞ ٚ االعزشار١غ١خ اٌخطخ ِٓ اٌزم٠ُٛ ٚ اٌّزبثؼخ ٚ االٔغبص ٠شرمش ئػذاد ر 

ح اداس -رّش٠ط االَ ٚ ؽذ٠ش اٌٛالدح  –رفؼ١ً اٌّمشساد االٌىزش١ٔٚخ ) رّش٠ط االغفبي  اٌزٕف١ز٠خ األٔؾطخ اثشص ِٓ  وبْ ٚ اٌؼبَ ٌٙزا اٌزٕف١ز٠خ

رّش٠ط اٌجبغٕٟ ٚ اٌغشاؽٟ(  ٚؽش اٌطالة ػٍٟ اعزخذاَ اٌّمشساد  االٌىزش١ٔٚخ  ِٓ ثذا٠خ  -غشق اٌجؾش ٚ رّش٠ط اٌّغ١ٕٓ  -اٌزّش٠ط

 . 2020-2019اٌفصً اٌذساعٟ االٚي  ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 

 أهب هب يخص جبئحت كىرونب وكيفيت تعبهل الكليت هعهب فقذ تن األتى:

 -:البكبلىريىساوال فيوب يخص طالة هزحلت 

 

  اخز١بس ػذد ِٓ اٌزطج١مبد اٌّغب١ٔخ اٌّزبؽخ ثبٌٕغجخ الػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة رُ  اعزخذاِٙب فٟ اعزىّبي رؾم١ك

 Microsoft office 365-WhatsApp-Telegram-Google classِخشعبد اٌزؼٍُ ػٓ غش٠ك اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٟٚ٘ وبالرٟ: 

room—Zoom cloud meeting  ؽ١ش رُ رؼ١ّّٙب اللغبَ اٌى١ٍٗ العزخذاَ اٌّزبػ ٌىً لغُ ٚرُ رذس٠ت اٌطالة ٚاػعبء ١٘ئخ



 
 

اٌزذس٠ظ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌُٙ ػٓ غش٠ك ثؼط اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌٍز٠ٓ ٌُٙ خجشح ؽخص١خ فٟ اٌزؼبًِ اٌّغجك ثزٍه اٌٛعبئً 

ٚاؽشاف ِجبؽش ِٓ االعزبرح اٌذوزٛسح ػ١ّذح اٌى١ٍخ ٚاالعزبرح اٌذوزٛسح ٚو١ً ٚرٌه ثّؾبسوخ    Itٚاالعزؼبٔٗ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ِٓ ٚؽذح 

 والسادة رؤساء االقسام واالستاذة الدكتورة مدٌر وحدة الجودة. لشئون التعلٌم والطالب اٌى١ٍخ

  تم رفع المحتوي النظري )الكتاب الجامعً( بصورة(Pdf  )ع تعلٌمات السٌد علً الموقع الرسمً للكلٌة وذلك اتساقا م للطالب

 الدكتور رئٌس جامعة المنوفٌة والسٌدة االستاذة الدكتورة نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

  عن طرٌق  لتوضٌح المحتوي النظري للطالبوذلك باستخدام التسجٌل الصوتً مع عرض الباوربوٌنت  تم شرح المحاضرات نظرٌا

 التطبٌقات السابق ذكرها.

  المقرر.لمتابعة الجزء العملً من  علً التطبٌق المستخدم رفعها للطالب و العملٌة بمعامل الكلٌة  راءات التمرٌضٌةاالجتم تصوٌر 

 التواصل المستمر مع الطالب و و تقسٌم الطالب الً مجموعات صغٌرة وفقا لخطة التدرٌب العملً المعتمدة فً اول العام الدراسً تم

علً المادة العلمٌة و لتوجٌة األسئلة لمسؤل المادة من أعضاء هٌئة التدرٌس.و كانت هناك ترك مساحة زمنٌة للطالب لالطالع 

 .رؤساء االقسامباشراف السادة  استجابة سرٌعة من أعضاء هٌئة التدرٌس الستفسارات الطالب

 نظري(. -ت االلكترونٌة )عملًو ذلك لمتابعة ما تم طرحه للطالب عبر المنصا المختلفة  ألقسام العلمٌةمن اشهرٌا  تقرٌر تم عمل 



 
 

  ِٓ ٞٚرُ أؾبء عشٚة ٔجط اٌطالة ػٍٟ اٌٛارغآة ٠عُ فمػ ع١بدح اٌؼ١ّذح ٚع١بدح اٌٛو١ٍخ ٚسئ١ظ ارؾبد اٌطالة ٌزٍمٟ اٞ ؽىب

 اٌطالة ثؾأْ رطج١ك اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٚرُ ؽً اٌّؾىالد اٌٛاسدح فٛسا ؽ١ٓ ٚصٌٛٙب.

  ًو من أبرز مشاكل الطالب مع التعلٌم 95التعلم عن بعد و كانت نسبة التفاعل  تفاعل الطالب مع المقررات االلكترونٌة وٚص.....%

 عن بعد هو عدم توافر )شبكة االنترنت( بأماكن متعددة و أٌضا بعض الطلبة لم ٌكن لدٌهم سمارت فون.

   مٌة عن الفصل الدراسً الثانً بدٌال االعالن من قبل المجلس األعلً للجامعات عن أن كل طالب ٌقوم بتقدٌم بحث فً المادة العلفور

 -ون التعلٌم و الطالبشئبالجامعة بانشاء منصة الكترونٌة شارك فٌها )ادارة  (IT) حدة الو علٌه قامت و   .عن االمتحان التحرٌري

الفرقة   -)رقم قومًهم المطلوبة توكٌل الكلٌة لشؤون التعلٌم والطالب و ذلك بحصر جمٌع الطالب و بٌاناو  ةسٌادة العمٌدو IT وحدة

ملف عضو هٌئة التدرٌس القائم  -ملف الطالب -ملفات )ملف المقررات 3واالٌمٌل األكادٌمً( و تم انشاء  -حالة الطالب –الدراسٌة

 . علً تدرٌس المقررات( و تم تزوٌد المنصة بجمٌع البٌانات المطلوبة

 ٚأبحاث فٌما أكثر للمادة وعلى  5رسال عدد من األبحاث بحد أدنى تم مخاطبة جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس داخل و خارج الكلٌة ال

 ومن ثم ٌقوم الطالب برفع البحث علً المنصة االلكترونٌة.  الطالب االختٌار بٌنهم

 ًخطأ فً طرٌقة رفع  -تمت المرحلة األولً بنجاح و كان هناك عدٌد من المشكالت التً واجهت الطالب مثل )خطأ فً الرقم القوم

 و اٌضا عضو هٌئة التدرٌس  وتم التفاعل السرٌع لحل جمٌع المشكالت. البحث(



 
 

 أ.د / نرمٌن ,  أ.د / اٌناس قاسم علً قاسم عمٌد الكلٌة -:قامت الكلٌة باعتماد لجنة للتظلمات من األبحاث من قبل الطلبة مكونة من

 (.ذ بقسم تمرٌض النسا و حدٌثً الوالدة )أقدم األساتذةأ.د / دالل خلٌل عشرة أستا  ,ن التعلٌم والطالبشئومحمد عٌد وكٌل الكلٌة ل

  و بالفعل قامت لجنة التظلمات بفحص  –رسب عدد من الطالب فً المرحلة األولً.....و تم رفع تظلماتهم علً منصة الجامعة

تتراوح بٌن )خطأ  و كانت األسباب األوراق الخاصة بالطالب واألسباب المرصدة من عضو هٌئة التدرٌس مسؤول المادة للرسوب

 أو المادة العلمٌة ال تتطابق مع العنوان المختار من الطالب(. -عدم رفع البحث نهائٌا -رفع البحث و بالتالً البحث ال ٌفتح تماما

  و بدأت المرحلة الثانٌة و قبلها مباشرة تم اخطار الطالب بأسباب الرسوب و التنبٌة علٌهم بضرورة رفع البحث ثانٌا مع مراعاة

 التوقٌت 

 اٌى١ٍخ اٌّّبسعبد إٌّبعجخ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ األِٓ ٚاٌغالِخ ِٓ خالي  ٚؽذح ئداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ػٓ و١ف١خ ئداسح مصِخ  ٚارخذد

ِبسط  29اٌٝ  15ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ  فمذ لبِذ اٌٛؽذح ثؼًّ خطخ ػٓ و١ف١خ ئداسح مصِخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

 2020-2019اإلعشاءاد االؽزشاص٠خ مصٕبء ػمذ االِزؾبٔبد ٌٍفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ  ظغ١ٍك اٌذساعخ" ِٚٓ صُ رُ ٚ"فزشح رؼ 2020

 .ِٕٚٙب  ئػذاد اٌغذاٚي ٚ رغ١ٙض لبػبد االِزؾبٔبد / اٌّذسعبد ٚرغ١ٙض اٌّجٕٝ

 

 



 
 

 ثبنيب فيوب يخص طالة هزحلت الذراصبث العليب:

 خ ثبٌٕغجخ الػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚغالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ؽ١ش ٠زُ ِٓ خالٌٙب رؾم١ك اخز١بس ػذد ِٓ اٌزطج١مبد اٌّغب١ٔخ اٌّزبؽ

—Microsoft office 365-WhatsApp-Telegram-Google classِخشعبد اٌزؼٍُ ػٓ غش٠ك اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٟٚ٘ وبالرٟ: 

Zoom class  اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرمذ٠ُ ٚ رُ رؼ١ّّٙب ٌاللغبَ اٌى١ٍٗ العزخذاَ اٌّزبػ ٌىً لغُ ٚرُ رذس٠ت غالة

اٌذػُ اٌفٕٟ ٌُٙ ػٓ غش٠ك ثؼط اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ ٌُٙ خجشح ؽخص١خ فٟ اٌزؼبًِ اٌّغجك ثزٍه اٌٛعبئً ٚاالعزؼبٔٗ ثبٌذػُ 

للدراسات العلٌا  ح ٚو١ً اٌى١ٍخٚرٌه ثّؾبسوخ ٚاؽشاف ِجبؽش ِٓ االعزبرح اٌذوزٛسح ػ١ّذح اٌى١ٍخ ٚاالعزبرح اٌذوزٛس   Itاٌفٕٟ ِٓ ٚؽذح 

 والبحوث والسادة رؤساء االقسام واالستاذة الدكتورة مدٌر وحدة الجودة.

  ٟاٌزٛاصً اٌّغزّش ٚاٌّجبؽش ِغ خ١ٍخ اداسح االصِخ ٌزز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ ٚاعٙذ اٌطالة ؽ١ش اْ اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ ٠ؼًّ وّؾشفبد رّش٠ط ف

عٛدُ٘ ثّغزؾف١بد اٌؼضي رُ االرفبق ػٍٟ ٚع١ٍٗ رٛاصً رزّبؽٟ ِغ ِطٍجبرُٙ اٌٟ أٙبء اٌّغزؾف١بد ٚؽ١ٓ رؼزس اٌٛصٛي ا١ٌُٙ ػٕذ ٚ

 االصِخ.

  اٌزٛاصً اٌّغزّش ِغ اٌغبدح  مػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّؾشف١ٓ ػٍٟ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ِغ غالثُٙ ِٓ خالي اٌزطج١مبد اٌغبثك

 روش٘ب.



 
 

 الة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚغالة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٟ اٌغٛاء رُ إٌؾش ِٚٓ خالي ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزٟ رمذَ خذِبرٙب ٌط

ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػٟ اٌخبصخ ثبٌّىزجخ اٌغبثك روش٘ب سٚاثػ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌف١ذ٠ٛ٘بد ػٓ و١ف١خ رفؼ١ً اال١ّ٠ً األوبد٠ّٟ 

ٕصخ االٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ اٌزخصصبد اٌطج١خ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ. ٔؾش ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ. ٔؾش اٌشاثػ اٌخبؿ ثبٌّ

اٌشاثػ اٌخبؿ ثّٛلغ ثٕه اٌّؼشفخ ثؼٕٛاْ )خ١ٍه فٟ اٌج١ذ ٚ اؽعش ٚسؽخ ثٕه اٌّؼشفخ اْٚ ال٠ٓ ػٓ و١ف١خ اٌزغغ١ً ( ٚسؽخ ػًّ وً 

العزخشاط رمش٠ش ِؼبًِ اٌزبص١ش ٌٍغبدح اص١ٕٓ ٚ خ١ّظ اٌغبػخ اٌزبعؼخ ِغبءا .ٔؾش اٌشاثػ اٌخبؿ ثبالعشاءاد اٌزٟ ٠غت ارجبػٙب 

اٌّزمذ١ِٓ ٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ. رُ اٌزٛاصً ِغ اٌطالة ػٓ غش٠ك سفغ اٌشٚاثػ اٌخبصخ ٌٍذخٛي ػٍٟ ِٕصخ سفغ األثؾبس ٌى١ٍبد ٚ ِؼب٘ذ 

 PDFً ؽغُ ٍِث عبِؼخ إٌّٛف١خ. ٔؾش ساثػ اٌذػُ اٌفٕٝ اٌخبؿ ثبٌى١ٍبد ػٓ و١ف١خ رؾ١ًّ اٌجؾش ٚ م٠عب اٌشاثػ اٌخبؿ ثى١ف١خ رم١ٍ

اٌخبصخ ثبٌجؾش ٚ غش٠مخ رغ١ّخ ٍِث اٌجؾش لجً اٌشفغ ػٍٟ إٌّصخ. ٔؾش سٚاثػ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌف١ذ٠ٛ٘بد ػٍٝ ملٛٞ ِؾشوبد اٌجؾش 

 اٌزٟ رغبػذ اٌجبؽش فٟ سؽٍزٗ اٌجؾض١خ .

 :االمتيازفيما يخص طالب  لثاثا

  اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ اٌّؾشف١ٓ ػٍٟ غالة االِز١بص ٚ رُ اخز١بس ػذد ِٓ اٌزطج١مبد اٌّغب١ٔخ اٌّزبؽخ ثبٌٕغجخ الػعبء ١٘ئخ

 Microsoftاعزخذاِٙب فٟ سفغ وفبءح غالة االِز١بص ثبٌٕغجخ ٌّىبفؾخ اٌؼذٚٞ ٚغشق اٌزؼبًِ ِغ اٌف١شٚط اٌّغزغذ ٟٚ٘ وبالرٟ: 

office 365-WhatsApp-Telegram-Google class—Zoom class ٠ظ ثمغُ اداسح ؽ١ش رُ رؼ١ّّٙب الػعبء ١٘ئخ اٌزذس



 
 

اٌزّش٠ط العزخذاَ اٌّزبػ ٌىً لغُ ٚرُ رذس٠ت االِز١بص ٚاػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌُٙ ػٓ غش٠ك ثؼط اػعبء ١٘ئخ 

ٚرٌه ثّؾبسوخ ٚاؽشاف    Itاٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ ٌُٙ خجشح ؽخص١خ فٟ اٌزؼبًِ اٌّغجك ثزٍه اٌٛعبئً ٚاالعزؼبٔٗ ثبٌذػُ اٌفٕٟ ِٓ ٚؽذح 

خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  واالستاذة الدكتورة رئٌس قسم  االعزبرح اٌذوزٛسح ػ١ّذح اٌى١ٍخ ٚاالعزبرح اٌذوزٛسح ٚو١ً اٌى١ٍخ ِجبؽش ِٓ

 ادارة التمرٌض واالستاذة الدكتورة مدٌر وحدة الجودة.

  الب االمتٌاز.الً ط بمعامل الكلٌة و رفعها الخاصة بمكافحة العدوي التمرٌضٌة العملٌة االجراءاتتم تصوٌر 

  تم عمل دورة تدرٌبٌة اون الٌن عن طرٌق تطبٌق زووم لطالب االمتٌاز علً عدة اٌام شارك بالتدرٌب السادة اعضاء هٌئة التدرٌس

بقسم ادارة التمرٌض  وحضر التدرٌب باالضافة الً طالب االمتٌاز عدد من مشرفات التمرٌض بمستشفٌات جامعة المنوفٌة وتم 

بالمادة العلمٌة لمكافحة عدوي فٌروس كرونا المستجد وبعض الفٌدٌوهات الخاصة بالشرح وتم عمل اختبار قبلً  تذوٌد المتدربات

 وبعدي للمتدربات.

 .وجود خط مباشر ومفتوح بٌن االستاذة الدكتورة عمٌدة الكلٌة وطالب االمتٌاز لتلقً الشكاوي الخاصة بهم وحلها 

 

 

 



 
 

 ية البيئةرابعا فيما يخص خدمة المجتمع و تنم

    االػشاض ٚ و١ف١خ  اٌزؼبًِ ٚ اٌٛلب٠خ ِٕٗ  -ٌٍزٛػ١خ ثف١شٚط وٛسٚٔب ِٓ ؽ١ش اٌزؼش٠ث ثبٌّشض رُ ػًّ دٚساد ٚ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ٌٍّغزّغ

رُ ػًّ دٚسح رذس٠ج١خ اْٚ ال٠ٓ ٌطالة االِز١بص ٚعٙب ٌٛعٗ فٟ ثذا٠خ اٌغبئؾخ ٚ اخشٞ  اْٚ ال٠ٓ ػٕذ أزؾبس اٌف١شٚط.  وّب  

اٌغبِؼ١خ( ػٓ ف١شٚط وٛسٚٔب ٚاػشاظٗ ٚو١ف١خ رؾخ١صٗ ٚاٌؼالط ٚو١ف١خ اٌٛلب٠خ ِٕٗ ٚرُ ػًّ  ثبٌّغزؾف١بد اٌزّش٠ط )ِؾشفبدبدٚاٌخش٠غ

 ٚ لذ رج١ٓ رؾغٓ ِؼٍِٛبد وال ِٓ اٌطالة ٚ اٌّؾشفبد ثؼذ رٕف١ز رٍه اٌذٚساد.ٚثؼذٜ   لجٍٟاخزجبس 

 

 خامسا فيما يخص الجهاز االدارى : 

 

اٌزؼبًِ ِغ اٌؼغض ثبٌغٙبص اإلداسٞ مصٕبء فزشح أزؾبس ف١شٚط وشٚٔب ٚئٌزضاَ اٌى١ٍٗ ٌزؼ١ٍّبد ِغٍظ اٌٛصساء ثبٌّٛافمٗ ٌؼذد  رُ اإلعزٕبد اٌٟ م١ٌخ 

 ( ِٓ مػعبء اٌغٙبص اإلداسٞ  ثأخز معبصٖ اإلعزضٕبئ١ٗ, ٔظشا اٌٟ ؽبالد اٌؼغض فٟ ػذد اٌؼّبي ) اٌخذِبد اٌّؼبٚٔٗ ( رُ اٌزؼبلذ ِغ ؽشوخ36)

 .ػبًِ ِزٛافمب ِغ اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١ٗ  26( ػّبي ١ٌصجؼ اعّبٌٟ ػذد اٌؼّبي 10ش ػذد )ٔظبفٗ ٚرٛف١

 

 



 
 

 ( 7170-7171تقزيز هتببعت الخطت التنفيذيت للعبم الجبهعى )

 

 

 

 

 

 



 
 

 االهداف
 

 الغايات
 

 تنمية قدرات الطالب التعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية المختلفة 0-0الهذف:

التذريش والتعلين  فيالتويز   - 0

 لزيبدة القذرة التنبفضيت لطالة الكليت

 الميزانية المطلوبة مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة

 الي من

رٕف١ز خطػ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ 

اٌّؼذٌخ ثباللغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ 

 ٌّٛاعٙخ اٌظشٚف اٌّغزغذح 

جشعجزّ

2020 

٠ٕب٠ش 

2021  

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ  -

 ٚاٌطالة .

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ.   

 

% ِٓ خطػ اٌزذس٠ت 100رٕف١ز 

 ثباللغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ اٌؼٍّٝ 

 ١ِضا١ٔخ اٌغبِؼخ

 ِغ رؼبْٚ ارفبل١بد ٚرفؼ١ً ػمذ

 اٌؼٍّٟ اٌزذس٠ت اِبوٓ

موزٛثش 

2020   

٠ٕب٠ش 

2021 

 ٌؾإْ اٌزؼ١ٍُ اٌى١ٍخ ٚو١ً

 ٚاٌطالة

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ-     

 اٌزؼبْٚ ٔغخ ِٓ ارفبل١بد

 ٚاِبوٓ اٌى١ٍخ ث١ٓ اٌّؾزشوخ

 اٌؼٍّٟ اٌزذس٠ت

 

رؾذ٠ش معب١ٌت ٚمدٚاد رم١١ُ 

 فبػ١ٍخ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٌٍطالة.

 

 اوزٛثش 

2020 

٠ٕب٠ش 

2021 

 االعزج١بٔبد ٚاٌزٛص١ك ٌغٕخ-

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ِؼ١بس -

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ. -

% ِٓ ادٚاد اٌزم١١ُ  100 رطج١ك

 اٌّؾذصخ

 

االعزّشاس فٝ رفؼ١ً اٌّمشساد 

األٌىزش١ٔٚخ  ٌاللغبَ اٌؼ١ٍّخ 

 اٌّخزٍفخ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ظ  .

ٚؽزٟ    2020موزٛثش 

 ٠2021ٕب٠ش 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ  ٚؽذح -

 ثبٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ.

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ . -

 اٌطالة -

ٔغجخ اعزخذاَ اٌطالة ٌٍّمشساد 

 %.100زش١ٔٚخ األٌى

ٔغجخ اٌذخٛي ٚػًّ األخزجبساد 

اٌمص١شح ٌٍّمشساد األٌىزش١ٔٚخ 

90.% 



 
 

 

 

 

 

 

االعزّشاس فٝ رفؼ١ً اٌزؼ١ٍُ ػٓ  

ٚاٌزٛاصً ِغ غالة  ثؼذ

اٌجىبٌٛس٠ظ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  

ٌٍزصذٜ ٌظشٚف اٌجٍذ اٌؾب١ٌخ 

 )عبئؾخ وٛسٚٔب (

 ٚؽزٟ   2020موزٛثش 

 7170ينبيز 

ّٛالغ  ٔغجخ اعزخذاَ اٌطالة ٌٍ

األٌىزش١ٔٚخ اٌزٝ رُ رؾذ٠ذ٘ب ِغ 

 %.100اٌطالة  

ٔغجخ اٌذخٛي ٚػًّ األخزجبساد 

ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاصً األعزّبػٝ 

100.% 

 

رىض١ث اعزخذاَ اٌٛعبئً  

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فٝ  ٔظبَ 

اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ /االسؽبد 

االوبد٠ّٟ ٌٍطالة ٌزز١ًٌ 

اٌؼمجبد اٌزٝ رٛاعخ اٌطالة اصٕبء 

 وٛسٚٔبعبئؾخ 

 

 

 

  2020عجزّجش 

 7170ينبيز  ٚؽزٟ 

 اٌؼ١ٍّخ األلغبَ

 ٌغٕخ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ

% ِٓ اٌطالة ِؾزشو١ٓ 100

 ثّغّٛػبد اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ  

 اإلسؽبد ػٓ دٚس٠خ رمبس٠ش  -

 االوبد٠ّٝ/ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ 

 ٌٍطالة

 



 
 

 

 

 االهداف           
 
 

 الغايات
 

 اث و قذراث أعضبء هيئت التذريش والهيئت الوعبونتتنويت ههبر 7-0الهذف:

 
 االنشطة والمهام المطلوبة

الميزانية  مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني
 الي من المطلوبة

التويز في التذريش والتعلين لزيبدة  -0 

 القذرة التنبفضيت لطالة الكليت

 

 سادِٙب ِىضفخ ٌزط٠ٛش عقد دورات تدرٌبٌة 

 ِغ ٌٍزؼبًِ ِٚؼب١ُٔٚٙ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ اػعبء

 ِضً اٌؾذ٠ضٗ اٌزؼ١ٍُ أّبغ

 ثؼذ( ػٓ اٌزؼ١ٍُ

 

اكتوبر  

7171 

 ٌناٌر

7170 

 

 

 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ.

 

 ٚؽذح اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ

 

 ِشوض اٌخذِخ اٌؼبِخ 

 ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ

 
 

% من أعضاء هٌئة 011

التدرٌس ومعاونٌهم تم 
رات تدرٌبهم على المها

 االساسٌة للتعلٌم االلكترونى.
 

% من اعضاء 011اشتراك 

هٌئة التدرٌس والهٌئة 
المعاونة فى التواصل مع 
الطالب على مواقع التواصل 

 المختلفة
 

% من المقررات 011رفع 

التعلٌمٌة على منصة التعلٌم 
 االلكترونٌة بالجامعة

 
 

تموٌل ذاتى + 
مٌزانٌة 
 الجامعة



 
 

 

 

 االهداف
 

 الغايات

 البيئت وجهىد تنويت تعزيز الوشبركت الوجتوعيت  1-2دف: اله

 الميزانية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االطار الزمني االنشطة والمهام المطلوبة

 الي من

التىصع في خذهت   -2

الوجتوع و تنويت 

 البيئت
تنفٌذ األسبوع البٌئى للكلٌة  
والذى من خالله تم أعطاء 

وقوافل للفئات المجتمعٌة  ندوات
 المختلفة عن فٌرس كورونا

 7171نوفمبر 

 

ٌغٕخ ؽئْٛ خذِخ 

اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ 

 اٌج١ئخ.

اػعبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ.

  إٌذٚاد ٚاٌمٛافً اٌّذسعخ   ثبألعجٛع 100رٕف١ز ِٓ %

 اٌج١ئٝ

  ؽصٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ ِشوض ِزمذَ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ

 2020/2021فٝ األعجٛع اٌج١ئٝ ٌؼبَ 

 

تموٌل ذاتى + مٌزانٌة 
 الجامعة

رفؼ١ً دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ  

 فٝ اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ
 

سبتمبر 

7171 

 

  
ٌناٌر

7170 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  خذِخ اٌّغزّغمطبع ىزش١ٔٚخ ٌٌّغٍخ االاٌ-

 رصذس ؽٙش٠ب

 لٛافً ٚٔذٚاد و١ٍخ اٌزّش٠ط عبِؼخ إٌّٛف١خ( لٕبح ٠ٛر١ٛة-

 ّغزّغٌخذِخ ػذد وج١ش ِٓ افشاد اٌ

صفؾخ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط -

 عبِؼخ إٌّٛف١خ ػٍٝ اٌف١ظ ثٛن

 



 
 

 

 7170-7171الجبهعي  للعبم التنفيذيت الخطت هتببعت تقزيز

 
 

سفغ  األٔؾطخ٘زح  اثشص ِٓ  وبْ ٚ (٠2021ٕب٠ش  -2020ٌٍفزشح )ِٓ عجزّجش  اٌزٕف١ز٠خاٌخطخ   ٔؾطخِٓ م أغبص رُ  ثّب اٌّزبثؼخ ٚ االٔغبص رمش٠ش ئػذاد رُ

رّش٠ط االَ ٚ ؽذ٠ش  –اٌّمشساد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ ٌغبِؼخ إٌّٛف١خ ٚاالعزّشاس فٝ رفؼ١ً اٌّمشساد االٌىزش١ٔٚخ ) رّش٠ط االغفبي 

اٌطالة ػٍٟ اعزخذاَ اٌّمشساد  االٌىزش١ٔٚخ  ٚاٌزفبػً ػٍٝ رّش٠ط اٌجبغٕٟ ٚ اٌغشاؽٟ(  ٚؽش  -غشق اٌجؾش ٚ رّش٠ط اٌّغ١ٕٓ  -اداسح اٌزّش٠ط -اٌٛالدح 

 ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ ٌغبِؼخ إٌّٛف١خ.

 

 -:اوال : هزحلت البكبلىريىس

 

ػٍٟ ٌٍغبِؼبد ثزجٕٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ اٌزٞ ٠غّغ ث١ٓ الٔظشا ٌٍظشٚف اٌؼب١ٌّخ ِٓ أزؾبس عبئؾخ وٛسٚٔب ٚلشاس ِغٍظ اٌٛصساء ٚاٌّغٍظ ا

  % ؽشػ ٚعٙب ٌٛعخ ِغ اٌطٍجخ ِمغ١ّٓ اٌٝ ِغّٛػبد صغ١شح  ٌزم١ًٍ االػذاد60فمذ رُ رمغ١ُ اٌّمشساد اٌٝ  ١ٍُ اٌّجبؽش ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذاٌزؼ

اٌطالة  ٌشد ػٍٟ اعزفغبساد ٚا ٔزشٔذاالٌؾعٛس اٌّؾبظشاد ِٕٚبلؾخ ِب رُ ؽشؽخ ػجش  ٌىً ِمشسبٌى١ٍخ ثاٌطبٌت عجغ ِشاد ؾعشعٛف ٠ٚ

ٚا٠عب رُ سفغ ع١ّغ اٌّؾبظشاد ثٛسث٠ٕٛذ ِٚغغٍخ  ف١ذ٠ٛ ػٍٝ ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ ثبٌغبِؼخ ٚرُ اعزخذاَ ػذد ِٓ % اْٚ ال٠ٓ 40ٚ



 
 

-Microsoft office 365-WhatsAppاٌزطج١مبد اٌّغب١ٔخ اٌّزبؽخ ثبٌٕغجخ الػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة ٟٚ٘ وبالرٟ: 

Telegram-Google class room—Zoom cloud meeting ُاِبوٓ  ِغ رفبل١بدِغّٛػخ ِٓ اال  ػمذ . اِب ثبٌٕغجخ ٌٍزذس٠ت اٌؼٍّٝ فمذ ر

ػٍٝ اْ ٠زُ اٌزجبدي ث١ٓ ِغّٛػبد اٌطالة ثأِبوٓ اٌزذس٠ت ٚرُ رؼذ٠ً خطػ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ ثباللغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ٌّٛاعٙخ  اٌؼٍّٟ اٌزذس٠ت

ِٕبلؾخ وً ِغّٛػخ ػٍٟ ؽذح ِغ ػعٛ ١٘ئخ ٚثبٌّغزؾفٟ  اٌطالةػٍٟ مْ ٠زُ ِزبثؼخ  غّٛػبد صغ١شحاٌظشٚف اٌّغزغذح ٚرمغ١ُ اٌطالة اٌٝ ِ

الطالب مع المقررات االلكترونٌة و % من 100 تفاعل ٚعبئً اٌزٛاصً االعزّبػٝ اٌّخزٍفخ . ٚلذ اٌزذس٠ظ ٚػعٛ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ اٌّغئٛي ػجش 

 .التعلم عن بعد 

 

 

 

 


